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NOTA: 

PnOJECTO l.EITE E Oi T IC ICA 

N. 39 

Em. 30 de Maio de 1893 é ~ida a rn:cnsagcm. Em 28 de Junho 
entra o p1·ojccto em 2" d)i.scv.sseio. O 81·. M ore·ira da Sil·o·a req·u.c?' a 
su$pensão ~a driscussão até q10e o Sen,ado 1·esdlva sob1•e o p1·ojeclo nu.-
rne·ro 183 de 1892. O 81·. Rosa c Sil·o·a opina pam qv.e o p1'ojec6o 'ent-re 
em 1" discussão. F'allam os S1·s. S e-ver··ino Vú..'im, Vctllada?·es, O.lice-
'l'io, João de 8-iq·ue-~1·a, B'l'(wilio dos S antos, Lauro MtLlle1· e G-arc~a P.i-
?'es. A disc. do req·ae?·imento é encerm~a. Em 30 abre·,$ a 1" d~sc-us
são em virtude de decisão da mesa. F'atlam os Srs. G-lice1·io, Ret·u-mba. 
Encerrada a 1" ibisc. Em 3 de Ju1'11o é 1·ejeitado o req-uerimento dle ctdi-
amento e approvaclo o pro.fecto em 1" d-isc. A reqtwrimento d'o Sr. J oiio 
de Siqtteim é dispensado o interst-iJcio. Em 4 ent1'.a o project'o em 2" 
discusseio. F'alla o Sr. Glice'I'Ío qtte ofjúece S?.Lbsl-itut~vo . Ern 5 falla 
o 81·. A1'thw· Rios qtLe reqv.er ad·iantenbo po1· 24 hda·as. App'l'ovado o 
?'equ:erimlBnto. Em 8 falla o 81·. Oitic-ica. E ·rn 10 falla o Sr. O·dio·ica 
Em 11 fallam os Srs. Rosa e Silva e Severino Vieim. Ern 12 são apre·· 
sentada-s emenda~s. F'aUa o 81·. G-a1·cia Pi1·es. A d-iscussão é encen·wda. 
Em 13 o 8;1·. B-na&ilio dos Santos 1·eqtLe1· o acham\ento. E' ?'eje.itaJibo o 
1·equerirnento. P1·ocede--se a votaçeio do projecto e emendas. Em 19 v·ae 
a imp1··imir a redacção pam 3" discussão sob n . 39 il. Em 26 ent1u o 
projecl'o ern. 33 discnssão. Seio apresentOJdas emendas. F'alla o 81·. F're· 
derico Bo1·ge.s. Em 21 faliJ(.Lm 'os S1·s. 1J!J1.ayrinlc e S eabm. São apresenta-
das emendas. Em 28 fallam os Srs. Mayrinlc e RoS'a e Silva. Em 
31 falla o Sr. Oiticica. S eio offeucidas emendas Em 2 de Agosto falla 
o 81·. L. de Bttlhões . São .ap1·esentadas emen;d.as. Em 3 falea o 81·. Jlfay-
Nnk. A disc·ussão é encerrada a reque1·-imenbo do Sr. João de Siqtw-1:m. 
E ·m 7 procedJe·-se á votação do projecto e emendas. Dm 9 u co1nrnissão 
de 1·edacção ap1·esenta pare·ce1· sob 39 B opinando qtte devem ter no11a 
discussão alg1tm.as das emencoas approvadas. Em 11 enlm em disc1J-9São. 
F'alla o 81·. Oi t·icioo qule req·ue1· -volte o projecto ú com:mis.são pánt, 1·rr 
digíJro de accôrdo com o vencido. Fallam os S'i's. Hom ero Baptista, 



JllaUa Machado, e R osa e Silva gne ·regue1·, caso sej.a approvadó o pa-
recer·, qt~e a mesa designe quales tas e1r~endas confeni nuaf!eria nova. 
E' apTesentada pelo Sr·. Ro.s'a e Srilv.a ·w1na indicação que é enviada á 
Comm.issão de Pó,licia. Falla o Sr-. Filgtteiras. A reqwerim:ento elo Sr. 
Alfr·edo Elliis é ence•trada a cl'iJScv.&são. E' approvado o requerimento 
do 81". Oi t'icrica e r·ejeitac3o o do Sr·. RoS>a e Siilva. O pr·ojecto é enviado 
cve novo á Com.missão de Red){J;cção. Ern 14 ·oae a impTim·iT a nova re-
dacção sob n. 39 O. Ern 16 entr·a em disct1.ssão. Fct.lla o Sr. J ·usCiniano 
Serpa que offer·ece emencl'a. A r·edação é appr-ova:rl;a com a enuenda. 
T1 olta a,in;da o zH·ojecto á Cornmissão de Tedacção qtw offerec;e 2" re-
dação sob n. 39 D. Em 17 é appr·ovad;a, a redc~çiio. Em 18 enviado o 
pr·ojecto ao Senado. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SEHSÃO DE 30 DE JYIAIO (1893) 

Srs. Membros do Congresso N acionai - Dos considerandos que 
precedem ao decreto n . 1.167 de 17 de dezembro de 1892, e do rela-
. torio, que vos foi apresentado pelo JYiinisterio da 

Mensagem Fazenda com a data de 20 de Abril proximo pas-
sado (*) dignar-vos-he~s apreciar as razões de or-

dem, que aconselhar am o governo a intervir na questão bancaria, de-
cretando a refonna e fusão do Banco da Republica dos Estados Uni-
d:os do Brazil com o Banco do Brazil e dando ao novo instituto a de-
nominação de Banco da Republica do Brazil. 

Tendo sido promulgado esse acto acl 1·efe1·end11,m do Congresso 
Nacional na parte, que excede as f·aculdades do Poder Executivo, se-
gundo está expresso no respectivo art. 19, tenho a honra ele submettel-o 
a vossa illustr ada considera~ão no exemplar que a esta acompanha. 

Capital Federal, 26 de Maio de 1893. - Floriano Peixoto. 

DECRETO N. 1.167 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1892 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Considerando que a questão financeira exige promptas e amplas 

medidas e que pelo encerramento do Congresso N acionai não foram 
por elle decret~tdas; 

Considerando que a. fusão dos bancos do Brazil e da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil impõe-se como uma necessidade de ex-
pansão e fortalecimento da riqueza publica no interior e nas relações 
exteriores do paiz; 

Considerando que, pelo retrahimento temporario do meio circulan-
te, muito soffrem o commercio e industri as, que offerecem condições 
de vitalidade, acham-se atrophiados em seu desenvolvimento; 

Considerando que a emissão de bonus ao portador até á quan-
tia de 100 .000 :000$ não importa em emissão de papel-moeda, uma vez 
que vencem elles juros, devendo ser resgatados em curto prazo; 

(*) Vide annexo. 
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Considerando que a quantidade do meio circulante, além da di-

versidade, concorre para a respectiva depreciação, sendo necessana a 
restricção delle; 

Considerando tfUe deve ser dada ás emissões bancarias uma base 
segura, e nenhuma outra offerece mais segurança do que a do Estado, 
representado por títulos de sua divida, decreta: 

Art. 1.0 E' autorisada a fusão, por maioria de votos nas respe-
ctivas assembléas de acci0nistas, do Hanco ela Republica elos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Bl'azil, denominanclo-se o novo ins-
tituto - Banco da Republica do Brazil. 

Art. 2.0 O capital do Banco será de 190 mil contos, que ficará re-
duzido dentro de seis mezes a 150.000 :000$ pelo recebin;J.ento e amor-
tisação de suas novas acções em pagamento de dividas, para o que fica 
autorisado. 

O seu prazo de duração é 60 annos, podendo ser prorogado. 
Art. 3." Fica extincta a faculdade emissora do Banco da Repu-

blica, ao qual, nos termos do art. 4° do decreto ele 7 de dezembro ele 
1890, foram incorporados os privilegias dos demais bancos emissores, 
ficando igualmente extincto o direito de emissão do Banco de Credito 
Popular, creado pelo decreto de 23 de Dezembro de 1890. 

Art. 4.0 E' substituído o lastro metallico em sua integridade e 
o ele apolices dos bancos emissores por apolices de capital de 1 :000$, 
ouro, e 2 112 % de juros em ouro, pagos semestralmente. 

A substituição do ouro pelas apolices far-se-ha pelo cambio do 
dia em que ,se fizer effectiva a dita substiuição. 

Art. 5.0 As apolices ouro serão escripturadas em nome do Banco 
da Republica do Brazil, que assumirá perante os portadores .a respon-
sabilidade das notas bancarias em circulação, subordinando-as .a um 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo 
do governo. 

Art. 6.0 Os juros de apolices pagos ao Banco da Republica do 
Brazil serão escripturados em fundo especial, denominado - garan-
tia da emissão - e destinado a ·cobrir a differenca entre o valor dos 
depositos e o das notas. Coberta a differença, o Thesouro deixará de 
pagar os juros. O fundo de garantia poderá ser, entretanto, empre-
gado nas transacções do banco. 

Art. 7.0 O governo. se reserva o direito de determinar, com aviso 
prévio de seis mezes, ao Banco da Republica do Brazil o resgate das 
notas em circulação, quer pelo fundo de garantia, quer pelo depo· 
sito existente no Thesouro. 

!§ 1.0 DP-terminado o resgate pelo deposito existente no Thesouro, 
o governo reporá a differença entre o valor das apolices e o do ouro, 
depositad;o pelos bancos emi,ssores, ao cambio do dia da entrega das 
apolices, bem como a differença entre o valor destas e o das deposita-
das pelos bancos. 

·-



-!> 
•§ 2.<> O valor das apolices que forem depositadas pelos bancos 

emissores em garantia de suas emissões será apurado pela média da 
cotação durante o mez anterior ao em que tiver logar o resga~. 

Art. 8.0 No caso ele liquidação amigavel ou judicial do Banco da 
R epublica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade das notas 
emittidas, fazendo-se representar como credor presidencial sobre to-
dos os demais credores pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgatadas immediatamente as notas 
em circulação por notas elo Thesouro ou por moeda metallica, si nesse 
tempo fôr metalliea a cireulação nacional, até ao valor dos depositas 
e o restante pelo que produzir o fundo de garnatia. Sendo insuffici-
(.ntes os depositas e o fundo ele gamntia, o governo responderá pelo 
resto da emissão . 

Art. 9.° Fica autor1sado o Banco da Republica do Brazil, afim 
de occon:';!l' ás nece-ssidades das indu.strias nacionaes, que tenham con-
dições de vitalidade, a emittir, até á quantia de 100 . 000 :000$ bonus 
ao portador no valor de 200$ a 1 :000$, de 4 % de juros, pagos se-
mestralmente e amortisados no prazo de 20 annos, a começar a amor-
tisação no primeiro anno do segundo quinquennio e por quotas previa-
mente determinadas pelo governo . 

§ 1.0 Os bonus ao portador serão recebiveis nas estações publicas 
pelo valor nominal. 

:§· 2.0 O governo approvará o modelo dos bomLS, que deverão ter 
1> assignatura do prf)sidente e de um clirector do banco, afim de pode-
rem circular. 

'§ 3.0 
() pagamento dos juros semestraes será feito á apresentação 

do titulo e será comprovado por carimbo no dorso do mesmo titulo. 
1§ 4.0 O excesso de emissão e qualquer artifício ou processo em-

prtgado para ·a eliminação do carimbo comprobatorio do pagamento 
semestral dos juros ronstituirão o crime de moeda falsa. 

Art. 10. O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em 
Londres. Além dessa, poderá estabelecer agencias nas capitaes da Eu-
ropa e America e nos E·stados ela Republica do Brazil, logo que reco-
nheça a necessidade ou vantagem da creação dellas. 

E' entretanto, obrigatoria a creação de agencias nos E stados em 
que existiam bancos emissores. 

Art. 11. O Banco da Republica do Brazil se encarregará do ser-
viço da divida interna nacional. 

Em conta corrente ser ão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
banco e fará elle ·ao governo os adeantamentos de que tiver necessidade, 
mediante letras do Thesouro até á quantia determinada por lei como 
antecipação da receita, segundo as condições que forem ajustadas. 

Art. 12. A conversibilidade das notas actualmente existentes St> 

fará desde que o cambio durante um anuo se conserve a 27 d., ou 
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quando seja decretada a abolição elo CUl'SO forçado para o papel-moeda 
do Estado. 

Até-que possa ser estábelecida a conversibilidade das notas, e no 
caso de comprovado retrahimento de numeraria, vigorará a lei de 
29 de Maio de 1875, cujo maximo será elevado ao duplo. 

Art. 13 . O governo entrará em accôrdo com o Banco da Repu-
blica do Brazil para o resgate ou ilubstituição do papel-moeda do Es-
tadü. 

O Banco da Republica do Brazil terá o direito exclusivo de emis-
são de nota'S ao portador e á vista, na razão do duplo do deposito em 
ouro, e serão conversíveis em moeda metallica, 

Art. 14. Fica rescindido, independente d-e indemnisação, o con-
tracto de resgate de papel-moeda do Estado, celebrado com o Banco 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Art. 15. Para liquidação dos tlebitos dos bancos ao Thesouro Na-
cionai ser-lhes-hão concedidüs prazos e abatimentos de juros. 

Art. 16. O novo banco organisará os oous estatutos de accôrclo 
com o presente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será ç:omposta de nove membros, dos quaes o 
presidente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pelo 
governo, e exercerão os cargos durante o tempo do mandato dos demais 
directores. 

Art. 17. O presidente terá o direito de veto a toda,s as delibera-
ções da directoria, que se referirem ao serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar. 

Deste veto haverá recurso para o ministro da Fazenda, que de-
cidirá afinal. 

Art. 18. Com os lastros depositados no Thesouro - ouro e apo-
lices - e que são substituídos pelas apolices ouro, será retirada gra-
dativamente da circulação dentro de um anno até á quantia de cem 
mil contos de papel-moeda do E.stado. 

O resgate do papel-moeda até á referida quantia começará des-
de já. 

Art. 19 . Será submettida á approvação do Congresso N aciona} 
em -sua primeira sessão a part.e do presente decreto, que excede ás fa-
culdades do Poder Executivo . 

Art. 20 . São revogada-s as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de Dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. - Se?·zedello Corrêa." - A' commissão ne orça-
mento. 
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SESSÃO DE 19 DE JUNHO 

DISPÕE SOBRE O DECRETO N. 1167 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1892 E DA' PRO-
VIDENCIAS SOBRE EMISSÕES BANCARIAS 

A' cornrnissão de orcarnento foi presente a mensagem na qual o 
Sr. Vice-Presidente da R~publica subrnette á consideração do Oongres-
gresso N acionai e; decreto expedido pelo Poder Exect:_tivo, sob ~1. 1167, 
em 17 de Dezembro de 1892, para solução da guestao bancan~; esse 

decreto autorisa a fusão do Banco da Repubhca dos 
Parecer Estados Unidos do Brasil com o Banco do Brasil, 

dá outras providencias sobre emissões e foi publica-
do ad rele1·endurn do Congresso, corno declara a mensagem e consta do 
art. 19 do proprio decreto. A mensagem refere-se aos consider~ndos 
que precedem da fazenda para serem por esses documentos aprec1adas 
as razõe-s que leYar am o governo a expedir esse acto, aconselhado por 
motivos de ordem publica a intervir na questão e fazer a reforma dos 
bancos. .-

Será, portanto, á vista das razões expendielas nesses documentos 
que a commissão terá ele formular o ·seu parecer, trazendo á Oamara 
dos Srs. Deputados o estudo que fez do assurnpto, em cumpriment-o ao 
mandato que da mesma recebeu. 

Deve declarar que, no estudo que vae f azer , a commissão deixar-
se-á impressionar, agora como na sessão elo anuo passado, menos pe-
las suas opiniões -do que pelo restabelecimento das finanças do paiz, 
pelo credito publico em jogo na presente occasião, ameaçado de pro-
fundíssimo abalo si o Poder Legislativo, unico competente, não acudir 
ás difficuldades muito sérias em que está empenhada a fortuna pu-
blica. 

A Oamara dos Srs. Deput-ados, por provocação da sua commissão 
do orçamento, feita com um projecto de lei que tendia a regularisar 
a moeda fiduciaria, havia debatido longamente a questão chamada fi-
nanceira ou das emissões bancarias e approvara o projecto que substi-
tuíra ao formulado pela commissão. Seguiu a proposição para o outro 
ramo do Poder Legislativo e alli deixou de ser -discutida por neceri·ar-
i'e a sessão, ficando sem solução assurnpto de tal transceudencia. 

Encerrado o parlamento, começaram as reclamações da praça a . 
exigir urna solução que acudisse á crise manifestada com a maior vio-
lencia, dizem os documentos que a commissão tem á vista, instava-se 
_para que o governo provesse de rernedio á situação a que haviam che-
gado os estabelecimentos de credito que se decli.travam ameaçados de 
um -desastre geral, tend~nte a tudo a balar, tudo arruinar com as mais 
desola·doras consequenc1as. 
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Premido de todos os lados, instigado pela imprensa, por commis-
são da praça que a elle se dirigiu pedindo-lhe urgente provide~cia para 
impedi'r a catastrophe que descreveram na rep1:esent!ção env1ada, en-
tendeu o governo estar deante de uma dessas sltuaçoes em que a sal-
vação publica se impõe e em qu~ ne~:hum gov_erno, certo da responsa-
bilidade immensa a pesar sobre s1, de1xa de agu, embora tenha de sub-
metter-se ás consequencias do seu acto com o julgamento de outro po-
der ao qual não se recusa de prestar contas, pedindo justiça para a 
intenção que o dictou. 

Foi nestas condições, sob esse motivo ponderosissimo' de querer 
acudir a uma cries terrível annunciada de todas as partes, guiado pe-
lo amor do bem publico, em nome do qual se lhe dirigiam todos, ap-
pellando para o patriotismo dos encarregados do · governo, instado pa-
ra, desta vez sem contestação, usar da grande lei da salvação publica 
que explica, quanrlo não justifica todos os excessos do poder publico, 
que o governo resolveu intervir, sabendo que ~xorbitava das suas attri-
buições, confesEando-o, com a mais honrosa das franquezas, no proprio 
corpo do decreto e appellando para o Congresso N acionai em julgamen-
to final do seu acto. 

Como agiu entretanto ? Porque inspiração se deixou levar nesse 
passo, de tamanha respons.abilidade ? 

A Camara sabe que duas correntes de opinião se formaram duran-
te a discussão do anno passado : uma que propunha a encampação das 
mnissões bancarias pelo 'Jlhesouro N acionai, e esta era a da commissão 
do -orçamento, e outra que pugnava pela reorganisação elo Banco da 
R.epublica dos Estados Unidos do Brasil, como o primeiro instituto de 
emissão, Cl'eação da Republica em seu inicio e ao qual, garantia-se, 
estavam presos interesses ele or·dem superior. Triumphou esta segunda 
opinião com o projecto votado e remetticlo ao Senado, embora profun-
damente contrabalançadas as duas opiniões pelo parecer unanime da 
eommissão elo orçamento e pela insignific•ante maioria ·com que o pro-
jecto desta fôra substituído, si levarmos em conta os votos cléclarados 
posteriormente á votação e que se abstiveram de comparecer ao es-
crutínio. 

Entendeu o governo que convinha aceitar essa opinião trium-
phante e reorganizar o Banco da Republica nos moldes que a maio-
ria da C amara havia julgado conveniente estabelecer; consulte-·se o 
projecto remettido ao Senado e ver-se-ha que a idéa capital desse' pro-
jecto é a idéa capital do decreto ele 17 de Dezembro ele 1892: substi-
tuição elo lastro bancaria por apolices que pertenceriam ao Banco 
da Republica, uniformisação, por este, das emissões bancarias com-
plemento do capital apolices -por meio dos juros das que substit~issem 
?8 l~stros, reorganisaQão, emfim, do Banco da Republica para que esse 
mstltuto pudesse contmuar a ser o regulador da moeda ficluciaria. 
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A esse plano, para o qual havia a supposição de ser o melhor por 
estar amparado com a opinião da Oamara dos Srs Deputados, o go-
verno suppoz de vantagem augmentar, como grande meio de s?lidif i-
car o novo insti tuto, a reunião desse banco a outro estabelecimento 
de credito, respeitavel pelos capitaes por elle movimentados, e consti-
tuindo ambos uma aggremiação capaz de salvar todos os interesses em 
jogo, conjurando a crise, libertando a praça e fortalecendo a riqueza 
publica, no interior como no exterior. 

E como se annunciava que industrias, em condições do mais pros-
pero futuro, precisavam apenas de um pouco de alento para se desen-
volverem, dotando o paiz de producção compensadora de fodos os sa-
crifícios possíveis de fazer em seu beneficio, o governo deixou-<se ar-
rastar pos essa perspectiva de augmento na riqueza publica, depen-
dente, segundo clamavam, apenas de um alucilio retribuído, multipli-
cadamente em futuro muito proximo. 

"Urgia, entretanto, providenciar, diz o relatorio do Sr. ex-mnus-
tro da fazenda, pois que tudo annuncia o kmclc,· os títulos tinham des-
cido a cotações ínfimas, o numeraria havia desappareci<lo e o excessi-
vo retrahimento era comprovado pela alta dos juros do d!nlteiro, mes-
mo para as transacções mais seguras; o cambio, thermometro infallivel 
do máo·estar geral, annuuciava a elevação da temperatura precurso-
ra da tormenta." 

Vê ... se, destas linhas, como foi_ forte a pressão exercida sobre o 
governo pelas circumstancias desse momento para resolvei-o a agir; 
conhece-se como foi vencida a resistencia opposta pelos poderes consti-
tuídos, desde um anuo antes quando começara a debandada das gros-
sas especulações feitas em títulos na praça do Rio de J aneiro, quando 
se annunciava francamente uma época de prosperidade nunca excedi-
da, a abalar o organismo nacional e abrir os horizontes mais largos 
ao futuro economico ·deste immenso, fertilissimo e grandioso paiz. 

O govemo cedeu á corrente das opiniões formada ao redor de si ; 
o seu acto, se deve ser estudado sob o ponto de vista da crítica 
severa do Corpo Legislativo que tem de ju1ga1-o, merece a attenuação 
para quem agiu deante de males avolumados, exaggerados de proposi-
to, cuja responsabilidade ha de pesar sobre os que governam, quer 
deliberem no sentido contrario aos males por conjurar, quer assistam 
impassíveis ao descalabro de tudo, até das proprias insti,tuições, como 
não deixou de clamar e bem al to a esse tempo. 

P assou entretanto esse período agudo de clamores e sustos insis-
tente e geitosamente declarados. Está á prova já o plano preconisa-
do como o salvador das finanças nacionaes; foi reorganizado o banco 
e é hoje um só o possuidor da moeda fiduciaria; pretende-se que foi 
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conjurada a crise momentosa e ameaçador~ da propria Republica e ~ 
demite da prova tirada, dos resultadQs obt1dó~ que a questão volta a 
apreciação do Poder Legislativo; que a comnnssão do orçamento ~em 
de analysar as disposições do decreto de 17 de Dezembro e pronunciar-
se sobre ellas. 

Acertou o governo com o decreto que promulgou ~ Expandiu-se, 
fortaleceu-se a riqueza publica, deu-se ás emissões bancarias base se-
gura, oomo acreditou alcançai-o o governo com o decreto de 17 de 
Dezembro 'i 

E' o que a commissão pede licença á Camara para estudar, dan-
do a sua opinião sincera e despreo·ccupada de outro assumpto que 
não o interesse publico. 

II 

Sem conhecer as boas intenções e as difficuldades do momento 
em que foi expedido o ·decreto, sente a commissão ter de affirmar que 
os motivos determinativos dessa medida extraordinaria perduram com 
mais gravidade: si as causas originaes do decreto foram as consigna-
das no relatorio do Sr. ex-ministro da fazenda e citadas acima, cumpre 
acudir com medida nova para debellar os males que o governo pre-
tendeu conjurar; cumpre mais, quanto antes, mudar de rumo, aban-
donar os recursos tentados, pois que a crise, longe de estar debellaaa, 
apresenta-se mais aguda, mais aggravada pelos resultados patentes, 
impossíveis de ser encobertos e 11egados ao conhecimento de todos: QS 
títulos estão ainda maís baixos, o retrahimênto do numeraria é actual-
mente mais pronunciado, a alta dos juros é mais esmagadora, o cambio, 
na sua baixa desoladora, accusa mais for te pressão na atmosphera de 
que é thermometro infallivel, na phrase do relatorio. 

Parece á Commissão que se póde registrar, desde logo, uma pro-
posição relativamente á situação das finanças da Republica e da 
P1 aça do Rio de Janeiro; o decreto de 17 Dezembro de 1892, expedido 
pelo Governo para resolver a questão financeira por medidas amplas 
e segnras ( 1 o considerando do decreto) nada solveu, nenhum fortale-
cimento deu á r iqueza publica, no interior como n &s relações exte-
riOI·cs do paiz, nenhuma vantagem trouxe para a Praça, 11em foi al-
cançado nenhum do·s fins a que elle quiz prover; ao contrario, o que 
se pôde notar hoje é estar envolvido na crise o credito nacional, a for-
tun::t publica, a correr as aventliras da vida de estabelecimentos par-
ticulHres cujns intere·sses se procurou amparar. 

Este resultado era facil de prever, fatal e inilludivel; e a Com-
missão pede permissão para lembrar que ella o annunciou como con-
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sequencia inevitavel do plano adoptado pela maioria da Oamara e 
acceito pelo Governo como ponto capital do decreto de 17 de De-
zembro, a ser deduzida dos sacrificio·s impostos á receita publica para 
que o Thesouro N acionai pudesse accudir ao desperdício do capital 
do Banco e ás emissões por elle loucamente atiradas na Praça, a 
troco de papei·s em completa desvalorização . 

..:\ Oamara deve estar lembrada de que, em Setembro do anno 
passado, ao expor a situação financeira da Republica, com a maxima 
franqueza, com a mais extrema das solicitudes ao paiz, a Oommissão 
de Orçamento declarou, com a prova dada immediatamente, que o 
Thesouro N acionai estava a cavalleiro .da situação, encontrava-se na 
posi~flo original de vantagens de não estar envolvido na situação 
deset:>peradora em que se achavam os principaes Bancos da no.ssa 
Praça, não tinha compromettido o credito publico, era\ credor e não 
devedor, a sua divida de papf!l-moeda era relativamente diminuta, 
podi!l enfrentar a crise apenas com o sacrifício para a nação, da 
emissão bancaria, conhecida de 346.000 :000$, que podia ser notavel-
mente, reduzida pelo resgate feito com os lastros, ouro e apolices, 
que ns Bancos tinham depo-sitados no Thesouro N acionai. 

São passados cinco mezes e meio depois do decreto de 17 de 
Dezembrr; de 1892 e a situação já não é a mesma : intentou-se essa 
rem·ganização do Banco pelo tão preconizado systema do amparo aos 
inteHc~ses respeitaveis que nelle estão envolvidos e já a fortuna pu-
blica está empenhada em perto de duzentos mil contos de réis, sem 
que haja uma só vantagem colhida desse auxilio a estabelecimentos 
de cro.~ dito que pertencem a limitad~ numero de particulares, á custa 
dos í'Pcursos do Thesouro que são de toda a nação . 

Nem se supponha que é fantasia o que a Oommissão adianta; 
ella assevera com dados positivo-s que lhe são ministrados por 
documentos publicos dignos de fé. O decreto de 17 de Dezembro 
autol'izou o Banco a emittir 100.000:000$ de bomlS, em auxilio ás 
industrias; ninguem negará que essa· emis-são tem unicamente como 
gar.'lntia, para fazel~a entrar na circulação, a responsabilidade do 
Gowrno que lhe deu o curso legal e por ella é tão responsavel como 
pelas notas que o Banco emittiu; não póde ser posto em duvida 
que E-sses t itulos, verdadeira massa de papel-moeda, por mais que 
o Governo decrete em contrario, hão de ir recolher~se ao Thesouro 
N acionai ~m pagamento de impostos, como já está succedendo. E' 
esta a primeira parcella dos compromissos. Consulte-se o Relatorio 
do Sr. Rodrigues Alves', á pagina 46, e ahi se verá que a somma 
do p!1pel-moeda do Estado er a, em 1892, de 167 .000:000$; o Rela-
torio do Sr. Serzedello accusa a elevação desta cifra a 
215.111 :964$500, havendo, portanto, a differença, para mais, de 

• 
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47.500 :567$, segunda parcella de compromissos para o Thesouro pu-
blico. Na exposição que a Oommissão fez á O amara do.s Srs. Depu-
tados, a divida dos Bancos da Republica e do Brasil era apenas de 
61.000:000$ (vide Annlaes da Oamam, vol. 7°, pag. 216) ao passo 
que o Relatorio do Sr. Serzedello accusa a sua elevação a 
123. G12 :484$345 mostrando a differença de 62. 612 :484$000 . 

.L'I Oommissão julga de prudencia não acceitar esta cifra total 
de differença para a sua demonstração, por não ter dados positivos 
para affirmal-a, embora esses documentos officiaes; pôde, entretanto, 
argurJentar na melhor hypothese, acceitando a explicação desse au-
gmer,to na liquidação das dividas dos Bancos emissores, autorizada 
pelo art. 15 do decreto; por isto, acceitando a totalidade das dividas 
dos B.'lllcos de 111. 000 :000$ (vide E xposição á pagina citada) e com-
parando-a com a divida accuzada no ultimo ·balanço do Banco da 
Repuhlica do Brasil, de 31 de Maio proximo passado, na .importancia 
de 143.434 :143$307, achará a differença de 32. 434 :143$307 a mais 
na r<-rcella da divida do novo Banco para o The.souro. 

Recapitulando estas consequencias já conhecidas, teremos: 

Emis!<ão de bonus .......... . ................ . 
Papel-moeda do Estado ...................... . 
Augmento das dividas dos Bancos ............. . 

l· ' 
I ' ~ ; 

Sommando ................. .............. . 

100. 000 :000$000 
47.500:567$000 
32.434:143$000 

179.934:710$000 

Isto sem levar em conta os sacrifícios a exigir da receita publica 
parH o pagamento dos juros das apolices' de 2 lj2 %, ouro, que o 
art . 4/' do decreto manda em i ttir em substituição dos lastros, ao cam-
bio <lo dia em que .se fizer effectiva a ·substituição e que o art. 5° 
manda escripturar em nome do Banco da Republica do Brasil e des-
tinaJo a cobrir a differença entre o valor dof'l deposito.s e o das 
notas, mas que o Banco poderá empregar nas •suas transacções, na 
fôrma do art. 6° do decreto. 

Convém tornar conhecida da Oamara dos Srs. Deputados a somma 
de Yantagens que o Banco tem a colher da .substituição desses lastros 
pelas apolices do juro de 2 lj2 , ouro, vantagens que significam uma 
contribuiqão da receita publica, paga por toda a nação. 

Os lastro.s depositados no Thesouro, representam ag, .seguinte!'! 
quantias: · -. ! 

Apolices . ....... ......... ................ .. . 
ÜIJ.fO . ••••••.• . ..•••••••••• ••• .• • , • ..•..••• . 

So1nmando . ... .. ....... ..... .... .. ..... . 

~Relatorio do Sr. Rodrigues Alves, pag. 25 . ) 

81.201:500$000 
95.850 :528$392 

177.052:028$392 
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Como o ouro é suhstituido ao cambio do dia, tomando o cambio 
de 11, média, a vigorar nas ultimas. tabellas, ou o preço dos sobe-
ranos a 21$818, teremos que a differença desse ouro, no valor de 
113.276 :154$453, elevará a somma de apolices a ser escripturadas em 
nome do Banco a 290.328 :182$845, quasi o dobro do capital do 
Baneo. 

Impõe-se ao Thesouro o pagamento dos juros. de 2 lj2 %, ouro, 
annualmente, por essas apolices, o que exigirá, de accrescimo á de-s-
peza orçamentaria, para o Banco, a quantia de 7. 258 :204$571, em 
ouro, que, se persistir a taxa cambial acima, até á substituição dos· 
lastrGs elevará esta verba a accre-scer no orçamento da despeza a 
15.8:16 :950$, unicamente para amparar os desvios e abusos que o 
Governo Teconhece haverem sido commettidos pelos clous Bancos fu-
sionados. 

Recapitulando o calculo acima, para melhor comprehensão: 

Lastros depos.itados e por substituir : 

Apol:ices . .. . .. ... .. . .. ... .... ......... .. .. . 
Ouro . . ....... .... .. . .. . . . . ........ . ....... . 

Sommanclo . . . . . . . . .. . ... . .. ... .. .... ... . 
Diffél'ença do ouro ao cambio de 11 . .. . ..... . 

Que elevaTão a somma dos lastros a suhstituir 
por apolices, na fórma elo art. 4° do decreto 
n. 1.167 de 17 de Dezembro de 1892, pelo 
C"mnbio do dia em que se fizer effectiva a 
substituição a ... . . .. . . . . .. .. ...... . ..... . 

Que, ao juro ele 2 1fz %, ouro, pagos semestral-
mente, exigirão para o serviço da divida 
r.ova, annualmente, em ouTo . ..... ... .. . . . . 

Que pelo cambio de 11, representam .... . . .. .. . 
Até completar-se a diffeTença entre os lastros 

· su bs~i t~idos por a polices ...... ... ... .. . . .. . 
E P.s em1ssoes .... .. ..... .... . . . ... . ... ... . . . . 

Ou. 

81.201:500$000 
95.850:528$392 

177.052:028$392 
113.276:154$453 

290 .328:182$845 

7. 258 :204$571 
15 .835:950$733 

290.731:755$064 
346.115 :960$000 

55.384:204$936 

Fi em meno-s de seis mezes. já são estes os compromissos au-
g-mentn dos ao The-souro N acionai, quer dizer ao povo brasileiTo, em 
beneficio elo Banco, a Camara pocleTá avaliar quaes os possíveis ele 
provir ela remessa elos saldos enviados pelo Thesouro, durante a exis-
tencia desse Banco que já não poucle pagar a sua divida anterior, e 
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dos juros exigidos á receita publica si esse Banco puder, um dia, 
tornar-se respons.avel pela sua emissão e houver de entrar no gozo 
do crorme capital garantidor da not·a, mws formado com o pro-
dueto do imposto, no valor de 346 mil conto.s de réis, juros de 2 :Ih, 
ouro l 

De modo que o Thesouro publico, ou a nação brasileira, ha de 
forçar o curso das notas do Banco, obrigando o seu acceite na circula-
ção p€>la garantia sua unica; ha de pagar a differença do capital de-
positado pelo Banco para poder emittir no tempo e no triplo (e nós 
sab\!mos que esse capital e·stá desfalcado por emprestimos em ouro 
que o Banco nunca pagou) ; h a ele enviar os saldos da receita publica 
parrt o Banco jogar com elles em seu interesse particular; h a de 
pagar-lhe os juros das apólices de que o Banco poderá dispor para 
suas despezas; ha de dar~lhe prazos longos para o pagamento da sua 
divic"'- anterior; ha de fazer-lhe abatimento nos juros dessa divida, 
dinheiro entregue ao B anco e que desfalcou a renda do er·ario; ha 
de proporcionar,lhe o lucro de 3 %, differença· entre o juro que o 
bomt~ paga e de 7 % que recebe d·os emprestimos. até cem mil 
cont.')s de réis; ha de pagaT-lhe, em apolices, ouro, ao cambio ·anor-
maltae:nte baixo, ouro e apolices que o Banco adquiriu ao par e do 
qual gozou uma emissão no duplo e triplo; ha de soffrer as conse-
quen.:·ias incalculaveis do cambio a 10 1j2 , porque o regulador da 
moeúa fiduciaria não tem meio de apreçal-a, modificando a relação 
cambial dessa moeda .sua, delle Banco, para a moeda estrangeira : 
tantos sacrifícios, tamanha somma de beneficios ha de derramar nas 
arcas do Banco e, afinal ha de entregar-lhe o capital integral em 
apolices, ouro, reconstruido desde o primeiro real á custa da nação, 
torna}Jdo-o rico de empobrecido que está, dar-lhe ouro a mancheias 
sem compromissos a .que não o obriga, abarrotai-o ele ouro que não 
é seu nem elle fez diligencias para attrahir e depois de reconhecer 

' que o Banco chegou ao estado de precisar de tantos auxílios para 
poder viver por causa de grancles abusos praticados em, S?Ja fundação 
e pYimit-iva o1·ganização, como o declara o Sr. ex-Ministro da Fazenda, 
á pag. 70 do seu Relatorio e affirmados pelo Fiscal que o examinou, 
o Sr. Ewerton ele Almeida . 

Confessemos que, apezar de grandemente rico em recursos o paiz 
onde isto se affinna pela palavra do Governo, tornar effectiva tão 
enorme clacliva será uma grandíssima iniquiclade feita ao povo, que 
ha d.-, pagar a prodigalidade elo beneficio e nem sabe a Commissão 
si a 11ação brasileira a supportará. 

III 

Não cabendo, nos estreitos limites de um parecer ele commissão, 
a analyse ele todas as consider ações feitas no R elataria elo Sr. ex-



Ministro da Fazenda, em defeza da resolução tomada pelo Governo 
para decretar as medida·s contidas no decreto, a Commissão entende 
que Jdí.o deve deixar sem protesto seu as referencias desse Belatorio 
ao .!.'~ nj':!cto apresentado na sessão do anuo passado e sobre o qual, 
affin.na o Ministro, foi modelado o decreto; sente a Commissão que 
tão mal houvesse sido comprehendido o ponto capital do plano seu, 
tão mal interpretadas fossem as suas opiniões. 

I'ropondo a encampação das emissões bancarias pelo Thesouro 
e a subsequente creação do fundo de resgate para as notas em cir-
culação, esse plano visava a consolidação dessa divida nacional, cuja 
importancia seria, pouco a pouco, paga com a propria receita, pelos 
recursos do fundo de resgate, de propriedade do Thesouro e destinado 
a extinguir-se quando extincta ~JStivesse a . divida; reforçado eisse 
fund.o de resgate, a retirada do papel-moeda seria uma realidade, feita 
com Jt propria receita, compensado o sacrifício exigido á nação pelas 
vantl'gens advindas da diminuição lenta e progressiva do papel-moeda, 
aprc1ssando a moeda fiduciaria. 

(~uando, por effeito do pagamento desse emprestimo contrahido 
com a nação contribuinte, o papel-moeda estive·sse restringido a par-
cella relativamente diminuta, poderia realizar-se o resgate total, en-
tranuo francamente no regimen da conversibilidade da nota, si hou-
vess0 per.sistencia em seguir o plano, acompanhando-o da verdade dos 
orçamentos, do equilíbrio da receita e despeza e do severo cumpl'i-
mento das verbas orçamentarias . A. esse tempo, isto é, quando o 
papel-moeda estivesse resgatado, o capital em apolices, correspondente 
á "'1t:1lidade das emissões em circulação, sendo especialmente desti-
nado a esse resgate, ficaria extincto por haver cessado a applicação 
espeeial a que era destinado. 

O fim, portanto, a que tinha o projecto da Commissão, era o pa-
garnE:nto da divida presente, de papel-moeda, com os recursos da nova 
divida contrahida em apolices ou accre·scidas á divida nacional de 
modo a estarem extinctas ambas completamente, após certo numero 
de a:mos, facilmente calculaveis pelos juros de 4 lfz %, papel, pos-
sível de ser augmentados os recur.sos do fundo de resgate e adiantado 
este cc,m receita ordinaria ou com sacrifícios leves impo·stos á nação . 

. L> medida decretada pelo Governo, abandonando o que este plano 
tinha de vantajoso, dá ao Banco a posse desse capital, com juros de 
2 % %, ouro, em pagamento de emissões que não são mais .suas e 
.sim da nação que as possue, reconstituindo esse capital á custa da 
propria nação; a moeda fiduciaria, divida do Banco que não póde 
pagal· a, torna-se capital credor pertencente ao proprio Banco por ella 
responsavel, em compensação dos lastros depositados no Thesouro e 
que, por .serem a garantia das notas emittidas, deveriam logica e 
fatalmente pertencer ao Estado que contrahia a divida nova com a 
obr igação de pagai-a retirando-as da circulação. A. divergencia pro-
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funda, incontestavel dos dous planos manifesta-se nas consequencias 
já possíveis de apreciar na execução do plano do Governo : pelo pro-
jecto da Commissão de Orçamento a retirada do papel-moeda seria 
certa, feita pela Caixa de Amortização, desde logo, até que o cambio 
subis~e, restabelecendo a normalidade das taxas, segundo as disposi-
ções da lei de 1846 e aconselhasse a conveniencia de não retirar mais 
papel da circulação; esta retirada seria feita com a applicação dos 
lastros bancarias, recur.sos do Thesouro como ficavam sendo, e a 
mas'l:.J. do papel ficaria de facto reduzida, diminuída essa divida e 
igualmente a da emissão de apolices pertencentes ao fundo de res-
gate. 

Mantida, como foi, a emissão pertencente ao Banco, embora no-
minalmente, porque só a responsabilidade do Thesouro a garante, de 
poss::, aquelle de todo.s os privilegias affirmados pelo decreto, o Go-
vern·J, para resgatar o papel-imoeda, teve de enviar para o Banco os 
seus proprios recursos; apezar, porém, deSISa remessa, apolices no 
valor de 28.414:000$, a juros de 4 %, ouro, e 5 %, papel, de cem 
mil soberanos (avisos do Ministerio da Fazenda de 9 e de 20 de 
F evereiro de 1893), o Banco, .sem ligar importancia á operação, apenas 
resgv.tou a somma mínima de 2 .127 :000$ (Relatorio, pag. 7 6), não se 
abalando dessa pequeníssima .sifra, apezar da grandeza do assumpto e 
dos recursos a elle entregues, nem mesmo com o appello supplice que 
o }{inistro lhe fez "ao patriotismo do seu Pre.sidente, á sua vida in-
teira de serviços á nação", para cumpl'Ír esse rigoro.so dever resulta-
tante de uma verdadeira commi.ssão mercantil. 

Hoje, pó de-se affirmar que a voragem dos auxílios prestados ao 
Banco pelo The1souro já devorou mais esse recurso em ouro, pois que 
o Banco, commissario infiel, applicou a quasi totalidade desses cem 
mil Boberanos entregues com applicação especial, mais de 86.500 ao 
serviço da divida interna, que o art. 11 do decreto de 17 de Dezembro 
incumbe o Banco de fazer, para o que se lhe enviariam o•s .saldos do 
Thesonro, utilizando no resgate apenas 13. 500 soberanos. (Vide J or-
nal do Oommericio, de 7 de Junho corrente.) 

Póde-.se avaliar, por ahi, como serão cumpridas as utras dis-
posições do decreto, aquellas em que a fortuna publica foi empenhada 
na tarefa ingente, ingrata de querer amparar esse estabelecimento cha-
mado - de credito . 

O resultado de tudo isto foi que, tendo affirmado solemnemente 
á nação e ao extrangeiro que retiraria da circulação, dentro de um 
anuo a quantia de cem mil contos de réis (art. 18 do decreto), tendo-
se proposto a cumprir esta promessa, á razão de cinco mil contos por 
mez, e·stão passados seis mezes após o decreto, recurso:s foram desti-
nados para resgatar perto de quarenta mil conto·s, entretanto a pa-
lavra do Governo não poude ser mantida, o seu compromi1sso não foi 
respeitado e a circulação diminuída de 2.178 contos de réis, resgatados 
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com ouro sahido do Thesouro, está augmentada de 47.500 :567$; não 
se sabe que fim tiveram os saldos da receita publica enviados ao Banco, 
não presta elle contas da applicação diversa por elle dada ao ouro 
que lhe foi confiado para fim determinado e, o. que é mais doloroso, 
ll!S finanças da Republica estão reduzidas á mais desoladora das ap-
prehensões, pela depreciação enormissima que a sua moeda fiduciaria 
accusa com a depressão cambial. 

l'óde a Oommissão dar ainda a prova immecliata ela clivergencia 
profunda dos dous planos no resultado que seri a obtido de cada um 
delbs, ainda deixando de parte a inefficacia do resgate affirmado 
pelo art. 18 do decreto com o não cumprimento ela obrigação dada ao 
Banco. 

Applicados os recursos de cem mil contos dos laostros bancarias ao 
resgat0 do papel-moeda, a divida do Estado por esse papel de curso 
forçado estaria diminuída dessa somma e a·S apolices correspo11dentes 
a essa quantia podiam não· ser emittidrus e os seus juros não seriam 
pagos ao fundo de re.sgate, na fórma elo plano ela Oommis•são de Or-
çamento; pelo mecanismo do decreto, passando as apolices a ser pro-
priedade do Banco, em cujo nome seriam escripturadas (art. 59), 
effeciuado o resgate de cem, de duzentos mil conto•s de réis pelo The-
.sourv, o capital pertencente ao Banco subsistiria sempre o mesmo, a 
fortuna nacional continuaria a pagar, sempre, os mesmos juros ao 
Bancv, es<se capital nunca seria climinuiclo, apezar de ser a dividia 
do papel-moeda divida do Banco, que já gozou da emissão feita. A 
divida tornar-se-hia capital para o devedor e, em vez da obrigação de 
pagai-a, elle tornar-se-hia credor do seu credor, reduzido e·ste ao papel 
de dc'\'edor de um capital em boa e·specie, responsavel pelos juros de 
2 11j % em ouro. 

Ha mais ainda: o :§. 1° do art. 7° do decreto n. 1 .167 obriga o 
Governo, quando fôr determinado o resgate de notas em circulação 
(não declara si notas do 'I'hesouro ou bancarias) pelo depo-sito exis-
tente no Thesouro, a repô r a differença entre o valor das apo1 ices e 
do onro deposita:d·o pelos Bancos emissores, ao cambio do dia da en-
trega das apolice.s, bem como a differença entre o valor destas e o das 
depo~itadas pelos Bancos, apurado o destws pela média da cotação, 
dura·;tte o mez anterior ao em que se realizar o resgate (I§ 2° do 
mesmo artigo) . 

As operações que este artigo autoriza são de um absurdo que 
leva á sua não comprehensão. O Thesouro substitue os depositas dos 
Bancos, ouro e apolice.s, por apolices de 2 lj2 %, ouro; esses depo-
sitas lhe ficam pertencendo e as notas em circulação passam á res-
ponBabilidade do Banco, sendo garantia dessas as apolices substitutivas 
dos hstros. Si o Thesouro mandar resgatar notas por esse.s lastros, 
que são seu,s, não mais do Banco, ha de repôr a differença entre o 
valor desses lastro·s e o das apolices que o substituem? E' o que se 



is 
deprehende da di•sposição do art . 7°, com a distincção feita entre o 
fundo de garantia e o deposito existente no Thesouro : A nação con-
tribllinte deverá pagar juros das apolices emittidas em .substituição 
aos lastros, base de emissões no duplo e no triplo e ha de pagar ainda 
por mandar resgatar essas notas com recursos seus, provindo do6 im-
postos que o povo paga para o serviço da despeza publica. Haverá 
justiça, haverá equidade, logica ou •simples respeito aos direitos de 
uma nação inteira por um estabelecimento de credito que assim a ex-
plol·;:, segunda vez, depois de tel-a tornado possuidora de uma moeda 
desvalorizada e de consequencias lamentaveis? 

O Relatorio dá-nos a conhecer os receio•s de que o Governo foi 
assaltado pela divida do.s dous Bancos fusionados ao Thesouro pu-
blic'J e declara ter procurado garantil-a com a fusão dos dous insti-
tutos de credito autorizada pelo art. 1 o do decreto : "os Bancos emis-
sores eram devedores ao Thesouro Federal de avultadas sommas, diz 
o reÜ;torio á pag. 71; acloptada uma solução radical e dada a liqui-
dação dos estabeleciment01s1. não :seriam sómente 011 accion,istas os 
prejuJicado-s; o primeiro prejudicado, abstrahindo mesmo elos effei-
tos à.esastroso•s do krack, seria o Thesouro Federal". 

·Póde a Oommissão lembrar á Oamara que a divida não está mais 
garantida hoje, por ser de um só Banco, em vez de serem clou.s ou 
mui te~ os devedores; os factos attestam eloquentemente que ella está 
mais augmentada e, entretanto, menos amparada. Cumpre notar 
ainda, que ella augmenta todos os meze-s, como se pócle verificar dos 
dous balanços publicados pelo Banco da Republica do Brasil e cor-
respondentes aos mezes de Abril e de Maio; comparados esses dou.s 
balan.ços, delles se vê que a conta corrente do mez de Abril com o 
Thesouro era de 10. 884:382$140 em 29 de Abril ao passo que em 31 
de :NlHio (balanço de-ssa data) está elevada a 11.612:044$625 o que 
dá a -~ifferença de 727 :737$525, em um mez, não fallando na parcella 
de 50.000 :000$, de divida que apparece de novo no balanço de Maio, 
sob a rubrica de ci de pmzo fixo., o que elevará a divida, em 31 de 
Maio, a mais de 50.727 :737$525 do que a 29 de Abril. 

Não deixa de ser singular o meio de garantir melhor a•s dividas, 
reunir os debitos de diversos indivíduos em uma só firma, composta 
dos dous que mais devem e se declaram em seriars difficuldades para 
vive~·; mais singular ainda é o systema de pretender garantir dividas 
forneeendo ao devedor novos recursos de que elle precisa para arrastar 
uma vida muito gasta j á, e em valor superior á totalidade do debito 
anterior, creando-lhe um capital de que o credor vai pagar juros para 
reconstituil-o á sua custa; mais singular ainda é a ingenuidade com 
que esse credor rsuppõe mais garantida a sua divida de dous deve-
dor<:Js que não lhe podem pagar, autorizando-os a sacar o dobro do 
que já lhe devem, com a sua garantia e tornando-os depositarios de 
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todos O·S seus recursos em saldo, com a obrigação de restituil-os quem 
não póde pagar a divida anterior . 

O paiz póde apreciar desde logo a consequencia desse modo ori-
ginal de garantir diYidas : aquella que o Thesouro teve receio de ver 
perchda, era de 61.000 :000$ em Setembro de 1892 (exposição á Com-
miss~o Geral da Camara, á pag. 276, dos flnnaes, vol. VII), estava 
em ~ 23.578 :927$543, a 20 de Abril de 1893 (Relatorio Serzedello 
pag . 64), j á estava em 143.434 :143$307, a 31 de Maio (balanço d~ 
Banco da Republica do Bra·sil); a responsabilidade do Thesouro jii 
é de ma1_s de 18 .140 :000$ por bonus emittidos (mesmo balanço) ; o 
comp2·om1sso, por bonws, do decreto de 17 de Dezembro chega a 
100 . 000 :000$ e não •se sabe si a cifra estará mais elevada, j á hoje, 
com rE:messas novas de saldos em conta corrente, na fórma do decreto 
n . 1.167 o 

~""- disposição do ar t. 6° do decreto, desculpe-nos a Camara a 
dtu.-;~a da palavra, é uma irrisão; o Governo substitue os la•stros por 
apol.ices, ao cambio do dia, na integralidade daquelles, destinando os 
j uros de 2 % %, ouro, dessas apolices a cobrir a differença entre o 
valor dos depositos e o das emissões. "Coberta a clifferença, o Thc-
som·o deixará ele pagar juros", diz o artigo, mas apressa-se a ac-
cresC·Jntar: "O fundo de garantia poderá ser, entretanto, empregado 
nas transacções do Banco". 

I.' claro que nunca, em tempo algum, o Banco deixará cobrir essa 
diffcrr•nça e que sempre, em todo o tempo da sua existencia, o Thesou1·o 
ha d•, pagar os juros dessas apolices, quando merecesse a.pprovação elo 
Pode1· Legislativo iniquidade tamanha. Outra interpretação, que nã() 
esta, seria sophismar o fim a quu se destina o fundo ele garantia, que 
é héi.ter no Thesouro tantas apolices, quantas as notas em circulação_ 

:Csta ficha de consolação, de não pagar o Thesouro juros das apo-
lice:; quando o Banco quizeT deixar ele applical-os as suas transacções, 
muita homogeneidade tem com essa outra promessa de convm,sibili-
dade das notas, quando o cambio se conservar a 27 durante um 
anno, prome.ssa que tem sido ponto da mais sev~ra repulsa n8ls dis-
cuss&-:8 do Parlamento, pedra de escandalo do decreto que organizou 
o Ba.;·co da Republica dos Estados Unidos do Brasil e que, entretanto, 
resurge no decreto de 17 de Dezembro de 1893, sob o art. 12, aggravada 
ainda com a resurreição da lei de 29 ele Maio ele 1875, e elevada ao 
dupl0 a somma de papel-moeda que o Governo é autorizado a emittir 
par:1 novo auxilio ao Banco . 

A Cam ara tem-se pronunciado muito eloquentemente contra esta 
disposição ; a Commissão de Orçamento •só póde lembrar-lhe as suas 
declarações anteriores sobre esta medida, tão f alsa, tão fallaz, tão 
clign:. de .stygmatisação como a anterior que, entretanto, lhe é supe · 
l'ÍOl" 110s effeitos perniciosos que póde produzir. 

O ar t . 13 permitte ainda, depois elas disposições anteriores, aD 
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Bancc emittir papel ao portador e á vista, na razão do duplo do 
deposito em ouro e conversíveis em moeda metallica. Não ha quem 
acredite que use do direito de emittir notas convel'siveis um instituto 
que as tem de curso forçado, a render-lhe juros o deposito que elle tem 
para garantil-as e de onde lhe veem recursos fartos para as suas 
transncções. Para que, entretanto, não restasse duvida alguma de que 
só o Thesouro N acionai é o responsavel pelas actuaes on pelas fu-
turas emissões do Banco, já o art. 8° do decreto di·spoz que, no caso 
da liquidação - j01·çada ou AMIGAVEL do Banco, o Governo a·ssumirá 
a responsabilidade das notas em circulação, fazendo-se representar 
como credor preferencial - sómente pelo j1mdo de gar·antia, resga-
tará a·s notas com outras suas até o valor do fundo de garantia e 
1·esponde1·á pelo 1·esto da emissão, si esse não fôr sufficiente. 

Parece que ha muito a receiar dessa nova medida, embora a 
obrigação da conversão, sempre feita, .sempre\ illudida, nunca ob-
servada e ante.s convertida em novos onus para a fortuna publica, 
repre~entada pelo Thesouro N acionai. 

f1onvém accentuar os perigos que ficam pendente·s sobre o The-
som·o da faculdade de poder o Banco resolver a sua liquidação; esta 
clispvsição colloca o Thesouro .sob a dependencia dos accionistas do 
Ban(.o, os quaes, resolvendo liquidai-o, atiraram sobre o Thesouro os 
onm provindos da clifferença entre as actuaes emissões e o fundo de 
garantia e tambem da·s nova.s emissões que o Banco poderá fazer no 
duplo do ouro que depositar. · 

Comprehende-se que semelhante faculdade ele emittir, havendo o 
dire:tr. ele liquidar amigavel 01t m es1no forçadamente com o direito, 
para o Thesouro, de concorrer como credor apenas pelo fundo ele ga-
ranti:::, póde ser até um bom negocio a tentar o Banco para essa liqui-
dação, da qual só prejuízos terá o Thesouro publico. 

A nomeação do presidente e vice-pre·sidente e ele um director faz 
o Governo inuniscuir-se na vida interna do Banco, tornando-o um 
Banco ele Estado; a Oamara se tem pronunciado francamente hostil 
a essa m·eação, rejeitada pelos mestres em finanças e inadmissível em 
uma l'epublica federativa. Dispens-a-se, por isto, a Oommissão ele de-
monu-se em considerações sobre este ponto do decreto; cabe-lhe, não 
obst'lnte, considerar que, ·si razões ele ordem superior, que não ha 
nenlnnna, aconselhassem a creação de um Banco do E-stado, mu,ito 
mais racional seria chamar capitaes novos para a sua organização 
solith, sadia, ·sem vícios, do que acceitar os compromi.ssos ele um Banco 
que tanto está custando ao Thesouro, para sobre este fundar um 
instituto abalado nos seus alicerces. E o Governo já tem na·s mãos, 
por um relatorio feito a seu mandado, a prova de que graves abusos 
foran~ praticados na fundação e primitiva organização do Banco da 
Republica dos Estado·s Unidos do Brasil, assim como que a carteir;a 
do Banco do Brasil estava compromettida, como o declara o Relatorio 
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Serzedello, á pagma 70; não seria a fusão de compromissos taes dos 
doua Banco.s que constituíram ba·se solida para uma instituição re·· 
provada pela sciencia financeira, ainda quando firmada em capital 
isento de responsabilidade. 

Apezar das irregularidades assim francamente declaradas pelo 
Governo em um documento publico, dá elle a esse Banco a propriedade 
da·s Bpolices, ouro e papel, depositadas pelos Bancos regionaes em ga-
rantia das suas emissões; fal-<o sem respeito aos direitos desse8 Ban-
cos ao que lhe·s pertence, ·sem consideração aos prejuízos que lhes 
causa , sem attencler que elles soffrem a pena por culpa que não com-
mett::ram e, suprema injustiça, em favor claquelles que commetteram 
.erros, praticaram irregularidades, são autores ele graves abuso·s, com-
prometteral1l a sua carteira. Os Bancos regionaes têm uma emissão 
baseada em apolices, ele tanto por tanto ; não •são deveclore.s ao The-
souro, não receberam delle auxilio algum. Têm direito, pelo decreto 
de 17 de J aneiro de 1890 que os instituio, aos juros das apolices que 
depositaram para emittir somma igual ao valor nominal dessa·s. 

Essas apolices têm hoje cotação superior á base da emissão e 
.algumas, de capital ouro, representam capital muíto superior e que 
-vai eer substituído por apolices elo fundo de garantia, escripturaclo 
em rwme do Banco, a render-lhe juros, avolumando esse capital. E' 
justo privar o verdadeiro proprietario ele todos os •seus direito.s para 
conYertel-os em vantagens a que o f avorecido não tem titulo algum 
que explique esse verdadeiro esbulho feito aos Bancos depositantes 
de.ssa.s apolices e que o fizeram confiados nas disposições legaes qne 
Ds g <.trantiram e os chamaram a esse deposito nas arcas ' do Thesouro ~· 
J ulgct a Commissão que não ·Se lhes deve f azer ·Semelhante injustiça. 

III 

A emissão de cem mil contos em bonus para auxilio ás industrias 
merece e:studo especial por parte da commissão de orçamento. 

Esta disposição do art. go do decreto n. 1.167 deixa bem conhe-
cer a capitulação alcançada do governo por uma tentativa que, mais ele 
uma vez, surgiu nas finanças d a Republica, pretendendo impor-se em 
nome ele interesses que sabem clamar muito e não desanimar com a re-
jeição ela medida pelos poderes consti tuídos. . 

A Camara sabe que na sessão elo anuo passado lhe fo1 presente 
um projecto sobre auxilio ás iuclustrias, largamente discut ido e por 
ella rejeitado em 1" discussão, por grande maioria, logrando obter ape-
nas 10 ou 12 votos favoraveis. 

N essa discussão foram longamente apreciados os inconve_nientes 
de semelhante medida, que viria actuar como um factor a ma1s para 
a perturbação ela moeda ficluciaria, já t ão desvalorisada; os perigos 
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da distribuição dessa enorme quantia foram demonstrados, indicados 
os abusos que ella poderia produzir e como seria um elemento novo ao 
jogo desenfreado da praça essa entrada de somma tão avultada na 
t.otalidade do papel que a especulação tinha m·eado em dous annos de 
febre e .de agitação no paiz. 

Tratava-se então de cem mil contos de papel-moeda, a ser distri · 
buidos pelo governo, cuja responsabilidade seria mais effectiva, cujos-
escrupulos seriam mais severos no exame das condições em que se 
achassem as industria.s favorecidas ; seguindo a tradição honrosa de 
resistencia ao augmen to de papel-moeda que acompanhava a O amara 
dos Srs. Deputados, ella conclemnou peremptoriamente o projecto, dan-
do assim um attestado eloquente da resolução ele não mais avolumar 
a cifra da moeda fiduciaria, cau;sa efficiente da ruina das finanças da 

· Republica. 
O govemo julgou não ir de encont-ro a esse voto solemne elo r amo 

elo Poder Legislativo, mudando as condições dos titulas a emittir, con-
cedendo a emissão ao banco, em vez de ser ella directamente feita pelo 
Thesouro, dando ·ao papel o caracter de titulas, com juros a perceber 
semestralmente ·e com amortisação no prazo de 20 annos; julgou mais 
conjurar os perigos do augmento da moeda fiduciaria, decretando que 
esses titulas não seriam papel-moed·a, como si a sua declaração pudes-
se tirar á emissão o caracter que lhe é proprio pelos effeitos que ella 
produz. 

Não pôde, porém, fugir ás medidas complementares dessa emis-
são e que vem deixar patente como se trata de verdadeiro papel-moe-· 
ela .. e elo mais prejudicial por vencer juros, pois desvirtua-se a natu-
rr'za f:los titulas que disse autorisar , quando adia o começo ela amor-
tisação para o segundo quinquennio, ou por 10 ·annos (art. 9°), quan-
do impõe aos titulas o Tecebimento nas repartições publicas para pa-
gamento dos impostos ( § 1 °), quando os autorisa a circular ( § 2°) , 
quando, emfim, pune a falsificação do carimbo comprobatorio do 
pagamento ,semestral do juro com as penas do ·Crime de moeda falsa. 

O curso legal foi imposto a esses titulas, e a Oamara sabe que o 
curso forçado lhes está sendo dado de modo franco, como ás proprias 
nota.s do Banco e ás do Thesouro. 

Já se pó de apreciar os effeitos da entrada desses titulas na cir-
culação, onde elle·s estão sendo manuseados como moeda para todas 
as transacções e como titulas de credito pelo desconto que já estão 
soffrendo, .embora a pe'rspectiva elo juro a receber no primeiro se-
mestre que está a findar. 

Outro dfeito da m·eação desses titulas em beneficio do banco 
pócle ser Yerificado 110 modo pelo qual e·ssa distribuição está sendo 
feita ; o art. go do ·decreto cleclara expressamente que a autorisação da 
emissão é dada com o fim de occorrel' ás industrias nacionaes que 
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tenham condições de vitalidade: a primeira corporação a ser boni-
ficada foi a Intendencia Municipal desta capital, que ninguern dil'ú 
se1· industria e, quando pudesse ser assim considerada, não poderia tel' 
<Condições de vitalidade, Recebeu, entretanto, um auxilio de réis 
10 .000 :000$, por uni eontracto sob a garantia das rendas elo Districto 
F e-deral, que não podem constituir hypotheca e muito menos penhor 
mercantiJ, na fórma da legislação em vigor. (Decreto n. 9.549, ele 23 
-ele Janeiro d e 1886, arts. 7° e 11, avisos ns. 120, ele 24 ele maio de 
1863 e n. 468, de 24 de setembro ele 1881.) 

Logo na primeir-a transacção feita, o banco demonstrou não ter 
•COmpetencia nem criterio para executar a disposição do art. 9° d o de-
-creto, resvalando desse contracto para outros, em que até as <>uns pro-
prias ·acções recebeu em caução. 

Abstrahindo dos abusos commettidos j·á nessa derrama de papel-
moeda, a commissão pede licença para perguntar com que direito se 
impõe á nação o pagamento -de juros por esse papel, que não repre-
senta capital ·do Banco, cujos accionistas não concorreram com par-
cella ·alguma para esses títulos que signifieam um verdadeiro capital 
.destinado a representar mais um factor na riqueza publica, quando 
falta-lhe o oaracteristico essencial da riqueza. 

E o t rabalho empregado pelo Banco para adquirir esses títulos 
não é outro além da impressão e da assignatura dos seus directores. 

Si o papel-moed-a, representativo da divida do Estado com o povo 
contribuinte e sustentado pela promessa garantida de pagnl-o em 
·mais ou meno·s tempo pelo Estado, não vence juros; si as notas banca-
rias, representativas do capital em deposito no Thesonro, reforçado 
pela carteira cornmercial do banco emissor não vence juros, de onde 
-vem o privilegio· desse papel, que .apenas representa uma condes-
cendencia, para não cham·ar um -abuso, do poder publico, de vence1· 
juros que uma parte da nação ha de pagar a essa pequenina l)orção 
de cidadãos que represent,am o banco, para que este pague_ com elles 
-4 %, ficando com 3 % de que se .apropria sem razão alguma para 
-odioso monopolio? 

Com que .direito ainda ha de esse papel penetrar nas repartições 
·publioas, substituindo a moeda nacional com que se pagam os impos-
tos, quando o banco que os emitte não tem capital que os garanta, não 

--offerece ao menos as condições de credito bast.antes para que se con-
fie no seu pagamento? 

Vê-se como se trat·a de papel-moeda m:ais pernicioso que o pro-
prio papel já desvalori.saclo do banco e como a sua en trada na circula-
ção ha de prejudical~a, como já o fez. 

Demais : essa emissão de bomts em emprestimo ·a ind.u strias, quan" 
.do ellas viessem realrnen te a ser auxiliadas ou contempladas :na sua 
distribuição, é uma verdadeira e inqualificavel extorsão que se lhes 
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faz, a rrastando-as a preJmzo certo e arruinador em não pouco temp07 

o que é facil de demonstrar. 
Recebendo esse papel pelo seu valor nominal, com o juro de 7 %, 

ns industrias deixam o.s seus bens em hypotheca ou penhor mercantil, 
em valor inferior ao emprestimo que effectuam ; esses titulo.s teem, en-· 
tretanto, valor nominal, papel, quand:o os bens teem valor real, terras, 
machinismos ou outros, sendo incongruente por isto que estes fiquem 
sujeitos áquelles por somma inferior. 

Como os bonus são dados para serem applica·dos pelas industrias, 
na qu•alidade de moeda fiduciaria, e como a moe-da fiduciaria está 
depreciada, é claro que os devedores hão ·de soffrei- as consequencias 
dessa depreciação, logo que os - houverem de applicar aos seus in-
teresses, o que ·se-realisará ou pela elevaÇão dos productos nacionaes7 
em consequelicia dessa depreciação, ou da comp·aração dessa moeda 
com a moeda extrangeii'a, si houverem de pagar productos vincros 
do exterior. 

O emprestimo, porém, subsiste e ha de ser pago no futuro; no 
momento em que a moeda fiduciaria começar a apreçar-se, os produ-· 
ctos industriaes começarão a baixar de valor, as industrioas terão de 
receber menos pelos seus artefactos e entretanto hão de pag.ar os ju-· 
ros e a -amorti,sação do emprestimo pelo seu valor nominal, quando 
por elles apenas re-alisaram a metade ou o terço, realidade do em-
}Jrestimo resultante da aha cotação de todos os productos no merca-
do ou da taxa cambi.al a que fizeram compras para a montagem do& 
seus machinismos. 

O hanco lucrará,. com certeza; mas as industrias serão sobre-
carregadas enormemente, não po·dendo resistir a essa verdadeir.a usura 
de credor agiota, que empresta metade para recebeT o dobro, a juro~ 
aggravados na móra e com hypotheca ·superior ao emprestimo. 

Dahi resultará que as industrias em verdadeiras condições de 
vitalida·de não quererão semelhante emprestimo, que será viela para o 
banco e a ruína, :a miseria para ellas; virão a acceital-·os, o que já 
está acontecendo, as que resultm,am da especulação e que ainda apro-
veitarão deste ultimo recurso para continuar o jogo do qual mbsce-
mm e em que continuam a viver. 

Eis por que a commissão de orçamento julga que não deve ser 
approvad·a pelo Poder Legislativo essa emissão que, ·si fascinar algu-
mas industria:s possíveis ele viver, ha ·de arruinal-as, servindo unica-
mente pai'a alimentar as que não teem possibilidade ele vida e con-
tentam-se com essa moeda falsa nos seus principio.s. 

Convém lembr·ar uma difficuldade a surgir em pouco t-empo, em 
resultado dessa emissão e que cau·sará séria perturbação ás relaçõe·& 
do Thesouro publico, si esses bon-u.s forem ter, na sua maior parte, á;; 
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repartições publicas em pagamento dos impostos, na fórma elo arti-
go 9°, § 1°. 

Pagará o Thesouro com esses títulos aos funccionarios publicos 
e as demais despezas, como receita que são? 

Guardal-os-ha em deposito, por não poder emittil-os mais? 
No primeiro caso, deixam elles de ser títulos para tomar-se papel-

moeda, havendo duvid·a si deverão ser pagos pelo valor nominal ou com 
o desconto correspondentes aos juros que vencem e á cotação da pra-
ça; obriga-se o seu curso contra a lettra do ·decreto, que apenas lhes 
deu o curso legal; elles irão encontrar na circulação as difficuld.ades 
resultantes do valor pelo qual hão de ser recebidos, autorisado o ci-
dadão a repellil-o:s, vindo a ·depreciar-se e conendo a abrigar-se ele 
novo nas repartições publicas, onde o ·seu valor nominal está garan-
tido, com prejuízo pa1'a o Thesouro. 

No segundo caso, haverá um .desfalque na receita publica e o 
Thesouro tornar-se-ha o possuidor de títulos que elle mesmo garan-
tiu, diminuídas as contribuições orçamentaria.s, reduzidas apenas aos 
juros, que o hanco pagará, de seis em seis mezes, por esses títulos. 

Em ambos os casos teremos uma perturbação a mais na circula-
ção fiduci·aria, já tão clesvalorisada e que tudo aconselha a restrin-
gir e assentar em bases solidas, longe .de ampliar e desvalorisar mais. 

IV 

Estudad.ü aS"slm o decreto, sob o ponto de vista da ·Critica severa 
e inflexível, cumpre reconhecer, não obstante, que se póde acceitar o 
seu la.do bom, julgando-o de vantagens incontestaveis: tirou a prova 
do plano que muito se impunha, d·a possível reorganisação dos Ban-
cos de emissão e desbravou o caminho da reforma fina1rceira, unica 
possi vel nas actuaes circumstancias, pela uniformisação das emissões, 
pela conver·são dos lastros bancarias em apolices, pela liquidação das 
dividas dos Bancos, pelas circumstancias faceis em que collocou o 
parlamento para deliberar sobre a reforma sem os receios dos prova-
veis e annunciados ·desastres, a clava mais formidavel opposta, na 
.>essão elo anuo passado, ao plano d:a commissão de orçamento da Ca-
mara . 

Parece que muito reduzido está o numero .dos que suppõem ain-
da que ·as emissõe·s bancarias a cargo do Banco da Republica do Bra-
zil sejam vantagem para elle; o banco deixou de ser banco de emis-
são, pois que o art. 3° do decreto extinguiu a faculdade de emissão do 
Banco da Republica, sem que fosse dada nov·a nas circumstancias das 
emissões já realizadas ao novo instituto resultante da fusão dos dous. 

A responsabilidade que o art. 5° do decreto lhe d'á, por assumir 
a das notas bancarias em circulação, não ha quem o conteste, é pura 
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e simplesmente nominal, desde que o banco é privado do direito de 
emittir outras de curso forçado como as antenores e o Thesouro é 
quem ·Se incumbe pelo art. 7° de ordenar o re·sgate elas notas, quando 
julgar isto conveniente. 

Si ao banco é tirado o direito de emittir e a iniciativa de res-
gatar notas, .si elle não pócle augmentar ou restringir a circulação fi-
duóaria existente, funcções que o governo reassumiu pelo decreto 
de 17 de Dezembro, com acquiescencia do banco, é claro que elle não 
é mais o regulador d·a moecl:a fiduciaria, desistiu dos direitos que lhe 
Eram outorgados pelo decreto de sua organisação e hoje não é mais elo 
que um banco de depositas e descontos, com a responsabilidade nomi-
nal das emissões, pelas quaes é responsavel re•almente o Thesouro Pu-
blico . 

Mais uma razão para não poder ser admissivel que as apolices 
emittidas para substituir o representante d·as notas em circulação se-
jam escripturadas em nome do Banco, que não tem mais a emissão, 
qu~ abandonou o seu direito, passando todos os onus á conta do 
Thesouro, para quem é logico que passe a outra parte do .serviço. 

Da exposição feita sobre os factos que se seguiram á execução 
do decreto, conhece-se á evidencia como o banco está vivendo de re-
cursos que lhe tem dado o Thesouro, sob a tutela do ministro ela Fa-
zenda, pea-da a sua esphera de acção para cuidar realmente dos sens 
interesses, representados na enormíssima somma de 600.264 :875$225 
(mais de seiscentos mil contos de réis), da sua carteira e que elle pre-
cisa liquidar, ao menos pa1'a acuJir ·ao seu capital c aos seus deposi-
tantes: 

A tutela ·administrativa só lhe serve de embaraços para attender 
ao serviço da nova emissão para auxilio ás industrias, quando elle 
mesmo está precisando de auxilias, e para o serviço da divida interna, 
que é incapaz de fazer, por falta de rectmsos, como o prova o desvio 
de applioação que deu aos 86. 500 soberanos confiados para o resgate 
do papel-moeda ; sua administração e·stá, portanto, desviando a atten-
ção para serviços estranhos ao seu proprio capital e á muita ·activi-
daJe reclamaJa pela liquidação Ja sua carteira. 

Libertado das emissões, entregue aos recursos das ·suas carteiras, 
tendo de zelar sómente pela sua vida intima, cortado o cordão um-
bellical que o prende ainJa ao Thesouro, é possível que aquella m,assa 
enor!Jle de papel possa ~er movimentada em beneficio do Banco e elle 
possa reviver, cuidando seriamente Je liquidar de vez os máos negocios 
dos seus dons antecessores, recoustituindo-se como Banco de deposito 
e descontos, que hoje é realmente. 

O Thesouro N acionai, por sua vez, tratará de tornar uma reali-
dade o resgate do papel-moeda, constituindo o fundo especial e man-
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dando proceder a elle directamente pela sua Caixa ele Amor tir,adlo, 
de modo a reduzir, pouco a pouco, a moeda fidnciaria, apressanclo-;c 
para desfazer essa anormalidade ele taxa cambiiil que lhe esgot·a os 
recursos com ·as despezas que tem de f azer no exte rior e no interi or . 
mas que exigem a moeda de ouro. A commi•ssão e1üende que cumpr~ 
torll.ar o resgate do papel-moeda real e effct i,·o ; que a palaYra do 
governo, que representa a Republica, seja mantiel·a com a r xccução 
certa e inilludivel do que affirma; que as leis sej am respeitadas por 
todos, começando o respeito pelo proprio poder que as põe em ex-
ecução; que não haja individuo ou corpor ação alguma collocacla fóra 
da lei, a alcançar do governo decretos e medidas fóra do ~ommun1 , 
que envolvam a fortuna publica em aventuras desast.r osas em nor11P 
de altos interesses em jogo, porque não ha interesses possíveis ele Fe 
sobreporem aos da collectividade, que é a nação brazileira regida pelo 
grande principio da igualdade da lei para todos ; qne a lei .das despc-
zas publicas seja uma realid-ade na sua applicação ao serviços deter-
minado-s, sem desvio da receita para amparar associçõcs que são de 
particulares e emquanto podem -alcançar os recursos faceis elo The-
som·o Publico e que não pertencem ao goven10, que condescende em 
entregar o_ que é da Nação contribuinte, não cuid<am absolutamente ele 
reorganisar-se com os seus proprios recursos, de procurar capit.al liqui-
dando os papeis da sua carteira, embo-ra com prejuízo, tornando,se 
ca~as de negocio, em summa, por preferirem ser succursaes elo The-
som·o N acionai. 

A commissão elo orçamento in:siste, portanto, na s suas idéas apre-
sentadas o anuo passado, pedindo á Camara, dos Srs. Deputados a 
votação do orçamento, que ella .se esforç.ará em apresentar equi-
librado e ao governo ·a observancia da,s disposições or~mnentarias, com 
o maximo escrupulo, com o maior cuidado. 

Estas medidas : emancipár o Thesouro dos bancos emissores, res-
gate real e effectivo e ininterrompido do papel-moeda, votação de or-
çamento equilibrado, e cer tez·a das disposições do governo brazileiro 
em não se afastar das verbas votadas, a commissão tem a convicção 
de poder affirmal-o á Camara dos Srs. Deputados : f.arão voltar a 
confiança, quebrarão a anormalidade da tax·a Ca)nbial ; voltará o nu-
meraria retrahido, baixará a taxa elo juro e o Thesouro libertará a 
!!ação dessa -differença de valor da moeda fiduciaria, que lhe con-
some todü<l os recursos, que a empobrece todo-s os dias, tomando im-
possível a vida par-a toda.s as classes sociaes. 

Conta a commissão que a verdade dos orçamentos se ton1e umn 
realidade, pel-a confiança que lhe iuspira a instituiç.ão novA, a mais 
bella ela Re.publica, a mais util nos seus resultados, o mais poderoso 
auxiliar do governo, que o orienta no dispendio dos dinheiros pu bli -
co-s, que o previne dos desvios elas verbas, que o garante na obser-ran cirt 
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da lei, que o ampara no descambar para as despezrus extra-legaes : o 
T1•ibunal i!Je Contas. 

Si a confiança voltar, como tem a commissão de orçamento ple-
na convicção de que succederá si forem adoptadas estas medida.s, as 
industrias encontrarão auxilio no capital confiante, abundante e fer-
tilisador, disperusando com enormes vantagens e.sse arremedo de di-
nheiro que lhes entra pela janella como expediente de viela, mas vai 
feril-as de morte com a hypotheca dos seus bens em valor inferior 
ao real e por titulo sem significação. 

As fo~·ças vivas deste paiz que, apezar de todas as loucura1s feitas 
nest((S d-ous ultimos annos, ahi estão a augmentar ·a receita publica, 
como atte.stado eloquente de .sua pujança, os grandes recursos de que 
a fortuna publica dispõe, asseguram a nova ém de prosperidade em 
que os sacrifícios hoje impostos estarão vantajosamente compensa-
dos e a nação libertada d·a si tuação intoleravel que a opprime actual-
mente. 

I-Ia tres annos que esta questão das emissões bancarias impõe-se 
á cogitação do Poder Legislativo; nestes tres annos a situação mais e 
mais se tem aggravado e a commissão lembra que ella o tem sempre 
annunciado . 

Todos os recursos teem sido postos em pratica para fugir á so-
lução radical, · franca e unica admissivel para um paiz que cogita do 
futmo e tem confiança na sua prosperidade de nação rica e livre; 
todos os recursos teem falhado, augmentando mais a crise e as diffi-
culclades da vida para todas as classes da nação brazileira. 

A operação ·de um emprestimo externo, o que foi contrahido para 
a companhia Estrad·a de F erro Oeste de Minas e cujo producto ficou 
á disposição do governo, na delegacia do Thesouro em Londres, de-
veria ser um factor a mais para melhorar ·a situação; esse recu1~so, 
entretanto, que não e.st·ava comprehendido na reforma de 17 de de-
zembro, falhou tambem, não conseguindo influir de modo algum no 
fortalecimento das relações commerciaes, como esperava o governo. 

A commissão appella ainda uma vez para o Poder Legis1ativo e 
para o governo, propondo-lhes um projecto ·de lei que, na sua opinião, 
lhe parece solver a crise e, libertando o Thesouro Nacional, garan-
tirá a prosperidade ela nação; os tres primeiros artigos explicam-se 
com o que já foi feito; não é possível fugir ás consequencias já por 
esses factos determinadas. São medidas que em nada prejudicam ao 
plano formulado no projecto e ao contrario o facilitam, assentando 
as suas bases nos factos já ·COnsummados. 

Sobre essas bases a conunissão assenta o seu plano de effectivo e 
real resgate do papel-moeda, feito pelo Thesouro, pela sua reparti-
ção competente e com a responsabilidade das notas que se propõe 
resgatar. 
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O paragrapho unico do art. 3° attende aos direi tos dos bancos re-
gionaes, .satisfazendo ao que é de restricta justiça, sem favor algum a 
esses estabelecimentos de credito, que não são os culpados ela sit-ua-
cão merecedora ele solucão. 
, Cumpre dar destin~ aos bonu.s, cuja prova já está tirada com a 
perturbação que esses títulos-moeda estão cau<Sanclo na circula~ão; 
a commissão propõe o meio que lhe pareceu mais acceitavel para que 
elles sejam retirados da circulação, sem abalo nem injustiça para 
aquelles que os a·cceitaram por moeda legal, confiados na palavra do 
Governo. 

Providencia igualmente para a retirada de parl·e da ma,ssa enor-
me de papel bancaria existente, o que, está certa, -concorrerá para dar-
lhe valor, obedecendo nisto a princípios que são leis sagra'Clas pela 
experiencia, sempre a. produzir os resultados pretendidos agora. 

Propõe finalmente a revogação das disposições do decreto con-
trarias ao plano que formulou e a da ultima parte do art . 8° n. 5 .dos 
estatutos elo Banco da. Republica do Bra.zil e que não está expressa no 
decreto de 17 de Dezembro; ella é concedida aos bancos de emissão 
pela lei bancaria de 1888, mas não eleve ser concedida a bancos de 
de12osito, havendo até opinião muito respeitavel de que nem úquel-
les eleve ser facultada. 

Certa das suas o,piiuiõe;s, ·cOlwencida q1lantlo aos 1~ult.ados .a 
obter do plano que offerece, a commi.ssão elo oraçmento julga cum-
prir o .seu dever, dooempenhar-se elo mandato confia.clo pela Oamara 
dos Srs. Deputaclüs, offerecendo á sua consideração o seguinte pro-
jecto: 

O Congresso N acionai decreta : 

Art. 1.0 E' approvado o decreto n . 1.167, de 17 de Setembro ele 
1892, na parte em que autorisou a fusão do Banco da Republiea dos 

Estados U niclos do Brazil com o Banco cl'o Bra-
Projecto n. 39 zil, reduzindo o seu capital a. 150.000 :000$000 . 

.:::..rt. 2.0 E' approvado o mesmo decreto na 
parte em que exting11e a faculdade emissora do Banco da Republica 
elos Estados Unidos do Brazil e demais bancos emissores a este in-
corporados, na fórma do art. 4° do decreto ele 7 de Dezembro de 
:!890, bem como a do Banco 'ele Credito Popular elo Brazil, creaclo pelo 
decreto ele 23 ele Dezembro elo mesmo anuo. 

Art. 3.0 E' ·approvaclo o mesmo decreto na parte em que substi-
tue o lastro metallico e o de apolices elos bancos emissores por apolices 
ele 1 :000$ ; estas apolices serão, porém, de juros de 4 %, pagaveis 
por .semestres, em moeda corrente nacional, clerogado assim o art. 4° 
desse decreto. A sub.stitui~ão .elo ouro por apolices far-se~ha. ao cam-
bio do dia em que se realisar esta operação, devendo ser extmctas as 
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apolices que ainda o Thesouro possuir das que foram depositadas 
pelos bancos emissores para garantia das emissões. 

Paragr apho unico. Aos bancos que tinham as suas enussoes so-
bre apolices da ·divida publica e não er am devedores ao Thesouro Na-
c:ional por qualquer ti tulo, o governo continuará a pagar , de accôrdo 
com o decreto n. 167, de 17 ele j aneiro de 1890, -os juros elas apolices 
por elles depositadas em garantia das emissões, podendo entrar em 
accôrdo com esses bancos para liquidar esses juros sobre a base dos 
que houver de pagar, na fórma do decreto a.cima, elo valor das apoli-
ces ao par e do tempo que lhes f altava para o gozo das sua:s emissões. 

Art. 4.0 As a.polices a que se refere. o artigo antecedente consti-
tuirão divida nacional com o fim especial do resgate do papel-moeda, 
serão eseri pturad Rs no Thesouro N acionai e depositadas na. Caixa. 
da AmortizRção sob o titulo de resgate do papel-moeda; seus juros 
serão especialmente destinados á retirada dRs notas em circulação 
bancarias e do estado, assumindo o Governo, desde logo, a responsa-
bilidade daquellas. · 

§ 1.0 O Governo fará substituir por nota:s suas, dentro do prazo 
ele doze mezes, as notas dos bancos actualmente em circulação. 

Este prazo poderá .ser prorogado por de·creto do Poder E xecuti-
IO, submettido ao conhecimento ·do Congresso N aciona.l. 

§ 2.0 A substituição começará pelas notas cios Bancos Emissor 
de Pernambueo e de Credito Popular, as quaes deverão estar retira-
das da cireulação e sem valor algum dentro do prazo de seis mezes 
da data da presente lei, prazo que poderá ser prorogado na fórma 
do paragrapho anteeedente . 

Art . 5(0 O resgate do papel-moeda será fei to annualmente com os 
seguintes recursos: 

1°, os juros das apolices substitutivas dos lastros e escripturadas 
na fórma do art. 4°, salva a disposição do paragrapho unico do art. 3°.r 
emquanto ella vigorar; 

2°, operações de credito autorisada:s na lei n. 40, de 11 de Se-
tembro de 1846 e que o Governo fica autorisado a fazer; 

3°, quantias pagas pelos bancos, d:1s suas dividas ao Thesouro 
N acionai, j á liquidadas ou por liquidar , na fónna do :uL 15 do de-
creto de 17 de Dezembro de 1892, que fica approvado nesta parte; 

4°, consignação ou renda com applicação especial, annualmente 
votada pelo Poder Legislativo para o resgate do papel-moeda; 

fio, juros e amort1sação dos bontk~ emittidos pelo Banco da Re-
publí ca do Brazil e autorisados pelo decreto n. 1.167, de 17 de De-
zembro de 1892 ; · 

'§ 1.0 O Governo promoYer ÍI , desde logo, a retirada da circulação 
de 100 .000 :000$, guadualrmmte, "(; J\a proporção d.as necess:idadles 
do mercado, podendo suspender esta operação, si as conveniencias da 
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praça demonstrarem a necessicl'ade de não retirar ma1s papel da cu-
culação. 

1§ 2. o O serviço de resgate se operará pela t roca das nota-s por 
ouro ou por apolices elas que pertencerem ao fundo ele resgate, notas 
que .serão incineradas mensalmente na Caixa ela Amortisação. 

§ 3.0 Resgatado o papel-moeda, este fundo de resgate ' extinguir-se-
ha, extinctas tambem as apolices e as outr as taxas que o constituem. 

Art. 6.0 E? limitada á quantia de 20. 000 :000$ a ele titulo•s emit-
tido.s pelo Banco da Republica do Brazil com o nome de bomts, de-
vendo o Governo proce.cler, desde logo, á sua retirada da circulação 
pelo resgate dos mesmos com os recursos do fundo de resgate ou com 
o recebimento desses títulos em pagamento das impostos. 

Bsses títulos serão recolhidos ao Thesouro N acionai e ficarão 
pertencendo ao fundo -de resgate, que receberá o juro delles, até com-
pleto pagamento, devendo ser retiradas .ela circulação e incinerachts ua 
Caixa da Amortização as notas dadas em pagamento dos juros e ch 
amor tisação des·ses t ítulos. 

Art. '7.0 São revogadas todas as mais disposições elo decreto nu· 
mero 1.16'7, de 17 de dezembro de 1892, a ultima parte elo art. 8°, 11. 5, 
dos estatutos do Banco ela Republica do Brazil, na parte em que 
começa - no caso de corrida ... , até o fim elo numero, bem como to-
das as mais disposições que e-stiverem de encontro ás da presmd;e lei. 

Sala das commissões, 19 de junho de 1893. - Jlt'omes B a'iyos, 
Presidente. - L eite 'e Oiticica, relator. - F . Sod1·é, vencido (quanto 
[t emissão dos bonU8, comtanto que sejam distribuídos pelos Estados 
por meio do.s bancos regionaes ou pelas repartições fiscaes da União). 
- Aristi~es Maia. - L eopoldo de B1tlhões. - A'lbc'l'to Dmndão. -
S e-uerino V ieim, - B . V•allada1·es (com restricção). 

SESSÃO DE 28 DE JUN HO 

O Sr. Moreira da Sii'Va (pela onlem) diz que o assumpto qne 
.. vae entrar em debate é de immeusa gravidade para a actual situa-

Questão d'e 
·orde.m 

ção do paiz. Devem todos, portanto, dar toda a 
vossa attenção l)ara que as soluções\ elsper adas 
pelo paiz sejam as mais conve1lientes e ao mes-
mo tempo não dar occasião a uma violação re-

gimental, que parece que se daria. si se abrisse a discussão sobre o 
projecto n . 39 deste anno, o qual versa sobre emissões bancarias. A 
Constituição e o Regimento dizem que os projectos organisados por 
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uma das casas do Congresso .serão enviados á outra para nella serem 
discutido's, acceitos, emendados ou rejeitados. Ora, a Oamara dos Srs. 
Depntados, depois de profundas meditações, e de combinações as mais 
acuradas, resolveu o anno passad·o dar o .seu pensamento em um pro-
jecto que lhe pareceu conciliar todos os interesses. Esse projecto foi 
enviaclo ao Senado. Parece, portanto, que a Oamara não deveria in-
novar .. . 

O SR .. JoÃo DE SIQUEIRA - O Senado não pôde tomar conheci-
mento elo projecto sem se resolver sobre o decreto .de 17 de Dezembro. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - A Oamara já resolveu sobre a ques-
tão ela emissão bancaria, a sua resolução é irretractavel até que o Se-
nado se pronuncie sobre o mesmo assumpto. Depoi1s disto é que a Oa-
mara poderá, caso seja rejeitado o seu projecto, instituir debate so-
bre o assumpto, não da mesma natureza, porque isso lhe veda o Re-
gime~to; mas de natureza a preencher o me:smo fim, porém de diversa 
mane1ra. 

Ora, o Senado ainda não rejeitou, nem acceitou, nem emendou 
o projecto que lhe foi enviado e é certo que a Camara não pôde no-
vamente e.studar esta materia, para sobre ella deliberar dive1•samente 
do modo por que deliberou anteriormente, porque não é ele esperar 
que a O amara venha agora fazer a retractação por fôrma contra ria 
aos seus sentimentos . 

o SR BENEDICTO VALLADARES - Sapientes est ... 
O SR. Jl.l[oREIRA DA SILVA - Mas mudar ele accôrdo com as for-

mulas legaes. E as formulws legaes exigem a retractação do proJe-
cto acceito pela Oamara para que esta de novo delibere sobre a ma-
teria. 

Pocler-se-ha objectar dizendo que existe um decreto do Poder 
Executivo alterando a situação anterior; mas o decreto do Poder 
Executivo não obriga a Oamara a deliberar sobre elle antes ele re-
solver o projecto de sua propria iniciativa. 

Quanto ao projecto acceito pela Oamara, ella eleve reflectir, deve 
procurar um recur.so, um meio ele, sem absolutamente ferir o Poder 
E xecutivo, pois que esta é a vontade da maioria ... 

O SR. SEABRA - Apoiado . 
O SR. MoREIRA DA SILVA - ... chegar a legislar ele modo inde-

pendente. 
Si o acto elo Poder Executivo pôde servir ás conveniencias do 

paiz, pôde-se adaptar ás necessidades publica•s, a Oamara pôd·e, oppor-
tunamente, fazer leis suas neste sentido e sujeital-as depois á appro-
vação do Senado, mas não alterar desde já o ·projecto que anterior-
mente foi entregue á apreciação do Senado . 

As•sim, vem o orador apresentar um requerimento, pedindo que 
a Oamara suspenda toda e qualquer deliberação sobre a questão de 
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ennssao bancaria, até que o Senado se pronuncie sobre o projecto 
que a mesma Oamara lhe enviou em 3 de Novembro do a1mo passado . 

. Desta fórma, penso que concilio os diverSO's matizes em que se 
divide a opinião da Oamara, fazendo com que se chegue a um ac-
rôrdo perfeito e completo sobre o ponto principal, que é não esque-
cer todas as attribuições para. entregai-as ao Poder Executivo, nem 
tampouco violar, por conta e risco da Oamara, uma lei regimental que 
me parece dever merecer de todos o respeito, si é que ainda se póde 
ter o pre:stigio do apoio por parte d.o povo, desde que a O amara. se 
annullou, acceitanclo a invasão de um poder extranho nos casos da 
vida intima da Oamara elos Deputados .. 

Envia, portanto, o seu requerimento á mesa, pedindo a benevo-
lencia ele seus illustres collegas para o assumpto. E garante que não 
faz questão ele part ido, questão ele oppo:sição ao goyemo, mas sim-
plesmente questão ele humanidade para mostrar amor e respeito á 
lei. (Jllh&ito bem.) 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte requerimento 

Requeiro que fique suspensa a discussão elo projecto n. 39 deste 
8 llllO sobre emi:ssões bancarias até que o Senado se pronuncie sobre 

o projecto ele iclentica natmeza sob n. 183 que a 
Requerime-nto O amara lhe enviou em 3 de Novembro elo nm1o 

passado. 
Sala das sessões, 28 de Junho de 1893. - A. Mm·e-àm ela Silva. 

O Sr. Rosa e Silva diz que surprehendeu-o ver dado para 2" 
discussão o projecto n. 39 ela commissão ele orçamento, referente ao 
decreto ele 17 de Dezembro sobre reorgani:sação bancaria. 

Pelo art. 118 elo regimento, terão sómente duas discussões os 
projectos ·de lei ou resolução que vierem elo Senado, o projecto elas 
lei s annuas e todas as propo:stas elo Poder Executivo. (Lê). 

Todos os outros projectos terão tres discussões. 
O Governo pelo t&kase ele 17 ele Dezembro, conforme bem o de-

nominou a imprensa, não propôz cousa alguma ao Poder Legi:slativo, 
o governo decretou. 

Não estamos, por conseguinte, diz o orador, em face ele uma pro-
posta, mas sim em face ele uma lei elo Poder Executivo, e para si, 
portanto, é uma anormalidade o decreto ele 17 ele Dezembro, anorma-
lidade ele que o regimento não cogitou e nem podia cogitar, e assim 
não lhe póde aproveitar a disposição elo art. 118, que cleternü:1a que 
sómente terão duas discussões as propostas elo Poder Execuüvo. 

Si o decreto de 17 ele Dezembro relativo á i'eforma bancaria, pelo 
facto ele ser um decreto elo Governo, é considerado uma proposta elo 
Poder Executivo, iguahnente o decreto tambem ele 17 ele Dezembro 

I 

l J 
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que orgmJizou o Tribunal de Contas, deveria ter sido considerado uma 
proposta do mesmo Poder. 

O SR. SEVERWO VIEIRA- Neste ponto V. Ex. tem toda razão. 
O SR. RosA E SILVA - Entretanto, V. Ex., Sr. Presidente, at-

tendendo á disposição do art. 118 do Regimento, acertadamente sub-
metteu á primeira d~scussão o decreto que organisou o Tribunal de 
Contas; não vê, por conseguinte, o orador, razão para esta excepção 
em favor do decreto de organisação bancaria que, sendo já um at-
teutado constitucional, não deve ter nesta Camara, que por elle foi 
expoliada em st<as prerogativas, um regimen de excepção. 

Portanto, ou V. Ex. considere o decreto de 17· de Dezembro, na 
parte relativa á reforma bancaria, em primeira discussão, ou V. Ex. 
reforme a decisão pela qual submetteu á primeira d~scussão o decreto 
que organisou o Tribunal de Contas. 

Emfim, é preciso firmar e seguir as mesmas regras em casos 
idcnticos. (Apoiados.) 

Não vê nenhum inconveniente, em que a questão da reforma 
Lancaria prusse pelo turna regimental das tres discussões. 

V. Ex. sabe, diz o orador, que em regra nós só estudamos as ma-
terias sujeitas ao nosso exame quando sobre ellas temos de nos pro-
T.lmciarmos, e o Regimento exige que todos os assumptos passem por 
tres discussões; esta regra com maioria de razão deve prevalecer quan-
do se trata de materia importante eomo é a questão financeira, cuja 
di,scussão precisa ser calma e reflectida. 

Relativamente ao requerimento apresentado pelo illustre collega 
representante de S. Paulo, sente divergir de S. Ex. 

O Sn. SEVERINO VIEIRA - Já vejo que V. Ex., como :sempre, 
está correctissimo . 

O SR. RosA E SILVA - Diverge do nobre deputado por S. Paulo, 
porque o decreto de 17 de Dezembro, pela vontade prepote::.lte do Go-
verno, já está em execução e portanto mudou a f ace da questão. 

O SR. P RESIDENTE - Observo ao nobre deputado que o requeri-
monto do nobre deputado por S. Paulo ainda não foi apoiado. 

O SR. RosA E SILVA - São mui to breves as considerações que tem 
a adduzir sobre este requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Depois de apoiado o requerimento, en-
trará immediatamente em discussão, e o nobre deputado terá a pa-
lavra. 

O SR. SEvERINo VIEIRA. - Mas o nobre deputado está abundand(} 
em consider ações no sentido do sustentar que V. Ex. não deve acceitar 
o requerimento. 

O Sn. PRESIDENTE - A mesa já acceitou o requerimento. 
O Sn. RosA E SILVA não se oppõe á acceitação do requerimento. 

Suppunha mesmo que estivesse em discussão, mas não vê inconve-



-35-

niente em que, terminando as considerações que. julgou dever faze1· 
em apoio da questão de ordem, dê a razão do seu voto contrario a:J.. 
requerimento do nobre deputado, afim de não voltar á tribuna. 

Dizia, Sr. presidente, que divirjo do nobre deputado quando en-
tende que a questão, estando affecta ao Senado, não deve ser renova-· 
ela pela Camara. · 

O decreto de 17 de dezembro já está em execução. 
O Governo, por sua vontade prepotente, assim o quiz e assim o fez. 
Ao parlamento agora cumpre prommciar-se annullando, modifi-

cando ou a pprovando esse decreto. 
Adiar a solução, tornando-a independente .do pronunciamento do· 

Senado sobre o projecto do anuo passa·clo, é augmentar a incerteza,. 
a anarchia que ha tres annos prejudica a questão financeira, atro-
J>hiando a vida nacional. 

Vota por isto contra o requerimento. 

O Sr. Presildente - Devo uma explicação ao Sr. Rosa e Silva, 
sobre os motivos por que a mesa deu para 2" discussão e não para 
1 ', o projecto agora em debate. 

O artigo elo regimento, citado por S. Ex., é muito claro. Manda 
que, entre outras materias, tenham ,só duas discussões as proposl·as do 
governo. 

O projecto a que S. Ex. se refere veiu á Camara em virtude de 
mensagem do Presidente ela Republica, mensagem que conclue nesks 
lermos. ( bê.) 

Assim, a mesa entendeu que isso era uma proposta do Poder Exe-
cutivo, na fórma ·do art. 118. 

O SR. RosA E SrLVA - Não se pócle propor o que já estú em 
execução . 

O SR. PRESIDENTE - S. Ex. est ranhou que o projecto elo Tribn-
nal de Contas não tenha tido o mesmo destino. Ponderarei a S . Ex. 
que o projecto, relativo ao Tribunal ele Contas, é de iniciativa ela 
eommissão de orçamento, e não foi pedl.do por mensagem do Poder ' 
Executivo. 

Foram estes os motivos que levaram a mesa a considerar esse pro-
jecto em 2a e aquelle em 1 a discussão. 

O Sr. Severino Viei.ra (pela onlem) tem~se na conl·;l de ser do. 
numero claquelles que nesta casa mais respeitam e acatam as decisões 
que são proferidas pela mesa ela C amara elos Deputados. 

Mas, a mesa ha de permettir que, neste momento, use ela palavrn, 
não para contrariar a sua decisão, sinão para appellar della para a 
Camara elos Deputados. · 

Permitta que fundamente o seu recurso em breves e rn pidas co11--
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siderações, que seriam mesmo dispensaveis si todos quizes,sem atten-
der á força do argumento introduzido pelo nobre deputado por Per-
nambuco. 

Digam o que quizerem, o facto é que, prosegue o orador, não eR-
tamos em frente de uma proposta do -:Poder Executivo. (Apoiados.) 

A proposta do Poder Executivo é um projecto de lei, organisa-
do na secretaria, e que aqui vem para ser adoptado pela Oamara. 

A Oamara eatá em frente de um decreto promulgado pelo Poder 
Executivo, decreto que já está em plena execução, e que, portanto, 
differe essencialmente da proposta. Demais, não é propriamente o de-
creto que está em discussão; o que está em discussão é o projecto da 
commissão de orçamento, que co_rrige na sua arte essencial o decre-
to do Poder Executivo. 

Supponha a Oamara que a commissão de orçamento, examinan-
do o decreto de 17 de Dezembro, entendeu que sua approvação, purrr 
e simples, como provavelmente o será pela O amara ... 

UMA voz - Havemos de ver. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Supponhamos que assim entendesse, 

outro seria o modo por que a commissão teria de traduzir o seu pa-
recer ; o modo seria este : o Congresso N acionai decreta : 

Art. 1.0 E' approvado o decreto tal. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
E esse projecto sendo consagrado pela Oamara, approvado estaria 

o decreto de 17 de Dezembro. 
Esse seria o caminho. 
Em discussão, porém, está o projecto da comm1ssao de orçamento~ 
Julga ter fundamento ou ter ajuntado esclarecimentos ao sub~ 

stancioso discurso do nobre deputado por Pernambuco, no sentido de 
fundamentar a appellação que neste momento interpõe da decisã.o 
da mesa da O amara dos Deputados . 

Entra em discussão o requerimento do Sr. Moreira da Silva. 

O Sr. Va'lladares (pel-a ordem) diz que, depois do discurso do 
nobre deputado pela Bahia, não quer tomar tempo á Oamara . 

S. E x. tornou patente que não se trata de uma proposta do Po-
der E xecutivo . 

.l: :0 de-creto do Poder Exec-utivo já está etn execução, não só na 
parte que não depende do Poder Legislativo, como tambem na pa.rte 
que entende com attribuições do Poder Legislativo. 

Ni11guem dirá que não esteja em execução relativamente ao bon1ts 
que constituem emissão do papel~moeda, e ninguem dirá que o go-
verno possa pagar discrionariamente; por conseguinte, acha que não 
se trata de propostas do Poder Executivo, porque, como proposta, 
não poderia estar sendo executada no paiz. 
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. Portanto, é de opm1ao que o que agora cumpre é realizar um ap-
pello á Oamara, da decisão da mesa, que parece menos acertada, sub-
trahindo uma das discussões regimcntaes, com relação a um assum-
pto da maior importancia, da mensagem do Presidente . da Republica. 
S. Ex. queria um bill de indemnidade, a approv-ação do decreto d, ~ 
17 de dezembro, não como proposta, ou antes a canonisação do decre-
to de 17 de dezembro que importaria um biol de indelJ1nidadc, seria 
uma esponja passada sobre um acto de S. Ex. que constitue um VC l'-

dadeiro a tten ta do. 
A Oamara, apreciando as circumstancins elo paiz e as razões em 

.que o Presidente se baseou para assim proceder, estaria 110 seu direi-
to, dando-lhe o bill, mas não, queira supprimir-se uma das dispo~i ~ões 
regimentaes sob o fundamento inteirame11te improcedente de que 
se tTata de uma proposta, porque no caso ver tente se trata de um 
.acto consummado. 

Assim parecem irrefutaveis as razões apresentadas pelos nobre~ 
deputados que o precederam. 

Tratando-se de um assumpto desta ordem, a Oamara, sem desai-
re para a mesa, tomará a deliberação de submetter a tres discussões 
'o projecto da commissão. 

V . Ex . , diz o orador, referindo-se ao presidente da O amara, exer-
.('.e uma alta magistratura parlamentar; tem verdadeira satisfa~ão 
em dar testemunho de que V. Ex. procura sempre acertar, e com./ 
os magistrados na ordem juridica1 V. Ex. não visa um desaire par:t 
Bi no appello para a Oamara, quando desaire não ha para os juizns 
quando se dá a appellação, mesmo que seja provida. 

O Sr. F. Glycerio ( pela ordem) não vê razão nos nobre depu-
t ados que impugnaram o acto da mesa em collocar o projecto em 2" 
discussão. 

O que determina que os projectos entrem em 2" discussão, sem o 
turno da 1" é que sejam propostas do Poder Executivo . 

A proposta do Poder Executivo póde constituir em si um pro-
jecto, ou póde acompanhar um projecto ou uma lei por elle decretach 

11 os termos do decreto de 17 de dezembro. 
Ora, o decreto de 17 de dezembro foi submettido á apreciação c 

a o voto do Congresso por proposta do Poder Executivo. 
O Sn.. BRAzruo Dos SANTOS dá um aparte. . 
O SR. F. GLYCERIO respeita muito a opinião dos seus illustres 

·collegas, mas permittam-lhe que o orador tenha opinião differente elas 
àe SS. EEx. 
. Acha, portanto, que o acto da mesa pondo em 2" discussão o pro-
Jecto de 17 de dezembro é correctissimo e está de accôrdo com o ro· 
g imento . 

N acla tem que ·dizer com relação ao requerimento do nobre depu-
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iado 0 Sr. Moreira da Silva porque está de accôrdo com as palavras 
proferidas pelo nobre de_P~tado . por Pernan;t?uco. . . 

Ooncor·da com a op1mão de S, Ex., ahas fundamentad3: com crl-
terio, como sempre, .e está em desaccordo com. o recurso Interposto 
pelos nobres deputados pela Bahia e por Minas Geraes contra a de-
cisão da mesa. 

O Sr. João de Siqueira (pe-la ordem) pede á mesa que informe 
si está em discussão o requerimento do nobre deputado por S. Paulo. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento foi posto em discussão de-
pois de apresentado e lido na mesa, e os nobres deputados teem_ fal-
la·do sobre a ordem ácerca da decisão da mesa collocando o proJeCto 
em 2" discussão . 

O Sr. João de Siqueira (pela o1·dem) deixando de parte o sa-
ber si o projecto devia ou não e1!};r a·r em 2" dis_cussão, porque é ne-
gocio resolvido por S. Ex., tem a dizer que o requerimento do nobre 
deputado por S. Paulo não póde ter discussão especial. 

Os requerimentos de adiamento e de archivamento de questões 
são discutidos parallelamente com os projectos, e assim julga que a 
mesa não deve abrir uma discussão especial para o requerimento, e· 
deve elle ser discutido conjunctamente com a questão bancaria, por-
que é isto o que sempre se tem feito. 

O Sr. Seabra (pela ordem) sente estar em divergencia com n. 
mesa a respeito do assumpto de que se trata. 

Crê que ninguem contestará a verdade do que affirmou o nobre 
deputado por P ernambuco, de que a Oamara não póde dignamente· 
c:onsiclcrar como proposta do. Poder E xecutivo o decreto de 17 de de-
zembro . 

Uma proposta do Poder E xecutivo constitue um projecto, é um 
facto que fica na espectativa, e o decreto de 17 de dezembro é um 
facto consumado. Nós não podemos, diz o o11ador sem absurdo e in-
coh<' r;;,ncia, considerar como proposta aquillo que ~stá realizado. 

O pre·sidente é que veio collocar a Oamara nestas difficuldades, 
e agora ha d.e ella passar pelas forças caudiuas, considerando como 
propo!:ta aqmllo que é uma lei feit a, dictatorialmente feita delo Po-
der E xecutivo e com desprezo das disposições legislativas. 

_As causas más dão estas consequeucia·s. A Oamara, para salvar () 
pr~s;du:te ha de c?mprometter a sua dignidade (apoiado>s ), porque 
va1 affumar ao pa1z que o decreto de 17 de Dezembro não está ·em 
execuqão e que é moeda falsa. a que por elle foi creada e já está em 
r,ircul acão m l Praca. 

A 'Mesa, pern;it.ta-'Sc-lhe que lhe diga, que não podia pôr o pro-
jecto actual em 2a cliswssão sinão si elle fosse result ado de uma pro-
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-posta do Poder Executivo, como demonstrou exhubérantemente o nobre 
Deputado por P ernambuco. 

A questão que tem a pôr em discus-são é si o decreto constitue 
p!·opGsta. Si a Camara resolver que o decreto é uma propo ta, chega 
ao absurdo de r esolver que é proposta uma cousa que já está em exe-
cução e, si resolver que não é proposta, nesse caso tem de haver as 
tres discussões regimentaes que se referem ás propostas das Commis-
sões da Camara. (Apoiados . ) 

J',.f as para resolver que o decreto é proposta, é necessario provar 
.que não houve a fusão elos Bancos, que não houve emissão dos b01ws, 
que os directores não tomaram posse dos cargos, etc ., porque, não ha 
nada mais irrisorio do que o artigo do decreto que diz que elle fica 
.ad reJe1·endum do Congresso . Pergunta .si até grammaticalmente se 
póde considerar proposta aquillo que está verificado, aquillo que já 
não é espectati-m mas que é uma realidade . 

A C amara é quem se collocon nesta posição esquerda de dccli Ye 
-em q-ue vai rolando de abysmo em abysmo . Para que? Para sal>ar 
simplesmente a pessoa do Sr. Presidente da Republica. 

Si a Camara quer salvar a sua dignidade é mister votar o requeri-
mento do nobre Deputado por Pernambuco, é mister addiar esta dis-
.cussiio, porque a Camara já tem opinião formada a respeito da ques-
tão hancaria, já o anuo passado Yotou um projecto que foi enviado 
ao Senado, e a Camara nada póde resolver sem que o Senado se pro-
nunr;e sobre esse projecto. (Ap·oiados.) 

Para que a Camara salve a sua dignidade e não seja uma ante-
sala do Itamaraty é necessario isto, do contrario a Camara simples-
menre para satisfazer os acenos do poder tem de chegar ao absurdo 
de cunsiderar proposta este decreto. 

N esta.s condições, a C amara salva a sua dignidade adiando a 
·discassão do assumpto até que o Senado re olva. Si o Senado enten-
der l"<lfundir esse projecto que apresente um substitutivo determinando 
que iica approvado este decreto (apoiados); mn~ a Camara não póde 
-entr?.l' nestas investigações porque niio ·deve dar a entender que nem 
-oll1ou para o decreto, deve dizer ao paiz que 11ão sabe o que elle diz, 
porql'e esse decreto é nullo, irrito, inconstitucional, criminoso (apoia-
dos). Portanto, o meio unico de salvar a dignidade da Camara é 
adiar a discussão, até que o Senado se pronuncie evitando-se assim o 
triste espectaculo de mostrar que a Camara dos Deputados está su-
jeita ao que o Sr. Presidente da Republica fez ao Senado, mandando-
lhe por meio de um officio dar a sua opinião. (Mttito bem, muito 
bem.) 

O Sr. Brazilio dos Santos (pdla o1·dem) diz qne oraYa o nobre 
'Deputado por S. Paulo quando em aparte teve occasião de dizer que 
'S. Ex. não tinha razão em considerar como proposta a Mensagem pe-
dindo a approvação do decreto promulgado dictatorialmcntc a 17 de 
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Dezembro. S. Ex. respondeu com aquelle tom desdenhoso que lhe é 
peculiar - é opinião sua. Replicando, compromette-s: a demu~st1:ar 
á S. Ex. que não era opinião do orador, que era h ção de Duelto 
Constitucional, era disposição ex1)l'essa da nossa Con~tituiç~o, que 
11em u Camara, nem S. Ex., nem o Congresso podem vwlar lmpune-
melll e . V ai f azel-'0 . 

A.. Camara não póde ignorar que as relações entre o Presidente 
da Hepublica e o Congresso se exercem por duas fórmas diversas. Ou 
o Pn·sidente da Republica entra em relações com o Congresso como 
Podt' l' Executivo e só o faz por meio de Mensagem, como por exemplo,. 
memagens a respeito de creditos extraordinarios ou supplementares,. 
ou o Presidente entra em relações com o Congresso, não já neste pri-
meiro caracter, mas como membro do Poder Legislativo e nesta qua-
lida(1e só o póde fazer por meio de uma propo.sta ou de uma reso-
luçãa . 

Ora, de que se trata na hypothese? A Mensagem não faz nenhum 
pedid·J ao Poder Legislativo, submette dictatorialmente, com violação 
manifesta das disposições expressas da Constituição. 

Não se trata ainda de uma proposta de lei, porque si o acto 
foss~ discutido, approvado e publicado em virtude de resolução do 
Congresso, não seria uma lei no sentido technico da palavra, seria 
uma simples resolução porque, se comprehende, seria um absurdo su-
jeitar a Oamara esta resolução á sancção do proprio autor do decreto 
cuja opinião é conhecida. (Apoiados.) 

Por consequencia, nos ·termos da Constituição, nos termos d(} 
direito constitucional, a Mensagem presidencial, com referencia aO> 
decreto do Governo, não póde absolutamente ser considerada uma 
propesta de lei, e o nobre Deputado tinha -sobeja razão para dizey 
que a Mesa não attendeu convenientemente á technologia jurídica e· 
á di~posição expressa da Constituição quando entendeu que se tra-
tava de uma proposta do Governo . 

Portanto, não havia razão para dizer-se desdenhosamente ao 
Dept.:tado por S. Paulo que sustenta esta theoria : isso é uma simples• 
opinião .sua .· 

~ão é opinião do orador, é opinião que neni o nobre Deputado, 
nem toda a Camara poderá contestar, porque é a expressão da ver --
dade jurídica. ( M1âto bem J. ?ntoito bem.) 

O Sr. Lauro Müller dl.rá, justificando o seu voto contrario aCY 
requerimento do nobre Deputado por S. Paulo, que de todas os al-
vitres que pudessem ser propostos na Camara nenhum lhe pareceria 
mais inconveniente do que o do adiamento. 

N ão vê em que esse adiamento venha prover a qualquer da.s cir-
cumsLancias que acompanham a questão, cumprindo desde j á notar 
que cs proprios D eputados que votam pelo requerimento são diver-
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gente~ entre s1, porque uns se preoccupam sómente com a questão 
do L.o1mero de discussões que deve ter o projecto e outros com a sal-
vação do que SS. EEx. chamam dignidade do Congresso. 

Dizer que o Congresso salva a sua dignidade esperando que este 
decreto volte do Senado em fórma de substitutivo, é simplesmen te uma 
eva.uva, e ninguem salva a dignidade com evasivas; sendo ainda pre-
ciso LOtar que, não podendo os membros da Camara impôr leis á 
outra Casa do Parlamento, o Senado por sua vez terá o mesmo direito 
de aguardar que a Oamara inicie o debate, de sorte que se prolongará 
indefinidamente uma tal situação quando o primeiro dever dos Srs. 
Deputados é resolvei-a e resolvei-a de prompto. (Apoiados>· t1·ocam-se 
mui·;Of:; apartes.) 
' A questão mudou completamente de face. Não se póde allegar 
ignoroncia de um decreto que está em discussão, que está produzindo 
os seu·s effeitos e de que a Camara teve noticia por Mensagem do 
Poda· Executivo. 

l'ortanto, sendo a questão · inadiavel, em vista mesmo das cir-
cumi:llancia·s gravíssimas em que se acha o paiz, nem me·smo se com-
preh..:nde o argumento de que os nobres Deputados lançam mão para 
contrariar a deliberação do Sr. Presidente submettendo o projecto á 
2n di3eussão . 

Dizem SS. EEx. que não .se póde considerar proposta, um decreto 
que Já está em execução; mas este argumento prova de mais porque 
si os robres Deputados consideram o decreto como lei, a conclusão que 
deviêtm tirar não é a de que elle devia ter tres discussões, mas sim 
a J~ que elle não devia ter discussão alguma. (A pa1·iJes.) 

:Em todo caso esses incidentes de argumentação não prejudicam 
o fiu1 principal que trouxe ó orador á tribuna e que é, como já disse 
a priJ·.cipio, sustentar a urgente e imprescindível necessidade de dar 
a est<i questão uma solução prompta, qualquer que a Camara entenda 
que d ia deva ·ser . (J.thúto bem; muito bem.) 

O Sr. Pres.id·ente - A mesa ouvio com a maio.r attenção as 
ponderações feitas por todos os Sr.s. Deputados, a proposito da recla-
maçG.o do Sr. Rosa e Silva. 

Respondeu immediatamente ·a S. Ex. dando as razões por que 
havia considerado em 2a discussão o projecto que se refere ao de-
creto de 17 de Dezembro. 

Por essa occasião, exprimia-se de modo a não deixar duvida que, 
ao crganizar a Ordem elo Dia, não lhe tinha p assado pela mente a. 
icléa ele que pudesse fler envolvida, no modo ele considerar o projecto, 
a dignidade da Camara, como pensou o nobre Deputado pela Bahia. 

:Entretanto, a :11esa reconhece que ha uma questão nova, porque 
se trata, não de um pedido de lei do Poder Executivo ao Congresso, 
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mas c!P um decreto em execução embora .sujeito á approvação do Con-
g resso. 

Sessas condições, e sendo necessario firmar-se o precedente, e já 
que a Camara, por sua nimia benevolencia, collocou nesta cadeira o 
mais humilde de .seus membros (não apoiados) não é justo que esta 
queira, em uma questão de tal ordem, que o H.egimento não resolve, 
collocar sua decisão acima da lei da Camara. (1l1ttito bem.) 

Nestas condições, e sendo nulla a reclamação do Sr. Rosa e Silva, 
si a Camara não puder decidir hoje, por falta de numero, a Mesa 
tom~ o expediente de dar para Ordem do Dia, em 1n discus-são, o 
pro,ieeto, sujeitando-se, porém, á deliberação da Camara, que poderá 
decidi•: diversamente, si assim o entender. (Muito bem.) 

Quanto ao requerimento do ·sr. Moreira da Silva prosegue a 
d iscmsão e, si esta fôr encerrada, -será submettido á votação, quando 
houver numero, continuando a discussão do projecto até que a Ca-
mara se pronuncie sobre o adiamento requerido. (111ttito bem.) 

Continúa a discussão do requeriwento do Sr. Moreira da Silva. 

O Sr. Ga rcia .Pires (pela 01·dem) pede ao Sr. Presidente, antes 
de entrar na discussão do requerimento, que lhe permitta fazer uma 
consulta . 

• ~olicita de S. Ex. o obsequio de dizer-lhe si, considerando o 
projccto da Commissão em la discussão, tanto que altera a Ordem do 
Dia àP amanhã, póde ser discutido na 1" discussão do projecto o re-
querimento do nobre Deputado por S. Paulo, o Sr. Moreira da Silva. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento do nobre Deputado por São 
P aulo póde ser discutido hoje, seja qual fôr a deliberação da Camara, 
porqüanto interessa que seja na primeira ou na segunda discussão 
do p!·vjecto. 

Não ha, poi.s, necessidade de adiar a discussão do requerimento. 
O SR. GARCIA PmEs não comprehende posição mais difficil do 

que f da em que se acha a CamaTa dos Deputados, em face do decreto 
de 17 de Dezembro. 

A Camara recorda-se, e está ainda na memoria do publico o que 
-e pa.ssou durante as -sessões da Camara no anuo passado. A Commis-
são :lc Orçamento organizou um projecto que appellidou de projecto 
finaliceiro, e sujeitou á resolução da Casa. 

Iniciou"se o debate, e o Sr. Presidente se ha de recordar da du-
biedade de expressão do Sr. :Ministro da Fazenda durante e-ssa dis~ 
cussiio. A Commissão de Orçamento tinha inscripto naquelle projecto 
o pensamento da encampação da emi são bancaria. O nobre Ministro 
dn :Fazenda em suas mi-ssiva diaria ao J ontal do Oomrrvercio ora 
"&Ustrmtava essa idéa de encampação das emissões bancarias, ora sus-
tentava a idéa da fusão dos dous grandes institutos de credito, ora 
acceitava uma ou outra das icléas que fosse victoriosa na Camara. 
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Entretanto, no se1o da Camara levanta~se uma outra opm1ao, 
daqudles que entendiam que era de toda a conveniencia, de toda a 
neces~.idaele reconstruir-se o Banco da Republica com as medicb s 
con.st antes do projecto, que tomou o nome do nobre Deputado por 
S. :P:mlo, o Sr. Francisco Glicerio. 

Chegado á Camara, ao ultimo dia de uma das prorogações das 
suas sessões, o projecto Glicdio, como foi appellid-ado, comieguic 
reunir em votação nominal dous terços dos membros presen tes desta 
Casa. Foi enviado ao Senado. 

Era muito natural que na outra Casa do Congresso se dessem 
ao tr ::tbalho de apreciar a solução da questão, porque já então a cnse 
tinha chegado ao seu período agudo. 

Disse, e não está longe ele acreditar, que o Podd Executivo não 
foi Etlheio áquella resolução do Senado, de encerrar as ses-sões sem a 
decisão da ma teria. 

O que é cer to é que no Senado encalhou o projecto, que tinha 
conquistado e obtido maioria de votos na Camara dos Deputados. 

Alguns dias depois, a 17 de Dezembro, o Governo publicou o 
decreto hoje submettid'O á consideração da Camara. 

Qual deve .ser o procedimento da Camara em face do acto clicta-
torial do Gove:rmo e tomando em consideração as consequencias que 
de qualquer ·solução dada ao projecto da Commissão possam resultar? 

E' o que se deve examinar. 
Antes de tudo, está nesta questão implicado não só o principio 

constitucional, como ainda a dignidade da Camara. 
··.reja o Sr. Presidente que no Relatorio do honrado Ministro ela 

Fazcllda, S. Ex . , como uma prova do menor menoscabo á opinião da 
Camara, declara que na confecção do decreto de 17 de Dezembro pro-
curou cingir-se de preferencia á opinião da Commissão de Orçamento, 
opinião que não tinha conquistado na Camara o apoio nem a ap-
prova<lão. 

Traduzindo em outros termos ; o Ministro declarou no seu Rela-
torio que havia desprezado a opinião da maioria da Camara e não 
a havia tomado em consideração para associar-se á opinião da Com-
missii o de Orçamento. 

E, facto extraordinario, a Commissão de Orçamento na sessão 
actual, em sua maioria, a mesma que funccionou na sessão do armo 
passado, vem á Camara declarar que o Ministro da Fazenda na re-
forrtla de 17 de Dezembro afastou-se inteiramente do seu plano apre-
sentado no projecto que a Camara rejeitou, que nem ao menos re-s-
peitcn 01s delineamentos principaes do projecto. 

Por um lado a maioria da Camara, não póde de fórma alguma 
encampar o decreto de 17. de Dezembro quando elle altera inteiramente 
o pe~1.samento manifestado no projecto approvado, e ainda mais, o 
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:Ministro declara que intencionalmente desprezou a opinião .revelada 
pela maioria para acceitar a opinião da minoria. 

ll.as qual a solução que póde dar a Camara a semelhante ques-
tão? Si a Camara tomar conhecimento do decreto de 17 de Dezembro, 
clla .-ai passar pelas forças caudinas, vai lavrar o seu decreto de 
com:emnação, vai nullificar-se perante o Poder Executivo e dar ao 
paiz uma prova da sua incapacidade. 

O SR. ALBERTo BRANDÃo - "Saiba morrer o que viver não 
soubt>" . 

O SR. GARCIA PIRES - Si a Camara rejeitar o decreto de 17 
de Dezembro póde o Poder Executivo collocar de novo as cousas no 
pé en: que estavam antes de 17 de Dezembro? Os grandes interesses 
que r-e acham envolvidos hoje nesta questão podem -ser salvos actual-
mentc pelo Governo? A começar pela grande responsabilidade que o 
Governo dictatorialmente assumiu apoderando-se e dispondo do las-
tro elas emissõe·s, até dos interesses do·s accionistas dos dois estabele-
cimentos, e dos depositarios dos Bancos d-o Brasil, poderá o Governo 
salvar todos estes interesses compromettidos pelo decreto de De-
zembro? 

Vê o Sr. Presidente . as condições difficeis em que se encontra a 
Camara neste momento. De um lado, ou abdicar das attribuições que 
por le~ lhe são conferidas, ou abdicar do seu proprio criterio e sub-
mettrr-se a um acto despotico do Poder Executivo para salvar este.s in-
teresoos, ou salvar o projecto prejudicando . os graves interesses com-
p rehendidos no decreto de 17 de Dezembro. · 

i 1. Mesa comprehende que nesta questão, embora a minoria da 
Camara faça questão de principio, ella não faz propriamente questão 
de 1:1olitica. O ·orador e seus companheiros não vêm neste momento 
hostilizar o Pres.idente neni o :Ministro autor da reforma; o que a 
minoria deseja é salvar~ não ·só o principio constitucional, a indepen-
deMia do Poder Legislativo, como ainda .salvar a dignidade da Ca-
mara gravemente compromettida pelo Poder Executivo. 

. 9 SR. VILLA VIÇOSA - Não acceitar a cumplicidade de um acto 
Cl'lmliJOSO . 

O SR. GARCIA PIRES - A minoria tambem não quer arcar com a 
grave responsabilidade do desastre que virá da solução, qualquer que 
seja que se dê ao decreto de 17 de Dezembro. 

Por estas razões procura a minoria da Camara o meio que, sal-
Yando a dignidade ela Camara, resalve ao me·smo tempo o principio 
con.sti.tucional; e, si existe já o projecto de lei submettido á conside-
ração do Senado, projecto sobre o qual a Commissão respectiva, crê 
que c~escle o anno passado já havia emittido parecer, é muito logico 
que ·~c adie a discussão até que o Senado resolva sobre o projecto que 
se acha submettido á sua consideração. 

Não prevalece a consideração de que é preciso agir com brevidade 
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e acabar esta discussão e dar á questão qualquer solução no menor 
espa~o de tempo. E.sta consideração não prevalece, porque mais facil 
será rorrer o pr'Ojecto que está no Senado as duãs discussões que lú 
ha fle ter, do que passar este projecto em tres discussões na Camara 
e em mais duas no Senado. 

Comprehende a Mesa que se deve fazer justiça ás preoccupaç:õe"' 
da .úlÚoria da Camara e ás preoccupaçõea do Governo .sobre as con-· 
sequencias fatae·s que possam advir de uma resolução da Camarn. 
Ellas são as mesmas que preoccupam O•S Sr&. Deputados, porque estes 
são igualmente brasileiros e não preterem o dever aos int€resses de 
unia palpitante questão. 

1\{a,s o que não é possível, aquillo com que o orador não póde 
absolutamente concordar, é com que se vá encampar um acto dO> 
Poder Executivo offensivo da Constituição politica da União, um 
acto do Poder Executivo nullifi:cador elas prorogativas da Camara e 
da importancia do Poder Legisla ti v o. 

Ora, nestas condições, a minoria acaba de dar ao paiz uma prova 
de Bua. moderação e do seu patriotismo com que procede em seme-
lantes condições, propondo um meio que, salvando a dignidade do· 
Corpc; Legislativo, salva principalmente a dignidade da maioria da 
Camara que, por um voto expre&so e nominal, &e acha responsavel 
pelo projecto sujeito ao Senado, e ao mesmo tempo dá uma solução 
pacii:i.ca, regular e legal ao decreto de 17 de Dezembro. 

Por consequencia, parece-lhe que, a não haver prevenções, a não 
querer a Caroara resolver uma questão desta ordem pelas inspiraçõeS' 
poli1:icas, a querer nella manter a sua dignidade, a .sua autonomia, a 
sua independencia e ao mesmo tempo attender aos graves interesse& 
compl omettidos, à unica solução razoavel, justa e legal é esta: [ldiar-
se a discussão até que o Senado resolva .sobre o projecto que est{s 
sujei 1/) á sua consideração. (Muito bem.) 

:E' encerrada a discussão do requerimento. 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

•O Sr . . F•rancisco G~icerio Yê que em virtude de uma modi-
fica~ã0 na Ordem do Dia o projecto em debate voltou á primeira dis-

cussão. Por conseguinte, não poderá apresentnr 
Ja discussão do <~gora o substitutivo que lhe offerece, o que .só 
projecto n. 39 lhe será licito n a segunda discussão. Vem á tri-· 

buna par a declarar que vota pelo projecto da 
Commissão de Orçamento, nesta primeira discussão, unicamente parf.l 
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que possa depois apresentar o substitutivo a que se refere. O seu voto 
não_ q:-:er dizer a approvação total elas idéas que tem a Oommissão de 

_Orç:;nnento. 
i:c Oommissão ficará naturalmente satisfeita com esse triumpho, 

e a l'pinião publica aguardará que em seg·uncla discussão se apresente 
1:1111 substitutivo menos radical, dominado de espírito mais conservador 
e go;r,;rnamental e que seja menos anarchisador das finanças do paiz . 

.O Sr. Retumba - Sr. Presidente, tenho uma duvida que se 
Operou no meu e·spirito, por não ter estado presente em uma das ul-
timas sessões. Li nos jornaes que a Mesa tinha collocado o projecto 
para segunda discussão, por equivoco, quando devia ser para primeira, 
confonne reclamação feita pelo illustre Deputado Sr. Rosa e Silva,. 
fi cm:do este seu acto dependente da deliberação d-a Oamara. 

·O Sr. Presidente - A Mesa julgou pelos motivos que expoz a 
Camara, que devia dar o projecto para segunda discussão; mas pos-
terÍ :)l"mente acceitou a reclamação elo Sr. Rosa e Silva, fazendo que o 
])rojeeto entrasse em primeira discus·são, salvo deliberação em . con-
trario da Oamara. · 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada 
a voLação. 

O Sr. Seabra (pela onlem) - Sei que ha um requerimento 
ilo deputado por S. Paulo, o Sr. :Moreira da Silva, pedindo adiamento 
da questão, por causa d'o projecto que o anuo passado foi da Oamara 
para o Senado . 

Parece ao orador que a vot.ação desse requerimento deve preceder 
a votação do parecer. 

O Sr. Presidente - O 11obre deputado tem 1·azão: 
Vou submetter a votos o requerimento do Sr. Moreira. ela Silva. 
Submettido a votos, é rejeitado o requerimento do Sr. :Thi01·eira 

da Silva, apresentado em uma das sessões anteriores, pedindo adia-
mento da discussão do projecto n. 39, deste amJO, até o Senado re-
solver sobre o projecto n . 183, de 1892, desta Oamara, rel ativo ao 
1nesmo assumpto. 

Sujeito á votação, é a.pprovado o projecto n. 39, deste anno. 
A pedido do Sr. Serpa, verifica-se a vota-

Approvação do qão, reconhecendo-se terem votado a favor 72 
projecto Srs. deputados, e contra, 44 . 

Depoi:s de consultada a casa, o Sr. Presid~n
te declara que o projecto passará á 2a di.scussão. 
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. SESSÃO DE 4 DE JULHO 

O Sr. Frandsco Glicerio - Sr. Presidente, venho apresentar 
um substitutivo ao projecto offerecido pela commissão de orçamento, 

za ·discussão do 
projecto 

no assentado diesignio de alcançar da Camara, 
com poucas emendas, a approvação do decreto 
n. 1.167 ; de 17 de Dezembro de 1892. 

Quando assim con~sidero indispensavel a ap-
. prova.ção desse a:cto promu1ga,c1o ~nc;onstitucionalmentje pelo Poder 
Executivo, não devo ser suspeitado : nem de predilecção pelo regimen 
bancario que elle insti tue, porquanto, o molde em que o vasaram em 
nada se approxima do systema seguido no projecto que na sessüo le-
gislativa do anno passado tive a honra de apresentar e defender aqui 
mesmo, tendo sido approvado pela C amara; nem de pouco zeloso elas 
prerogativas constituciona~s elo Congresso, vi'nd·o pedir homologação 
a um acj;o ele um outro poder politico que invade a sua competencia 
exclusiva de legislar; porquanto, ao iniciar o Congresso as suas func-
ções ordinarias, no anno de 1891, occupando eu uma das cadeiras da 
opposição ao Governo elo Generalissimo Deodoro, tive occasião de 
offerecer como projecto de lei o primeiro decreto inconstitucional 
expedido pelo Poder Executivo de então, decreto que, visando re-
gular a fiscalisação das estradas de ferro d·a União e dos particulares, 
invadia. desembaraçadamente a esphera legislativa, legislando até so-
bre o direito pTivado. 

Assim procedi para assentar, aliás em -época em que o meu 
criterio não podia ser suspeitado de partidarismo governista, a mi-
nha conducta moderada em relacão á critica e á correccão elos des-
vios do Poder Executivo, no mo~1ento em que o paiz et;saia os pri-
meiros passos na execução do novo regimen político, e em que todo 
o espírito prudencial dos que teem a re:sponsabilidade das institui-
ções é pouco para evitar attritos entre os diversos poderes da União. 

Confesso á Camara que o decreto de 17 de Dezembro foi um acto 
inconstitucional, mas devo dizer que o Poder Executivo se justifica 
·de o haver promulgado, pela pressão da:s circumstancias commer-
ciaes d·a praça desta capital, a que o mesmo decreto veio proYer de 
remeclio, em um momento em que é justo reconhecer que tal medida 
não podia, sem graves e talvez irreparaveis perigos, ser adiada, 
(A ZJoiados.) 

Demais, esse acto do Poder E xecutivo já teve começo de exe-
cução, já creou direitos a favor ele terceiros. 

O SR. QrriCICA - Já produziu effeitos maleficos. 
O SR. FRANCisco GucERHJ - Não creio que houvesse produzido 

offeitos maleficos como assegura o nobre deputado. 
O SR. OrTrcrcA - V. Ex. mostl:e os effeitos beneficos que o cl e-

(Teto tem produzido. 
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-0 Sn.. FRANCisco GLICERIO - O nobre deputado sabe que uma 
reforma -desta ordem, não póde ra.soavelmente produzir effeito:s defi-
nitivos em seis mezes. Mas é bastante assignalar o apasiguamento que 
d la trouxe para as apprehensões da praça, as justas esperanças que 
ella veiu fundar, para que se satisfaça a critica mais exigente. 

A propria commissão de orçamento, n,o parecer que precede ao 
projecto, reconhece e proclama o imperio da necessidade sob que se 
·encontrou o Governo pa.ra expedir o decreto de 17 de Dezembro, e 
allude mesmo á pureza dos moveis e da intenção que presidiram a. 
esse acto . 

O substitutivo que vou submetter ao estudo e á deliberação da 
Camara consigna a approvação do decreto de 17 de Dezembro em 
todas as suas disposições, a ratificação de todos os actos do Poder 
Executivo até agora praticados em execução do mesmo decreto, fi-
nalmente autorisação para o governo entrar em accôrdo com os ban-
cas emissores que perderam, com a faculdade de emittir, os juros de 
:suas apolices, com o fim de os indemnisar, devendo essa indemnisação 
ter por base a taxa dos juros das apolices e o tempo não decorrido 
~inda e durante o qual eram devidos. 

O SR. SEvERINO VIEIRA - Então V. Ex. quer que se tire aos 
bancos regionaes para se dar ao Banco da &publica, lançando á 
-conta do Thesouro a obrigação ele os indemnisar? 

O Sn. JoÃo DE SIQUEIRA - Sim, desde que foi o Poder Executivo 
quem desapropriou os bancos emissores da propriedade d'as apolices 
e seus JUros. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - 1\IIa.s adjudicou-os ao Banco da Re-
publica. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Com a obrigação de responder pelas 
notas em circulação dos mesmos bancos em somma equivalente. 

O SR. FRANCisco GLICERW - Sem d'uvida. 
O Sn. OrTICICA - Si a so_mma das notas em circulação é equi-

valente á das apolices, o Banco da Republica vem a lucrar fartamente 
.os juros de·sta:s sem ter empregado capital nenhum e por espaço de 
mais de 40 annos. 

Ú Sr~.. :FlMNcrsco GLICERIO - Não senhor. Nos termos do art. 6° 
.do decreto, os juros d'as apoli'ces dos bancos emissores que se vão in-
Mrporar aJO da Republica, serão escripturados em fundo! e);pe,cial 
denominado - Garantia da emissão - destinado a cobrir a diffe-
rença entre o valor. dos depositas e o das notas; sendo que, cobe-Tta 
essa differença, o Thesouro deixará de pagar juros. 

O SR. SEABRA - Mas pelo mesmo art. 6° o banco não está auto-
risada a empregar o fundo de gara.ntia em s~s. transacções? 

O Sn .. FRANCISCO GLICERIO - S1m, senhor, e'\!;sso porque os ban-
cos emissores, creru:los pelo decreto de J 7 de Janeiro ele 1890, se obri-
garam a emprestar aos agricultores e industriaes a metade dos juros 
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de suas apolices ou preeisamente 2 112 %, obrigação essa que não se 
entendeu prudente fawr cessar. 

UM SR. DEPUTADO~ Logo haverá lucro. 
O SR. FRANCisco GLrCERro - Mas haverá riscos; entretanto que 

a responsabilidade das notas continuará sempre a mesma para o 
Banco da Republictt. 

Accresce que ninguem sabe até quando o banco poderá ir cm-
pregando o fundo de garantia (expressão aliás que peço licença para. 
não achar correcta) em suas transacções, por quanto esta faculdade 
cessará desde qoo fôr decretado o resgate das notas em circulação, 
conforme a faculdade que se reservou o Governo pelo art. 7°, ou desdP. 
que sobreviver a época da conversibilid'ade da circulação bancaria 
nos dous termos do art. 12 do decreto. (Apoi.a!dos.) 

Demais, como adeante referirei, commentando o decreto citado, 
a indenmisação póde ser feita sem pesar á conta exclusiva do Thc-
souro ou do Banco. 

Sr. Presidente, o decreto n. L 167 de 17 de Dezembro de 1892, 
0xige, para a sua completa execução e successo de seus intuitos, com- . 
mentarios virtuaes ,de .suas mesmas disposições e do plano a que obe-
deceu . 

Assim é que, estudando-se a materia do art. 3°, de sua lettr a vê-
se claramente que o decreto dispondo sobre a cessação da faculdade 
emissora do Banco da Republ'ica, assim como d'a dos demais bancos 
emissores, inclusive o Popular, nada dispoz quanto á propriedade dos 
juros das apolices depositadas pelos bancos regionaes, de modo que 
E;stes continuarão no uso e gozo d:os referidos juros, pelo tempo ail1<la 
não -decorrido. 

Ora, isso não podia estar na mente do Poder Executivo quando 
traçou o decreto, tanto mais quanto, no art. 4° e nos §'§ 1° e 2° do ar-
tigo 7°, evidentemente elle se refere ás apol'ices de todos os bancos 
emissores, e aliás no sentido bem manifesto de ficarem ellas adjudi-
cadas ao Banco da Republica do Brazil; e no art. 5°, este banco a~ 
sume a responsabilidade das notas em ci1·culação, que serão subor-
dinadas ao mesmo typo, o que indica claramente que nestas dispo-
sições se incluem todas as emissões. - E não é presumível que o dp-
creto lançasse a cargo do novo banco a responsabilidade por' alheia 
circulação, no manifesto desígnio de fundar a unidade emissora como 
se lê em seu preambulo, sem o correspondente fundo ele garantia. 

Este mesmo art. 3° solicita ainda a attenção do legisla.dor no sen-
tido de interpretar devidamente o alcance de suas disposições. 

Assim, me parece que, a prevalecer a interpretação supra, quan-
to á incorporação das apolices que serviam aos lastros do.s bancos 
emissores que como taes cessam de existir, ao Banco da Republica do 
Brazil, o que não me offerece -duvid:a alguma, é inilludivel o direito 
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que cabe aos mesmos bancos á uma justa indemnisação; porquanto, 
o decreto ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Ora vamos ver como V. Er. se propõe 
a indemnisar os bancos regionaes sem aggravar ao Thesouro e ao 
Banco da Republica. 

O SR. FRANCisco GucERiv - Peço attenção. Eu dizia que aos 
bancos regionaes cabe incontestavel direito a uma justa indemnisa-
ção; porquanto havendo o decreto de 17 de janeiro de 1890 assegu-
rado a elles a propriedade, uso e gozo da totalidade dos juros de suas 
apolices até o 5 °anno de sua existencia ou de sua incorporação, e 
metade desses mesmos juros d'ahi em deante até o fim do prazo d.e 
sua duração, a perda de tão grandes e de tão legítimos interesses 
não pó ele deixar ele ser indemnisada. (Apoiados geraes.) 

O SR. LE<J.POLDO DE BuLHÕEs - Mas, perdão, o decreto ele 17 de 
Janeiro ·de 1890 não estabeleceu, em compensação elos favores que os 
bancos recebiam, que os juros das apolices de seu fundo social se re-
duziriam do 1 o até o 5° anuo, extinguindo-se neste? · 

Desculpe V. Ex. a interrupção. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - A intelTupção de V . Ex. concorre 

para o esclarecimento de um ponto importante. De facto, o decreto 
ele 17 de J aneiro no art. 4° n. 1, estabeleceu que os bancos, que de-
o;ejassem gosar da faculdade da emissão de notas, e dos favores am-
plamente promettidos, deveriam obrigar-se em favor cl'o Estado, a re-
duzir desde o começo ·de suas operações 2 % no juro das apolices que 
constituíssem o ··seu fundo social e a augmentar essa porcentagem de 
mais 112 % até a extincção do referido juro. Mas, chamo a attenção· 
do nobre deputad'o por Goyaz, pelo n . 4 segunda pai-te desse mesmo· 
artigo, o governo restituirá aos bancos as sommas que destes receber 
á titulo de reducção da t axa ·de juro elas apolices que constituírem seu 
fundo social. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Mas V. E x. não entende que a 
restituicão comprehende sómente as reducções do primeiro qmn-
quenni;? 

O SR. FRANCISCv GLICERIO - Não senhor. A mesma disposição· 
a que nos estamos referindo, V. Ex. te.nha a bondade ele ler, esta-
belece que, depois dessas sommas attingirem á totalidade do jmo,. 
ficc~1·á e.ste att.xilio reduzido á metade. 

Penso que dou ao decreto de 17 de J m1eiro a sua real intenção, 
Pntenclendo que aquella restituição em fórma de auxilio, tem dous ter-
mos: 1°, a restüuição total' elas taxas elos juros reduzidas no 1 <>' 

quinquennio; 2°, a da metade elas taxas elos mesmos juros do quinto 
até ao ultimo anno elo período ela duração dos bancos. 

Esse meranismo elo decreto de 17 ele Janeiro, restituindo os juros· 
recebidos pelo Thcsouro em fórma ele r educção, teve por fim encami-· 
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uhal-os para os emprestimos agrícolas e industriaes e de credito mo-
vei, mas sempre no interesse dos proprios bancos. 

De modo que, reduzir as taxas dos juros até que se extingam 
no fim do 5° anuo inclusive, mas recebei-os em fórma de restituição 
e auxilio em sua totalidade, e metade dahi em deante por todo o 
tempo em que fôr mister os bancos garantirem o serviço das lettras 
hypothecarias, equivale ao que referi em resumo e que mereceu a 
criteriosa interrupção do honrado deputa·d'o por Goyaz, isto é, a to-
talidade dos juros dentro ele cinco annos, e metade delles dessa data 
em deante até ao fim d'o período da duração dos bancos. 

Os nobres deputados sabem, provavelmente que as sommas dessas 
apolices orçam por 21 mil contos de réis, de juros de 4 e 5 %, ouro 
0 papel, e podem por ahi calcular a quanto póde montar o quantum 
da indemnisação, mesmo considerando sómente a metadle do juro, so-
bre a taxa menor, durante 47 annos, pois tanto é o resto do prazo 
ainda não decorrido da duração dos bancos, sem mesmo capitalisar, 
o que, aliás, é uma circumstancia de valor para o commercio banca-
rio. (Apaiad!os.) 

A indemnisação a meu ver, e aqui attendendo com mais oppor-
tunidade ao nobre deputado pela Bahia, deve ser feita por accôrdo 
entre o Poder Executivo e os ditos bancos, tomando-se para ponto 
de particJia a taxa dos juros das apolices e o tempo ainda não decor-
rido e dentro elo qual taes juros são devidos a elles bancos emissores, 
além de outros elementos que devem ser considerados na estimação 
respectiva, como sejam, a cessação de negocios planejados ou a perda 
d!o direito de emittir, a retracção do credito para os bancos e con-
sequente cessação de lucros commummente resultantes das commissões 
o descontos. 

O SR. SEVERIN<1 VIEIRA - Mas o direito de emittir já elles per-
deram pelo decreto de 7 de Dezembro de 1890, que lhes mandou com-
pletar as emissões, sob pena de ser-lhes esta cassada. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Esse facto, aliás constante de um 
acto do Governo Provisorio, não altera os termos da questão: o de-
creto de 7 de Dezembro de 1890, tanto quanto o de 17 do mesmo mez 
de 1892, violou um direito adquirido, creando jús indiscutível á in-
demnisação. 

O SR. RETUMBA - Mas o Governo Provisorio era ao mesmo 
tempo Poder Legislativo: isso não importa para o caso? 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Não, senhor. A dictadura do Go-
verno Provisorio fundou-se na justiça e no direito, respeitou os tri-
bunaes judiciarios e salvou no decreto n. 1 os direiots adquiridos. 
Ora, os bancos tinham direitos adquiridos pelo decreto de 17 de J a-
neiro de 1890, que não podiam ser attingidos pelo de 7 de Dezem-
bro do mesmo anuo. 

Disse intencionalmente que a indemnisação eleve ser feita por 
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accô1·do, porque, s1 os bancos emissores pedirem judicial~mente ás 
justiças federaes o pagamento integral de seus juros, inclusive os 
que tiverem deixado de receber desde 17 de Dezembro de 1892, di-
go-o sem pretender insinuar opiniões, não creio que tribunal algum 
da União tenha outro criterio de decidir; e é meu pensamento que 
o Poder Executivo pague a indenmi,sação por accôrdo e sobre aquella 
base. (A poiaclos.) 

O acto de 17 de Dezembro, a que me venho referindo, cassando 
aos bancos emissores não só o direi to de emittir como a propriedade 
de suas apolicés, . foi um verdadeiro acto de desapr opriação por uti-
I;dade publica, e, como tal, sujeita a indemnisação por força de pre· 
ceito constitucional. ( flpoiado~.) 

Em regra, a indemnisação deve até preceder a incorporação do 
objecto desapropriado ao patrimonio do Estado ou dos particulares. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - JYias até aqui V. Ex. tem tratado do 
direito á indemnisação que ninguem contesta, ainda não disse sobre 
o modo de effeetual-a. 

O SR. F RANCISCO GLICERIO - V ou satisfazer a V. Ex. O Po-
der Executivo, usando da autorisação contida no art. 6° do decreto, 
poderá pagar a indemnisação devida ao's bancos, em parte do valor 
das apolices de seus proprios lastros, por toda a importancia que lhes 
fôr reconhecida e liquidada no accôrdo, e pela cotação do dia da 
assig~1atura do respectivo termo no Thesouro; adjudicando-se ao 
Banco da Republica o saldo, ou antes, a sobra da's apolices que dei-
xarem por esse acto de ser propriedade dos bancos emissores, os quaes 
sómente da data do implemento dessa obrigação, ces.sarão validamente 
de existir como bancos de emissão. 

Deste modo augmenta-se, é certo, a differença enke o valor dos 
depositas e o das notas, mas facilita~se ao The,souro o desempenho 
desse compromisso inilludivel. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - JYias em tal caso o Thesouto terá de 
pagar mais em relação ao desfalque do lastro do novo banco, que se 
l'eduz em quantia correspondente á importancia da indemnisação. 

O SR. FRANCisca GLrcERIO - Não, senhor. O Thesouro terá de -
pagar juros por mais tempo apenas, obedecendo ao plano concebido 
pelo decreto que, tirando ao novo banco a propriedade dos juros de 
~uas apolices, os faz escripturar em fundo especial' denominado -
garantia de emissão - destinado a cobrir a differença entre o valor 
dos depo,sitos e o das notas. 

O SR. SEvERINO VIEIRA - E V. Ex. acha que a equivalencia 
dos l astros não ~cl'eve correr á conta do eap1i1tal d!os bancos~ 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Sim, senhor. Mas, uma vez coberta 
a differença alludida, que não é sinão uma capital isação real, nada 
justifica que o Estado se julgue desobrigado de contin.ua1~ no paga-
mento dos juros das apolice,s, que é divida sua fundada. 
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O Estado só póde regularmente eximir-se do pagamento d:os ju-
ros integraes, pela amortização parcial ou pe1o resgate total de sua 
divida. i":! ~ : .~ 1,t.ifi 

Destinar a importancia dos juros das apolices á integração dos 
lastros em garantia da circulação das notas, é sem duvi<J:a, correcto; 
mas em seguida d€ixar de pagar os juros expresso,s em uma obrigação . 
que não se extinguiu, não é justo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Mas o banco acceitou o systema, é 
um contracto bilateral. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - De accôrdo. Mas de que quantia f 
A differença entre o valor dos depositas ou das nota•s .começará a 
correr sob a responsabilidade do novo banco, para ser coberta a custa 
dos juros de suas proprias apolices, desde a data em que fôr definiti-
vamente liquidada essa mesma differença. (A poiaclos). Ora nessa tal 
liquidação entrará sem duvid:a nenhuma o desfalque das apolices dos 
antigos bancos, em importancia correspondente ao valor da indemni-
sação. , ; ·' :'~~ 

Creio que me tenho sufficientemente esplanada no commentario 
a este art. 3°. 

Outras observações me suggerem os arts. 7°, 13 e 18 elo alludiclo 
decreto, cujas disposições ela maior relevancia, não pod'em ser en-
tendidas isoladamente, ao contrario, devem ser entendidas e executa-
da:S harmonicamente, para que de outro modo não resulte absurcJ:o ou 
mal:es financeir01s que o proprio decreto tem em vista evitar. 

Assim é, que, si, pelo art. 7°, o Governo se reserva o clierito de de-
terminar o resgate das notas em circulação - providencia facultati-
va - si, pelo art. 13, elle Governo entrar; em accôrdo com o Banco 
da Republica do Brazil para o resgate ou substitt~ição (note-se) do 
papel-moeda elo estado, é claro que, a disposição elo art. 18 não póde 
ser imperativa, inadiavel, irremissivel. 
, Poder-se-ha objectar que o art. 18 refere-se sómente ao papel-
moeda do Estado e não ás notas bancarias. 

A isso observarei: 1 o, o art. 7° falia indistinctamente em notas 
em circ~dação, e nestas se incluem indiscutivelmente as notas do The-
souro ou papel-moeda do Bstado; 2°, pe1o art. 13 o Governo entrará, 
disposição imperativa, em accôrdo com o Banco da Republica do 
Brazil para o resgate ou substituição do papel-moed•a do Estado. 

Ora eu pondero: supponha-se que não encontrando o Governo 
no prim~iro (o que aliás já burlará a disposição do art. 18) segundo 
e terceiro annos da execução do decreto, papel-moeda do Estado que 
acenda ao resgate ou á retirada gradativa dentro do prazo prefixado; 
que em execução do alludido art. 13, elle Governo entra em accôrdo 
com o banco, e por notas deste substitue o papel-moeda do Estado; 
como se tornar effectiva a disposição do art. 18, si, no prazo prefixado 
de um anno não houver acendido ao resgate pa,P.el-moeda no todo ou 
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em parte, e em seguida houver sido todo elle substituido por notas do 
novo banco~ 

Continuará a mesma disposição imperativa do art. 18 de reti-
rada gradativa até 100 .000 :000$, a vigorar mesmo em relação ás no-
tas bancarias substitutas do papel-moeda do Estado~ 

Não creio que assim deva ser entendido o art. 18, porquanto : 
1°, o prazo prefixado, imperativamente, é de um anno para a 

retirada gradativa do papel do Estado ; 
2°, o facto de nã-o accudir papel ao troco ou resgate, demonstra 

comprovado 1·etralvimento de nume)mrio de que falla a 2a par te do 
art. 12 . 

Portanto, me parece certo que a disposição do art. 18 se have-
rá por nenhuma si dentro do prazo de um anno, que começou a correr 
desde a data do decreto de 17 de Dezembro de 1892, não se houver 
resgatado todo o papel-moeda, devendo a sobra delle ser chamada á 
substituição por notas do novo banco, si com este o governo entrar 
em accôrdo. 
, Não seria mesmo demasia·<lo entender-.se q11.1e a di·sposição do 
art. 18 não é imperativa, podendo ser considerada como uma delibera-
ção do proprio Poder E xecutivo, e que por elle póde ser suspensa, 
sustada, dadas as circumstancias aUudid·as, -ou outras que demonstrem · 
a inconveniencia de tão avultada retimda do meio circulante. 
( A'Poiados.) 

Convirá que se leve a effeito esse accôrdo com o novo banco, 
para a substituição do papel-moeda por notas suas~ Só o Poder Exe-
cutivo por um lado, e por outro aquelle mesmo instituto de credito, 
podem resolver o assumpto com maior probabilidade de exito. 

A mim se afigura que o accôrdo :,eria de va)ltagem para a so-
lução normal que se procura dar ao problema da circulação: 

1 o, porque se chegara de vez á unificação do meio circulante, que 
~ontinúo a considerar como um dos factores para a sua valorisação; 
. 2°, porque o Estado, mostrando-se assim decidido a pagar a sua 
divida fluctuante, qual a que provém do papel~moeda, sentir-se-ha 
com mais autoridade moral para actuar sobre o novo banco no sentido 
de antecipar a época da convers·ão de suas notas em especies; 
. 3°, finalmente, porque, geralmente, as classes sociaes menos avisa-
das dão mais apreço ás notas do 'Jlhesouro, de tal modo, que as conser-
vam guardadas, fóra elo commercio, prejudicando assim de muito a 
circulação normal indispensavel para as transações orclinarias e o 
desenvolvimento dos nego cios. (Apoiados. ) 

Quanto ao modo ele ser levado a effeito tal accôrclo, já se vê que 
sel-o-ha mediante pagamento effectivo por parte do Thesouro, ou 
emittinclo apolices na concurrencia do valor do papel-moeda substitili-
do, apolices que, sendo escripturadas em nome elo banco se irão to-
davia incorporar ao fundo de garantia1 o que sempre 'me pareceu 
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preferível; ou o Thesour~ encontrará contas com o banco, até a con-
currencia do saldo que l)Or diversos títulos se verificar dever este 
áquelle, liquidando-se a diferença ainda por a polices, gravadas do 
mesmo destino, si, como me persuado, fôr ella em favor do banco; 
sendo que, nesta hypothese, regerá sempre a clausula elo art. 6°, para 
o fim de integr ação dos lastros . 

A .segunda par te elo art. 12 do decreto, consigna sem duvida al-
guma uma autorisação nova, para que, no caso de comprovado retra-
himento de numerario vigore a lei de 29 de maio de 1875, cujo ma-
ximo poderá ser eleva:clo ao duplo, a juizo do Poder E xecutivo . 

E' claro, portanto, que, sendo essa uma disposição de caracter 
legislativo, que só produzirá effeitos depois de approvada a reforma 
definitivamente pelo Congresso N acionai, quaesquer emissões e adean-
tamentos já feitos aos bancos, nos termos da referida lei ele 1875, 
antes ou depois do decreto, elevem ter sido incluídas riJa liqtâd'ação dos 
debitos do's b()))~cos ao Thesolu1·o Nadiondl de que falia o art .15; de· 
vendo-se pois considerar como inteiramente nova, de que só oppor-
tuna e legalmente poderá usar o Poder E xecut ivo, a autorisação que 
se contém na segunda parte do referido ar t . 12 . 

Antes de concluir estes commentarios, que julguei opportuno 
fazer em relação a algumas disposições do decreto, devo referir que se 
tem entrado em duvida, ao que me consta, si os emprestimos em bonus 
podem ser feitos a emprezas ele immigração, colonisação e viação 
ferrea . Não vejo motivo serio para que assim se excluam taes em-
prezas de beneficio instituído pelo art . 9° do decreto em favor das 
industrias nacionaes, nas quaes sem objecção plausível se comprehen-
dem não só as emprezas que exploram a industria de t ransportes de 
mercadorias e passageiros, como as que se dão á da introducção de 
immigrantes, e ainda mais as que se incumbem da localisação delles 
no solo, que é nada mais nada menos do que o exercício da industria 
agrícola . No mesmo caso estão os bancos que teem carteiras indus-
triaes. 

Lembram-me em apartes que não considerei devidamente dous 
pontos sobre os quaes aliás me chamaram a attenção, e são os refe-
rentes aos §I§ 1° e 2° do art. 7°, e o serviço da divida nacional. 

E' meu pensamento que, o que resulta do art . 7°, §1§ 1 o e 2°, é 
repôr o governo a differença entre a apuração dos lastros e o valor 
da nota resg·atada, não auferindo o banco lucro nem soffrendo prejuízo 
com esse resgate. 

Quanto ao art . 11, primeira parte, dispondo que o Banco da Re-
publica se encarregará do serviço da divida interna nacional, deve se 
compre'hender, do trabalho (serviço material) do pagamento dos juros 
elas apolices e respectiva escripturação . Os meios de pagamento, é 
claro, compete ao governo dal-os ao banco, em qualidade de mero 
mandatario. · ~ '•"I P~'~ 

Eis como entendi o decreto n . . 1.16'7, de 17 de dezembro de 1892,' 
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eis em que pensamento peço á Oamara a sua approvação . (Muito bem; 
muito bem.) 

E' lido o seguinte substitutivo : 
Art . 1.° Fica approvado em todas as suas disposições o decreto 

n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a fusão do Banco 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, sob 

Subst.ftu!fivo O,Jj_ a denominação de Banco da Republica do Brazil, 
C·erio provê ao resgate ou á substituição do papel-moeda 

da União e dá outras providencias. 
1§ 1. o Ficam igualmente approvados todos os actos· praticados 

pelo Poder Executivo ou por elle autorizados, em execução do allu-
dido decreto n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892. 

§ 2. o O Poder Executivo entrará em accôrdo com os bancos emis-
sores que, em virtude do referido decreto n . 1.167, perderam a pro-
priedade dos juros das apolices por elles depositadas em garantia de 
suas emissões, n.o sentido de lhes ser paga a indemnisação que lhes é 
devida . 

§ 3. o A indemnisação terá por base a taxa dos juros das apolices 
e o tempo ainda não decorrido, e dentro 'do qual elles ainda eram de-
vidos aos ditos bancos emissores. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contr ario. 
Sala das sessões, 4 de julho de 1892 .-Glicerio.-Rodolpho Abreu. 

-Nelson de TT asconcellos.-Alfredo Barbosa.- H en1·ique de CaJrvailho. 
-M ayrinlc.-Frerlerico Borges.-Edua1·do Gonçaeves.-Pir·es Fe?Teira. 
-João de Siqueim.-L1Liz de Andmite.-Ca1·los das Chagas. -Chagas 
Lobato.- Alfredo Ellis.-ViJára Bueno.-Lauro Miil'ler.- Sebastião 
Landwlpho.- M atta Bac~llaJ\-Luiz Domingu'es.-Valente de N ovaes. 
-Aze1·edo.-Pedro Americo.- Nogueim Paranagu,á. - V!alladão.-
-Gonçwlo tk Lagos.-Adolpho Gordo.- Matta Machado. - Almino 
Affonso. - Au.gusto Severo. 

Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 5 DE JULHO 

O Sr. Presi·d'ente diz que hontem, por occasião da discussão do 
art. 1 o do projecto, foi apresentado pelo Sr. Francisco Glicerio 1:1m 

.substitutiv·o, que ficou sobre a mesa para •ser apoia·do e entrar em 
discussuo. O substitutivo é o que foi publicado pelo Dia rio ' Offidal e 
acompanha o decreto. 
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O Sr. Arthur Rios (pela ordem) - Sr . Presidente, pedi a pala-
vra para offerecer á consideração da Oamara um requerimento de 
ordem . 

A Oamara, exaltada como se acha, não pócle livre e reflectida-
mente deliberar sobre o projecto bancaria que encerra assumpto de 
magna importancia. 

Além disto, Sr . Presidente, urge que seja ouvido o illustre depu-
tado pela Bahia e que seja submettida á consideração da Oamara a 
proposição de S . Ex . 

Nestas condições, offereço o seguinte requerimento (lê): 
Requeiro que seja adiada por 24 horas a discussão do projecto 

em ordem do dia e que se entre immediatamente no expediente. 
Consultada a casa, é approvado o requerimento do Sr . Arthur 

Rios e, portanto, fica adiada a discussão do projecto n. 39 deste anuo. 

SESSÃO DE 8 DE JULHO 

E' lida a seguinte emenda : 

Fica o governo autorisado a entrar em accôrdo com os bancos 
emissores cujos direitos ex-vi elo decreto n. 1. 154, de 17 ele dezembro 

de 1890 foram encorporaclos ao Banco ela Repu-
Emenda blica. elos Estados Unidos elo Brazil para o fim 

de indemnisal-os da perda de seus privilegias . 
A indemnisação terá por base para os bancos que emittirem 

sobre apolices os juros abertos nos termos do decreto n. 165, ele 17 
de janeiro .de 1890 e para o que emittiram sobre onus, os juros de seu 
producto ao cambio par ele 27 dinheiros por 1$000 e a taxa e condi-
ções identicas ás das apolices. 

S . R . Sala das sessões, 7 de julho de 1893. -João d·e Siqueim.-
Luiz de Andrade.-A . Oavalcante.-Nelson de Vasconcellos . 

O Sr . Oiticica leu algures que o imperador Guilherme, ela famí-
lia de Brandeburg·o, costumava tratar todos os seus vassallos e mem-
bros de sua família a bengaladas. O príncipe Frederico, seu filho, 
para evitar esse tratamento fugiu, mas Guilherme soube da fuga e 
mandou conduzil-o á sua presença. 

Arrancou-lhe a espada ela bainha e deu-lhe com esta que se que-
brou, continuando a bater com o troço ela espada, que lhe tinha fica-
do na mão. 
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Frederico recebia o castigo de mão ao peito, immovel, murmuran-
do apenas o seguinte protesto: quem já viu um príncipe da família 
de Brandeburgo assim tratado ~ 

O nobre deputado por S. Paulo, em relação á Oamara, póde ser 
eomparado a Guilherme, pois que dá a esta o direito de discutir o 
projecto, acabando por votar . 

Nã:o é possível, diz o orador, que a Oamara vote um projecto que 
sacrifica os interesses nacionaes e do Thesouro, a interesses parti-
culares e que a commissão de orçamento, que recebeu desta Oamara a 
investidura de zelar pelos interesses financeiros d() paiz, fechasse os 
olhos ás consequencias funestas do projecto, calasse no peito os Íllr 
teresses geraes que elle fere para opinar em favor de um projecto que 
não póde deixar de condemnar de todo e, o que é mais, de u.m pro-
jecto que annullou o P-oder Executivo, annullação que foi executada, 

\ quando o governo executou este projecto, mesmo naquella parte que 
ella declarava ficar dependente da sancção legislativa . 

Dons clamores se levantaram com a execução do decreto de 17 de 
dezembro, um que dizia que o Banco da Republica ia carregar nas 
costas e sustentar a vida a extinguir-se do Banco do Brazil, e outro 
que dizia o contrario, isto é, que o Banco da Republica era moribundo 
e que o Banco do Brazil ia alentar-lhe a vida e salval~o de uma morte 
certa. 

Ao lado dessas duas ordens de clamores não appareceu o clamor 
verdadeiro e justo que era aquelle que se devia erguer não em favor 
tio Banco da Republica, não em favor do Banco ·do Brazil, mas em 
favor do Thesouro Publico, que era o unico sacrifício nessa fusão, 
no interesse dos bancos fusionados. 

O facto de já estar em execução o decreto de 17 de dezembro, 
não importa a irretratabilidade do decreto por esta Oamara, por 
quanto este mesmo decreto faz depender do Poder Legislativo as me-
didas alli tomadas e neste caso os accionistas que acudiram para 
votar a fusão dos bancos submetteram-se á condição de nullidade im-
plícita no decreto, ca.so a O amara não o sanccionasse . 

O nobre autor do substitutivo disse que a commissão de orça- -
mento era apaixonada na questão. E como não havia de sel-o, si 
esses bancos teem sorvido, por todos os modos possíveis, do T:hesouro 
Publico auxílios legaes e illegaes que põem em perigo o credito e a:s 
finanças do paiz ~ Os bancos de emissão vivem desde 1890 e desde 
então uma série ininterrupta de auxílios de todos os modos lhes tem 
sido fornecida para amparar instituições que não souberam gerir a 
sua fortuna e que se teem mantido de pé unicamente pelo sacrifício elo 
Thesouro, dos dinheiros publicas . 

O orador enumera todos os sacrifícios feitos pelo Thesouro, 
desde 1890 até hoje, e pergunta si deante ele tantos sacrifícios qos 
auxílios repetidos, prestados a essas instituições que não se saciam 
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nunca, si não é permittido á comiDissao de orçamento zelar os in-
teresse·s do Thesouro, que são os interesses da collectividade. 

' O nobre deputado por S. Pa.ulo, perguntará o que já perguntou 
ao nobre ministro da fazenda: o Tlhesouro póde supportar o onus que 
resulta do credito ? Não! 

A fortuna publica será arrastada na mesma quéda desses bancos. 
A grande prova de que esse decreto não podia de modo algum 

melhorar as condições financeiras do que depois de seis mezes de 
executa:do, os seus resultados teem sido negativos e prejudiciae's. Por 
exemplo: o cambio que esse decreto reduziu a 13 e reduziu a 10. 

Quando um paiz se acha em condições anormaes e si medidas 
economicas são tomadas no sentido de melhorar estas condições, estas, 
si as medid·as são aptas a attingir seu alvo, melhoram immediata-
mente, visivelmente . 

Não é isto o que tem acontecido com o decreto de 17 de dezembro. 
O nobre autor do substitutivo, porém, foi além do decreto, pro-

pondo o pagamento do lastro dos bancos regionaes pelo T.hesouro, 
quando este só devia ser pago pelo Banco da Republica, que foi o 
uníco, beneficiado pelo lastro desses bancos. 

O decreto de 17 de dezémbro, precisa o orador dizer, não tem 
outro alvo sinão o ·de favorecer o Banco ela Republica. Note-se isto em 
todas as suas disposições que meticulosamente encaminham-se para 
este resul tado. Assim é que no art. 1 o, ordenando a fusão dos bancos, 
enxerta esta disposição : que os bancos poderão fundir-se por votação 
da maioria de seus accionistas . 

Por que i sto? 
Porque ha uma lei que declara que duas ou mais sociedades 

anonymas só se poderão fundir pelo voto unanime de seus accionistas. 
· E, como era possível que essa unanimida·de não se désse no oaso dos 

dous bancos, enxertou-se aquella disposição, que afastava de todo esse 
período. · .. 

O orador examina o art . 2° do decreto e mostra que elle não teve 
outro fim si não o de gar·antir interesses de accionistas que se acha-
rem em divida para com os proprios bancos e que o art. 3° teve em 
vista favorecer a carteira do banco com o sacrifício dos bancos regio-
naes, inclusive o da Bahia, que mandou ao Thesouro receber juros a 
que tinha direito e ahi se lhe respondeu que esses juros pertenciam ao 
Banco da Republica . 

A proposito dos bancos regionaes, dirá que esses bancos foram 
justamente os que não abusaram do seu direito de emittir; emittiram 
a tanto por tanto, sem que dessa emissão ficasse uma unica parcella a 
descoberto . Dentre elles, o Banco Emissor da Bahia, por exemplo, 
prestou serviços enormes •ao paiz. E tudo isso fica inutilisaclo, desde 
que lhes é cassado o seu direito de emissão . 

Não sabe que panico foi o que aconselhou o Sr. ex-ministro da 
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fazenda a mandar trancar na sua gaveta, para que não os v1sse nm-
guem os relatorios que lhe foram apresentados, quanto ao estado do 
Bane~ da Republica e do Banco de Credito Popular, para, sobre toda 
essa fraude, levantar o novo banco hypothecario nacional. 

Respondendo a apartes, declara que não foi a commissão de or-
çamento quem se separou do Sr. ex-ministro da fazenda; S. Ex. foi 
que se separou della, com o decreto de 17 de dezembro que ella absolu-
tamente não p&de acceitar. 

Não quer cansar a attenção dos seus collegas . Vae restringir-se 
ao decreto que motivou o parecer em discussão. 

Repare a O amara no que dispõe o art. 4° desse decreto. Elle 
manda substituir o lastro metallico em sua integralidade de apolices 
dos bancos, ouro, por apolices de juro ouro . Essa operação seria per-
feitamente legitima, de accôrdo com o banco. 

Trocava -\Se ouro por apolices; o Thesouro adquiria ouro por tí-
tulos publicos. Jl.1:as é que assim não se poderia dar, de accôrdo com 
o resto do artigo. 

Resa a ultima parte do art. 4°: 
"A substituição do ouro pelas apolices far-se-ha ao cambio do 

dia em que se tornar effectiva a dita substituição." 
Permitta-lhe á Oamara que explique o que significa isso. 
E' uma operação contra o .Thesouro Publico; é o Thesouro a 

pagar ouro ao cambio do dia, mas a pagai-o com títulos ouro que vão 
render juros ouro. 

O Banco da Republica tem no Thesouro, hoje, depois da absorpção 
das apolices dos bancos regionaes, ouro e apolices na importancia de 
175.270 :000$. Por força do decreto, o ouro é convertido em moeda 
corrente, ao cambio do dia, o que eleva essa som ma a 194 . 343 :000$000. 

Mas, em logar de pagar o governo essa importancia em moeda 
corrente, fazendo com que o banco por sua vez pagasse a depreciação 
da moeda fiduciaria de que é culpado, esses 194 .343 :000$ são con-
vertidos em apolices ouro. 

O pensamento do art. 4° é completado pelo artigo seguinte. 
Diz este ultimo que as apolices ouro serão escripturadas em nome 

do Banco da Republica, o qual assumirá perante os portadores dos 
titulos a responsabilidade das notas em circulação . 

Os juros dessas apolices serão applicados á constituição de um 
fundo de garantia que poderá ser empregado nas transacções ·do banco, 
diz o decreto. E ahi está a garantia. Mas qual é ella, si o fundo que 
constitue póde ser empregado nas transacções que o banco entenda 
fazer ~ 

Accresce que, dada a liquidação amigavel ou judicial do banco 
o Thesouro apenas poderá entrar nella como credor preferencial co~ 
direito ao fundo de garantia, que na melhor hypot:hese não p~derá 
exceder de 7 5 .' 000 :000$ em uma massa de 346. 000 :000$000. 



61 

Passa a tratar dos bonus. Já ninguem ignora que elles estão 
sendo emprestados ás proprias emprezas de que era credor o Banco 
da Republica . E, assim, o banco substitue aos títulos da divida an-
terior os títulos da hypotheca de agora . 

Póde-se dizer que os bontLS não são emittidos para auxiliar as in-
dustrias; são emittidos em auxilio do proprio Banco da Republca . 

Vê que a hora está dada e não pó de concluir o seu discurso. Deve 
.á C amara o resto -das considerações que tem a fazer. Pede á mesa 
que lhe reserve a palavra para continuar o seu discurso na proxima 
sessão . 

Fica adiada a discussão pela hora. -

SESSÃO DE 10 DE JULHO 

O Sr. Oiticica antes de continuar na analyse das differentes 
disposições do decreto de 17 de dezembro, vae occupar-se de .um facto 
que tem relação com a questão que se discute. Os jornaes ele hoje pu-
blicam o balanco do Banco do Brazil e o annuncio do seu dividendo 
de 6 oJo . , 

Uma distribuicão de dividendo nas actuaes circumstancias é um 
caso ele felicitaçõe~, entretanto pela analyse r apicla que fez do ba-
lanço verifica que esses lucros dos bancos significam novos sacrifícios 
do Thesouro, traduzem a continuação da política financeir a ele auxi-
liar os bancos por todos os modos, política contra a qual o orador se 
insurgiu e continúa alarmar. 

Passa a demonstrar á Camara como no regimen do decreto de 
17 de dezembro, os recursos do Thesouro estão sendo postos em maior 
contribuição, de mez para mez, augmentando a divida do banco para 
com o mesmo thesouro. 

Feita essa demonstração, diz o orador que este modo de vida de 
que está usando o banco pagando dividendos com os saldos que recebe 
do Thesouro, faz lembrar um negocio que todos conhecem que se dá 
entre as crean~as, elas barraquinhas de S . João, em que os paes 
entrando, por exemplo, com 20$ de fogos, passada a festa ficam 
muito contentes por ver o filho apresentar um lucro de 4$500 sem se 
lembraram dos 20$ que deram como capital, que foi todo á garra. 

O mesmo se dá com o Banco da Republica. O Thewuro entrou 
com 150 .000 :000$000, mas como os accionistas recebem agora 
4. 000 :000$ de dividendo, todos se alegram sem se lembrarem dos 
150. 000 :000$ do Thesouro . 

Dito isto, prosegue na analyse encetada na sessão de 9 do cor-
rente . 
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Com re1ação ao art. 10, observa que desde que ao banco fica o 
arbitTio de reconhecer as vantagens e a conveniencia da creação das 
agencias, fica elle clispensa:d.o da obrigação imposta por aquelle 
artigo. 

Essa obrigatoried·ade é unicamente para as capitaes onde havia 
bancos emissores, quanto aos outros' pontos fica ao arbítrio do 
banco. 

Passando no art . 11 que estabelece a unica obrigação que o 
banco tivesse relativamente ao 'Tihesouro, o ora:clor ·chama a reflecti-
da attenção da C amara para este artigo. 
, O Thesouro tem a sua repartição por meio da qual faz o serviço 
de que o art. 11 incumbe ao banco, que é a Caixa da Amortisação, 
que sempre deu os melhores resultados; passando agora esse serviço 
para o banco, teve de fazer recolher ao mesmo estabelecimento os 
saldos do T.heEouro. 

Vae mostrar, nos seis mezes de experiencia. :decorridos, como 
tem sido deploravel esse serviço . 

Feita esta ·demonstração, pergunta o orador, si póde ser tomada 
ao se rio a disposição do art . 11 ? 

Os écos da Oamara ainda resoam com a voz vibrante do ex-mi-
nistro da Fazenda condemnando solemnemente essa mesma disposição 
.que o orador lê no art. 12; S . Ex. entendia, quando deputado, que 
essa disposição era um escandalo; que o banco não permittiria que 
o cambio jamais se elevasse e mantivesse ·a 27 por um anno . Tudo 
isto foi repetido á Camara em todos os tons, no emtanto o ex-mi-
nistro da Fazenda não trepidou em abafar a sua opinião de hontem 
com a de hoje. 

Tratando dos arts. 13 e 14 o orador diz que já tem medo quando 
vê aununciacla a decantada conversão, a emissão ele papel-moeda con-
versi vel em moeda metallica. 

_.:\ experiencia que temos prova que o fundo desta Caixa provém 
da ;_>::imitiva emissão do Banco Niacional comprada pelo Banco da 
Republica para emittir o triplo; provém do ouro depositado no The-
souro para poder o Banco da Republica emittir o triplo. 

Pois não é irrisorio, pergunta o orador, fallar~se em conversão 
quandc se estabelece ao mesmo tempo o curso forçado? 

Que confiança póde merecer ao estrangeiro um decreto que esta-
beleC'.~ a conversibilidade -ao mesmo tempo que autorisa uma emissão 
annw>J ele 50. 000 :000$000? 

Pelo art. 25 se vê como para a elaboração do decreto de 17 de 
DezP.mbro houve dous pesos e duas medidas, uma para o Thesouro e 
outra para o Banco. Quanélo se trata de vantagens para este as 
mecli(ías são logo postas em execução, quando se trata daquell~ as 
disp;s~ções ·são diversas. 

O art. 16 crêa um Banco do Estado, creação reprovada, senão 



-63-
com0 princ1p10 ao menos porque assenta em um Banco cheio de vícios 
e abusos, que já foram reconhecidos em relatorios officiaes. 

Depois de tratar de outros pontos do projecto e da conversão das 
apolices de 4 % em ouro, o orador faz ainda outras considerações 
e co..:,cluindo diz: que, á semelhança do official da Oamara de um Rei, 
que lendo recebido deste umas bengaladas, tirou da cinta um par de 
pistoias e dando um tiro para o ar dissera: este é para elle, e dispa-
rando outro tiro em ·si suicidou~se, a Oamara tambem, póde votar o 
decreio de 17 de Dezembro para honrar o acto do Sr. Presidente da 
Republica, mas com essa votação tambem póde considerar-se suici-
clads., 

SESSÃO DE 11 DE JULHO 

O Sr. Seve·rino Vieira vem dar a razão por que como membro 
ela Oc,mmissão firmou o parecer da mesma contrario á approvação do 
decreto ele 17 de Dezembro. 

A razão é que este clem:~to grava profundamente grandes in-
terest:es nacionaes. Dá de mão beijada ao Banco da Republica o lastro 
do·s Hancos de emissão, compra a peso ele ouro o lastro de extinctos 
Bancos que o Thesouro terá de pagar pelo triplo, quando tiver de sa-
tisfa<'t r o pagamento, impõe á nação pagamento de juros no valor de 
cincoLmta mil contos em ouro. 

Estas r azões são bastantes para que um tal decreto não se torne 
lei do paiz. Tem~se dito que a Oamara do.s Deputados não póde mais 
voltar atraz, que o decreto de 17 de Dezembro é um facto consum-
mado, mas os que assim fallam esquecem que ha no decreto duas 
ordens ele factos.: a dos que estão consummados que não p odem ·ser 
illiminaclos mats, ser remediados e corrigidos, e a elos que dependem 
ainda do futuro e que podem ser sustados. 

(: projecto da Oommissão de Orçamento approva a fusão do 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brasil com o Banco do 
Brasil porque houve para isto consentimento tacito e expresso de um 
a de c,utro Banco, o que se deprehende de não ter nem um accionista 
recon·ido aos tribunaes para annullar a fusão approvada. 

~-Tão vê base, mas objecções que se f azem contra a annullação 
dessr.) decreto pelo OongreS'so, dizendo-se que elle importa um con-
tracto feito e acabado e que creia direito.s adquiridos, porquanto foi 
illegitimo o poder que contractou e que deu origem a taes direitos. 

O direito que se funda em um supposto contracto que é nullo por 
não tO!' sido celebrado por pe.ssoa competente não é direito. São estas 
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as 00nsiderações que lhe fazem negar sua approvação ao decreto de 
17 de Dezembro. 

O Sr. R.osa e Silva (movimento de attenção) - Começarei es-
tranh:mdo que nenhuma voz se erga em favor do decreto de 17 de 
Dez;mbro, que, aliás, se pretende approvar. 

Sr. Presidente, nos dias que atravessamos, tristes para a fortuna 
publú·a, para a causa da liberdade e da Constituição, maior é o dever 
de combater pelos princípios conculcados, e por isso venho tambem im-
pugnal' a approvação do decreto de 17 de Dezembro, que foi, ao mesmo 
tempo, um de-sastre financeiro, uma affronta ao . Parlamento e um 
atte1•tado á Constituição. 

Adversario embora do Governo, sou, por principias e educação 
política, opposicionista moderado, governamental, que tem por obje-
ctiv J, não embaraçar a marcha da administração, mas unicamente fis-
calize. r o poder, e consídero as questões financeiras uma arena neutra, 
onde •!:iÓ devem degladiar-se os grandes interesses nacionaes. 

Não me ·animam, portanto, intuitos políticos impugnando a 
approvação do decreto de 17 de Dezembro, até porque, seja-me licito 
dizel-o incidentemente, não estando ainda organizados os partidos, não 
sei p0,. ora quaes são os meu,s correligionarios . 

.Fui, senhores, do numero daquelles que no Congresso Constituinte 
recusaram-se a votar pela moção que delegava attribuições legislativa·s 
ao Governo Provisorio. 

Então dirigia os destinos do paiz um Governo revolucionaria, 
que por isso mesmo concentrava todos os poderes; então não tinhamo-s 
Constituição e- ao menos salvavam-se as apparencias por uma dele-
gação do proprio poder constituinte. 

Hoje temos Governo legal, temos uma Constituição, que o Sr. 
Vice-'Presidente da Republica e o ex-Ministro da Fazenda votaram e 
juraram respeitar, a qual conferiu privativamente ao Congresso o di-
reito de legislar, sobretudo em materia financeira. 

I'u, portanto, não posso approvar o decreto de 17 de Dezembro, 
que· é um attentado a essa Constituição, a dis.solução do Congresso 
N aciunal, em sua prerogativa a mais importante . 

.Applaudo a franqueza com que se enunciou o nobre Deputado por 
S. 11 <l-ulo, illustre leader da maioria. S. Ex. disse-nos que reconhecia 
a iml'nstitucionalidade do decreto de 17 de Dezembro, mas que não 
obst:1nte o approvaria, obedecendo á dura lei da necessidade. 

Triste confissão ! Singular defeza para o attentado de 17 de 
Dezembro! 

]{econheço, Sr. Presidente, que é anormal a situação creada pelo 
decreto de 17 de Dezembro, e concordo na necessidade de uma solução 
que não seja anarchisadora, maximé nas circumstancias actuae-s do 
paiz; mas ao mesmo tempo cumpre~'nos reivindicar o principio ca-
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pital da competencia exclusiva do Congresso, de legislar sobre materia 
finall c, ira. 

Comprehenderia que se invoca·sse a irreparabilidade do mal para 
legalisal-o, si ao mesmo tempo se fizesse effectiva a responsabilidade 
dos seus autores. (Apoiados .) 

Mas sustentar o principio de que se deve approvar um acto, em 
sua r-rigem nullo, porque produzira consequencias irretrataveis, é au-
toriza: a reproducção dos attentados. (Apoiados.) Assim, as leis e a 
Coll3tituição serão lettra morta, verdadeiras inutilidades; e teremO·S 
Governos francamente absolutos. 

:!'\ ão prevalece igualmente a attenuante de que o Governo agiu 
sob o imperio das circumstancias. E s•sa é a mascara com que se phan-
tasimP. todas a·s usurpações, com que se disfarçam todas a•s dictaduras. 
E' s~mpre em nome do bem publico, em nome da salvação nacional, 
que os Governo•s avassalam e sacrificam as nações. 

Em casos excepcionaes, em circumstancias extraordiuarias, como 
as a:ilegadas pelo Governo, ae imminencia de craclc, comprehende-se e 
a historia financeira régi•stra, o emprego de providencias tambem ex-
traordinarias, mas por isso mesmo devem ·Ser temporarias e transi-
torias, como temporaria e transitoria é a causa que as determina. 

A imminencia de crack, poderia invocai-a o Sr. Serzedello, para 
atten11ar o crime que commetteu, emittindo clandestinamente, não 
obstante estar funccionando o Parlamento, mais 25.000 contos de 
papel-moeda, além do maximo autorizado pela lei de 1885, o qual já 
havi~L sido attingido pelo seu digno antecessor; mas não dava: a 
S . Ex . o direito de arvorar·•se em legislador, com infracção clara, 
conociente e affrontosa do art. 34, § 8° da Constituição, que con-
feriu privativamente ao Congresso N acionai o direito de legislar sobre 
a c1-;r.ção de Bancos e emissão. 

Aqui não ha interpretação, não ha chicana possível: ao Con-
gres>o, e só ao Congresso compete legislar sobre emissão. 

I-renhuma crise, nenhum craclc póde dar esse direito ao Poder 
ExeGL'tivo. 

Entre legislar e providenciar sobre uma crise ha uma differença 
eno:·me, que nenhum administrador póde deixar de fazer. 

Não obstante o Governo legislou, e fez por decreto, em um dia, 
o que c poder competente só poderia fazer, mediante tres discussões e 
tres 'otaçõe.s em cada uma das Casas do Poder Legislativo! 

s~-. Presidente, prescindirei de entrar na demonstração da in-
constitucionalidade do decreto de 17 de Dezembro; desde que ella 
nem ao menos é posta em duvida, desde que é proclamada por aquelles 
mesmos que pedem a sua approvação, .seria ociosa uma tal de-
momtlação. 

}fas vejamos,· se assumindo, como assumiu, a dictadura finan-
ceira, o Governo fel-o ao menos com vantagem para a causa publica. 



~ão, .senhores, o decreto de 17 de Dezembro tanto tem de in-
constü.ucional quanto de desastroso. 

Devo dizer, com a franqueza com que costumo enunciar-me, que 
não sou infenso ao Banco do Brasil; ao contrario penso que era dever 
do Governo auxiliar aquella antiga instituição de credito, que por 
suas tradições já se achava vinculada ao patrimonio nacional, porém, 
mesmo sob este ponto de vista, foi infeliz, desastrosa, a reforma dicta-
torial de 17 de Dezembro. 

C:mpondo, como impoz a fusão, o ex-Ministro da Fazenda não 
onerou só o Thesouro, prejudicou tambem o Banco do Brasil. 

Este lucrou as liberalidades, as doações officiaes feitas á custa 
dos ::ontribuintes, mas tornou-,se dependencia do Governo, dependencia 
fatal á causa publica e aos interesses dos accionistas, e viu abalar-se 
aquillo que constituía a .sua maior força, e que se mantinha a despeito 
dos seus erros :-a confiança publica. 

O ex-Ministro da Fazenda não quiz comprehender que o principal 
elemento vital das instituições bancarias é o credito, e que a fusão 
do Banco do Brasil com o Banco da Republica, justa ou injustamente 
desa:;~·editado, não quero entrar nesta ordem de considerações, não 
podia deixar ele abalar o Banco do Brasil, já affectado pela crise, e 
que desse amalgama não podia surgir um Banco forte, como deve ser 
um Banco de emis.são, que se propõe a ser o regulador da moeda fi-
duci;;ria. 

A prova, senhores, é que as acções do Banco elo Brasil cahiram 
desde que se propalou a noticia da fusão, subiram quando o Ministro 
annunciou que tinha rompido as negociações, e tornaram a cahir de-
poi.s ele realizada a fusão. 

Isto é altamente significativo, e para um Ministro observador 
teria sido um aviso salutar. 

Mas, vejamos, qual o plano de organis~ção do decreto ele 17 de 
Dezembro. 

Prenotarei que, até então, o papel do Governo seria o de simples 
auxiEar, o Estado não tinha responsabilidade directa pelas emissões, 
era apenas depositaria dos lastros, e eram estes e as carteiras .dos 
Bancos que respondiam pelas notas; só subsidiaria, moralmente cabia 
ao Estado responsabilidade. 

Em todo o caso dada a insolvabilidade ele qualquer Banco emiS-
sor, o Governo podia agir com completa liberdade ele acção. 

Hoje, o Estado tem, pelo decreto de 17 de Dezembro, responsa-
bilidade directa pelas emi.ssões; a base da emissão é a apolice, isto é, 
o seu proprio credito, o Governo é obrigado a depositar no Banco da 
Repubiica os saldos do Thesouro, e intervem na direcção do Banco, 
nomeando presidente, vice-presidente e um director. E', portanto, com-
pleta a identificação dos interesses do Thesouro com ns do Banco, o 
que quer dizer que a crise do Banco será a crise do Thesouro. 
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Como S€ vê, o plano geral não podia ser ma1s infeliz. Passemos 
aos detalhes. 

Limitar·me-hei, Sr. Presidente, na analyse elo decreto, a apreciar 
.os ::; rtigos principaes sob o ponto de vista economico, uma vez qnc 
..sua analyse circumstanciada já foi feita pelo rela tor do projecto ela 
maiolia da Oommissão. 

Pelo art. 4° elo projecto, é substituído o lastro metallico e o de 
.apolices, (lê) dos Bancos emissores por apolices do capüal ele um 
conto de réis, ouro, e 2 1f2 % de juros em ouro, pagos scmestral-
~menü~. 

Senhores, não ligo importancia a esta distincção de apolices ouro . 
O ouro é uma mercadoria com valor intrínseco, e a apolice, qm·r 

a apolice ouro, quer a apolicé papel, é um titulo representativo de 
divicl a sem valor intrínseco. 

1~. differença apenas está em que uma contém a promessa de pa-
gam-=:nto em ouro e a outra contém a promessa ele pagamento em 
moeda nacional. Para os casos de insolvabilidade, porém, tanto uma 
como outra valerão o que valer o credito do Estado. 

Sob o ponto de vista economico, considero um erro essa substi-
tuicãn . 

, O lastro em ouro é, sobretudo, nas quadms clifficeis, anormaes, 
.como a que atravessamos, um conectivo para a desvalorisação do 
pap:l e constitue para um caso de c?·aclc um recurso precioso, e para 
a eveL tualiclade de uma guerra externa uma reserva inestimavel, ele 
que 0 Governo poderá utili.sar-se em desaggravo -da honra nacional. 

?vfas, além de anti-economica, esta substituição é onerosa. 
P elo art. 4° elo decreto são substituídas as apolices depositadas 

pelü:; Banco·s emissores que deixariam de veneer juros no praso de 
cinc::, annos por apolices que vencerão juros indeterminadamente e em 
ouro. 

Ainda mais : as apolices dos Bancos emissores que constituem o 
lastlo de,sses Bancos anullar-se-hiam em proveito do Estado, findo o 
praso da concessão; as novas ficarão sendo propriedade do Banco ela 
Hepül·lica. Só neste artigo ha um prejuízo de mais ele 100.000 :000$000 
para C· Thesouro! 

P elo art. 6° (lê) os juros das apolices pago,s ao Banco da Repu-
blica do Brasil serão escripturados em fundo especial denominado -
ganntia de emissão - e são destinados a cobrir a differença entre o 
valor dos depositas e o das notas ! O fnndo de gawantia poderá ser, en-
t?·eta,),to, empregado na~' tmnsacções do Banco. 

Por este artigo é o Thesouro quem constitue e·sse fundo especial, 
denuu:inaclo garantia da emissão, com os juros das novas apolices -
ouro - dadas em substituicão ·das antigas, que se annullari.am co111o 

já cliése, em favor elo E stado ; não obstante, este fundo de garantia 
rantia poderá ser empregado nas transacções elo banco!! 
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Creio, Sr. Presidente, que é manifesta a insustentabiliclade de 
semelhante disposição. 

Mas, além do absurdo de poder ser empregado em transacções elo 
banco um fundo ele garantia da emissão constituído pelo Thesouror 
chegaremos por este artigo á perfeição de poder ter em circulação pa-
pel bancario, pelo qual o Estado se torna responsavel, sem fundo de 
garantia, sem lastro de qual'quer especie, o que é um perigo para · a 
fortuna publica, além de contl"ario aos princípios correntes ( apoia--
dos) . 

Mais saliente ainda tornar-se-ha a estravagancia da ultima' par -
te -elo art. 6° se a combinarmos com o art. 8° (lê), em virtude do 
qual, no caso de liquidação elo banco, o Governo asswnfirá a respon-
sabilidade das notas emittidas, fazendo-se representar como credo?' 
p?·efe?·enJ,c!ial sómenUe pelo fundo de gamntia, o qual, ex-"'ri do art. 6°, 
poderá ter sido empregado e absorvido nas transacções do banco, 
apezar de constituído á custa do Thesouro! Assim poderá o E stado-
a assumir a responsabilidade de emissão feita pelo banco sem ser 
creslor preferencial por titulo algum! ! 

Parece-me que isto é de naturel'ia a demonstrar que ao menos 
nesta parte precisa -de modificações o Decreto de 17 de Dezembro, e 
portanto, que . não deve ser approvado em todas as suas disposições, 
conforme propõe o substitut ivo do nobre deputado por S. Paulo. 

O art. 9° de decreto autorisa o Banco da Republica, sob o pre-
texto de auxilio ás industrias, a en:iittir até a quantia de 100.000 :000$, 
de bomos, recebiveis nas estações publicas pelo valor nominal. 

E sta idéa, Sr. Presidente, havia sido rejeitada pela Oamara e 
importa .uma emissão ele mais 100.000 :000$ ele papel-moeda sem l'as-
t ro. A denominação de bonns e o disfar-ce dos juros de 4 % não lhe t i-
ram esse car acter desde que são recebiveis nas estações publicas pelo 
valor nominal. 

O ex-mi1ústro da fazenda attribue a abusos, á falta de com-
prehensão do mecanismo desses t ítulos sua transformação em pa1jel 
moeda, mas desde que vencem juros inferiores aos das apolices, e são 
destinado-s a emprestimos e por conseguinte a serem negociados, ha-
viam e hão de fatalmente constituir meio circulante. 

Por causa dos juros baixos não os quererão aque11es que pode-
fiam compral~os como títulos de renda, salvo si fôr com uma depre-
ciação correspondente a differença do juro, mas a isto oppõe-se seu 
recebimento ao par pelas estações publicas. Logo, é por quem tiver 
de fazer pagamentos nas estações publicas que e11es hão de ser rece-
bidos ou comprados com pequeno desconto. Afinal irão todos parar 
uo Thesouro que, não ten do saldos, ou ha de por sua vez dal-os em 
pagamentos ou será forçado a substituil-os . \ 

I sto era c é inevitavel nos termos do art. 9° ele decreto de 17 de 
Dezembro. 
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Por outro lado, estes bomos consti1uern mais mn auxilio ú c:u-
leira do Banco da Republica, do que ás industrias; desde que é elle 
o encarreg-ado de realisar os emprestimos, é claro que procurará 
s ubstituir as cauções, os clebitos antigos pelos do novo emprestimo. 
(Apoiados.) 

Além ·destes favores, Sr. Presidente, o decreto de 17 ele Dezembro 
outorgou ainda ao Banco clft Republica o monopolio d·a emissão por 
60 annos, rescindiu, independentemente de inclemnisação, o contracto 
de resgate do papel-moeda elo Estado no valor de 114 miJ: contos, 
para o que havia sido concedido ao Banco da Republica elos Estados 
Un·iclos o direito -ele e:q_üttir mais um 1erço. Deu-lhe mais prazos e aba-
timeni;os de juros para liquidação dos debitos, cassou em seu bene-
ficio as concessões doe bancos regionaes e declarou o Estado respon-
savel por toda a emissão do novo banco. 

Prescindirei de entrar na ann lyse de cada um desses aTt igos e df' 
outros ponios secundarias elo decreto, porque j á o fez detidamente o 
illustre relator elo projecto ela maioria ela commissão de orçamento. 

Feitas, succintamente, estas consicle:·ações sobre a parte orgnnicn. 
da reforma, passarei a occupar-me ela questão do r esgate do p8pel-
moeda . · 

Aqui 11ão posso deixar de salientar o contntste entre as palavras 
l' os aCtos, entre o plano e a execução. 

O ex-ministro ela Fazenda escreveu 110 seu relatorio qne o fim 
da reforma era a valorisação do meio circulante por meio do resgate 
do papel-moed·a, e assim o ammnciou e telegraphou aos Srs. Ro-
tchilds. 

Apurados os factos, segundo as proprias declarações do Sr. Ser-
zedello, todo o resgate attingiu àpenas a oito mil contos. ao passo 
que S. Ex. mesmo emittiu clandestinamente 25 mil contos, de pa-
pehnoeda e autorisou a emissão de mais cem mil contos, sob a fór-
ma de bonus. ..-

Notarei mais, que, sendo o fim da reforma a elevação do cnmbio, 
nntes do decreto, em Outubro, o cambio attingiu á taxa de 15 314 e-
depois do decreto manteve-se sempre abaixo de l4 e acha-se a 10 314. 

Accrescentarei ainda que o proprio ex-ministro, accusaclo pelo 
nobre deputado por Alagoas de haver contribuído para a baixa do 
cambio, emittindo 25 mil contas de papel-moeda, salienton que os 
primeiros 25 mil contos foram emittidos em Março do anno passado, 
os seg-undos em meiado de Setembro, e nos mezes de Outubro e No-
vembro o cambio attingiu a. 15 314. 

S. Ex., portanto, contradiz-se e refuta a si proprio. 
Uma vez porém, que continúa em moda _esta questão elo resgate 

do papel-moeda, e que ainda hontem o meu lllust~e ~ollega da com-
missão de orçamento, deputado por Alagoas, attnbmu-lhe todos os 
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malEs que nos affligem, peço licença á Oamara para reproduzir con-
siderações, que já tive a honra de fazer neste recinto. 

Não sou um defensor do papel-moeda, como aliás se pretendeu 
attribuir-me, quando em 1891 me occupei desta questão: ao contrario, 
sou metallista. Economicamente, debaixo do pon t.o ele v,ista sr.ien ti-
fico, ninguem é mais adversario do papel-moeda do que eu; basta ser 
uma moeda que hoje póde ter agio, amanhã soffrer uma depreciação 
de 50 % e chegar até a não ter valor algum. Si dependesse de voto 
ou esforço meu, ha muito que teríamos o regimen metallico, mas não 
é isto o que está em questão: não creio que haja no Brazil um es-
]Jirito pratico que considere presentemente possível passarmos do re-
gimen fiduciario para o regimen metallico. 

Não se trata, portanto, de escolher. Estamos fatalmente condem-
nados ao papel-moeda .. . 

O SR. 0ITICICA - Não apoiado. 
O SR. RosA E SILVA - ... emquanto não mudarem as nossas 

condições políticas e financeiras. 
O SR. 0ITICICA - Eu considero isso como condição essencial 

para abolir o papel-moeda. 
O SR. RosA E SILVA - Não contesto que a superabundancia do 

papel-moeda actue sobre o cambio, e concordo em que as emissões no 
momento e da fórma por que foram feitas, contribuíram para a de-
preciação da nossa moeda; mas esses effeitos serão produzidos, e 
hoje o que cumpre verificar é se temos superabundancia de papel-
moeda, si esta é a unica ou principal causa da desvalorisação da 
moeda, e si o resgate por si só póde determinar a elevação do cambio. 
Ahi é que está a minha divergencia . 

Para mim as causas da crise, da depressão do cambio, são com-
plexas, e é porque, obedecendo-se a suggestões theoricas, não se tem 
querido enfrentar o problema em sua complexidade, que, em vez de 
melhorar, se tem aggravado a questão financeira. 

O cambio, dizem os melhores financeiros, é o resultado do com-
mercio internacional, e isto quer dizer que são os deficits ou saldos . 
uas liquidações das contas com o estrangeiro, que determinam o cam-
bio favoravel ou desfavoravel a qualquer paiz. Assim, si as sommas 
que um paiz tem a pagar no exterior são inferiores aos recebimentos 
que tem a realisar, o cambio lhe é favoravel; e, ao contrario, si as 
sommas que tem a pagar são superiores aos recebimentos, o cambio 
lhe é desfavoravel. 

O SR. 0ITICICA - Nos paizes que estão em via de prosperidade 
sempre a balança commercial é a seu favor, porque quando não é, 
equilibra-se no anuo seguinte. 

O SR. RosA E SILVA - Não comprehendo a força do argumento. 
O SR. OrTICICA - Si um paiz augmenta as suas rendas e progri-
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de, é signal de que exporta mais do que importa, porque quando im-
portar mais empobrece. 

O SR. RosA E SILVA - V. Ex. enuncia um principio que, na hy-
pothese, não tem a applicação e elasticidade que lhe attribue. Nós j:i 
tivemos Cambio acima do pa,r, já ti)VemOIS mesmo abundancia de 
ouro, que era recusado no mercado, e entretanto não eram maiores as 
nossas rendas, e produziamos a exportavamos menos do que actual-
mente. 

Argumentatse com o excesso da nossa exportação sobre a im-
portação para dahi se concluir que a depressão do cambio é deter-
minada pela superabundancia de papel-moeda, mas esquece-se qne 
esse excesso é apparente. 

Em verda:de exportamos mais de productos do que importamos 
de mercadorias, mas para sabermos se temos saldo ou deficit na li-
quidação das contas internacionaes, precisamos addicionar todos os 
outros pagamentos que. temos a realisar no estrangeiro, e a Camara 
sabe que, além das mercadorias que importamos, temos de pagar no 
exterior os juros da divida externa, as garantias de juros a diversas 
emprezas, o nosso pessoal dipl'omatico, as encommendas feitas pelo 
Governo, o transporte das mercadorias que se fazem em navios es· 
trangeiros, as despezas dos brazileiros que vão viajar á Europa, etc., 
etc. 

Tudo isto actúa como suppleme11to de importação. 
Antes de 15 de Novembro contrahiram-se successivos empresti-

mos, a corrente de capitaes estrangeiros estava estabelecida para o 
Brazil, o que actuando como ·supplemento de exportação, chegou a de· 
terminar um grande saldo nas nossas contas com a Europa, saldo que 
se liquidava em ouro, a tal ponto que o Banco da Inglaterra se viu 
obrigado a elevar -suas taxas de desconto para evitar maior diminui-
ção da reserva metallica. 

Depois -de 15 de Novembro deu-se phenomeno inverso, grande 
P.arte dos capitaes estrangeiros emigraram e com el'les alguns na-
cwnaes. 

O SR. ÜITICICA - Por que? Pela depreciação da moeda. 
O SR. RosA E SrLVA - Ahi é que está o erro de V. Ex. O no-

bre deputado não póde desconhecer que o capital é por sua natureza 
timido, retrahe-se e emigra por occasião das crises. Foi este o pheno-
meno economico que se operou no Brazil diante da transformação 
pela qual passamos. 

Si o nobre deputado quer uma prova cabal disto que acabo do 
asseverar e que não é uma novidade, dê-se ao trabalho de verificar a 
estatistica dos saques remettidos para a Europa antes de 1889, e 
compare a média desses saques com a média dos saques remettidos de 
1889 a 1891 e verá a grande desproporção que existe. (Apoiados.) 
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Não nos enganemos ; os bancos não inventam saques ; são sim-
p les intermediarios, compram ao exportador e vendem ao importador. 
Desde que ha uma procura maior do que a offerta de papel, o banco 
baixa a taxa, porque o banqueiro que conhece o seu officio, em regra, 
não sacca a descoberto. 

Mas ao mesmo tempo que se operava este phenomeno, que o ca-
l)ital se retrahia e emigrava receioso, como resultado da transforma-

. ção política, davam-se as loucuras da Bolsa augmentando a descon-
fiança; organisavam-se precipitadamente emprezas de toda a ordent 
c estas faziam logo avultadas encommendas, aggravan clo a situação; 
e, por ultimo, comprar am-se até companhias estrngei.ras. Tudo isto 
actuou ainda conio supplemento de importação e determinou ileficits 
consideraveis _ 

Dahi o desequilíbrio da nossa balança internacional, dahi a de-
pressão inevitavel do cambio, aggravada pelas emissões e pela crise 
política . 

As causas são, portanto, complexas; mas, ainda que ass1m não 
fosse, ainda quandq tenham razão os que sustentam que a depressão 
do cambio foi devida á superabundancia de papel-moeda, ainda as-
sim o resgate não daria agora o resultado que apregoam os europeus 
e seus ·sectarios, sem attenderem ás nossas condições actuaes. E u acre-
dito mesmo que alguns, além de não conhecerem o nosso paiz, igno-
ram até a somma de papelcmoeda que temos em circulação, e outros, 
melhor informados, acompanham não obstante a opinião -contraria 
sobretudo com o receio de novas emissões. · 

Adversa1•io embora do papel-moeda, eu julgo elo meu dever com-
bater essa apreciação que considero falsa, J!Orque sei o que são ar-
J'astamentos por idéas em vóga e temo as suas conseqnencias, ou an-
tes, os seus excessos. 

I&on Sal, que não é suspeito, e cuja autoridade financeira não 
póde ser contestada, fixa para os paizes que teem o regimen fidu-
ciario o limite de 100 frall'cos por habitante. Dividindo 513 .000 :000$, 
que é a nossa emissão l egal de papel-moeda, por 15 milhões de ha-
bitantes, obtemos, despresadas as fracções, um quociente de 34$000 
por habitante, isto é, um pouco menos de 100 francos, mesmo ao cam-
bio de 27 dinheiros por mil réis. 

O SR. BRAZILH1 nos SANTOS - Considere o que consome e produz 
o francez e o que consome e produz o brazileiro. 

O SR. RosA E SrLVA - A comparação prova exactamente o con-
trario do que V. E x. pretende. Si este limite é razoavel para um paiz 
europeu, onde existe facilidade de conununicações, 011 de as trans-
acções commerciaes são rapid.DJs, como consideral~o' excessivo para 
um paiz extenso eomo o Brazil, onde são difficeis as communicações 
e demoradas e rudimentares as liquidações das transações commer-
ciaes, principalmente fóra das capitaes? 
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Ainda mais, Sr . Presidente; já a1ües de 15 de novembro era 
.consid~rado deficiente o nosso meio circulante ( ap01:aclos) ; a lei de 13 
.de maw, generalisanclo o salario, tornou inclispensavel um oTande au-
_gmento ele numeraria. (ApoicLdos.) "' 

Outr'ora, o pagamento se fazia nas capitaes, isto é, o fa zendeiro 
impo~·tava o que necessitava para o consumo elas fazendas, e pagava 

.no correspondente com o proclucto ela safra (apoiados) ; hoje, elle tel!l 
necessidade ele pagar semanalmente o salario elo trabalhador, o isto 
não se faz sem grande somma de numerario. E a proya temol-a, 
palpavel, na falta da moeda subsidiaria, que não :sahiu elo paiz, e que, 

ent retanto, clesappareceu das capitaes, porque tem ido para o inte-
rior stisf azer á essas necessidades. (Ao piados.) 

O SR. CosTA MACHADv - Essa é que é a verdade. (Apoiados.) 
O SR. LoPES CHAVES - O mais é fantasia. 
O SR. RosA E SILVA - Ao mesmo tempo t iveram maior desen-

volvimento a producção, o commercio e as inclustrias, e tudo isto 
'Cxigia tambem augmento do numeraria. (Apo'iados.) 

Não considero, portanto, a despeito da corrente em contrario, de-
monstrada a superabuudancia do papel-moeda. Qumtto a mim, o es-

:&encial, no· momento actual, é que o limitemos á somma que temos em 
circulação; o esssencial é assegurar ao paiz c ao estrangeiro que o 
governo não fará novas emissões; o essencial é dar a nossa moeda fi-
d uci aria um lastro real, um fundo de garantia que a valorise. 

E si houver um pequeno excesso, o que não creio, elle será cor-
rigido, em breve período, pel'o augmento da população e pelo desen-
volvimento das forças productoras do paiz. 

O que nos cumpre ainda, Sr. Presidente, é tr::d"ar seriamente ele 
animar e desenvolver essas forças productoras, e promover o resta-

belecimento da confiança no paiz, pela paz e pela economia, pela or-
dem e pela verdade orçamen taria. ( 11 poiados.) 

São estes os factores reaes que hão de elevar o cambio; sem que 
dles predominem, qualquer que seja o resgate de papel-moeda, nada se 
adiantará, e si levarem muito longe a teimosia theorica, poderão .até 
causar-nos perturbações . 

Senhores, a propria maioria ·da commissão que sustenta a ne-
cessidade do r€jsgate -do papel~moeda, que nos diz- que esse é o meio 
unico de salvar este paiz, é a primeira a pôr em. duvida a sua pro-
pria these, a primeir-a a não ter confiança no remedio que aconselha, 
porque ella propria diz no mesmo art. 5°, n. 5 § 1° em que ordena 
o resgate, que o governo pode1·á S1l.Sp!endelt-o se as conveniencias da 
pmç.a demon.skcu·e_m .a necessiitacle de nÕJo 1·etim1· mais papel ela ci1·-
·Ctdação. 

O SR. OrTrcrcA - Ahi está a nossa opinião. 
O SR. RosA E SILVA - Vê a Camara que a propria comnu ssao 

.autorisa a suspensão da medida que ella considera Í11dispensaYcl, sal-
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vadora, e isto é prova de que nesta questão não se está obedecendo 
a uma orientação pratica, mas sim a suggestões theoricas, sem pro-
eurar conciliai-as com os interesses e condições actuaes do_ paiz. 
(Apoiados.) 

Coherentemente com as idéas que tenho emittid-o, Sr. Presidente,. 
não posso tambem votar pela encampação. Não vejo razão para que 
se considere o papel do Estado melhor garantido do que o papel ban-
cario, desde que este tenha por base um lastro real. , 

Se a base do papel bancario fôr a apolice, valerá tanto quanto 
a garantia do Estado, pois a apolice é o credito do Estado; se a base 
fôr ouro, tanto melhor, porque o ouro é um correctivo para a desva-

i lorisação da moeda e, como disse, serve de recurso em casos de kTaclc 
e serve de reserva ém casos de guerra. E além disso, quer em uma~ 
que-r em outra hypothese, além dessas garantias, pelo papel banca-
rio responde tambem a carteira dos bancos. 

O SR. 0ITICICA- dá um aparte. 
O SR. RosA E SILVA - Por outro lado, Sr. Presiçl.ente, o papel 

bancario deve ter um maximo fixado em lei, e dentro desse maximo 
elle tem na car teira do banco um indicador para sua maior ou me-
nor expansão. 

O SR. LEOPOLDv DE BuLHÕEs - V. Ex. teve a prova disso com 
as emissões desordenadas. 

O SR. RosA E SILVA - Feitas por quem? 
O SR. LEOPOLDu DE BuLHÕEs - Não furam feitas pelo Thesouro. 
O SR. RosA E SILVA - Mas foram feitas por ordem do governo. 

E se o governo autorisou essas emissões no interesse dos bancos, o que 
não fará no seu proprio interesse, nesta época de deficits orçamen· 
tarios, e de constantes esbanjamentos! 

VV. Exs. argumentam com o abuso, mas se esquecem de que es-
ses abusos não podiam dar-se sem autorisação do governo, e que são 
mais faceis e podem ser maiores, com o papel-moeda do Estado. 

O SR. OrTICICA - O governo para si não precisou emittir, mas: 
precisou emittir para os bancos, este é o facto . 

O SR. RosA E Sn.vA - 1Yias até onde irá o governo, se puder 
emittir no seu nroprio interesse, para seu proprio uso, elle que au-
torisou emissões no interesse dos bancos, e que vive no regimen dos: 
deficits que cada Yez mais se avolumam? 

O SR. OrTICICA - dá um aparte. 
O SR. RosA E SrLVA- A commissão de orçamento não podia pro-

pôr a encampação senão por motivo de maior estabilidade, de maior 
garantia para a emissão. Eu já demonstrei, e a commissão não poderá 
provar o contrario, qualquer que seja o derivativo a que se soccorra, 
que o fundo de garantia, em apolices ou em ouro, offerece pelo menos 
garantia igual á responsabilidade do Estado, tendo além disso a van-
tagem, a garantia da carteira do banco. 
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Finalmente, a encampação, no momento a<Ctual, seria uma solução 
anarchisadora. Todos comprehendem que, desgraçadamente, es a fn-
são envolveu interesses muito serios, que seriam abalados pela cn-
campação. Isto, Srs., não devemos occultar, e é mais uma aggra v a nl·e 
para o governo, que não duvidou discricionaria e criminosamen k cle-
eretar uma reforma financeira, envolvendo interesses tão graves que 
se impõem á consideração do parlamento. 

Que fazer neste caso~ 
Comecei por declarar que considero anormal a situação CJ·cada 

_pelo decreto de 1 '7 de dezembro, e reconheci a necessidade de uma 
solução, que não seja anarchisadora, mas ·ao mesmo tempo, accrescen-
tei, cumpre-nos reivindicar o principio capital de que só o parla-
mento póde legislar sobre materia financeira. 

Eu, portanto, não posso approvar o decreto de 1'7 de dezembro, 
eu o considero inexistente, um acto nullo, e o que é nullo não póclc 
produzir effeitos. (Apoiado.s). 

Porém, é preciso confessar que não nos cumpre só velar pelos 
princípios, mas tambem, pelos altos interesses nacionaes que se acha rn 
em jogo nesta questão. (Apoiados.) 

Por conseguinte, ao mesmo tempo que declararia inexistente, nul-
lo, o decreto de 1 '7 de dezembro, reivindicando o principio da compe-
tencia exclusiva do Poder Legislativo, firmando o precedente, para que 
o Poder Executivo não se arrogue de novo a competencia de dispôr 
da fortun"a publica, dos creditos e da honra da nação; ao mesmo tem-
po, não podendo desfazer a fusão, eu a acceitaria com as suas con-
sequencias, e l:egis1aria a respeito acautelando os dinheiros publicos 
sem sacrificar os interesses importantes que hoje o banco representa. 

O SR. BAZILI<J DOS SANTOS d'á um .aparte. 
O SR. RosA E SILVA - Cogitei, Sr. Presidente, de apresentar um 

substitutivo nesse sentido; mas a Camara se acha dividida em duas 
correntes : uma que quer a encampação, de accôrdo com o projecto 
da maioria da commissão de orçamento; e outra que approva silenoio· 
samente a reforma dictatorial de 1'7 de dezembro, conforme o substi-
tutivo do nobre deputado por S. Paulo, obedecendo á dura lei da ne-
-Cessidade. 

Eu, portanto, creio que serei mais pratico votando já contra o 
substitutivo, que approva o decreto de 1'7 de dezembro, já contra o 
projecto da maioria da commissão de orçamento, e offerecendo emen-
das ao substitutivo do nobre deputado por S. Paulo, o qual, sem que-
rer prejulgar a questão, posso dizer que vai ser approvado. 

Mas, senhores, este substitutivo, além da approvação do decreto 
de 1 '7 de dezembro, consigna no § 1 o a approvação de todos os actos 
praticados e autorisados pelo governo para a sua execução. 

Quaes .são esses actos praticados pelo Poder Executivo, que o 
paragrapho 1° do substitutivo manda approvar~ Tratar-se-ha de 
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actos publicas, ou haverá nesta questão actos secretos que devam ser 
approvaclos? 

Quaes são tambem os actos autorisaclos? Então ha actos autori-
saclos pelo ex-ministro da Fazenda, para execução elo decreto de 17 
ele dezembro, que estão ainda em estado de autorisação? Entre os 
actos, autorisados pelo ex-ministro da F azenda, haverá algum que seu 
successor não queira encampar? 

Parece, Sr. Presidente, que a Oamar a precisa saber o que tem 
de votar. 

Os paragraphos 2° e 3° consagram o principio de indemnização 
aos Bancos regionaes. 

Considero essa ind!emJtização mais um corollario fatal do decre-
to de 17 de dezembro. Sou, senhores, pela unidade de emissão, ~nas 
a verdade é que o governo não tinha o direito de romper os contractos 
feitos com os Bancos regionaes ; á incorporação de suas emissões de-
via preceder accôrdo. Os accionistas, que subscreveran1 para os Ban-
cos regionaes, empenharam seus capitaes, confiados na honorabili-
dade do governo, que não é menos obrigado do que os particulares a 
manter seus compromissos. Demais, estas concessões foram em geral 
outorgadas mediante onus impostos uo proprio decreto que as fez, e 
não é honesto que o goven10 rompa üs contractos deixando os Ban· 
cos regionaes asphyxiados, com os onus que elle proprio impoz. 

Por outro lado, não é justo que ao mesmo tempo que se fazem 
liberalidades á custa de todos os contribuiutes, em favor do novo 
instituto de credito, se esbulhe os Bancos regionaes. Eu não conheço, 
perante a lei e perante o direito, razão que justifique essa distincção. 
Perante a lei e perante a moral, os interesses e os captiaes que re-
presentmn os Bancos regionaes são tão respeii"aveis quanto os capitaes, 
di rei tos e interesses que representa o Banco da Republica. 

Ainda mais, o governo t>ra simples depositaria dós lastros, e não 
podia dispôr do que não era seu; assin~, como um particular não póde 
dispô r de um deposito . que lhe é confiado, o governo não tem. o di-
reito de fazer aquillo que é crime para um particular. 

Penso, porém, Sr. Presidente, que é ao Banco da Republica que 
incumbe indemnizar os Bancos regionaes, por isso que a elle é que 
foram incorporadas as emissões concedidas a esses bancos. 

Senhores, não quero por mais tempo abusar da attenção da Oa-
mara. ( N fio apoiados). Mas, antes de conchiir, preciso ainda discutir 
v decreto de 17 de dezembro, sob um ultimo aspecto. 

O ex-ministro da Fazenda escreveu, nos considerandos do decre-
to de 17 de dezembro, que a fusão : (lê) dos bancos impunha-se como 
urna necessidade de expansão e fortalecimento ela riqueza publica no 
interior e ?üaS relações ete?·io?'I!IS do zJa.iz. 
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Para aferir o que foi o decreto de 17 de clezemko nas relações 
exteriores, temos infelizmente o emprestimo contractado para a Es-
trada de Ferro Oeste de Minas. 

Digo infelizmente porque este emprestimo foi mms um desas-
tre e mais uma illegalidade. 

O proprio ex-ministro da Fazenda, á pagina 85 do relataria, re-
conhece (lê) que o Oongrosso não autorisou .o governo a effectuar 
operações de credito, e que não podia, por falta de lei, tentar o le-
vantame!ltO de emprestimo para o Estado. 

Em seguida, porém, diz que depois de larga e demorada discus-
são sobre o decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890 (é o decreto que 
regulou as concessões de estradas de ferro) contractou o emprestimo 
de ;E 3.700.000 ao typo de 80 % e juro de 5 %, declarando que o The-
som·o garantia o pagamento dos juros e amortisação independente-
mente das clausulas do decreto n. 862, fazendo o serviço por inter-
media dos seus agentes. 

Assim, é claro, o Estado constituiu-se devedor principal, é quem 
tem de pagar os juros e amortisação do emprestimo e faz o serviço 
por intermedio dos seus agentes. Foi por conseguinte uma verdadeira 
operação de credito para ·O Estado, com o di<Sfarce de um emp11~stimo 
á Oeste, o que não altera a natureza da operação nem lhe diminue a 
ill~galidade. 

Certamente, o illustre deputado por S. Paulo, quando elaborou 
este decreto regulando as concessões de estradas de ferro, não cogitou 
de, por este meio, autorisar emprestimos externos, e sirva~nos isto de 
aviso para providenciarmos no sentido de evitar-se a reproducção ele 
semelhante abuso. 

Não sou, Sr. Pr.esidente, contrario aos emprestimos externos, ao 
contrario, pei1so que um paiz como o Brazil, onde ha falta de capitaes 
e a industria ainda está em grande parte por organisar, convém e 
muito a impo1;tação de capitaes estrangeiros, como factor de rique-
zas e desenvolvimento social, mas em condições razoaveis, sem sacri-
fício da nossa honra e do credito nacional. 

Um emprestimo ao typo de 80 % e juro de 5 % não devia ser 
a.cceito nem mesmo para base de negociações, e um ministro que pe-
zasse bem o alcance da operação e os creditas do paiz, não o teria 
effectuado. · 

O credor que vê o devedor acceitar condições onerosas, duvida da 
sua solvabilidade e é preciso que não paire na Europa, com a sancção 
implícita do governo, duvidas sobre o nosso credito, por mais serias 
que sejam as difficul'dades internas, por maiores que sejam os sacri-
fícios que tenhamos de fazer. 

A verdade, felizmente, é que nação alguma offerece aos seus cre-
dores maiores garantias do que o Brazil (apoiados gemes), e 11 ão es-
tamos, portanto, em -condições de acceitar um emprestimo ao typo 
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de 80 a juros de 5 %, com a garantia de uma estrada de ferro da 
importancia da de Oeste de Minas (Apdiados.) 

Senhores, o desastre da operação foi maior ainda. 
O emprestimo foi de 3 . 700.000 libras, ficando líquidos apenas 

2. 849.000, isto é, 77 %- Assim, contrahiu-se um emprestimo de juros 
de 5 % em ouro, com a responsabilidade do Estado e a garantia da 
estrada de ferro de Oeste, com um prejuízo na emissão de 23 %, isto 
é, de 851,000 libras!! 

E como si isso ainda não fosse bastante, o ex-ministro da Fazenda 
obrigou-se mais a resgatar títulos do emprestimo ~e 89, para os seus 
possuidores comprarem dos do emprestimo da Oeste! ! 

E, senhores, para cumulo de desastre, tenho, como bra.zileiro, 
profundo pezar em dizel-o, nem assim este emprestimo foi subscripto. 
A Oamara sabe que o Stock E xchange, de Londres, recusou-lhe a co-
tação na lista official, por ter apenas sido emittida a metade dos tí-
tulos . 

Isto não se commenta! E' deploravel que o governo brazileiro 
assim tenha exposto o credito na·cional. (Apoiados e apOII'te.s.) 

Por outro lado, Sr. Presidente, este emprestimo constituio uin 
passo errado, um embaraço para as emprezas que precisarem re-
correr ao capital estrangeiro, hão de agora exigir para todas as mes-
mas condições do contracto da Oeste, isto . é, que o governo garanta 
o pagamento ·dos juros e a amortisação, fazendo o serviço directa-
mente, o que não é possível, porque seria um perigo para o Estado 
assumir tão grande e grave responsabilidade. ( Apo'iados.) 

Ousou-se justificar este emprestimo ccim o lucro que aufere o 
Thesouro resultante da differença do cambio, isto é, porque o cambio, 
estando então a 12 314, o governo obrigou a estrada de ferro Oeste 
de Minas a recebei-o a taxa de 20 .dinheiros por mü réis, isto é, 
menos dezenove mil e sete centos e tantos contos; mas quem paga 
a differença é uma estrada de ferro nacional, e não é 'regular dar o 
paiz sua responsabilidade .mediante uma porcentagem de dezenove 
mil contos sobre cincoenta e tres mil! Isto é o que faziam os chimi· 
cos da bolsa; constitue uma agiotagem e não está de accôrdo com a 
missão do Estado. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, a hora está dada, vou concluir. Terminando, di-
rei: qualquer que seja a resolução do Congresso sobre a questão finau-
rcira, cumpre que seja definitiva. Basta de avenuras e desastres. 

E' preciso acabar com a anarchia financeira que está atrophian-
do a vida naóonal. 

Faça-se do equilíbrio e da verdade orçamentaria um programma 
sincero de governo. e da legalidade - o compromisso de honra dos 
poderes publicos. 

Ponha-se termo ao extermínio de irmãos, que está enlutando a 
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alma brazielira, e inundando de lagrimas e sangue a unagem querida 
da patria. 

Seja a divisa de todos nós: paz, economia, liberdade e integrida-
de nacional, - e a reorganisação financeira será facil, e o Brazil con· 
quistará, em breve período, a posição brilhante que o futuro lhe re-
serva no cgnvivio das nações. (Muito bern>· m1tito bem. O omdo1· é 
rnuito fel1iettado.) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 12 DE JULHO 

Veem á mesa, são lida,s, apoiadas e entram conjunctamen te em 
discussão as seguintes emendas: 

Si fôr approvado o substitutivo do Sr. Glicerio, accrcscente-se: 

EnteJI'.das 

de a polices e, logo 
videnciará quanto 
50 olo da emissão. 

a) substitua-'Se o art. 4° do decreto de 17 de 
dezembro pelo seguinte: 
"E' conservado o lastro metallico existente e o 

que melhore a situação financeira, o governo pro-
á integralisação do lastro metallico, na razão de 

b) ISUpprima-se no art. 5° a palavra - ouro. 
c) substituam-se as palavras do final do art. 6° - o fundo ele 

garantia poderá ser empregado nas transacções do banco - pelaR 
seguintes : - o fundo de garantia não poderá ser empregado em 
tTansacções do banco, nem utili,sado pelo governo, salvo caso de 
guerra externa, mediante prévia autorisação elo Poder Legislativo. 

d) no art. 10: em logar de agencia, diga--se caixas filiaes - e 
accrescente-se: opportunamente creará agencias nos demais Estados. 

e) accrescentkl, artigo additiv.o : São prohibida>S novas emissões, 
continuando em vigor a lei de 18 de julho de 1885, cujo maximo po-
derá ser elevado ao duplo. 

f) si fôr approvado o §: 1 o do substitutivo, accrescente-se depois 
da palavra - autorisadas - por acto publico. 
· g) accrescente-.se ao §. 3°: 

A indemnização aos bancos regiónae.s será paga pelo Banco da 
Republica do Brazil, ao qual foram incorporadas as emissões. 

Sala elas sessões, 12 de julho de 1893 . -Rot~a e Si·lva . " 

O Sr. Garcia Pir·es não vê no decreto ele 17 ele dezembro sómente 
os interesses do Thesouro e dos accionistas elos bancos fusionados, 
mas tambem interesses ele família e orphãos que nestes estabeleci-
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mentos tenham depositado seus haveres, interesses estes que uo es-
pirito ela Oamara devem pezar tanto como os elo Thesouro o 

Pensa que o nobre deputado por Alagôas, que tão notavelmente 
se occupou do assumpto, não foi nas consequenciaos do seu discurso 
coherente com suas premissas, pois a julgar por estas S o E x o devia 
terminar denunciando o Presidente da Republica, autor do attenta-
clo, que é o decreto o 

Não pretende analysar o projecto ; fal-o-ha na 3a discussão o 
Seu intuito é, no momento, justificar uma emenda o 

A Oamara não póde approvar a fusão dos bancos, porque as leis 
que regem a fusão elas sociedades anonymas não foram attendidas 
no caso vertente; e mais ainda, porque interesses privados. se acham 
em jogo pelo decreto, interesses a que só compete o Poder Judiciario 
tomar contas o 

A estes bancos estavam ligados -interesses de orphãos o Supponha-
se que um destes orphãos, attingido á maioridade, julga-se lesado e 
intenta um processo perante os tribunaes competentes; que forçosa-
mente resolverão em favor do orphão, porque na fusão dos bancos 
não foram satisfeitos as prescripções legaes o 

Eis ahi um conflicto do qual o Poder Legislativo não poderá 
sa.hir~se bem, e que é de bom aviso evitar o 

Na fusão dos bancos, ein virtude ela lei, o Poder Executivo só 
podia autorisar o funccionamento do novo banco e nada mais o 

.&ssim, approven101s esta autorisação, porque para o mais não é 
esta O amara competente o 

V ae mandar sua emenda á ·mesa o 
Vem' á mesa, é lida, apoiada e entra conjunctamente em dioScus-

são a seguinte emenda : 
Ao art o 1o0 E' approvada a autorisação concedida pelo Poder 

Executivo ao Banco da . Republica do Brazil para funccionar, nos 
termos do art o 46 . do decreto de 4 de julho de 

Entenda 18910 
Sala das sessões, 12 de julho de 1893 o 

Ga,rcia Pi1oes o 

Vem á mesa, é lido, apoia-do e entra conjunctamente em discus-
são o seguinte substitutivo: 

Art o 1. o E' approvado o decreto no 10167, de 17 de dezembro de 
1892, com as seguintes modificações: 

Art o 2 o o Substitua-se o periodo final:- O 
seu prazo de duração é de vinte annos o 

Foer'.r:iJir.a Pii-res Art o 3 o o Depois das palavras - Banco da 
R('jpublica - diga-se: e a dos demais bancos 

emissores, inclU!sive o Banco de Credito Popular o 
Art o 4 o o Depois -da-s palavras - do capitgtl - diga-se: de 

1:000$ e juros de 4 % pagos semestralme11te em moeda corrente . 
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Accrescente-se ao ultimo período: e a das apolices ouro, pela:s apo-
lices papel, pela cotação do dia. 

Art . 5. o Substitua-se: 
As apolices substitútivas dos lastros, na fórma do artigo prece-

dente, ;serão escripturadas sob a rubrica - fundo de garantia da 
emissão bancaria . 

Paragrapho uni co . O Banco da Republica do Brazil, no prazo 
ele um anuo, ;salvo o ca,so -de prorogação por parte do governo, ha-
vendo justa causa, deverá substituir -as nota•s bancarias em circula-
ção pari:!: o fim ele uniformisal-as . 

Art . 6. o Redija-se do seguinte modo: 
O juro das apolices resultantes elo lastro convertido, segundo o 

art. 4°, é destinado exclusivamenTe ao resgate ela emissão bancaria 
até que fique reduzi-ela á equivalencia dos respectivos lastros em apo-
li.ces, apreciadas 1estas pelo seu valor nominal. 

Paragrapho muco. Para efectiva execução deste artigo, o go-
verno entregará semestralmente os juros vencidos elas apolices elo 
art. 4° á Caixa ele Amortisação, que incinerará igual importaucia em 
notas bancarias . 

Art. 7 . o Supprima-se. 
Art . 8 . o Depois das palavras, no segundo período - pelo q~w 

produzir - ·diga-se: a differença en 1.re o valor elas notas em cu-
• culação e o do·:> lastros. 

Supprima-se o terceiro período. 
Art . 9 . o Em vez de - 100.000 :000$ - diga-se 20 . 000 :000$000. 
Art. 10 . Depois da palavra - terá - accrescente-se: si lhe 

convier. O mais como no artigo, supprimindo-se o ultimo período. 
Su:pprimam-se o art. 11, segunda parte do art . 12 e o art. 13. 
Art. 14. Supprimam-se as palavras independentemente ele in-

clemniza.ção . 
Art. 16 . Substitua-se : 
Os estatutos do Banco da Republica do Brazil serão reformados 

jlc accôrdo com as leis vigentes, sendo a sua directoria ·constituída 
conforme determinarem os mesmos estatutos . . 

Art. 17. Supprima-se . 
Ar t. 18. Diga-se: 
Oom o·s lastros substitui:dos na fórma do art. 4°, será retirada 

gradativamente da circulação . . . (O mais como está.) 
Supprimam-se os arts . 19 e 20. 
Accrescente-se : 
Art . Os lastl·os dos bancos Emissor da Bahia e União de São 

Paulo continuaiJ:ão, na fórma do decreto de 17 ele janeiro de 1890, a 
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garantir o valor da·s suas emissões, ficando os mesmos lastros, para 
todos os effeitos, subordinados ás clausulas daquelle decreto . 

A.rt . 2 . o Revogam.,se as disposições em contrario. 
Salas -da·s sessões, 12 de julho de 1893 .-Ferreim Pires.- Ho-

mero Bapt,ista. 

Não havendo mais quem peça a palavra, é encerrada a discus-
são e adiada a votação. 

SESSÃO DE 13 DE JULHO 

O Sr . BrazHio dos Sa-ntos (pela ordem) vem apresentar á 
consideração da casa um requerimento que se relaciona com a vota-

ção annunciada . 
Votao.ção Ha oito ou dez dias apresentou para ser 

sujeito á consideração da ca..sa um requerimento 
em que pedia informações ao governo sobre a•s condições em que 
pelo Banco d!!. Republica foi distribuída a primeira série de bon-ns 
autorisada pelo decreto de 17 de dezembro. 

Fundamentando este requerimento, teve occasião de_ ponderar 
á Oamara elos Srs. Deputados que lhe era mister tomar conhecimento 
dos factos que constam de accusações: publicadas pela imprensa a 
respeito do modo irregular pelo qual se diz que foi feita. esta pri-
meira emissão de bonns. Então lembrou que o proprio ex-ministro 
referenclario elo decreto ele 17 de dezembro, em artigo que publicou na 
imprensa da capita l, referiu que o banco não tinha sido inteiramente 
fiel ao pensamento que determinou a [flltorisação para emissão de 
bon'u,s para auxílios ás inclustrias, porquanto já na emissão da pri-
meira série ele 10 de mil contos, t inha sido desviada do fim a que se 
destinava empregando-se, ao contrario, no emprestimo á Oamara Mu-
nicipal desta capital, que, diga-se o que quizer, não póde -ser consi-
derada uma empreza industrial. 

Tem se allegado ainda com visos de verdade em artigos publica-
dos na imprensa desta capital, que emprezas que não offerecem as 
garantias exigidas por disposições expressa do decreto de 17 de de-
zembro 1-eem obtido do Banco dai Republica emprestimo em bonnr>. 

Ora, tratando-se da votação do parecer e do substitutivo apre-
sentado pelo illustre learoer da maioria que approva o decreto de 17 
de dezembro é necessario, é imprescindível que a Oam1ara para dar 
um voto consciente tenha antes conhecimento da idoneidade da di-
rectoria do Banco -da Republica e quem aquelle decreto confiou a 
di-stribuição elo auxilio ás inclustrias. 
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Conseguintemente parece-lJ1c que antes que a:s informações por 
si pedidas sejam prestadas pelo govemo, uão poderemos consciente-
mente resolver sobre a conveniencia em approvar ou não a autorisa·-
ção da emissão de bomts concedido pelo decreto de 17 de dezembro ao 
Banco da Republica para auxilio ás em prezas. 

A Camara por certo não quererá que paire no espírito publico 
esta suspeita que não lhe seria honroso em materia de tal gravidade 
e importancia, e - antes que pudesse do estudo da.s informações 
averiguar convenientemente e·ste ponto - dar o seu voto precipitada-
mente sem o estudo, o exame e o escrupulo que a importancia extraor-
dinaria e incomparavel da materia exige indeclinavelmente de cada 
deputado. 

Oonseguintemente pede que se submetta á consideração da casa 
o seu requerimento. (Lê . ) 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão o seguinte 
requerimento : 

Requeiro que seja adiada a votação do projecto n. 39, deste 
anno, até que pelo governo sejam prestadas a esta Camara informa-

ções pedidas pelo abaixo assignado a respeito da 
~equeâmlento emissão da 1" série de bon.us, autorisada pelo de-

creto ·de 17 de dezembro. 
Sala das sessões, 13 de julho de 1893.- Braz1-'1io do.s Santos. 

O Sr. Julio de M·esquita (pela onl'em) pede a palavra para 
dizer que lhe parece que o requerimento do illustre deputado 11ií.o· 
pó de ser acceito porque a elle se oppõe o art. 73 do regimento que 
pede para ser hdo . 

O SR. PRESIDENTE - Chamo a attenção do nobre deputado por· 
S. Paulo para a lettra do art. 73. E' possível que a interpretação 
de V. Ex. seja a melhor mas o regimento não quer que a votação 
seja1 interrompida; diz elle: (Lê.) 

V. Ex. bem vê, e isto é o que a mesa tem observa-do. O reque-
rimento é ·de ordem e da mésma natureza do do Sr. Brazilio dos 
Santos e me parece que a ca·sa ganhará tempo decidindo sobre o· 
requerimento do Sr. Brazilio dos Santos. 

Encerrada a discussão, é posto a votos o requerimento, sendo 
rejeitado. 

O Sr. Garcia Pires (p·ela 01·d.em) requer prefel'encia para ser 
votada a sua emenda substitutiva. 

Const1ltada a casa, é approva-do o requerimento de preferencia. 
O SR. PRESIDENTE - Vou submetter a voto·s a emenda substitu-· 

ti v a do Sr. Garcia Pires. 
Posta a votos é rejeitada a seguinte emenda: 
Ao art. 1.0 E' approvada a autorisa,ção concedida pelo Poder 
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Executivo ao Banco da Republica do Brazil para funccionar nos 
termos do art. 46 do decreto de 4 de julho de 1891. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1893 .-Ga1·cia Fins. 

O Sr. Presidente - V.ou submetter a vot-os o art. 1 o ·do projecto. 

O Sr. Rosa e Sii'Va (pila o•rà>em) -Creio que V. Ex. vae 
submetter á votação o art. 4° ·do ·substitutivo do Sr. Glicerio, e, por-
tanto, attendendo á importancia da materia, peço votação nominal. 

O Sr. Presidente - A votação que annunciei foi a do art. 1 o 

do projecto da commissão, visto que o substitutivo póde ser votado 
antes do projecto, si a Oammra votar a preferencia. 

O Sr. Seabra (pela ord!em) - Requeiro preferencia para a vo-
tacão do substitutivo do Sr. Glicerio. 

, Submettido a votos é approvado o requerimento de preferencia. 

O Sr. Rosa e Si'tva (pela ordem) - Depois da votação que a 
Camara acaba de dar, subsiste o meu requerimento. 

O Sr. Presidente - Vae ler-se, a requerimento do Sr. Seabra, 
o substitutivo do Sr. Glicerio. 

O Sr. Oiticica (pe!la orifem) pede para que o art. 1° seja vo-
tado por partes. 

O Sr. Presidente - Parece que a materia do substitutivo, 
que provocou o requerimento do Sr. deputado por Pernambuco, é a 
contida no art. 1 o. 

Quanto á votação por partes, o regimento determina que, quan-
do um artigo contiver disposições differentes, seja a votação por 
partes. 

Assim comprehende o requerimento a votação nominal para o 
art. 1°, sendo successivamente votados, em votação S\}'mbolica, os 
diversos paragraphos. 

E' lido na; mesa o substitutivo do Sr . Francisco Glicerio. 

O Sr. Rosa e Silva (pela o1·den,) - A approvação do substi-
. tutivo não importa o prejuízo das emendas. 

O Sr. Presidente - Ficam salvas as emendas . 

O Sr. Francisco GJilceriQ (pela o1·àem) - As emendas que o 
nobre deputado por Pernambuco offereceu ao substitutivo por mim 
apresentado ficam salvas ? 
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O Sr. Presi.dente - As emendas apresentadas ao substitutiYo 
.e ao decreto de 17 de dezembro ficam salvas para votação posterior. 

Procede-se á votação nominal. 
Respondem sim os Srs. Lima Bacury, Gabriel Salgado, Mat!a 

Bacellar, V alente de N ovaes, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, R o': 
-drigues Fernandes, Henrique de Carvalho, Luiz Domingues, Bene-
-dicto Leite, Christino Cruz, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires 
Ferreira, Frederico Borges, José Avelino, José Bevilacqua, Gon~alo 
·de Lagos, Alfredo Barbosa, Benjamin Barroso, Almino Affonso A.u-
gusto Severo, Retumba, José Mariano, André Cavalcanti, Pereira 
Lyra, João de Siqueira, Luiz de Andrade, Bellarmino Carneiro, Lou-
Tenço de Sá, Euclides Malta, I v o do Prado, Oliveira Valia dão, Leml-
dro Ma·ciel, Leovigildo Filgueiras, S. Marcos, Sebastião Medrado, 
Manoel Caetano, Athayde Junior, Horacio Costa, N ovaes Melio, 
Torquato Moreira, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães Bar-
reto, Oliveira Pinto, França Carvalho, Erico Coelho, Almeida Pe-
Teira, Mayrink, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico 
Mascarenhas, Chagas Loba to, J acob ela Paixão, Gonçalves Chaves, 
Americo Luz, Manoel Fulgencio, Carlos das Chagas, Domingos Ro-
cha, Ferreira Rabello, João Luiz, Rodolpho' de. Abreu, Be-nedicto 
Valladares, Ribeiro de Arantes, N ecesio Tavares, Francisco Glicerio, 
Lopes Chaves, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Paulo Carlos, 
Alfredo Ellis, Julio de Mesquita, Vieira Bueno, Antonio Azeredo, 
Corrêa da Costa, Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves e 
Schmidt. (80) 

Respondem não os Srs. Indio do Brazil, Pedro Chermont, Au-
gusto M-ontenegro, Hollanda Lima, Anfrisio Fialho, Martinho Ro-
drigues, J ustiniano de Serpa, Nascimento, Miguel Castro, Amo rim 
Garcia, Epitacio Pessoa, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Rosa e Silva, 
Gonçalves Ferreira, J uvencio de Aguiar, Espirito Santo, Theophilo 
dos Santos, Pontes de Miranda, Oiticica, Augusto de Freitas, Tosta, 
Seabra, Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura, Severino Vi· 
eira, Santos P ereira, Paula Guima.;rães, :Mlilton, Franc~sco Sodré, 
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Fonseoa Herme~~ .At1!berto )Brandão, 
Lopes Trovão, J esuino de Albuquerque, Gabriel de Magalhães, Ga-
briel Filho, Lamounier, Alvaro Botelho, Dutra Nicacio, Aristides 
·Maia, Gonçalves Ramos, Costa Machado, Domingos Porto, P alleta, 
Ferreira Pires, Moraes Barros:, Mursa, Brasi1io dos Santos, Alberto 
Salles, Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, Urbano de Gouvêa, 
·Caetano de Albuquerque, Frederico Solou, Bellarmino de Mendonça, 
Homero Baptista e Demetrio Ribeiro. ( 60) . 

Comparece depois de feita a chamada o Sr. I vo do Prado. 
E' approvado por 80, contra 60 votos, o art. 1 o, isto é: 
Art. 1.° Fica approvado em todas as suas disposições o decreto 

n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a fusão do 
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Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, sob a denomina-
ção de Banco da Republica do Brazi1, provê ao· resgate ou a substi-
tuição do papel-moeda da União e dá outras providencias . 

O Sr . Presidente - annuncia a votação do § 1 o. 

O Sr. Francisco GI'icerio (pela ordem) -0 nobre deputado por 
Pernambuco, quando offereceu sua emenda, appellou para o seu tes-
temunho, para que informasse si o §: 1°, que diz: que fi~a igualmente ' 
approvados todos os actos praticados pelo Po:der Executivo, se refere 
sómente aos a·ctos publicos e publicados . " 

Declara que em verdade se refere a actos publicos, que estão no 
conhecimento da Oamara e do paiz, e não a actos cujo conhecimento 
não tem porque não podia pedir approvação de actos que não são 
conhecidos . 

O SR. V ALLADAREs - Mas a redacção do artigo presta-se a isto . 
O SR. FRANCisco GLICERIO ·diz que a sua intenção é a que acàba 

de declarar. 
) 

O Sr. R.osa e S~l·va (pela O?Ykm'&) diz que o seu in tuito foi 
mesmo provocar do nobre deputado, autor do substitutivo, a declara-
ção que acaba de fazer. 

Parece que, · redigido como se achava, o §. 1 o do substitutivo 
prestava-se a duvidas . Deante, porém da declaração do nobre depu-
tado, que será um elemento historico para a interpretação da lei ,. 
ped~ a S . Ex. que submetta opportunamente á consideração da casa 
o seu requerimento, retirando a emenda relativa a esse paragrapho. 

O Sr. VaHadares (pella o1·dem) deseja uma explicação, que de-
I'Crá tambem servir de orientação á O amara dos Srs. Deputados. 

Sabe que os magistrados, quando applicam a lei, applicam-na de 
conformidade com o seu texto, e não com as opiniões. que tenham 
sido aqui manifestadas . Portanto, pergunta ao Sr . Presidente si,. 
á vis.ta da declaração do honrado deputado por S. Paulo, a com-
missão de redacção pó de fazer um accrescimo na l ei . . . 

VozEs - Certamente . 
O SR. V ALLADARES. . . de modo que exprima o pensamento do· 

seu autor, o illustre deputado por S . Paulo . 
O SR. RosA E SILVA - Qualquer de nós póde mandar essa emen-

da. Retira a emenda para que, sendo ella rejeitada pela casa, não 
pareça este voto uma manifestação · em sentido contrario ao pensa-
mento da mesma . 

O Src VALLADARES queria ficar tranquillo sobre este ponto . 

O Sr. Sev;erino Vliei-ra (pela m·dem) - A duvida que levanto 
basea-se na necessidade que ha de ficar bem assentado este ponto, 



-87-

afim de evitar difficuldades, em que por ventura, se possa ac.har a 
.commissão que tem de redigir o projecto, que é a commissão de or-
çamento, ele accôrdo com a ·disposição regimental. 

A commissão absolutamente não póde alter ar na redacção o 
texto do §: 1 o elo substitutivo, no sentido das declarações feitas pelo 
nobre deputado por S. Paulo. Com effeito, ou esses. actos a que se 
refere o §. 1 o do substitutivo, são actos que o governo praticou em 
·consequencia do decreto de 17 de ·dezembro, e nesse caso a approva-
.ção da{la ao decreto importa na approvação desses actos, ou são 
outros actos, e nesse caso o §: 1 o não póde ser alterado, em virtude da 
declaração do nobre deputado por S. P aulo . 

Em summa, si a declaração do nobre deputaido é .procedente, 
decorre dahi que a C amara não póde acceitar o §. 1 o do substitutivo. 
A consequencia é que este paragra;pho é superfluo . 

O SR. GLICERro - Não é superfluo. 

O Sr. Presidente - Estas questões de ordem entendem com 
Bsclarecim~ntos sobre a ma teria. Mas pondera á C amara que ha uma 
terceira discussão, na qual terão excellente ensejo essas ponderações 
que não podem agora interromper a votação do projecto. 

Posto a votos, salvo a emenda, é rejeitado o §. 1 o do substi tu ti v o, 
ficando por isso prejudicada a emenda do Sr. Rosa e Silva. 

Annuncia-se a votação do §. 2°, salvo as emendas. 

O Sr . BraziJrio dos Santos (pela oré/;em) requer a votação no-
tacão nominal. 

, Consultada a casa, é rejeitado o requerimento . 
A pedido do Sr. Serpa, verifica-se a votação que é confirmada. 

O Sr. Francisco Gl'icerio (pela ordem) em relação á ma teria do 
§ 2°, muitos Srs. deputados interpellam sobre a sua intenção, si é 
·que a intenção vale alguma c ousa . 

Quando . redigiu o §. 2° sua intenção não er a que o Thesouro 
·pagasse .ao banco indemnisação, mas que este fos·se feito sobre a base 
de apolices que passam ao Banco da Republica. 

Posto a votos, é approvado por 63 votos, contra 61, o .§ 2°, que 
:é o seguinte : 

§: 2.0 O Poder Executivo entrará em accôrdo com os bancos emis:-
sores que, em virtude do referido decreto n. 1.167, perderam a pro-
priedade dos juros das apolices por elles depositadas em gar antia 
de suas emissões, no sentido de ser-lhes paga a indemnisação que 
lhes é devida. 

O Sr. João .de Siqueira - Sendo essa emenda que apresentou 
ao paragrapho que acaba ele ser approvado uma emenda substitutiva, 
pergunta. si deve ou não ser votada .em primeiro logar a emenda 
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do illustre deputado por Pernambuco porque, sendo acceita a sua,. 
tem logar a do nobre de;putado. 

O SR. ÜITICIC.A. (pela o1·aem) - Sr. Presidente, declaro com 
toda sinceridade que me sorprehendeu extraordinariamente a distri-
buição desta emenda. 

Não a li publicada no Diwrio Offid.al, nem vi sua apresentação· 
sobre a mesa. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Logo acima do discurso de V. Ex. 
O SR. 0ITICICA - Não vi. 
A emenda consigna a doutrina de que serão indemnisados não· 

só .. . 
O SR. PRESIDENTE - V . E x. não pó de discutir a emenda. 
O SR. OrriCICA - Não estou discutindo, estou explicando a ma-

teria da emenda que não foi discutida po1'que não a li. (A po•iados.) 
A emenda consig·na não só a ap·provação da disposição do substi-

tutivo do Sr. Glicerio mandando indemnisar as apolices dos bancos 
regionaes, como as dos outros bancos que são convertidas em ouro 
e depois o governo terá de pagar os juros deste ouro em favor dos. 
bancos regionaes . 

Faço esta declaração porque me sorprehendeu a emenda . 

O Sr. João de Siqueira (para uma explicação pessoal) 
Antes de apresentar a minha emenda, chamei a attenção do nobre 
deputado autor do substitutivo para a injustiça de ficarem dous. 
bancos excluidos da providencia adoptada pelo decreto de 17 ele de-
zembro . Confeccionei a emenda com outros collegas e apresentei-a 
á apreciação do nobre deputado que a acceitou como substitutiv,a 
ao § 2°. 

Si acaso a minha emenda não fôr acceita dará logar a que os 
bancos, que em tempo não receberam o favor ele substituir o ouro 
por apolices, fiquem prejudicados. 

O Sr. Presidente - Declaro ao nobre deputado por Alagôas· 
que a mesa recebeu a · emenda do Sr. João de Siqueira e mandou-a 
publicar no Diario do Gong1·es.so . 

O Sr. Justiniano de .SeTpa (pela ordem) - V. E x . que é fiel' 
executor do regimento, não póde apresentar a emenda do Sr. João de 
Siqueira á votação, porque está prejudicada. 

O Sr. Presidente - Não considerei a emenda do Sr. Siqueira. 
prejudicada, e não - teria duvida de consultar á O amara sobre a 
materia, si não tivesse declarado que ia votar-se o paragrapho salvo· 
a emenda . Não fazendo questão da minha interpretação sobre estar 
ou não prejudicada a emenda, não posso comtudo acceita;· o modo de· 
pensar do nobre deputado, porque a Oamara seria surprehendida. 
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O Sr. Sev,erino Víieira (p~'la Md)em,) - Sobre a disposição ha 
duas emendas, uma do Sr. R.osa e Silva e outra do Sr. João de 
Siqueira. 

V. Ex . ao submetter a votos a disposição resalvou as emendas, 
mas é fóra de duvida que a emenda do Sr . João de Siqueira é con-
cebida nos mesmo-s termos da do nobre deputado ·por S. Paulo, autor 
do substitutivo, sendo que autorisa ao governo a entrar em accôrdo 
com os bancos emissores para os indemnisar . 

Parece-me que esta idéa do ac·côrdo ser celebrado entre o go-
verno e os bancos emissores foi o que a Camara combinou no substi-
tutivo apresentado ·pelo nobre deputado por S. Paulo, e, portanto, 
é fóra de duvida que a emenda do Sr. João de Siqueira está preju-
dicada, salvo a emenda do Sr. R.osa e Silva. 

O Sr. Pr·esidente - Como nã-o costumo fazer surpreza á Ca-
mara, não posso considerar prejudicada a emenda do Sr. João de Si-
queira. Póde ser que a interpretação não fosse razoavel, mas agora 
é tarde. 

O Sr. Bellarmino· de Mendonça (,pela 01·dem) - P eço prefe-
rencia para votação da emenda do Sr. R.osa e Silva . 

Submettido a votos, é approvado este requerimento. 
Em seguida é approvada por 69 votos, contra 54, a emenda do 

Sr. R.osa e Silva, que é a seguinte: 
g) accrescente-se ao § 2°: 
A indemnisação aos bancos regionaes será paga pelo Banco da 

Republica ·do Brazil, ao qual foram incorporadas as emis·sões. 
A pedido do Sr. Frederico Barros, verifica-se a votação, que é 

confirmada . 
Submettida a votos, é rejeitada a emend-a do Sr . João de Si-

queira . 

O Sr. Bellarmino de Mendonça (pelJa orikm) - P eço verifi-
cação de votação. 

Consultada novamente a Camara, verifica.-se ser rejeitada a 
emenda por 63 votos, contra 60 . 

Posto a votos, é rejeitado o § 3° do substitutivo, que é o seguinte: 
§: 3 . o A indemnisação terá por base a taxa dos juros das apolices 

e o tempo ainda não decorrido, e dentro do qual elles ainda eram de-
vidos aos ditos bancos emissores. 

A pedido do Sr. Frederico Borges, verific·a·se a votação, que é 
confirmada. 

Posto a votos, é approvado o art. 2° do substitutivo. 
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São opportunamente postas a votos e approvadas as seguintes 
emendas : 

a) substitua-se o art. 4° do decreto de 17 de dezembro pelo se-
guinte: 

E' conservado o lastro metallico existente e o ele apolices e logo 
que melhore a situação financeira, o governo providenciará quanto á 
integr alisação do lastro metallico, na razão de 50 % da emissão. 

b) suprima-se no art. 5° a palavra - ouro. 
c) substituam -se as palavras do final do arL 6° - o fundo de 

garantia po·derá ser empregado nas transacções do banco - pelas 
seguintes - o fundo de garantia não poderá sem empregado em trans-
acções do banco, nem utilisado pelo governo, salvo caso de guerra 
externa, mediante prévia autorisação do Poder Legislativo. 

d) no art. 10: em lngar ele agencia, diga-se caixas filiaes, e accres-
cente-se: opportunamente crem·á agencias nos demais Estados. -
Rosa e Silv.a. 

'E' rejeitada a emenda do Sr. Rosa e Silva, sob a lettra e, é pre-
judicada sob a lettra f. 

São consideradas prejudicadas as emendas dos Srs. Ferreira Pi-
l'es e Homero Baptista aos arts. 1 o, 4°, 5°, e ·§ 6°, 8°, 18, 19, 20, e addi-
tivo. 

São rejeitadas as emendas dos Srs. Ferreira Pires e Homero Ba-
ptista aos arts. 2°, 7<>, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17. 

Assim emendado, é o substitutivo do Sr. Glicerio adoptado a pas-
sar em 3a discussão. 

SESSÃO DE J 9 DE JULHO 

Redacção pam 3a dJiscuS>são do 1J7'o:iecto n. 39 deste anno, que dtispõe 
sobr-e o decreto n. 1.167 de 17 de diezembro de 1892 e dá provi-
denciM sob1~e emissõ!ls banca1·ia.s 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 E' approvado o decreto n. 1.167, de 17 de dezembro de 

1892, modificado nos seguintes termos: 

De-creto a qne se Tef e1·e o ad. 1 o 

Art. 1.0 E ' autorisada a fusão, por maioria de votos nas respe-
ctivas assembléas de accionistHs. do Banco da Republica dos Estados 

Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, deno-
Reda.cção para minando-se o novo insti tuto - Banco da Repu-

J a discussão blica do Brazil. 
Art. 2.0 O Qapital do banco será da quantia 

de 190. 000 :000$, que ficná reduzido dentro de seis mezes a réis 
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150.0000 :000$, pelo recebimento e amortisação ele suas novas acções 
em pagamento ele dividas, para o que fica autorisaclo. O seu prazo de 
duração é de 60 annos. 

Art. 3.° Fica extincta a faculdade emissora ,elo Banco ela Repu· 
blica ao qual, nos termos do art. 4° elo deereto de 7 de dezembro ele 
1890, foram incorporados os privilegias elos demais bancos emissores, 
ficando igualmente extincto o direito ele emissão do Banco ele Cre-
dito Popular, creado pelo decreto de 23 ele dezembro de 1890. 

Paragrapho unico. O Poder Executivo entrará em accôrclo com 
os bancos emissores que, em virtude do artigo antecedente, perde-
ram a propriedade dos juros das apolices por elles depositadas em 
garantia das suas emissões, no sentido de ser-lhes paga a indemui-
zação que lhes é devida. 

Essa indemnização será paga pelo Banco da Republica do Bra-
zil, ao qual foram incorpora-das as emissões. 

Art. 4.0 E' conservado o lastro metallico existente e o de apo-
lices; logo que melhore a situação financeira, o governo providencia-
rá _quanto á integralisação do lastro metallico, na razão de 50 % ela 
emissão. 

Art. 5.0 As apolices serão escripturadas em nome do Banco da 
Republica do Brazil, que assumirá, perante os portadores, a respon-
sabilidade das notas bancarias em circulação, subordinando-as a um 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado, a juizo 
do governo. 

Art. 6.0 Os juros das apolices, pagos ao Banco da Republica do 
Brazil, serão escripturados em fundo especial, denominado - garan· 
tia da emissão - e destinado a cobrir a differença entre o valor dos 
dep'ositos e o das notas. 

Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros. O fun-
do de garantia não poderá ser empregado nas transacções do banco 
nem utilisado pelo governo, salvo caso de guerra externa, mediante 
prévia autorisação do Poder Legislativo. 

Art. 7.0 No caso de liquidação amigavel ou judicial do Banco 
da Republica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade das 
notas emittidas, fazendo-se representar como credor preferencial so-
bre todos os demais credores, pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgata·das immediatamente as notas em 
circulação, por notas do Thesouro, ou por moeda metallica, si nesse 
tempo fôr metaHica a circulação nacional, até o valor dos depositas, 
e o restante pelo que produzir o fundo de garantia. Sendo insufficien-
tes os depositas e o fundo de garantia, o governo responderá pelo 
resto da emissão . 

Art. 8." Fica autorisado o Banco da Republica do Brazil, afim 
de occorrer ás necessida;des das inclustl1ia.s na'Ciona~s, que teúham 
condições de vitalidade, a emittir, até á quantia ele 100.000 :000$, 
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borw s ao portador, no valor de 200$ a 1 :000$, de 4 % de JUros, 
pagos semestralmente, e amortisados no prazo de 20 annos, a come-
çar a amortisação no primeiro anuo do segundo quinquennio, e por 
quotas previamente determinadas pelo governo. 

1§ 1.0 Os bonu.s ao potrador serão recebiveis nas estações publi-
cas pelo valor nominal. 

'§ 2.0 O governo approvará o modelro dos bonus, que deverão ter 
a assignatura elo presidente e de um director do banco, afim de Dode-
rem circular. 

1§· 3.0 O pagamento dos juros semestraes será feito á a.presenta· 
ção do titulo, e será comprovado por carimbo no dorso do mes-
mo titulo . 

§ 4.0 O excesso de emissão e qualquer artifício ou processo em-
pregado para a eliminação do carimbo comprobatorio do pagamento 
semestral elos juros constituirão o crime de moeda falsa. 

Art. 9.0 O Banco ela Republica do Brazil terá uma agenc1a em 
Londres. 

Além dessa, poderá estabelecer caixas filiaes nas capitaes da 
Europa e America e nos E stados da Republica do Brazil:, logo que re· 
eonheça a necessidade ou vantagem da e1·eação dellas. 

E' entretanto, obrigatoria a creação de caixas filiaes nos Es-
tados em que existiam bancos emissores e opportunamente creará 
agencias nos demais estados. 

Art. 10. O Banco da Republica do Brazil se encarreg·ará do ser-
vico da divida interna nacional. 

, Em conta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
banco, e fará elle ao govérno os adiantamentos ele que tiver neces-
sidade, mediante letras do Thesouro até á quantia determinada por 
lei, como antecipação de receita, segundo as condições que forem 
ajustadas. 

Art. 11. A conversibilidade das notas actualmente existentes se 
fará desde que o cambio durante um anuo, se conserve a 27 d., ou 
quando seja decretada a abolição do curso forçado para o papel-
moeda do Estado. 

Até que posEa ser estabelecida a conversibilidade das notas, e 
no caso de -comprovado retrahimento do numerario, vigorará a lei de 
29 de maio de 1875, cujo maximo será elevado ao duplo. 

Art. 12. O governo entrará em accôrdo com o Banco da Repu-
blica do Brazil, para o resgate ou substituição do papel-moeda do 
Estado. 

O Banco da Republica do Brazil terá o direito exclusivo de emis-
são de notas ao portador e á vista, na razão do duplo do deposito em 
ouro, e serão conversíveis em moeda metallica. 

Art. 13. Fica rescindido, independentemente de indemnisação, o 
contracto de resgate do papel-moeda do E stado, celebrado com o 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
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Art. 14. Para liquidação dos debitos dos bancos ao Thesouro Na-
cionai se·r-lhes-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 15. O novo banco organisará os seus estatutos de accôrdo com 
o presente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove membros, dos quaes o 
presidente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pelo 
governo, e exercerão os cargos durante o tempo do mandato elos de-
mais directores. 

Art. 16. O presidente terá o direito de veto a todas as delibera-
ções da directoria, que se referem ao serviço de emissão e com as 
quaes não se -conformar. 

Deste veto haverá recurso para o ministro da fazenda, que deci-
dirá afinal. 

Art. 18. (Supprimido por causa da disposição do art. 4.0
) 

Art. 2.0 São revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões da commissão de orçamento, 19 de julho de 1893. 

Ji!fioraes Banas. vencido porque desta redacção não consta o que 
a Camara votou em 2a discussão. - Le·ite Oitlic·ictt., relator. - Rosa 
e Silva. - Almeida Nogueira. - Seabra. - Leopolclo de B-t~lhões. -
Severino V·ieir'a. - F. Sodré. 

SE6SÃ0 DE 26 DE JULHO 

Veem á mesa, sãg lidas, apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas : 

Ao art. 8° - Em vez de 100.000 :000$ - diga-se 50.000 :000$. 
- 1.1 ontenegro. 

Em vez de 7 % - diga-se 5 %. - Seve-
rino Vieira. 

D a emissão de 100.000 :000$ em bonus autorisada pelo decreto 
de 17 de dezembro de 1892 ao Banco da Republica do Brazil, serão ap-
plicados 40. 000 :000$ para auxilio á lavoura e á industria dos Es-
tados. 

Sala das sessões, 26 de julho de 1893. - Alfre'do Ellis. - Do-
mingos de Moraeff. - Pauli?m Oa,rlos. - Costa MachadJo . 

-Que os 100.000:000$ de bonus sejam distribuídos em justa pro-
. porçãe> ás indu-strias nacionaes pelo Districto Federal e pelas dos 
Estados, incumbido o serviço, quanto a estes, ás agencias do Banco da 
Republica ou repartições fiscaes. - F . Sodré. 

Art. 8.0 Depois das palavras - industria-s nacionaes - accres-
center.1-se - f abris e agrícolas. - Santos Per.eira. 
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Ao art. 8° : 
:Em vez de 100.000 :000$ - diga-se: 20.000 :000$000 . 
.á o art. 11: 
Supprima-se a segunda parte do art. 11, que manda v1gorar a 

lei de Maio de 1875. 
Accrescente-se onde convier: 
I:'ica revogada a lei de 1885, que autorisa o Governo a conceder 

:auxiLos ao.s Bancos. 
Sala das sessões, 26 de Julho de 1893. -Leopoldo de Bulhões. 
Ao art. 8°: 
Accrescente-se, depois das palavras - necessidades das indus-

trias nacionaes - as seguintes: - inclusive a industria agrícola. Em 
Jogar de 200$ a 1 :000$, diga-se : - de 100$ a 1 :000$. Em lagar de -
juros pagos semestralmente - diga-se: - trimensalmente. - Matta 
Jl1..achado. - Carlos Chagas. - Pacifico Mascarenhas. - Jacob da 
Paixão. - Fo1·tes J1mqueim. - Nelson Vasconcellos. - Albedo 
Bmndão. 

Suhstitutivo ao § 1 o: 
Para execução do art. 4° do decreto de 17 de Dezembro de 1892, 

.que provê a unidade da emissão bancaria, fica o Governo autorisado a 

.entrar em accôrdo com os diversos Bancos emissores, para i ransferen-
cia de suas emissões e respectivos lastros, no ·Sentido de indemnisal-os 
-por e0nta da substituição dos actuaes lastros ou dentro dos recursos, 
destinados á con·stituição elo fundo de garantias, das vantagens e di-
.1·eitos que lhe são ca:ssados, e devendo quaesquer differenças a favor 
<dos Rancos ser levadas, á conta dos re·spectivos debitas para com o 
'Thesouro. 

A indemnisação será baseada sobre os juros das apolices depo-
~;i ta r~ as, quando constituídos nesta especie os lastros, ou sobre os juros 
das <:.polices suhstitutivas do .encaixe metallico, durante o prazo de 
-seus privilegias. 

Sala das sessões, 26 de Julho de 1893. - Glicerio . 
.Art. 2.0 No final do artigo, em vez de 60, diga-se: 20 annos, 

pod.:-udo ser prorogado. 
Art. 3.0 Substitua-se o paragrapho unico, pelos seguintes: 
§ 1.0 O Poder Executivo providenciará afim de que os Bancos 

-emissores, que perderam a propriedade dos juros das apolices por elles 
depvs;tadas em garantia de suas emissões, sejam indemnisado·s pelo 
Banco da Republica do Brasil,. de conformidade com o disposto nos 
sen·s respectivos contractos. 

~ 2.0 No caso de recusa ou de impossibilidade por parte do Banco 
da H.cpublica do Brasil de pagar áquelles Bancos emissores a indemni-
saçã, que lhes fôr devida, poderão os Banco·s emissores entrar de novo 
no gcso de seus privilegias, reassumindo a responsabilidade de suas 
respeetiva·s emissões. 
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§ 3.° Fica salvo aos Bancos que emittiram sobre lastro ouro o-
direÍt·') á indemnisação a que se referem os paragraphos precederll"es, 
nos termos de seus respectivos contractos, não sendo computado, neste-
caso, o abatimento de juros estabelecido no art. 14 do projecto. 

§ 4.0 Os Bancos que, reassumindo a responsabilidade de sua emis-
são, quizerem augmental-a até o maximo marcado n a lei, serão obri-
gados a converter, á vontade do portador e á vista em moeda correllte, 
as notas bancarias emittidas depois da presente lei. 

§ 5.0 O Poder Executivo entrará em accôrdo com os B ancos que· 
não qnizerem reassumir a responsabilidade de suas emissões com o 
fim de liquidai-a, e resgatará com o producto dos lastros somma equi-
valer..te do papel bancario poi: elles emittido, nos casos previstos no 
§ 20 . 

lnt. 4.0 Substitua-se: 
O Governo converterá, ao cambio e á cotação do dia, o ln stro· 

metallico e o de apolices depositadas pelos Bancos emissores em apo-
lices, papel, de juro de 4 %. 

~ 1.0 As apolices convertidas serão escripturadas sob a rubrica -
fund:) de garantia de emi·ssão - e seus juros serão semestra lmente 
empregados no resgate de somma equivalente de notas bancarias, as. 
quaes serão incineradas na Caixa de Amortisação. 

Art. 5.0 Redija-se assim: 
O Banco da Republica do Brasil a·ssumirá a responsabilidade das 

nota s bancarias em circulação, salvas as restricções dos §1§ 2°, 3° e 5° 
do art .. 3°, subordinando-as ao mesmo padrão, no prazo de um anno,. 
que pJderá ser prorogado a juizo do Governo. 

Art .. 6.0 Substitua~se pelo seguinte : 
.Equiparada a importancia da emissão bancaria a cargo do Banco· 

da lú~publica do Brasil á do fundo de garantia, passarão os juros das· 
apoEces a ser pagos ao mesmo Banco. 

Art. 7.0 Depois da palavra - valor - no .segundo periodo, diga-
se : - do fundo de garantia; e substitua-se o periodo seguinte, por 
este : - Sendo insufficiente este fundo, o Governo responderá peb 
resto da emissão. 

Ar t. 8.0 Em vez de 100 .000:000$, diga-se : 20.000 :000$000. 
J\ ccre-scen te-se : 
§ 5.0 O Banco da Republica do Brasil levará á conta de sua car-

teira commercial o emprestimo feito pela carteira de bonns ao Con-
selho Municipal da Capital F ederal. 

1\rt. 10. Supprima-se . 
Art. 11. Redija-se a segunda parte do modo seguinte: 
Fica revogada a lei n. de de 1885. 
Art. 13 . Supprimamr-se as palavras - independentemen !e de 

i ndemnização . 
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Art. 15 . Substitua-se: 
O Banco da Republica do Brasil organi·sará os seus estatutos de 

accôrclo com as leis vigentes. 
i\rt. 16 . Supprima-se . 
Accrescente-se : 
Art. Toda a moeda cunhada por conta do Governo será des-

tinada ao resgate e incineramento de somma equivalente de papel-
moedl1. 

A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gra-
tuita. 

Art. Serão postas em vigo~· todas as dispo·sições legislativas 
anteriores relativas ao resgate do papel, que não houverem sido re-
vogarias pela presente lei. 

S. R - Sala das sessões, de Julho de 1893. - Homero Ba-
z;~ista - FetTeira Pi?·es. 

O Sr. Frederico Borges diz que a O,a,mara é testemunha do seu 
retrahimento nos debates, ainda os mais importantes; é isto devido á 

sua insufficiencia em relação a esses assumptos. 
3" discussão do 

projecio 39 
Simples adhesista do novo regimen político, 

tem deixado a vanguarda áquelles que têm a res-
ponsabilidade elas instituições em vigor; dá o seu 

apoio franco e nos limites de suas forças. 
!:. seu ver, a questão mais importante que ora se agita é à finan-

c~ira; a essa questão lig·a-lse, póde-se dizer, a vitalidade do novo re-
gimeu. 

A opinião tem sido agitada em todos os sentidos, mas o escolho 
ante o qual naufragarão toda·s as dedicações, todos os esforços, todos 
os heroismos daquelles que s~ consideram mais patriotas é certamente 
a fimmceira. E' por isso que a opinião publica só reclama pela so-
lução desse problema. 

O orador vai tratar da que·stão sob um ponto de vista - o de 
auxilio ás industrias - que tanto se prende á crise. 

E' esse o ponto mais a tacado de todo o decreto de 17 de Dezembro. 
E, entretanto, além ele que o defende, fossem outras as condições fi-
nanceira·s do paiz e animar-seJ.llÍa a propôr a elevação ao duplo dos 
100.000 :000$ em bonus, emittidos para os auxílios a que se refere. 

Não é estranha a ninguem a situação em que se acham as classes 
opeuu·ias. N inguem ignora quantos milhare·s de braços podem ser de 
um momento para outro atirados á inactividade que leva á miseria, 
.si não fôr possivelmanter as industrias de que vivem . Ligados á sorte 
des.:;as industrias, não vê unicame11te os interesses dos capitalistas -
vê o.s interesses da grande massa popular. 

E ahi está por que se pronuncia francamente em favor da emis-



-97-

são dos 100.000 :000$ em bonu.s, alvo ao qual v1saram os ma1s ener-
gicos ataques dos impugnadores do projecto. 

Dará seu voto á emenda que torna extensivo á lavoura os fa-
vores decretados para as industrias. Pensa, porém, que o Banco da 
Rept:blica do Brasil já não tem sido indifferente á sorte da lavoura 
nacional. Apezar disso, concorda com a emenda que consubstancia o 
pensamento do nobre Deputado pela Bahia e dos illustres represen-
tan:·J3 de S. Paulo. 

Vê que hoje não se dobra uma esquina sem encontrar um finan-
ceiro, e o orador não o é. V eiu á tribuna na falta momentanea dos 
mesti·es. Quiz justificar o seu voto, e demonstrar a sua coherencia em 
face elos auxílios ás industrias, idéa que defende desde que foi apre-
sentada na C amara . 

.Está convencido de que o Estado deve protecção ás industrias, 
que são a manifestação do seu progresso e da sua actividade. 

:Feitas estas considerações, recolhe~se á obscuridade, de que nuncn. 
dever;a ter sahido. (Nibo apdriados.) Leva a consciencia ele que, si lhe 
faltt:trhm razões brilhantes, sobejou-lhe convicção enthusiastica, ·sobe-
jou-']h., o grande desejo de provar como, no momento actual, não se 
pódt prescindir da approvação de uma medida que vem acautelar os 
mais altos interesses nacionae·s e interessa a propria sorte da Repu-
blica. (Mui to be.m ,· muiito bem. O or-ador é felicitado.) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 27 DE JULHO 

O Sr. Seabra guardou propositalmente .silencio nas 1" e 2" dis-
cussão elo decreto ele 17 de Dezembro esperando que apparecesse alguem 
que o defendesse. Esperou, porém, debalde e está vendo a anomalia ele 
ser approvado um decreto que não tem defensor, pois não póde con-
sidm·ar como defesa o discurso pronunciado hontem pelo nobre Depu-
tado pelo Ceará, o Sr. Frederico Borges. 

Começando pela origem do decreto o orador diz que a Camara 
sabe que a Commissão de Orçamento apresentou um projecto repel-
lindo este decreto; e&se projecto foi subst ituído por outro elo nobre 
reade•t' da maioria de que em vez de justificai-o limitou-se a apresen-
tai-o, sendo approvado, naturalmente porque a clareza ele suas dispo-
sições é t al que não podia deixar de ser bem acceito. 

Parece ao orador que esta 3" discussão cleve,ria antes ele ser col'l -
siderada como 2", porque é nesta que se discute artigo por artigo , ana-
lyse detalhada que não teve o projecto do nobre lencle1· ela maioria. 
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Não se preoccupará com essa infracção do regimento, não se 
preoccu\ará tão pouco com a prerogativa que deve ter o deputado de 
analysa;.\sse decreto em todas as suas partes; não apreciará tambem 
na desvanh.gem já provada e ainda não refutada que para o The-
souro Publico pôde resultar desse decreto, verdadeiro golpe de bolsa, 
porque essas desvantagen sjá foram perfeitamente clemonstradftS ptlo 
illustre relator da commissão ele orçamento; e desde que não foram 
contestadas, estão de pé. 

O orador não considera a questão financeira como questão polí-
tica; acha que neste terreno cada membro ela C amara pôde votar de 
accordo com a sua inspiração, e de accôrdo com as suas convicções 
financeiras. E é por isso que não extranha vendo memb1·o;, ela mino-
ria votar pelo projecto e membro;; da maioria votando contra; notan-
do, porém, que quando se votou a denuncia contra o Presidente da REJ-
publica, sendo um dos pontos da denuncia esse decreto, a maioria e 
a minoria se extremaram vótando esta pela denuncia e aquella contra. 

Podemos, pergunta o orador, votar por este projecto? Não pode-
mos. E não podemos, porque não podemos legitimar uma infracção 
ela Constituição. 

O Presidente ela Republica infringiu manifestamente a disposi-
ção elo art. 34, §. 8° -da Constituição, que o inhibe ele legislar sobre 
bancos ele emissão e regular emissões, e a Camara não pôde, sem ar-
rogar-se a attribuições que lhe não pertencem, ttpprovar este decreto. 
Si o fizer será uma Camara revolucionaria, uma Camara que não 
observa a Constituição. 

Si as classes conservadoras da_ sociedade reclamavam elo govemo 
medidas contra a crise financeira que a todos assoberbava, o governo· 
clevel'Ía ter convoca-do o Congresso. I'or que não o fez? 

Porque R medida era de maior urgencia? Não, porque as me-
didas só foram tomadas dous mezes depois. 

O decreto de 17 ele dezembro de 1892 pôde ser considerado sob o 
ponto de vista financeiro, sob o ponto ele vista constitucional e sob o· 
ponto ele vista jurídico; é sob o ponto de vista constitucional e jurí-
dico que o orador vae tratar do projecto, porquanto de financeiro já 
foi sufficientemente elucidado pelo Sr. Oiticica. 

Sob o ponto de vista constitucional, parece ao orador que a Ca-
mara não póde approvar o projecto, como ha pouco demonstrou, 0 
t anto que o nobre deputado por S. Paulo, apresentou um substitutivo. 

Sob o ponto de vista jurídico o decreto autorisou a fusão dos 
bancos do Brazil e da Repuhlica em Banco ela Republica elo Brazil, e· 
(, Sr. Presidente receiando a opposição que alguns interessados po-
clessem fazel' a essa fusão, revogou a lei elas sociedades anonymas . 

O Sr. Marechal F loriano revogou a Constituição e assumiu O· 
papel de legislador, pois só o legislador pôde revogar leis. 

Si o Congresso quize1· n tlender que ' a approvação dessa fusão-
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lei, são protegidos, e que não podem ser prejudicados nem mesmo por 
actos daquelles que os protegem, e si entender que em defesa dos di-
reitos dos prejudicados pela fusão está a lei que determinava a una-
nimidade para que se fizesse a fusão, si app.rova,r o decreto de 17 de 
dezembro, approvará um acto que póde ser annullado pelos tribunaes 
a quem os interessados recorrer. 

Portanto qu~r . sob o ponto de vista constitucional quer ' jurídico, 
a Camara não pode approvar este decreto. 

Passando a t ratar da defesa feita pelo nobre deputado pelo 
Ceará, observa que S. Ex. occupou-se quasi ·que exclusivamente doa 
auxílios ás industrias; vae acompanhai-o nesse ponto. 

S. Ex. fez a apologia do systema proteccionista, applaude o au-
xilio á custa do Thesouro, por meio do papel-moeda ou antes do 
bonus. 

Refere-se longamente á emissão de bonv..s feita pelo decreto. E 
foi a essa emissão que o nobre deputado pelo Ceará defendeu com o 
oou maior enthusiasmo ! Mas essa emissão é um desastre. E como 
infelizmente já está feita, para que se não diga que os impugnadores 
do decreto de 17 de dezembro querem anarchisar o paiz, propõe que 
ella fique limitada á quantia já lançada em circulação. 

V ae concluir. O decreto de 17 de dezembro ainda não teve de-
fensores; si os tiver, acredita que lhe hão de provocar novas con-
siderações. 

Individualmente vota contra esse decreto; vota contra elle por-
que é inconstitucional; vota porque, si votasse por elle, votaria ao 
mesmo tempo pela fusão dos bancos para o que o Congresso não tem 
competencia; vota contra elle sob o ponto de vista social e economico; 
vota contra elle porque não se podem sacrificar os interesses da com-
munhão aos simples interesses dos bancos. 

Não póde terminar sem uma pergunta. 
Por que não foi publicado o relatorio do Sr. Ewerton.~ Que. é 

feito desse relatorio ~ Pois o goevrno manda proceder a um Inquento 
em um banco e depois subtrahe esse inquerito á publicidade e manda 
trancar o respectivo relatorio ~ 

Si lhe fosse licito pediria que não se votasse o · decreto de 17 de 
dezembro emquanto não fosse conhecido o relato rio do Sr. Ewerto~. 

Com isso provaria que o governo procedeu justamente ao contrano 
do que se pedia no relatorio. 

Vota contra o decreto porque está na Camara para velar pela 
guarda da Constituição e das leis . 

E' escravo da Constituição. E não póde consentir em que o go-
verno faça cortezia com o chapéo alheio, porque, pela sua parte, só 
as costuma fazer com o seu proprio chai>éo. (Muito bem>· muito bem· 
O orador é felicitado . ) 
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O Sr. M.ayrink ( movimern,to geml de attenção) - Sr. Presi-

dente, não pretendia tomar parte na discussão do decreto ele ~ 7 _de 
dezembro de 1892 e até me considerava dispensado desse patnoüco 
dever, atíenta a p~oficiencia dos distinctos oradores que illustraram a 
tribuna da O amara, tratando desse assumpto. 

Entretanto, entenderam os meus amigos que era este o momento 
mais opportuno de torrrar conhecidas as minhas opin~ões, e ven~o 
fazel·o sem pretenções, é certo, mas com a franqueza e mdependenCia 
propria de um representante da nação. 

O SR. JosÉ AvELINO - E com a competencia que não se póde re-
cusar a V. Ex. 

O SR. MAYRINK - Sr. Presidente, o decreto de 17 de dezembro 
de 1892 não póde merecer a minha completa approvação; além de 
defeituoso, elle é deficiente no conjuncto das suas medidas, o que não 
impede que a Oamara em sua sabedoria o melhore e o adapte ás dif-
ficuldades financeiras que o paiz atravessa . . 

O decreto de 17 de dezembro, Sr. Presidente, não foi filho do 
acaso ou da fantasia; nasceu do empenho que o poder publico tinha 
de melhorar a critica situação financeira da praça, que, a não ser a 
medida protectora da fusão dos bancos do Brazil com o da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, seria hoje irremediavel. (Apoiados . ) 

Pela minha parte, nunca fui affeiçoado á fusão; já me havia 
opposto á do Banco dos Estados Unidos com o N acionai. Cedi á força 
das circumstancia.s, ou, para melhor dizer, ao impulso do patriotismo, 
porque me convenceram que: o interesse publico impunha como me-
dida de occasião a unidade das emissões bancarias. 

Foi unicamente em face dessa grande consideração que_dei o meu 
voto á fusão . 

A fusão, porém; dos Bancos da Republica e do Brazil affigurava-
se providencia salvadora ao criterio esclare0ido de todos os brazileiros. 

A discussão inconveniente em que se feria o credito desses estabe-
lecimentos, sem que se medisse o alcance das injustas aggressões sobre 
a opinião publica, levariam dentro de pouco tempo ao descalabro os 
dous bancos. E era certo que o Banco do Brazil, que lançára pro-
fundas raizes em todo o paiz e no exterior, e si fos-se forçado a liqui-
dar, representaria por si só a mais extensa ruirra financeira, das mais 
funestas consequencias, com gravíssimo damno até para a ordem pu-
blica. (Apoiados.) 

Sr . Presidente, sou, em principio, contrario ·a fusões; mas, at-
tendendo aos motivos excepcionaes que tornavam indispensavel a de 
que se trata, levei o meu contingente e voto para a sua realização. 

Acreditava-se, em geral, que a fusão traria o bem estar á praça do 
Rio de Janeiro e ao paiz inteiro, restabelecendo a confiança melho-
rando o credito interno e externo, abalado em seus alicerces, 'e facili-
tando as liquidações pela valorisação dos títulos, representatÍVP" .de 
enorme &Omma de Caj?Ítaes . 
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Enganámo-nos todos. A fusão não deu este resultado; mas por 
que, Sr. Presidente ? Porque apenas ella principiava a ser divulgada 
e comprehendida, levantou-se subita e .pertinaz grita contra o Banco 
da Republica, fructo da fusão, recrudescendo a campanha de descre-
dito sobre o extincto Banco da Republi:ca dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Sr. Presidente, nas condições actuaes do paiz, não sei que haja 
livro de autor algum em que encontremos as medidas e as instrucções 
necessarias para corrigirem nossos defeitos e entrarmos em bom ca-
minho. 

O Brazil, Sr . Presidente, não póde ser estudado nos livros es-
trangeiros. Taes livros, que enfeitam as nossas bibliothecas e que es-
palham theorias e doutrinas que seduzem a mocidade e os doutores 
elo parlamentarismo, servem incontestavelmente para illustrar o es-
pírito e deleitar a fantasia, com prejuízo de condições e riquezas que 
nos pertencem e que nos tornam um paiz privilegiado. 

Na parte em que os livros se occupam elo que nos é peculiar, ne-
nhuma luz derramam, antes desgarram, e espalham a nosso respeito 
opiniões que nos compromettem ou nos fazem um povo de atrazada 
civilisação. Penso que seria até grande favor que ele nós não se oc-
cupassem; temos direito a outro nome e a outra collocação entre as 
nações laboriosas e cultas da America e do mundo. (Apo>i:adoJ<J .) 

O Brazil, Sr. Presidente, deve ser estudado na magestade de sua 
natureza, que faz o assombro dos estrangeiros que o visitam ( apoia-
dos ) ; nas suas florestas colossaes e inexploradas, na sua fauna riquís-
sima, nas suas minas inexgotaveis, onde as industrias de todos os 
povos podem haurir materia prima para as vastas applicações d-a 
activida·de industrial moderna (muito bem) ; o Brazil deve ser estu-
dado na diversidade e amenidade do seu clima, na vastidão de seu 
territorio, na prodigiosa uberdade do seu solo, onde o trabalhador en-
contra remuneradora compensação dos seus esforços e capitaes, pre-
parando a abundancia sadia que faz a felicidade do lar; o Brazil 
deve ser estudado, Sr. Presidente, nos seus grandes rios, nos seus ca-
naes e nas suas l agôas, que são as grandes arterias do seu gigantesco 
organismo, os quaes não só constituem o laço mais forte da nossa fra-
ternidade federativa e quiçá da sua integridade, como são tambem o 
leito por onde têm de correr os procluctos elo trabalho e da civilisação 

· (muito bem) ; o Brazil, finalmente, Sr . Presidente, deve ser estudado 
na índole pacifica e mansa elo seu povo, na alta e vivaz intelligencia 
com que a natureza o dotou e que o torna capaz dos mais alevantados 
commettimentos . (Mui tos apoi'ados. ) 

Sr. Presidente, vou analys-ar o projecto n. 39 A, deste anuo, 
que tem por objecto o decreto de 17 ele dezembro de 1892 . 

O art. 1 o deste projecto refere-se á fusão. 
A fusão é um facto consummado. 
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Ainda quando o patriotismo dos Srs. deputado.s quizesse de al-
guma fórma destruir o que está feito, no intuito de fazer cousa me-
lhor, tentaria o impossível. 

Seria anarchisar tudo, porque a fusão já tem produzido os seus 
effeitos; é um facto irremediavel. (A poiaclos. ) 

O Banco da Republica, como o Banco do Brazil, que se. fun{liranr, 
tinha cada um seu patriotismo, sua responsabilidade : tudo isso está 
hoje confundido; como promover e conseguir agora a discriminação~ 
(Apoiado.-;.) 

Não posso, por consequencia, deixar de acceita~· o art. . 1 o. 

O SR. JosÉ AvELINO- Voltar atraz é impossível; cumpre accei-
tar o que está feito e melhorar. 

O arbítrio deverá ser corrigido por outra fórma. 
O SR. MAYRINK :-0 capital do banco deve ser, á vista do a.rt. 2°, 

reduzido dentro de seis mezes, de 190.000 :000$ a 150.000 :000$000. 
Entendo que o prazo de seis mezes é insufficiente pa~a tal ope-

ração (apoiado's), e que por isso não póde o banco executar seme-
lhante disposição. , 

Por esta razão, proponho que este prazo seja, no minimo, elevado 
a doze mezes. 

Não posso, Sr. Presidente, concordar com o paragrapho unico do 
art. 3°, porquanto se, em principio, sou pela indemnisação aos. bancos 
que foram privados de emittir, não acho todavia acceitavel a causa, 
que aqui se apresenta como autorisando a indemnisação. 

Os bancos não perderam a propriedade dos juros; é um engano 
manifesto. 

O decreto de 17 de janeiro de 1890, que creou os bancos regio-
naes, ·determinou que os juros sejam contados aos bancos durante todo 
o tempo de .seu privilegio; mas estabelece tambem como condição 
primaria que os juros decresçam immediatamente de 2 % e vá au-
gmentando esta differença de 112 % annual, até extinguir-se. 

Isto feito o Estado pagará desde então, apenas, a metade dos 
juros por todo o tempo da duração do banco. Mas diz ainda a lei 
que é preciso, para que isto se verifique, que os bancos façam empres-
timos á lavoura ao juro de 6 %, formando, com o juro recebido das 
apolices, um fundo para garantir o serviço das letras hyp·othecarias. 

·Conseguintemente os bancos não perderam a: propriedade dos 
juros; o poder publico tem obrigação de continuar a pagar-Ih' os, como 
o preceitúa o decreto da sua organisação. 

O que é preciso é que fique determinado que esses juros consti-
tuam o fundo para garantia das letras hypothecaria.s e que os bancos 
façam os emprestimos á lavoura na razão de 6 % ao anno. 

E', pois, certo que os bancos não perderam a propriedade dos 
juros; o que perderam foi o direito de emissão. 
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Vej·a-se no art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 1890, que creou 
o Banco da Republica. dos Esta:dos Unidos do Brazil, pela fusão do 
dito banco com o Nacional. 

Ahi se estabelece que os bancos ·decahiriam do direito de emittir, 
si, no prazo de dous annos, contados daquella. data, não preenchessem 
suas emissões. 

Não se trata, pois, de dar ao banco o direito que elle aliás tem, 
e que ninguem póde contestar, de receber o juro de suas apolices . 

Trata-se de fazer vingar um principio de sã moral política e 
social: é o principio de que ninguem póde ser despojado da sua pro-
priedade, sem a indemnisação correspondente. 

Não se trata dos juros das apolices, porque isso está na lei e o 
Poder Executivo tem obrigação de cumprir. 

Divergindo, pois, da clausula consignada no paragrapho unico, 
vou submetter uma emenda á Oamara, que a votará, si entender em 
sua sabedoria. 

Emenda: 
"0 governo fica autorisado a indemnisar os bancos que, em vir-

tude do art. 4° do decreto n. 1.154, de 7 de dezembro de 1890, re-
cahirem do direito de emittir notas ao portador e á vista. 

;§ 1. o A indemnisação terá por base os juros correspondentes ás 
apolices deposit~das no Thesouro N acionai como lastro de emissão . 

. De igual fórma e á mesmá taxa de jmos, proceder-se-ha relativa-
mente aos lastros metallicos, que para tal effeito. serão estimados ao 
cambio par de 27 d., por 1$000. 

§ 2.° Fica em inteiro vigor o art. 4°, n. 4, do decreto n. 165, 
de 17 de janeiro de 1890, em relação aos bancos que não entrarem em 
accôrdo com o governo, sobre o q1t1antJtm da indemnisação. 

§ 3. o A inclemnisação · referir-se-'ha ás especies dos lastros ori-
ginarias das emissões; não sendo consideradas as permutações havidas 
após <J decreto n . 1.154, de 7 de dezembro de 1890. 

§ 4 . o Fica extensiva aos bancos da R.epublica dos Estados Unidos 
do Brazil e Credito Popular do Brazil, cujos privilegias de emittir 
foram cassados pelo art. 3° do decreto n. 1.167, de 17 de dezembro 
de 1890, o direito á respectiva indemnisa.ção." · 

O paragrapho unico do art. ·3°, que venho de discutir, conclue 
·por um to pico que diz : 

"Essa indemnisação será paga pelo Banco da Republica do 
Brazil, ao qual foram incorpoi'adas as emissões." 

Proponho a ' eliminação deste topico. 
Por que razão o Banco da Republica h a de · ser o responsavel pelo 

pagamento de inclemnisa'ções, do· que nada usufruiu nem gosou ? 
Para que o Banco da Republica assuma a responsabilidade de pagar 
as dividas de terceiro, é preciso que receba em compensação alguma 
cou.sa. 



104-

O qu& recebeu úU recebe o Banco da &publica para fazer este 
pagamento ? Nada. . . _ . 

Que-m privou os banco.s desse di_relto, senhores! na_o foi o. Banco 
da &publica, foi o Estado, por motivos de convemenCla pubhca. 

No intuito de levar a effeito a unidade do meio circulante ban-
oario, determinou ú governo o caso em que os bancos deix~riam_ de 
emittir, pois só assim poderia realizar em breve tempo a umformisa-
ção da moeda. 

Não veiu, pois, o banco pedir ao Poder Legislativo, nem ao Exe· 
cutivo cousa alguma; acceitou apenas aquillo que o governo mandou 
que acceitasse . Ora, é justo que, pelo simples facto da acceitação 
imposta, deva elle, banco, soffrer pena tão severa como esta ? 

Pagar milhares de contos, em que necessariamente importará 
essa indemnisação ? Creio que não ha bom direito' nem justiça em tal 
medida, e por isso proponho a sua eliminação . 

O art . 4° refere-se ao.s lastros dos bancos, depo.sitados no The-
som·o. Com relação a estes lastros, V. Ex . , Sr. Presidente, deve ter 
em memoria que desde 1891 me manifestei na Camara, aconselhando 
que se fizesse a .sua movimentação em favor dos interesses elo paiz, 

Não podia, como ainda não posso comprehender como se quer 
tratar de melhorar as condições do meio circulante, como se quer 
dar-lhe amplitude, conservando-se dentro das arcas do Thesouro 9'7 
mil contos em ouro, onze milhões esterlinos, completamente impro-
ductivos ! 

UM SR. DEPUTADO- Aliás 95 mil. 
O SR. MAYRIN,K - Seja assim. 
E' uma enorme somma que está encaixotada nas arcas do The-

souro, sem prestar o menor serviço á circulação, e roubando ás fontes 
de producção do paiz o auxilio 'poderoso que lhes podia prestar. 

Quando o honrado S:r. conselheiro Ruy Barbosa creou o plano dos 
bancos regionaes, consignou para base das emissões unicamente -
apolices - naturalmente porque, conhecendo as cündições do paiz, 
suppunha, si não tinha plena certeza, que pretender para isso o -
ouro - seria pura fantasia. 

O ouro, senhores, jámais poderá permanecer em um paiz cujas 
condições economicas e financeiras exigem antes que elle se escôe 
no iteficit, do que entre como saldo do movimento conunercial. 

E' preciso estudar o paiz nas suas fontes ele proclucção, nas suas 
relações com .o estrangeiro, que é que nos fornece todos os generos, até 
cebolas e p~htüs ! Cheg~mos a est~ vergonha, a esta desgraça: impor-
tamos q~1as\ tu~o que e nece.ssarw para o nosso vestuario, para a 
nossa ahmentaçao e para o nosso luxo! Vem clahi o nosso mal. A 
exportação do anno passado foi calculada em 50 milhões esterlinos 
?u 444. 5~0 cünt~s de réis, ao ~ambio par, aliás toda absorvida pel~ 
Importaçao, ou SI saldo produzir não terá por certo grande valor. 
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Ora, si ao menos a importação e exportação se nivela-ssem, no 
tocante a todas as necessidades, dispensando de se ir buscar a outras 
fontes, 1ecursos para preencher qualquer differença, poderíamos dizer 
que o páiz estava em palpitante prosperidade, de modo a, dentTo em 
pouco tempo, ser realisada a nossa unica e verdadeira aspiração -
a circulação metallica. 

Infelizmente, porém, a isso se ' <>ppõem os factos, que não são 
productos da fantasia, mas factos reaes, a.ttestaclos pelo desequilíbrio 
no movimento internacional da moeda . 

Lembremo-nos, senhores, de que o paiz, além da grande massa 
de productos na importancia de 50 milhões esterlinos, necessita ainda 
de cerca de 14 milhões para fazer face ás despezas, com o pagamento 
de juros, dividendo de acções de companhias e bancos, capitaes que se 
retiram, alugueis de preclio.s, etc. , inclusive a enorme somma de 5 
milhões remettidos annualmente pelos trabalhadores estrangeiros, 
f111cto de suas economias. 

' Seria preciso, por consequencia, que a nossa producção augmen-
tasse de 14 milhões, cema ele 28 % da sua totalidade, ou que o traba-
lho nacional se desenvolvesse tão amplamente que pudesse reduzir a 
importação de modo a estabelecer o conveniente equilíbrio entre os 
recursos e as necessidades elo paiz . 

Então as nossas condições seriam prosperas e consequentemente o 
meio circulante metallico impor·se-hia, expellindo, por impossível de 
co-existir, o papel-moeda inconversivel . 

Viu-se que o paiz tem necessidade de uma sonuna de cambiaes 
superior á que produz, na importancia de 14 milhões esterlinos. Estes 
14, milhões, distribuídos ou levados á conta da producção, represen-
tam uma. porcentagem de 28 % . 

E considerando que da taxa de 27 d . até 20 d. regula a média 
de 4 % por penny, veremos que o cambio real exprimindo o verda-
deiro termo de comparação entre a importação e exportação de mer-
cadorias e dinheiro - devia ser entre 19 d. e 20 d. Mas não o temos 
e sim 11 d., como já tivemos 9 718 d . 

E' preciso, pois, pedir a explicação dos factos a algumas causas. 
E stas causas não são materiaes, são verdadeiramente moraes . 
Temos em primeiro logar a anarchia polít ica, que desgraçada-

men te lavra em quasi todos os E sta·dos, de norte a sul. (Ap:O·iados.) 
Dahi a desconfiança geral, que inhibe o governo de dar 4 nação 

a paz, a ,n·clem e a tranquillidade ele que ella necessita para cuidar da 
sua vicb c prosperidade . (Apoiados . ) 

Fallo como brazileiro; não sou político e nunca me alistei em 
partido algum. O meu partido é o da nação; o que quero, o que desejo 
é ver a patria muito grande e muito prospera. 

Como, no emtanto, sou obrigado a ler alguma eousa, a estudar e 
conhecer na vida dos Estados, os elementos economicos e financeiros 
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de que dispõem, cheguei' á convicção de que elles luctam oom emba-
raços e obstaculos de toda a ordem. Quem os levanta ? Surgem d.a po-
lítica, que tem enervado o paiz. 

E' preciso que nos corrijamos deste defeito. Olhemos para o 
paiz com olhos de quem quer vem o bem ; não desprezemos o lado ma-
terial, isto é, a fomentação do trabalho e da riqueza, porque é dahi 
que nos ha de vir a força, o prestigio e a grandeza, e não do veso das 
luctas intestinas e da ambição irrequieta do poder. 

O meu partido, a minha aspiração cifram-se nestes elevados in-
tuitos. (Apoilados>· muito lJem. ). 

Entendo que, quando o paiz estiver pujante, poderoso, respeitado 
pelo credito, no pleno desenvolvimento das suas fontes de producção, 
é que a política terá o seu mais forte apoio, e então todos nós havemos 
de congratular pela felicidade geral, que será então o producto, não 
das facções, mas da nação. (Mui tos ·apoiados. ) 

O SR .. SEABRA - V. Ex. dê este conselho ao marechal Floriano 
Peixoto. 

O SR. MAYRINK- A segunda causa é a intriga pequenina, que se 
forja dentro do nosso proprio paiz, pretendendo destruir o credito 
interno e externo, para servir os interesses dos que urdem e m;mejam. 
Especuladores e aventureiros, levados uni·camente por céga e reprova-
da cubiça, não trepidam, para se locupletarem á custa da miseria e 
ruina alheia, em fazer seguir pelo telegrapho e pelos paquetes noti-
cias falsas, assoalhando o descredito do Brazil nas grandes praças 
da Europa. 

Poderia ler á C amara os documentos. que tal comprovam; não o 
faço porque sou brazileiro. Denuncio, porém, o facto, desejando que 
cessem .taes ma1;1obras, impro.prias dos filhos desta grande patria. 
(Apoiados . ) 

As causas, pois, que teem influído no cambio, trazendo-o a uma 
cotação muito abaixo da que r azoavelmente deveria ter, são moraes; 
é a anarchia politica por um lado, a especulação e a perversidade 
pelo outro. 

E é natural que, da anormalidade da situação assim creada, surja 
m;n t'eTtixu.s gaurkt, que tire o proveito do mai que faz, sob as exteriori· 
dades ou a capa hypocrita da benemerencia. 

E' o que tendo relações no estrangeiro, para lá transportou a 
cambios elevados, por artifícios, seus capitaes, e hoje tira delles avul-
tado partido, fazendo-os voltar ás taxas baixas, produzindo o triplo 

.do que sahiram, para empregai-os em transacções especulativas e 
usurarias ao juro de 4 % ao mez, como é sabido, ter regulado na nossa 
praça! 

O especulador, o aventureiro, não se commove com as lagrimas 
da miseria que alastra. 
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Para elle tudo se converte em pura transacção mercantil. Lucrar, 
nada mais. 

E como, Sr. Presidente, tanto mais se lucra na transacção cam-
bial quanto mais baixa é a taxa do cambio, o resultado é que os 
especuladores, fugindo ás taxas altas, que guardam entre si, como é 
facil ·de se provar, a porcentagem média de mais ou menos 5 % -
trabalham para as mais baixas, onde a porcentagem cresce considera-
velmente, como acontece nas que temos tido de 10 a 12 dinheiros 
por 1$ ou de 9 a 10 % de uma á outra. 

O SR. OrTICICA - O que admira é que os especuladores não te-
nham feito a taxa baixar a 2 d . 

O SR. MAYRIN·K - Mas baixaram a menos de 10 d., e se não 
foram ainda além, não seria talvez por falta de vontade. 

A seguinte tabella em algarismos redondos mosti·a as oscillações 
das porcentagens segundo os cambios: de 27 a 22 d . - 4: %; de 21 a 
19 d. - 5 %; de 18 a 16 d. - 6 %; de 15 a 14: d. - 7 %; de 
13 a 12 d. - 9 %; de 11 a 10 d. - 10 %'. 

Vêem daqui os Srs. deputados versados nestas questões, e que 
acompanham o movimento cambial, que as taxas de 1892 a 1893, 
oscillam sempre entre 10 d., 12 d. e 13 d., porque é justamente ahi 
que essa porcentagem de pewny a penny, é de 8, 9 e 10 %. 

Ora, como as operações da praça, entre saques e remessas ordi-
nariamente se fazem com a differença ele 114: ele penny, é claro que 114: 
de 4: % é menos favoravel ao especulador do que 114: de 10 %. 

Dahi calcule-se qual não eleve ser a obstinação em manter-se a 
taxa que permitte a porcentagem ele 10 %. 

Que importa o paiz, .seu credito, sua fortuna ? 
O SR. OrTICICA - O que admira é que os especuladores só tives-

sem descoberto esta theoria depois que o papel-moeda augmentou. 
O SR. MAYRINk - Ora, meu collega, o papel-moeda é uma ca-

beça de turco (riso) ; aguenta com todas as accusações . Quando esti-
ver convencido de que elle excede ás necessidades da circulação, exa-
minarei sua influencia no cambio; por emquanto acredito que a sua 
quantidade não produz mal algum, principalmente da ordem de que 
o accusam. Si não, como explicar a superabundancia, achando-se o 
juro a 4: % ao mez e os bancos não tendo grandes saldos em caixa ? 

Sr. Presidente, como negociante não posso me servir de outra 
fórma para explicar o meu pensamento, tratando desse assumpto, 
sinão usando da fórma pratica. 

Dizia que, mantendo-se uma taxa baixa o interesse é muito maior 
para o especulador, porque na transacção de saques e remessas, que ao 
cambio de 19 d. representa apenas um quarto de 4: %, ao cambio de 
11 d., será de 10 %. Em um caso, a transacção produz 1 %, em outro 
2 112 %, 1 112 a maior ! . 

E' assim que explico a permanencia do cambio á taxa baixa. E 
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é tão exacto, tão mathematico, que a especulação é das causas a mais 
deprimente do cambio, que, apenas, se lobriga no hori~on~e um~ no-
ticia de qualquer transacção na Europa sobre o Brazll, Immediata-
mente o cambio pula douclamente aqui . 

Não é preciso que se realize; basta a simples noticia, mesmo m-
fundada . 

Ora, si não dominasse a especulação, é claro que o cambio só 
poderia subir por uma causa real, positiva, como incontestavel o seria 
a effectividade da transacção. 

O SR. OrTICICA. - De 1 O a 11 cl. ? 
O SR. MAYRINK - Até de 14 a 15 d. 
O SR. OrnciCA - Mas isso foi em outros tempos. 
O SR. MAYRINiK - Em todos os tempos. 
Mas baixando logo que a operação se mallograva ou ·depois ele ex-

gotada, se realizada . 
E não é de admirar isto, desde que se considera que infelizmente 

o paiz tem ~eficifs e é necessario cobril-os; e, a desconfiança na ma-
nutenção da ordem publica, afugenta os capitaes e o credito, deixando 
o paiz á mercê dos especuladores e agiota-s. 

O SR. OrTICICA. - E por que não subiu quando se deu o empres-
timo da Oeste ? 

O SR. MAYRINK - Não desejava tocar nesta operação; mas desde 
que o illustre deputado me interpella, direi: isso foi uma vergonha 
nacional ! 

O SR. OrTICICA. - Não é tanto assim; o cmprestimo deu-se . 
O SR. JviAYRIN'K - O emprestimo deu-se, da mesma fórma por 

que na nossa terra, e talvez ainda actualmente, se apresentasse sete 
ou oito vezes subscripto o capital de um banco . 

O SI~. OrTICICA - Tenho .os contractos. 
O SR. MAYRINK - V . Ex . não pó de ter documentos diversos do 

que eu e outros temos, e não a.ffirmaria uma proposição destas sem 
provas. 

O emprestimo da Oeste não foi uma operação feita com uma em-
preza particular . 

Si o fosse eu daria parabens á empreza, porque nas condições de 
desconfiança, que pairam em Londres em relação ao Brazil, seria 
difficilimo, si não impossível, a uma companhia de estr ada de ferro 
levantar um emprestimo, ainda nas precarias condições do que se diz 
levantado para Oeste ele }.i[inas. 

Mas, se qualifiquei assim, de vergonha nacional, é porque o ban-
queiro não se contentou com a garantia material da estrada de ferro 
não quiz fiar-se só nesta segurança, exigiu tambem a garantia d~ 
nação brazileira. 

Portal?-to e~le attribuirá a esta a maior consideração, o maior peso 
para o fehz exlto da operação. 



- 109-

E o que se conhece? Simples noticia encommendada do Londre!l 
para aqui, de que esse emprestimo tinha sido tres ou quatro vezes 
coberto, quando a triste, núa e crúa, vemade é que, apezar de ter 
sido lançado na praça de Londres pelo agente financeiro do Brazil, 
banqueiro de grande credito e influencia, esse emprestimo sómente 
pôde obter 30 % da sua importancia, apezar das baixas condições da 
emissão e das garantias que o rodeiavam! 

O SR. 0ITICICA - Foi mais. 
O SR. MAYRIN'K - Se foi, pouco !iena. 
Admitto, porém, a affirmação do illustre deputado (notando que 

tambem tenho informações directas de Londres). 
P ara o meu fito, porém, tanto faz que tenham sido 30 como 40 

ou 50 %. Desde que o governo brazileiro deu a solicitada garantia, 
não posso admittir que se asseverasse em face da nação o que real-
mente não se passou. 

A noticia de que o emprestimo t inha sido coberto tres vezes, não 
foi úma verdade, pois nem siquer attingiu á somma elo capital pe-
dido. Melhor teria sido callar ; pois assim, ao menos, poupava-se o 
commentario, sempre desagradavel. O agente financeiro teria de res-
ponder pelo emprestimo, era quanto bastava. 

O SR. 0ITICICA - I sso é verdade. 
O SR. MAYRINK - Eis porque disse que esse emprestimo é uma 

vergonha nacional. Se a Companhia Oeste de Minas fosse com seu 
credito exclusivo buscar capitaes, e os banqueiros declarassem que só 
emprestavam 50 %, nada teria a dizer, porquanto conheço perfeita-
mente o estado de relações entre o Brazil e as praças europeas; mas 
sobre a garantia do credito da estrada estava a garantia do Estado, 
o credito nacional. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRIN1K - Si, portanto, o nobre deputado tinha a cabal 

certeza que esse emprestimo não havia attingiclo siquer aos limites 
naturaes, para que se exprimiu <lo modo que todos ouvimos? 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - E ' provavel que o nobre deputado conheça 

melhor que eu o T hesouro, attentas as relações que tem com o illustre 
ministro da Fazenda. Deve, pois, saber que até para o pagamento 
da commissão desse emprestimo foram daqui 300. 000 libras esterli-
nas, sob o disfarce ele serem empregadas em fundos brazileiros, que 
eram naturalmente de propriedade do prestimoso banqueiro, nosso 
agente financeiro. De lá para cá não veiu causa alguma. Como po-
dei-ia, pois, influir favoJ,;avelmente no cambio tal emprestimo ? 

O SR.· 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - V . Ex. faz muito bem em estender um manto 

sobre estas causas . 
Mas, Sr. Presidente, reatando o fio do meu discurso, cortado pelo 
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emprestimo Oeste de Minas, si o nosso cambio não está na taxa em 
que naturalmente 1deveria estar, attendendo-se as nossas condições eco-
nomicas e financeiras, quero dizer ao balanceamento da producção 
contra a importação de mercadorias, dinheiro, e credito - é pelas 
causas moraes que acabo de citar principalmente, sem querer occul-
tar outras que agem no mesmo sentido mas ele importancia inferior. 

Volto ao art. 4°. Nesse artigo está incluida implicitamente a ques-
tão ele cambio, porquanto a conversão dos lastros metallicos dos 
bancos emissores tem muito ou antes tem tudo que ver com o cambio. 

Si no Thesouro existem 95 . 000 :000$ em ouro, ou causa que o va-
lha ou represente, é claro e manifesto que essa enorme somma, uma 
vez movimentada, póde prestar a este paiz serviços importantissi-
mos. Hoje seria difficilimo ao Brazil levantar tres milhões de libras 
6Sterlinas, quanto mais dez milhões. Ora, por que é que o paiz soffre 
as consequencias de um cambio mais baixo do que deve ser? E' por-
que, principalmente, não temos um banco que faça com franqueza 
taes operações. Os nossos bancos são restrictos em suas t r ansacções. 

O SR. OrTICICA - E por que? 
O SR. J\IÜYRINK - Porque não podem fazel-as sinão mediante 

garantias, e estas são limitadissimas. 
E a descoberto é impossivel. 
O SR. OrTICICA - Mas se aqui ha bancos com capital superior aos 

maiores da Europa? ... 
O SR. MAYRINK- Eu chego lá. 
Os bancos nacionaes, Sr. Presidente, não di§pondo de grandes 

creditas, attento ás acanhada:s relações internacionaes,, e sendo os 
fundos brazileiros cotados a baixo preço, não podem ir além do li-
mite que lhes é traçado para essas transacções. 

E assim são obrigados a cobrir os saques quasi na proporção em 
que os. faze:m. De modo que não podem saccar franco, sob pena de 
aggravar o mercado, pelo procur a constante de cambiaes para acudir 
ao pagamento desses saques. 

A consequencia é que o cambio ficando entregue aos especula-
dores filiados no estrangeiro, estes o dirigem á seu talante, com vis-
tas em lucros fabulosos, que outros chamaram odiosos, isto é, fabri-
cando, fomentand-o as baixas e as altas, conforme as suas proprias e 
exclusivas conveniencias. 

Ora, encarando por esse lado a questão dos lastros, julgo de im-
prescindivel necessidade, de alta conveniencia publica, que o Congres-
so autorise,. sua ·conversão, para que o Thesouro possa tirar todo o 
proveito da grande somma que elles representam, libertando o paiz 
de uma das causas que concorrem não só para seu desci·edito, como 
para avultados prejuizos no seu commer·cio, na sua vida economica, 
como raelmente o é a especulação. 

O SR. OrTICICA dá um aparte. 
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O SR. MAYRINK - Não discuto sobre quantidades, mas sobre 

factos . 
O SR. 0ITICICA - F elizmente este facto não é verdadeiro. 
O SR. MAYRINCK -_Não quero saber, Sr. Presi~ente, si no The-

som·o existe ouro, ou o que existe em seu logar. Para mim, desde 
que o governo declara que tem em deposito dos bancos emissores certa 
somma, nada mais tenho a indagar. 

Na declaração ficou empenhada a responsabilidade da nação, e 
esta sabe e póde assumil-a. E' o que )lle basta. A'S'sim, os la·strO"s dos 
bancos estão no Thesouro . 

O SR. 0ITICICA - Alli não. 
O SR. MAYRINK - Permitta-me o nobre deputado que diga que 

si se tratasse do regimen da conversibilidade da nota, eu acceitaria 
o seu reparo e o secundaria nos esforços que faz para manter o de-
posito intacto; mas, o nobre deputa-do deve lembr-ar-se .d1e .que se está 
tratando de emissão si et inq1tantum inconversivel. Neste caso, consi-
dero crime de lesa patria ter capital metallico aferrolhado dentro de 
um cofre. (A poiaJdos e apa?"tes.) 

Si V. Ex. me dissesse : estamos no regimen de conversibilidade, 
eu me manifestaria de modo diverso do que faço, porque então veria 
no ouro a garantia da nota. 

O SR. 0ITICICA - E com que direito o banco impõe tres vezes 
a sua nota, sinão com a garantia elo ouro que está no Thesouro_ 

O SR. MAYRLL'fK - O banco Djada impõe- ; .isso é tomar a causa 
pelo effeito e o effeito pela causa. A questão que debato é que o de-
posito no Thesouro se oxida em desproveito do paiz. 

O SR. 0ITICICA - Isto é uma heresia. 
O SR. MAYRmK - A minha opinião de hoje é a que manifestei 

em i891, e com grande satisfação vejo-a conquistando 6 espírito de 
grande numero de illustrados collegas. (Apartes.) 

. O illustre ministro da F azenda que assignou o decreto de 17 de 
dezembro foi jllistamente o que mais se oppoz á minha doutrina pl'é-
gada nesta casa . .. 

O SR. 0ITICICA - Para castigo delle, V. E x. está. dizendo isto. 
O SR. JYIAYRINK - E foi a elle que coube assignar o decreto, 

pondo em pratica o que havia condemnado. (Apai?·tes.) Transforma-
ção que honra a ductilidade do seu espírito. 

Sr. Presidente, repito: é uma providencia necessaria, imprescin-
diver, a bem dos interesses geraes da nação, a mobilisação dos lastros 
elos bancos, depositados no Thesom1o. (Apartt:~S.) 

_ O SR. RosA E SILVA - Não apoiado. 
O SR. JosE' AvELINO - Está em um plano· ha dois annos apre-

sentado ao Senado. 
O SR. MAYRINK - E eu, pensando ass1m, confirmo a opinião 

que sustento desde longa data. 
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O SR. 0ITICICA - Este lastro já foi mobilisado. 
O SR. MAYRINK - Não ha tal. V. Ex. perdôe, labora em eqU'i-

v.oco. Si elle existe no Thesouro, como iiiz que já foi mobilisado? 
O SR.. 0ITICICA - No Thesouro só existem l!lrn milhão e oitocen-

tas mil libras; todo o mundo o sabe. 
O SR. MAYRINK - Exista o que existir. A mobilisação tem de 

(;Omprehender o todo em deposito no Thesouro. Não especifico, porém, 
o modo de a fazer, porque seria dar uma lição a quem della não pre-
cisa. Estou apenas manifestando o meu modo de ver e comprehen~ 
der estas cousas financeiras, e a Camara procederá como quizer e en-
tender melhor aos interesses do paiz. 

Agora peço ao nobre deputado ( di.Tigindo.J.se ao 81·. R:osa e Silva) 
o favor de attender á redacção da minha emenda ao art. 4°. Este 
artigo, pelas razões que acabo de expender, não p~de ter meu voto. 
Sinto, e por isso proponho a seguinte emenda: 

Art. 4.0 Os lastros de ouro e apolices existentes no Thesouro 
como bases de emissões bancarias serão convertidas em apolices de 
capital e juro - ouro - na razão de 3 % ao anno. As condições de 
resgate e valor destas apolices serão estabelecidas pelo governo. 

§ 1.0 O ouro e as apolices que o representam serão calculados ao 
preço do dia da coniVersão; e as apolices de moe.d1a ·corr!ente pelo 
seu valor nominal. 

·§ 2.0 A differença que resultar do producto dos lastros para o 
total da emissão será tambem coberta por apolices do mesmo typo e 
condi~es acima referidas. 

I§ 3.0 As apolices não vencerão juros emquanto estiverem de-
positad-as no Thesouro Nacional. 

:§ 4.0 Quando fôr decretada e se verifique a circulação metallica, 
o governo providenciará no sentido de ser restituída ao banco somma 
igual e na nresma especie do seu lastro met:11.llico actual para acudir 
ao troco das notas dispondo para esse fim das apolices que forem ne-
cessarias e anullando as excedentes . 

.§. 5.0 NM5la occasião o governo entrará em accôrdo com o banco 
quanto ao modo ·de serem comprehendidas no tr-oco por especie.s, as no-
tas emittidas sobre apolices nos termos do art. 1 o do decreto n. 165 
de 17 de janeiro de 1890. · 

•§, 6.0 O governo fica autorisado a crear apoJices de moeda corren-
te de juros de 4 % com applicação ao resgate do papel-moeda do Es-
tado. Es~s apolices só serão emittidas na proporção e em virtude de 
propostas, ao preço do mercado, nunca, porém, abaixo do par, fazendo 
o governo recolher á Caixa de Amortisação as notas recebidas em pa-
gamento, pttra serem incineradas. 

O SR. ÜITICICA - Y. Ex. faz o favor de ler o paragrapho ante-
,rior? 
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O SR. JIIIAYRINK- Com todo o prazer. (Lê) Não sei se me fiz com-
prehender. 

O SR. 0ITIOIOA - Comprehendi perfeitamente. 
O S1~. MAYRINK - Ha dias quando f allou o nobre deputado, o 

Sr. Oiticica, a quem ouvi com prazer, manifestou S. Ex. o seu modo 
de comprehender o disposto no decreto ele 17 ele dezembro, que man-
dou fazer a conversão ele todo o lastro, empregando-se capital e agio, 
em apolices de 2 112 %, ouro e sendo os juros pagos ao Banco da Re-
publica, para formação de um fundo de garantia. 

S. Ex. então observou: " que hoje se convertia otwo em papel- mas 
o Thesouro ficaria devendo sempre owro e assim pagaria capital e 
juros ao banco." 

Achei procedente a observação ainda que o argumento me pare-
cesse um tanto confuso. 

Realmente sendo o preço act,u al do ouro, algarismo redondo, cer-
ca· de 22$ por soberano, isto é, mais 13$110 do que o seu valor par, 
8$890, é claro que a COI).Versão attingiria somma bastante avultada em-
bora inferior ao total da respectiva emissão. E tambem não deixa de 
ser claro ql"\Sl dando-se o valor e juro em ouro, decorreria clahi cres· 
ciclo prejuízo, si realmente a transacção final entre o Thesouro e o 
banco se liquidasse como figurou o illustre deputado. 

Foi neste ponto que achei confusão no argumento quando tive o 
prazer ele o ouvir . 

E, em parte, a confusão se justifica no laconismo da disposição 
elo decreto de 17 ele dezembro ele 1892, que se limitou a autorisar no 
art. 4° a substituição dos lastros, sem detalhar as hypotheses e circum-
stancias da t r ansacção. Mas, sendo, como é, intuitivo, que ninguem é 
obrigado a pagar mais do que eleve, é, manifesto que no acto da resti-
tuição dos lastros ao banco, o govemo não lhe entregaria a totalidade 
das apolices em que convertesse o proclucto - ouro - pois se o fizesse 
o Thesouro seria prejudicado na c~ifferença ·de 8$890 para 22$, tor-
nando-se victima ·de uma extorsão. Assim, o comprehe:;::_di e exarei na 
minha emenda, na qual só tive o pensamento de tornar clara a verdade 
da transacção. 

O ouro depositado no Thesouro está ao preço de 8$890 por libra 
esterlina, mas o Estado t rocando-o por apolices, o fará ao preço do 
dia. Ora desde que a circulação é inconversivel, estas apolices só terão 
de sahir da caixa do Thesouro quando o governo decretar o restabe-
lecimento ela circulação metallica; acto do qual necessariamente elle 
não assumirá a responsabilidade de praticar, sem ter a convicção de 
que as condições economicas e financeiras do paiz o permittam. 

E é nessa occasião que seria fazer extorsão ao Thesouro, obri· 
gal-o a entregar ao banco a totalidade elas apolices, que representaram 
nesse tempo um valor metallico real, e muito superior ao que o go-
verno entra na posse hoje. 
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O governo, depositaria dos lastros, só é obrigado a restituir o que 
recebeu e na mesma especie. 

Portanto, logo que as circumstancias aconselharem ou permitti-
rem a conversibilidade, facto que só se dará quando o cambio subir a 
27 d. por effeitos naturaes - elle, o governo, procederá éLe modo a 
que o Thesouro Federal não seja prejudicado. 

O SR. SEVERINO VIEIRA- E o que propõe V. Ex. nesse caso? 
O SR. MAYRINlK - Neste caso, tendo o governo em proveito do 

paiz usufruído essa massa de ouro, que estava guardada em suas arcas, 
fará a seguinte transacção: 

Como o ouro ao cambio do dia, representará um numero de apo-
lices quasi tres vezes superior ao seu valor, elle, na occasião em que 
assumir a responsabilidade de decretar a conversibilidade, venderá o 
numero de apolices necessario para comprar tantas libras esterlinas, 
quantas actualmente os bancos teem depositadas. 

O SR. 0ITICICA - Como já se levantou a theoria da oxydação do 
ouro, receio que se levante tambem a theoria do apodrecimento do 
papel. 

O SR. MAYRINK - Sooog111e o meu nobre collega, porque a casa 
forte do Thesouro é muito garantida e nem mesmo a humidade póde 
lá penetrar. O oxydo do ouro 1virá ·da paralysação em que elle se acha; 
é uma figura de que me servi, para condemnar essa medida esteril, 
da atrasada economia política em que outros são versados. 

O SR. 0ITICICA- Tudo isso é verdade, mas dos 95 mil contos que 
lá existiam, apem.a•s existem um milhão e setecentas mil libras e~&ter
linas. 

O SR. MAYRIN'K- Declaro que o meu collega me dá uma noticia 
que muito me alegra; porque, pelo que se dizia, julgava que lá não 
existia cousa alguma. (Ris>o-) 

O SR. RosA E SILVA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Respondo pelos meus actos, não encampo os 

actos .dos outros; e si o nobre deputado fôr ao Thesouro não encontrará 
lá 'P meu nome nessas .causas. 

A operação das apolices, a que se allude, é uma operação muito 
sensata . 

O Thesouro Federal havia recebido quasi de chofre, dos bancos 
emissores, cerca de 97 mil contos, e o Sr. Ruy Barbosa, quando mi-
nistro da Fazenda, vendo aquella quantidade de ouro em seus co-
fres, e .. . 

O SR. 0ITICICA - Sem comprehender que era um deposito . .. 
UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. JI.{AYRINK - Permitta-me o nobre deputado, Sr. Oiticica, 

que me explique. 
O Sr. Ruy Barbosa vendo que esse ouro só seria necessario quando 

houvesse logar a conversibilidade; e, por outro lado conhecendo o em-
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prestimo, que nos ultimos mome11los da m011archia, haYia sido levan-
tado no paiz ao juro de 4 % pago trimcllSalmente, mandou emprcgm· 
uma parte da ·sua importancia na acquisição desses tí tulos. I sto é, t ro--
cou o ouro por títulos elo Estado, que o vale incontestavelmente. 

· Póde por isso ser accusado o ministro, tanto mais quanto se estava 
no domínio do Governo Provisorio, que resumia em si todos os pode--
res? E póde o nobre deputado duvidar de que dessa operação não re-
sultava uma economia para o paiz? 

O SR. OrTICICA- Ninguem o accusa; censura-se . 
O SR. MAYRINK - P óde-se dizer que elle fez má operação, empre---

gando aquelles 40 mil contos em apolices elo proprio E stado, represen-
tativas de our-o, moeda em que o governo é obrigado a pagar aos res--
pectivos portadores? Entendo que o honrado Sr. Ruy Barbosa fez um~\ 
operação na altura ele um verdadeiro estadista. 

O SR. OrTrcrc,~ dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Não discut o o banco, discuto os interesses d o-

paiz ; para mim o banco é um ser aparte. 
Creio, Sr. Presidente, ter-me explicado suffi-cientemente sobre 

a minha emenda ao art. 4° _ 
V ou passar ao § 5° da mesma emenda. 
Trata este paragrapho de abranger no troco a emissão basead ~> 

em apolices, nos termos do decreto de 17 de j aneiro de 1890. E' unw 
questão de futuro e nesse tempo o governo procurará fazer o que me---
l hor possa realisa1' esse i~ttuito. 

lú . 
O SR. OrTrcrcA - I sso não me incommoda porque não chegamo~'-

O SR. MAYRIN'K - Má noticia. (Riso.) 
Passo ao § 6° -da minha emenda . 
Cogito nesta emenda de um meio para realisar o resgate do pa-

pel-moeda do Estado, sem fazer a menor pressão á praça. 
O Thesouro crem·á apolices de capital e juro de 4 % moeda cor-

rente, as quaes entregará em troca das suas notas e na proporção da 
procura. Desta fórma operar-se-ha o resgate sem prejudicar a circula--
ção, porque seria feito lentamente. 

A somma de papel-moeda do E stado sobe a 176.000 :000$, e nãCJo-
a - duzentos e tantos mil contos, como ouvi em aparte, por causa do· 
eniprestimo feito aos bancos. 

Commerciante, distingo e11tre as operações. N ão posso, de modo 
algum, confundir uma emissão com um emprestimo. A propria lei' 
que autorisou -o governo a prestar auxilio a-os bancos não emprestoU/ 
o termo " emitti1'" e sim "emprestar" .sobre garantia -de apoli:ces ou 
tí tulos de valor. 

O SR. OrTICICA - Mas si o governo não tem dinheiro, emitte para· 
emprestar . 

O SR. MAYRINK - São cousas divei·sas: Portanto, para mim, :l' 
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mmssao de papel-moeda do Est;do, é de 67.000:000$, aos quaes addi-
cionando os 9. 000 :000$ que ainda restam a resgatar do extincto Ban-
co do Brazil, mais que conem com a responsabilidade directa do Es-
tado, dão uma somma .de 176.000:000$. E' sobre esta massa de papel 
que assenta o § 6° das minhas emendas. Neste paragrapho declaro quo 
esta massa de papel-moeda do Estado póde ser resgatada por apolices, 
Cl"eadas pelo governo com o juro ele 4 %·, condliando-se, ele modo o 
mais suave possível, o interesse elo Estado, que deseja recolher o seu 
papel-moeda, com o dos capitalistas, que procuram fundos publicas. 

O SR. RosA E SrLVA - E' trocar papel por papel. 
O SR. MAYRINK - Diz o nob1:e deputado que é trocar papel por 

oapel. Seja assim no tocante á fonte emissora, mas não ante á sciencia. 
Dei o capital e juro papel porque, como o cambio está baixo e 

poude ter lagar a procura de apolices, não desejaria que o Estado fosse 
onerado com o agio do ouro. 

Demais, sendo uma operação que se realisará gradualmente e em 
avultado período de annos, podem as suas condições ser modificadas 
de accôrdo com as circumstancias ·do momento. 

O SR. RosA E SILVA - Isso não responde ao meu aparte. O que 
eu digo é que essa emissão é o mesmo que papel-moeda. 

O SR. MAYRIN'K - Ahi é que S .. Ex. está enganado. Papel-moeda 
tem característico, que o distingue dos outros instrumentos de credito. 

E' meio circulante. A apolice é um titulo de divida elo Estado, 
mas não é meio circulante. Demais, não digo - apolice de papel-moeda, 
digo - apolice em moeda corrente - porque é assim que se denomina 
o nosso meio circulante. Moeda é termo generico, e comprehende não 
só a de papel como de ouro, prata, cobre, niclml, emfim de qualquer 

que seja a substancia estabelecida por lei . 
Eis a razão porque tratando-se de dar a especie do valor da 

apolice, declarei - moeda corrente - que é a verdadeira denomi-
nação, e evita quaesquer confusões. 

O SR. Rv•.sA E SILVA- Mas a moeda circuhnte póde ser o ouro, 
como na França e na Inglàterra. 

O SR. MAYRIN;K - Como já disse, comprehendo toda a moeda na 
formula geral - meio circulante. 

O SR. RosA E SILVA - São sinonymos. 
O SR. MAYRINK - Ainda sob a expressão --,-- meio-circulante -

se procura distinguir entre a natureza ele duas. moedas ~ papel-moeda 
- e - moeda-papel - no intuito de differençar-se a que toca ao E s-
tado e a emittida pelas sociedades particulares, mediante garantia 
ou autorisações. 

Entretanto, esta questão fórma um incidente que não vale a pena 
prolongar; é uma questão de palavras, que não nos dá nem tira causa 
alguma . 

O SR. RosA E SrLVA - Na hypothese tem muita importancia. 
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O SR. MAYRINK - Si o meu nobre coUega quizer, eu modificarei 
a redacção, chamando a este titulo - a]iolice papel - ou dando-lhe 
-qualquer outro nome. E -me inclifferente contanto que o Estado não 
seja onerado com agio. 

Sr. Presidente, creio que deixei bem claro o meu pensamento nes-
te paragrapho; isto é, que a massa de papel-moeda elo Estado, reunida 
a somma que ainda resta recolher do Banco do Brazil, será convertida 
em apolices papel ao juro de 4 %. Estas apolices, porém, não sahirão 
das arcas do Thesouro sinão mediante o recebimento de propostas, e a 
-preço nunca abaixo do par, sendo as notas que o Thesouro arrecadar, 
pelo producto ela venda destes títulos, incineradas pela caixa de Amor-
tisação. Deste modo substituir-se-ha gradual e lentamente o meio cir-
culante do Estado, por divida propria do Estado, representada em 
apolices; acabando-se de uma vez com a grande questão de notas sem 
·base, sem outra qu alquer eousa que as represente. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Perdôe-me V. Ex., disse que queria conciliar 

() interesse publico com o interesse particular; o interesse publico pelo 
resgate do papel-moeda, e o interesse particular pela offm·ta de um 
instrumento de credito de todo o valor; em que elle verifique o em-
p rego de suás economias . 

O SR. LEOPODO DE BuLHÕEs - Ainda ha uma terceira vantagem; 
a ~e ~·e!irar-se este papel da circulação. V. Ex. está voltando aos bons 
prmC1plüs . 

O SR MATTA MACHADO -Nunca se afastou delles. 
O SR. MAYRINK - Meu nobre collega, fui sempre pelo regimen 

metallico; mas não tinha remedio &inão subordinar-me ás circumstan-
·Cias elo paiz . 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. foi o inventor da emissão sobre apolices. 
O SR. 1'1AYRIN'K - Si V. Ex. acompanhasse a Republica desde os 

seus primeiros dias ... 
O SR. 0ITICICA - Acompanhei. 
O SR. 1'1AYRIN'K - . . . V. E x. haveria de acceitar os factos ele 

"hoje como factos consumados. Reconheceria que não podiam deixar 
de dar-se . 

O SR. 0 ITICICA - Tenho muito medo dessa theoria. 
O SR. MAYRINK - N aquelle tempo, isto é, poucos dias após o ad-

vento da Republica, o Sr. Ru;y B~rbosa, illustre minist~o da Fazenda, 
-convidou ao Sr. Conde de F1guenedo, ao Sr. conselheuo Dantas, aJ 
Sr. Commendador Estevão, ao Sr. Oliveira Castro, ao S:. Duviv~er, 
em summa, a doze -ou quatorze luminares d? nosso co~mercw, e ~ m1~, 
para aconselharem o que se podia e devia fazer çhante da sltuaçao 
.anomala em que se achava .a praça, solicitando instantemente recurso:>, 
quando havia um banco emissor, ha pouco creado, com . a faculdade ele 
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emittir o triplo do seu capital, 90.000 :000$000, e o cambio estava a: 
28 114 d. !! 

Como explicar, senhores, semelhante anomalia~ Cambio além do 
par: signal de confiança: e retracção de numerario: prova de descon-
fiança~ 

o SR. RosA E SILVA- T'Cl'' m o;()S artificiaes. 
O SR. MAYRIN\K - Como admittir que, com a quéda do antigo 

regimen, com a perturbação do paiz, do Norte a Sul, de Éste a Oéste• 
podesse o cambio manter-se a essa taxa ~ 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- O cambio adheriu. (Hil1aridade.) 
O SR. MAYRINK -Parece-o, ao menos. 
Inquiri a razão disso, mas não direi á Camara tudo quanto pude 

saber. Limitar-me-hei ao que fôr neéessario conhecer para formação 
de .seguro juizo. 

O SR. OrTrcrcA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Ora, V. Ex. comprehende que a revolução-

política, que se deu na nossa terra., era por si só capaz de derruil-.a 
pelos seus alicerces. _ 

Entretanto, o cambio, que é a expressão de confiança, subia,. 
mas . . . por meio artificial. 

O SR. OrTICICA - Primeiro erro da Republica. 
O SR. MAYRINK - E esse meio artificial, consistia no pagamento 

das differenças á quem se encarregava de manter o cambio á taxa 
elevada. Era, portanto, á sombra de boa arvore, que se fazia essa 
operação. 

E ainda, a sombra della que se passavam daqui os capitaes para 
a Europa, operando-se r a pidas liquidações. 

E o proprio banco emissor que, no cambio, encontrava elemento· 
favoravel para desenvolver-se, esse mesmo, em vez de avançar recuou,. 
recolhendo dentro de pouco tempo a sua emissão. 

· Essa é a verdade. Mas, no dia em que ficou reconhecido que a 
alta do cambio por tal fórma só aproveitava aos interesses particula--
res de meia duzia de indivíduos, permittindo a sahida de suas fortu--
nas em magníficas condições, nesse dia foi golpeado o meio artificial,. 
e o cambio, perdendo o apoio que o sustentava-, principiou a descer,. 
apresentando em pouco a differença de 2 pence . 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - O ex-ministro da fazenda, do go-
verno provisorio já explicou isso no Senado, chamando a si toda a 
responsabilidade de sustentar o cambio. ' 

O SR. JosÉ AvELrNo- Está no seu relatorio.· 
O SR. OrTICICA - V. E x. terá a bondade de dizer-me e!U quanto· 

estava o cambio em 17 de janeiro de 1890 ~ 
O SR. MAYRINK - Estava abaixo de 27 d. 
O SR . On·rcrcA - A 27 d. ainda se .sustentava a 17 de Janeuo,. 

sem ser Ja por meios artificiaes, e entretanto lavrava-se o decreto 
estabelecendo o curso forçado. 
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O SR. MAYRINK - Qual!! O nobre deputado não conhece a his-
toria dos bancos regionaes. 

Quando o decreto dos bancos regionaes foi publicado, a taxa do 
cambio, não posso dizer com precisão qual era; mas era alta,· abaixo 
entretanto de 26 dinheiros. 

O SR. OrTICICA - A 25 dinheiros e pouco. 
O SR. MAYRINK- Mas, V. Ex. vae entrar no amago da questão. 
Em novembro de 1889, poucos dias depois da revolução, realizou-

se a reunião dos banqueiros, a que alludi . 
O Sr. Ruy Barbosa pediu a cada um dos presentes que o aconse-

lhasse na escolha de medidas capazes de melhorar a praça. 
Fallou o conselheiro Dantas, presidente do Banco do Brazil; fal-

laram outros e fallei eu . 
Expuz com toda a franqueza- o que pensava sobre os factos, e 

como o momento era urgente e a praça reclamava re·cursos para 
poder caminhar, e sendo preciso amparar o nascente credito da Re-
publica, que não podia ficar entregue aos aventureiros, de que modo 
procedi então ? Aconselhei ao Sr. Ruy Barbosa que usasse da facul-
dade concedida pela lei de 187, emprestando aos bancos, mediante 
garantia de apolices, 25.000 :000$000. 

Era visível a anomalia: na mesma praça em que fun ccionava 
um banco ernis,sor com 90.000 :000$ de capital em ouro, para emittir 
Q triplo - o governo viarse obrig·ado a lançar mão de um emprestimo 
de papel moeda para .soccorrer a praça, e o cambio estava acima 
do par! 

Esse banco achava-se representado na Úmnião . 
E sem duvida que poderia perfeitamente contribuir para cortar e 

vencer os embaraços com que se e&tava lutando. 
Não lhe faltavam elementos para prestar tão assignalado serviço, 

tanto mais estando o cambio acima do par. 
Razões que escapam, porém, á minha comprehensão aconselha-

ram o banco, em vez de elevar a sua emissão, redllzil-a, até extin-
guil-a. . 

Elle lá sabia-o por que. Mas o certo é que não emittiu, e consti-
tuiu-se por sua vez tambem necessitado de recursos; segundo se disse . 

O SR. OrTrcrcA - O banco não podia. 
O SR. MAYRINK - Não podia? 
O SR. OrTICICA - V. Ex. não sabe que o banco não eruittiu todo 

o capital ? 
O SR. MAYRINK - O que sei é que pelo capital realizado, pois 

todo estava emittido, elle podia elevar de muito a emissão. 
O SR. OrTICICA dá um aparte . · 
O SR. MAYRIN\K - Qual.! Preferiu recolher as notas a emittir 

mais. E stava no seu direi to. 
O SR . OrTICICA - Fa.zia muito bem . 
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O SR. MAYRINK - F azia muito bem, é certo, encarando-se pela. 
simples face de um negocio; mas fazia muito mal, tambem é certo,. 
considerando-se as conveniencias publicas . E foi devido a isto que o-
governo planejou a creação dos bancos regionaes, emittindo sobre 
a polices . E si não fossem as pretenções posteriores dos bancos do. 
Brazil e N acionai, não se daria mescla no meio circulante . 

O SR. OrTrcrcA dá um aparte. . 
O SR. MAYRINK - A emissão em ouro inconversivel proveio 

destes bancos que dentro de poucos mezes lançaram na- circulação 
cem mil contos de réis. O Banco da Republica não existia então_. 
11:as forçoso é convir, senhores, si commetteram erros, a nossa obn-
gação hoje é corrigil-os. (Apovados.) . . 

A Republica vai já no qua-rto anno _da ~ua ex1stenC1a . . . 
UM SR. DEPUTADO - Basta de expenenCias . 
O SR. MAYRINK - E, como muito bem disse o nobre deputado, 

basta de experiencias. E' preciso o congraçamento de todos, pois 
corre-nos o dever de prestar serviços ao paiz, olhando e trat_a~do 
dos seus interesses materiaes, pondo de parte toda a questão pohtlca. 
(Apoiados . } 

O nobre deputado sabe que em 1891, vendo eu o credito do 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil derruido no Par-
lamento . . . 

O SR. OrTICICA - Não; já estava na praça. 
O SR. MAYRIKK - I sto nada valia . O que fez o mal foi a O a-

mara pactuar com o plano machiavelico e as machinações que se fo-· 
mentavam lá fóra para a campanha de diffamação . Suppunha-se 
que se derruia o credito da instituição, quando o que se derruia era. 
o credito do paiz inteiro. 

O SR. OrTICICA - Não apoiado. ( Cruzam"S'e outros apartes.) 
O SR. MAYRINK - N "ão fossem as inconveniencias que os in-· 

transigentes aconselhavam naquella occasião e os excessos de lin o·ua-
gem da tribuna e da imprensa, certo não se teria creado a lamc~ta
vel situação financeira em que desde então se encontra o paiz. Da 
minha parte, fiz o que pude para evitai-a, prestando-me a tudo· 
quanto fosse p.reciso para conjurar o mal. Sómente o que desejava 
era. que do grupo de medidas a praticar-se, resultassem a g'randeza, 
a riqueza. e o bom nome da nossa patria . Fui até ao doloroso sacri-
fício de, transgredindo as leis commeréiaes abrir os livros do banco. 
que eu . administrfl:va, a uma co~missão de illustres deputados, no-
meada para exammar a sua escnpturação. (Apoiados.) · 

A mim, que tudo isto tolerei, só para não ser considerado como· 
obstaculo ás medidas que então eram consideradas como salvaterio 
do cr_ed~to publico, rep_resentado pelo banco, ha de o nobre deputado, 
perm1ttlr que me expnma neste assumpto com toda a independenci!l. 
e franqueza, como é habito meu . (A.pm'ado$, m1~ito bem.) 
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Repito, pois, o que disse em 1891: O paiz necessita do concurso 
de todos nós (tapoiados), mas principaimente pelo lado dos interesses 
materiaes, da fomentação e desenvolvimento das indnstrias pam a 
formação da riqueza - do que pelo lado puramente político. Este 
virá depois. . 

Hoje parece que se pretende inverter o conhecido aphorismo -
as boas finanças fazem a boa política. Não póde ser . 
. O de~nvolvimento material do paiz, a sua riqueza e independen-

Cla, conqmstados pelo trabalho, é que hão de fazer uma boa política, 
elevando-nos no conceito do mundo. ( Apoi'ados. ) 

O SR. 0ITICICA - Estou de perfeito accôrdo com V. Ex. 
UM SR. DEPUTADo - Hoje não ha política, nem causa aiguma. 
O SR. MAYRINK - E' por isso que peço a cooperação dos nobres 

deputados para, sem preoccupações, tratarmos de estabelecer medidas 
que nos possam preparar dias mais felizes e nome mais respeitado_ 
(Apoiados e apm·tes . ) 

Deve-se lembrar o nobre deputado o Sr. Rosa e Silva que, pela 
fórma da conversão estatuída no decreto de 17 de dezembro, deviam 
os juros da.s apolices ser pagos ao banco, afim de com elles constituir 
um fundo de garantia correspondente á differença entre o producto 
do ouro e o total da respectiva emissão. 

Mas, tendo o illustre deputado aconselhado que em lagar da 
conversão se mantivessem os lastros, parece que esse fundo perdeu a 
razão de ser, devendo, portanto, desapparecer o art. 6° do projecto. 

Realmente, si o fundo de garantia é feito á custa dos juros das 
apolices de conversão e, si estas não existem, é cla.ro que o fundo 
não póde existir. (Apartes.) De nenhum outro fundo de garantia 
tenho noticia, e o proprio decreto de 17 de dezembro não está em 
vigor na parte referente aos lastros. (A partes. ) 

O SR. RosA E SILVA - V. Ex. não póde considerar em vigor 
uma parte do decreto e a outra não. 

O SR. MAYRINIK - E' este o grande ponto de divergencia de 
opiniões sobre o decreto de 17 de dezembro. E' elle que conduz á 
inconstitucionalidade. Mas esta parte do decreto é justamente uma 
das que o governo reservava ao Poder Le'gisla.tivo e que não foi 
executada. 

O SR. RosA E SILVA - Tanto foi executada que o governo deu 
o lastro do Thesouro e remetteu J.OO. 000 libras ao Banco da Repu-
blica do Brazil para pagamento de juros. 

O SR. MAYRINK - Permitta-me o nobre deputado. O governo 
poderia mandar ao Banco ela Republica apolices e ouro, para vender 
e sa,tisfazer o fim prescripto no decreto, que é o resgate do papel-
moeda. 

O SR. RosA E SrLVA - Tanto executou, que remetteu para Lon-
dres 500. 000 'libras. 
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O Sa. MAYRINK - Executou em uma parte, mandando resgatar 
o papel-moeda, mas esta é outra questão. (Apa1·tes.) 

Foi uma execução parcial e sobre objecto considerado de grande 
importancia . A execução, pois, do decreto limitou-se unicamente a 
parte em que mandava resgatar papel-moeda. 

O SR- RosA E SILVA - Era em virtude desta parte do decreto 
que elle podia dispô r do lastro. Elle dispoz; logo executou. E' logico. 

O SR. MAYRINK - Atte,nda V. Ex. O governo mandou vender 
a polices e ouro, mas não fez a operação que o decreto mandava fazer, 
i sto é, a conversão dos la.stros. Eis a verdade. 

Quanto á grande questão da inconstitucionalidade do decreto, 
direi que elle é para mim muito discutível. 

Não sou especia'Lilsta; do conjstitucionalisa.no~ não sou formado 
e m direito; mas, até onde a pratica, e os factos podem guiar o meu 
raciocínio, quer . me parecer o seguinte : desde que um poder reco-
nhece e confessa a existencia e a superioridade de outro poder ao 
seu proprio, não é um poder que transgride, não é um poder que 
usurpa attribuições do outro poder . · 

O SR. RosA E SILVA dá um apa.rte. 
O SR. MAYRINIK - Nos verdadeiros termos do direito não dis-

cuto com o nobre collega, que é um douto e póde me dar lições; mas 
não posso admittir, em absoluto, que se diga que o Poder Executivo 
usurpasse attribuições do Poder Legislativo, quando aliás o reconhe-
ceu e lhe prestou a devida homenagem submettendo á sua approva-
ção o acto ·que praticou exorbitante da sua esphera. O meu caso, 
preciso tornar bem claro, é o do juiz da medida, sob o ponto de vista 
€Conomico, e não o do jurista, sob ó ponto de vista da legalidade 
constitucional. 

O SR. RosA E SILVA - O proprio autor do substitutivo reconhe-
ceu a inconstitucionalidade da medida, e só agora é ella posta em 
.duvida. 

O SR. MAYRINlC - Tenho ainda outras medidas a apresentar, e 
que serão publicadas. Como, porém, a hora está adeantada, vou ter-
minar, pedindo á Oamara desculpa de ha.ver tomado seu precioso 
tempo . 

VozEs- Muito bem; muito ·bem! 
(O otador é cumprimjentado po1· todos os Srs. dJeputiados pre-

sentes .) 
Vem á mesa, é lida, apoiada e entra conjunctamente em discus-

são a seguinte emenda.: 
Ao art. 8. o Em vez de 100. 000 :000$ - diag-se-:- 60.000 :000$000. 
Supprimam-se as palavras -'--- afim de occorrer ás neces·sidades 

das industrias nacionaes, que tenham condições 
EmendaiS de vitalidade - e accrescente-se onde convier: 

§. A emissão de bomts será destinada espe-
eialmente a auxiliar emprezas industriaes existentes em boa.s con-
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dições de credito e desenvolvimento, sendo um terço da ennssao para 
as emprezas fundadas na capita.l e os dous terços restantes para as 
lo c alisadas nos Estados do União. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1893.- Bellarmino Cameim. 
Ficam sobre a mesa para serem opportunamente apoiadas, as 

seguintes emendas: 
Ao art. 2 . o Em vez de - 6 - diga-se - 12 . 
Ao paragrapho unico do art. 3° substitua-se pelo seg·uinte: 
O governo fica autorisado a indemnisar os bancos que, em vir-

tude do art. 4° do decreto n. 1.154, de 7 de dezembro de 189 O, 
decahirem do direito de emittir notas ao portador e á vista. 

§ 1. o A indemnização terá por base os juros ·conespondentes its 
apolices depositadas no Thesouro N acionai como lastro de emissão. 

De igual fórma, e á mesma taxa de juros, proceder-se·ha relati-
vamente aos lastros metallicos, que para tal effeito serão estimados 
ao cambio par de 27 d. por mil réis. 

§ 2. ° Fica em inteiro rigor o art. 4°, n. 4, de decreto n . 165, 
de 17 de janeiro de 1890, em relação aos bancos que não entrarem 
em accôrdo com o governo sober o q1~antum da indemnização. 

i§ 3. o A indemnisação referü·~se·ha ás especies dos lastros ori-
ginarias das emissões; não sendo consideradas as permutações havi-
das após o decreto n. 1.154, de 7 de dezembro ·de 1890. 

•§ 4. o Fica extensiva aos bancos da Republica, dos Estados Uni-
dos do Brazil e Credito Popular do Brazil, cujos privilegias de emit-
tir foram cassados pelo art . 3° do decreto n. 1.167, de 17 de dezem-
bro de 1890, o direito á respectiva indemnisação. 

Elimine-se a segunda parte de,ste paragrapho unico. 
Ao art . 4° substitua-se pelo seguinte: 
Os lastros de ouro e apolices existentes no Thesouro como base 

de emissões bancaria,s serão convertidos em apolices ' de capital e 
juro - ouro - na razão de 3 % ao anno. As condições de resgate 
e valor destas apolices serão estabelecidas pelo governo. 

§ 1. 0 O ouro e as apolices que o representam serão calculados ao 
preço do dia da conversão; e as apolices de moeda corrente pelo seu 
valor nominal. 

§ 2. o A differença que resultar do producto dos lastros para 
o total da emissão será tambem coberta por apolices do mesmo typo 
e condições acima referidas . 

§ 3 ; o As apolices não vencerão juros emquanto estiverem deposi-
tadas no Thesouro N acionai. 

'§ 4. o Quando fôr decretada e se verifique a circulação metal-
lica, o governo providencia,rá no sentido de ser restituída ao banco 
.somma igual e na mesma especie do seu l astro metallico actual para 
acudir ao troco das notas; dispondo pa,ra esse fim das apolices que 
forem necessarias e annullando as excedentes. 
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i§ 5. o Nessa occas1ao o goven10 entrará em accôrdo com o 
banco . quanto a.o modo de serem comprehendidas no troco por espe-
cies, as notas emittidas sobre apolice31 nos termos do art. 1 o do de-
creto n. 165, de 17 de janeiro de 1890. 

§ 6. o O governo fica autorisado a crear apolices de moeda cor· 
rente de juros de 4 % com a.pplicação ao resgate do papel-moeda ~o 
J~si a do. E stas apolices só serão emittidas na propOTção e em vir-
tude de propostas, ao preço do mercado, nunca, porém, abaixo do 
par, fazendo o governo recolher á caixa de Amortiza.ção as notas 
recebidas em pagamento, para .serem incineradas. 

Art. 6 . o : elimine-se . 
Ao art . 7° em vez de - pelo fundo de garantia - diga-se : pela 

differença entre o produ,cto dos lastros e o total da emissão de accôr-
do com o § 2° ·do art . 4° deste projecto - ficando dependente de 
ulterior deliberação do Congresso N acionai qualquer resolução sobre 
a emissão do banco. 

Elimine-se a 2a parte deste artigo. 
Ao art. 8° accrescente-se: 
§ 5. o Estes - bonus - terão por fiança todo o activo e bens do 

banco, preferindo a quaesquer outros títulos c;ie divida. 
Ao art . 11 em vez de - .seja decretado. . . até . . . Estado, diga-

se: fôr decretado pelo . governo. 
Ao art. 12 . Elimine-se . 
A 2a parte passa a ser art. 12 . 
Accres:cen te,.,se,: 
Artigo. O governo fica autorisado a, cobrar em ouro os direitos 

de importação nas alfandegas e repartições de arrecadação da União, 
mediante aviso prévio de 60 dia.s pelo menos. 

Artigo. Nenhum banco de deposito e descontos poderá operar 
ou continuar a operar sem haver realizado effectivamente no paiz, 
pelo menos, 50 % do seu capital. 

Esta disposição é extensiva. a quaesquer agencias ou succursaes . 
de banco com séde no estrangeiro. 

Artigo. Os lastros existente.s no Thesouro N acionai, que pela 
conversão pa.ssam a propriedade do Estado, poderão ser entregues 
ao Banco da Republica. do Brazil para ser utilisados em operações 
cambiaes, mediante a inspecção do mesmo Thesouro. 

Dos lucros retir ar-se-ha a commissão do banco, segundo accôrdo 
com o governo, sendo o saldo escripturado como receita do Thesouro 
Nacional. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1893.-F'. P . g!ay?·inlc. 
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SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O Sr. Mayrink - Sr. Presidente, as considerações que tiw 
a honra de subroetter hontero á O amara sobre o projecto n. 39 A, 
de 1893, limitaram-,se ao a.rt. 6° do mesmo projecto, cuja elirnina-
ção me parece aconselhada pela cf.lherencia, visto ter desappareciclo 
a causa ~ue originara o fundo de garantia. 

As emendas, porém, que sujeitei á sabedoria da. Oamara Yão 
além. 

Venho, pois, de novo . á tribuna para explicai-as, afim de que os 
Srs. deputa·dos possam apreciai-as e julgai-as com pleno conLcri-
mento de causa. 

O art . 7° do projecto trata do caso de liquidação amigavel on 
.judicial elo banco, em que o governo assumirá a responsabilidade ela 
emi~são, fazendo-se representar como credor preferencial sobre os 
demais credores pelo fundo de garantia. 

Como já tive occasião de explicar, este fundo ele garàntia não 
póde mais ser formado, porque os juros elas apolices em que se con-
vertirum os lastros bancarias, em face do art . 6° do decreto n. 1.167,. 
de 17 de dezembro de 1892, deixaram de existir, uma vez que o 
art. 4° do actual projecto n. 39 A ·dispõe contra a conversão. 

As.sim, não ha tambem razão para que . o governo, no caso ele 
liquidação do banco, figure como credor por esse mesmo fundo. 

Acho, pois, que deve ser eliminado este a.rtigo. 
Entretanto, como apresenta emenda ao art. 4° do actual pro-

jecto n . 3 A, no sentido da conversão dos lastros, e sendo provavd 
que ainda mesmo ao preço eleva.do do ouro a importancia total ela s 
emissões não seja attingida, dando-se consequentemente uma diffe-
rença maior ou menor, penso que esta differença deve ficar t ambem 
coberta por apolices. 

E, como taes apolices representam uma parte do activo do banco, 
pois, como disse, ellas procedem da differença entre o valor dos 
lastros e a res.pectiva emissão, me pa.rece claro que, no caso de li-
quidação do baneo, amigavel ou judicial, antes de dar-se a conversi-
bilidade das notas·, o governo .se apresente como credor preferiYei 
pela importancia desta differença, não pelo furido de garantia -
que não existe desde que rio meu sys.tenia não vencem juros as apo-
lices emquanto estiverem no Thesouro e de lá só sahirão nos termos 
a que já· me referi, - mas pela massa geral do activo, onde se acha 
representada. a emissão do banco. 

Proponho · tambem que se elimine a segunda parte do art. 7°~ 
porquanto perde sua razão de ser em vista ·do que acabo de expô r. 

O art. 8° trata do bonws. 
E' esta a parte do projecto que tem soffrido mais porfiado e 

profundo debate nesta casa e mesmo. na Imprensa. 
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Peço licença aos honrados deputados com os quaes me acho em 
divergencia, para dizer-lhes que, no meu entender, o bontif! não é 
papel-moeda, como aqui se tem affirmado _ O papel-moeda é um 
instrumento de credito, mas de natureza especial; é a um tempo 
agente de permuta e meio circulante- Corre por si baseado no cre-
dito do paiz, desempenhando uma funcção de caracter especial, que 
a nenhum homem, versado em assumptos financeiros, é licito ignorar. 

Determinadamente, porém, não tem garantia ou premio presta-
belecidos porque gosa da maior de todas : a . garantia da riqueza pu-
blica e particular, isto é, a que decorre do capital agrícola e indus-
trial, fomentador do trabalho e do progresso em suas va1'ias mani-
festações. 

Em conclusão, e para nos servirmos da definição de um dos 
mais autorisados mestres da scieneia, o papel-moeda, que é um ti-
f·ulo fiduciario com curso forçado, constitue, em certas circmnstan-
cias especiaes, um emprestimo feito a emprestador indeterminado, 
sem qve sejam estipulados juros em favor do credor. 

O bomqs terá, si os illustres deputados assim o quizerem, a ga-
rantia da nação, só pelo unico facto de autorisar a lei o recebimento 
desses títulos nas repartições fiscaes ; mas, perante os princípios 
scientificos que regulam a materia, o bonus não passa de um papel 
todo particular, porque tem uma origem toda especial; serve não 
só para collocação de capitaes, mas tambem possue a funcção de 
papel de circulação, vencendo juros . · 

O Thesouro e as estações publicas rec.ebem-11'0 em pagamento, 
gyra de mão em mão, e presta grande incremento ao movimento 
geral das industrias _ 

O bom~s, emfim, na phrase de Clercq, apresenta um exemplo 
notavel de papel de circulação vencendo juros, procurado pelo pu-
blico e vantajoso para o Thesour_o. (ApoiJados.) . 

O Banco da Republica do Brazil, rodeado embora de todos os 
favores, todas as garantias e regalias, não é o Thesouro Nacional. 

O SR. OrTICICA - Quasi que é pelo decreto de 17 -de dezembro. 
O SR. MAYRINK - Mas não é. 
O bonus, tal qual o creou esse decreto, Sr. Presidente, é um 

titulo baseado simplesmente no credito das instituições que o garan-
tem com os seus haveres, com as suas concessões, com os seus capi-
taes, com os seus interesses; é um papel exactamente igual ao emit-
tido pelas sociedades anonymas e qualificado sob a denominação 
geral de debentu1·es, de obrigaçõ0s ao portador ou de títulos de prela-
ção; prima pela preferencia nas garantias, pela preferencia entre 
os credores. 

Conseguintemente, á luz da sciencia, ha differença súbstancial 
entre papel-moeda, que não tem credor determinado, e o titulo ba-
ooado no credito de uma instituição particular, mediante. contracto, 
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vencendo juros e resgatavel em prazo certo. Sustento, pois, que o 
bonus não é papel-moeda. (Apoi.ados.) 

O SR. OrTICICA - V. Ex. acredita que, sem curso legal, esse 
papel seria acceito ? 

O SR. MAYRINK - Nestas questões, deve tomar-se o geral de 
deixar o particular. O nobre deputado, que é formado em sciencias 
jurídicas, que deve conhecer as applicações. do direito ás sociedades 
anonymas, que está habilitado a fazer a .distincção jurídica entre 
os differentes papeis de credito, não é capaz de provar, mas de modo 
que não seja apenas pelo desejo de contrariar uma opinião, - que 
o bomLs e papel-1noeda são uma e a mesma cousa. 

O SR. OrncrcA - Tem o característico do papel-moeda, que é o 
unico papel que circula nas repartições fiscaes. 

O SR. MAYRINK - Já vejo que o nobre deputado não prestou 
attenção á minha argumentação . 

Senhores, o facto, todo particular, de circular o bont~s nas re-
partições fiscaes não reveste esse t itulo das propriedades particulares 
ou singulares ·do papel-moeda. 

Autorizar a lei que o bon~~s seja acceito nas repartições fiscaes 
da União não quer dizer que esse t itulo fica investido do poder de 
circular çomo moeda; i sto é, que nas transacções da vida economica 
e industrial, elle sirva ás relações de din~eiro, como si dinheiro fosse-

E' facultativo para o publico. 
Tambem ha sido commenta!do o termo bonus . Não discuto a de-

liominação. Si o fizesse, achal-o-hia improprio, porqu~ é um titulo 
de divida; em absoluto, não é bom para o devedor nem para o cre-
dor, e bonus só póde signifioar que o governo ou o estabe'lecimen to 
de credito que o emitte se encarrega de fazer boa a somma represen-
tada. Por conseguinte, a denominação pouco importa e mramen te 
exprime a substancia da cousa, sendo que, entre nós, ha adaptações 
que estão longe de responder ao v-alor scientifico dos termos, e nã5 
poucas vezes vemos o povo baptisar um titulo como bem lhe parece, 
perpetuando-se desta arte uma denominação puramente arbitraria . 

Temos, par-a exemplo, este facto : 
As apolices do emprestimo de 1868, contr ahido pelo finado Vis-

ronde de Itaborahy, de saudosa memoria, no peior momento da 
guerra do Paraguay, foram emittidas na mesma occasião em que 
eomeçava a funccion ar uma companhia de carris urbanos ; e o povo 
alcunhou as apolices. e os carros dessa companhia com a denominação 
geral de bo•J'IJàs . 

E assim são conhecidos uns e outros até hoje, quer pelo poro, 
quer pelos financeiros e até officialmente pelo governo. 

N:ão façamos, pois, questão ele palavras. Consideremos que bonus 
é um titulo como debeni~t.lres, como qualquer mitro que grava os bens 
de uma sociedade particular. Não é um titulo publico; não é papel-
moeda, porque não é meio circnlante . 
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Quanto ao que se tem dito em relação á applicação desses bonus, 
nada posso adeantar, porque, não fazendo parte da administração 
do banco ignoro qual o mo{lo pratico por ella estabelecido para 
levar est~ titulo a todos os recantos do paiz, no interesse de auxiliar 
:as industrias . 

O Sn. OrTrcrcA - Era natural que V. Ex . soubesse, como 
soube do emprestimo da Oeste. 

O Sn. MAYRIN[c - Não sei; além de que, são causas distinctás 
quanto aos intuitos e ao campo ele acção. 

llifas acredito piamente que a administração de um banco subor-
dinado ao Estado, composta de cavalheiros distinctos, acima de toda 
a excepção, dedicados á causa publica, que conhecem a necessidade 
de alentar a industria, fonte principal da nossa producção e base 
ele nossa riqueza, dará a esses títulos a conveniente applicação, dis-
tribuindo-os com a mai'or justiça e igualdade por todos os. Estados 
ela Uuião, deixando de lado as versões dos malevolentes que propa-
lam serem elles aproveitados para pagamento de velhas dividas, 
cujos creditas pejavam a carteira do banco. (Apoiados.) 

Ou a Oamara tem confiança na sabedoria e no patriotismo do 
governo ou não tem. Si tem, para que. detalhar a distribuição do 
bon'lds por Estado.s, quando aliás é certo que o governo como a ad-
ministração do banco hão de ser escrupulosos na applicação deste 
recurso, pensando no engrandecimento geral do paiz? ( M'Uitos. apoia-
dos .) 

Nós, que acompanhamos e estudamos a marcha dos Estados, 
infelizmente notamos que nem todos estão em identica e perfeita 
igualdade economica e financeira, pelo que difficil será a distribui-
ção, que obedeça a uma regra fixa, tanto mais quanto a maior parte 
das industrias, já em prospero desenvolvimento nos Estados, <>ão 
constituídas por capitaes subs·cripto.s aqui, onde tambem estão as 
sé de das administrações . 

E' uma questão, pois, que melhor será ficar affecta ao criterio 
do banco, que tem sobre si a fiscalisação do governo. (Apoiados.) 

A distribuição deve ser equita tiva para que produza seus effei-
tos salutares, e é por isso que julgo mais acertado que se attribua tal 
serviço á administração do banco, cujo criterio e patriotismo não 
poderão soffrer duvida . 

O SR . OrTrcrcA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Reconheço, e Deus me livre de duvidar da 

moralidade e criterio de que gosam a administração publica e a do 
Banco da Republica do Brazil. 

O SR. OrTrcrcA - Não faTio quanto á moralidade. 
O SR . MAYRINK - Não faço questão de palavras nem de 

pe.ssoa s. 
O Sn. OrTrcrcA dá um aparte. 
O Sn. MAYRINK - Isso é uma questão que preCisa ser estudada, 
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attendendo-se ao meio e ás circumstancias que actuaram na occasião, 
e que levaram a administração publica a assim proceder. 

E' muito facil criticar obra feita, mas é muito difficil levantar 
uma planta e delinear a grandeza e solidez de um edifício, servindo 
a todas as exigencias a que é destinado. 

Não, senhores, hoje nos achamos todos habilitados a criticar o que 
se fez em 1889 e 1890, e nos esquecemos de que nestes ·dous a nnos 
muitos dos críticos de hoje eram os que avolumaram as transacções, 
as especulações, agitando os grandes interesses que se lev.antavam . 
(Apoiit»dos.) 

Senhores, estamos discutindo em 1893, quatro anuos depois do 
inicio da Republica e si ·confessamos hoje que errámos, cumpre que 
tenhamos o patriotismo de procurar medidas qua tendam a corrigir 
esses erros, j á agora communs a todos_ (Apoiados.) 

O SR. OrTICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - O paiz não póde ser governado, nem entrar 

no regimen preparador da sua grande,za futura, si nos conservarmos 
neste perigoso terreno das recriminações, abandonando os remedios 
salvadores na conjunctura difficil e calamitosa em que nos encon-
tramos. 

O passado pertence á historia __ . 
O SR_ OrTrcrcA - Mas é uecessario não se fazer o mesmo que 

já se fez. 
O SR. MAYRINK - O historiador é que imparcialmente ha de 

julgar dos homens e dos factos á luz dos documentos, sem paixões e 
sem preoccupações de qualquer ordem, assignalando com o estylete 
da verdade a responsabilidade de cada um e as consequencias do 
erros praticados. (Apoiador;. ) 

Nós, que atravessamos um período, digamol-o, ainda revolucio-
nario, e que infelizmente vemos o paiz conflagrado sob o ponto de 
vista político, lamentando o sangue brasileiro que corre a jorros no 
valoroso E stado do Rio Grande do Sul, sentimos a necessidade de 
-fechar a sete sellos o livro do passado, e pôr de uma vez termo a 
estereis pleitos de odios pessoaes, que nada aproveitam e só servem 
para reviver magoas e resentimntos no seio de uma só familia, que 
só póde ser grande, sendo unida e laboriosa á sombra da paz. 
(Apoiados. ) 

O que nos cumpre é corrigir os erros, e não revivel-os para per-
sistir ou reconvir nelles. 

O SR. OrTICICA - Sim, mas não aggraval-os tambem. 
(Apartes.) 

O SR. MAYRINK - Do que tenho dito, Sr . Presidente, infere-se 
que considero o bonus um t itulo de credito ele. gra1lde valor, e que 
por isso pó de prestar grandes serviços ao paiz _ 

Naturalmente, devido a esta qualidade é que o governo permit-
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ti u fos8e. recebido nas estações fiscaes, em pagamento de impostos e 
direitos . 

O SR. 0ITICICA - V alem o mesmo que os debentuTes da Geral . 
O SR. MAYRINK - Oh ! pelo amor de Deus ; isto é uma heresia! 
O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. :MAYRINK - Pois, senhores, um titulo emittido com a 

responsabilidade de um banco, como o da Republica, fiscalisado pelo 
governo, póde valer o mesmo que um titulo da Geral, fallida e liqui-
dada em todos os tribunaes da honra e da justiça~ ! 

O SR. 0ITICICA dá um aparte:. 
O SR. :MAYRIN1K - Si ha quem queira continuar na 1)olitica do 

descredito, não serei eu quem acompanhe os proselytos de tão triste 
causa. ( lJ!I ui to bem. ) 

O SR. 0ITICICA dá um aparte . 
O SR. MAYRINK - :Mas, é preciso, Sr. Presidente, que fique 

bem firmada a comprehensão do que é o bonjus, afim de que a Oa-
mara ·dos Srs . Deputados possa votar no assumpto com perfeito 
conhecimento ele causa. 

Senhores, o bomt,S não é um titulo sem expressão. 
O banco não póde emittil-o, senão quando elle signifique uma 

transacção real, firmada por escriptura publica, e tendo por garan-
tia os bens moveis e immoveis do mutuario. Sobre essa garantia 
repousa tambem a responsabilidade directa do proprio banco, que 
é o fiador e principal pagador elo juro e amortisação . 

O SR. 0ITICICA dá um aparte . 
O SR. :MAYRINK - Não . O bon;us exprime uma garantia real, 

representada pelos bens moveis e immoveis do mutuario e, ainda, 
pelos bens do banco que o emitte; é um titulo que tem como instru-
mento comprobatorio uma escriptura publica. 

O SR. 0ITICICA - E os debentu1·es não tinham~ (A partes.) 
O SR. MAYRINK - Não discutamos assim, porque então será 

preciso voltarmos sempre ao ponto de partida. 
Oomprehende-se que não estou aqui para defender ou accusar a 

Companhia Ger al ; estou discu tindo um titulo, que faz parte de um 
projecto, de cujos termos não me posso afastar. Não vou procurar 
um símile ou parallelo em outros títulos para apreciar estes . . 

Estou me referindo ao bon.tt,S de que trata o decreto de 17 dé 
dezembro, e a minha obrigação no ponto de vista em que me collo-
quei, é explicar o que. elle é . 

Si o titulo A, B ou O, é igual ou não a elle; nada tenho que 
vê r com isto . Portan to esperando V. Ex. acceite esta explicação, 
ha de perrni ttir-me que. não responda mais a apartes, que aprecio, 
mas que não vcem a proposito . 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
o. SR. MAYRINO.;: - Sr. Presidente, ·dizendo a natu reza; a pro-

ccdencw do bomrs, e a segurança, o serviço que elle póde prestar ao 
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-progresso economico da nossa terra, julgo que a Camara mms acer-
tadamente, mais patrioticamente procederá confiando a distribuição 
<l.elles, como já tive occasião de dizer, ao criterio ela administração 
.do banco, que tem ainda para fiscalisal-a o govemo. 

Entretanto, para maior segurança e de uma ·vez acabar com 
todas as questões que possam suscitar-se em relação á natureza juri-
·dica do bonus e como deva ele ser qualificado o portador delle na 
.concorrencia de credores dado o caso da liquidação do banco - pro-
ponho a seguinte emenda: 

- "Estes bomts terão por fiança todo o activo e bens do banco, 
preferindo a quaesquer outros títulos de divida." 

Parece-me que no decreto de 17 de dezembro, que creou estes 
t ítulos, não está clara e terminantemente definida a sua natureza 
jurídica. 

E' verdade que o banco emitte o titulo á solicitação de uma em-
preza ou de um particular, que, de accôrdo com a lei, lhe dá seus 
bens em garant~a. 

Mas levantou-se no meu espírito uma duvida toda de fundo 
jurídico, e é : si o facto de ser o banco o emissor do titulo, importa 
para elle o ficarem seus bens ligados á garantia, e si firma o direito 
·de preferencia ao portador, na concurrencia de credores do estabele-
()Ímento, sem expressa declaração da lei. 

P ara solver esta duvida, aconselho se accrescente ao projecto 
a minha emenda, que não é nem mais nem menos sinão o que dispõe a 
1ei das sociedades anonymas sobre títulos ao portador. 

No art. 11 estabelece o projecto que a conversibilidade da nota 
só se dará no caso do cambio subir a 27 d. e nesta taxa conservar-se 
por um anuo, ou quando seja decretada a abolição do curso forçado 
para o papel moeda do Estado, vigorando até que ella se dê ,a lei 
de 29 de maio de 1875. 

Proponho que onde se diz - seja decretada a abolição do curw 
forçado - diga-se : - desde que fôr decretada pelo governo; -
quero dizer: decretada a conversibilidade da nota. 

Hontem, quando toquei neste assumpto, tornei explicito o meu 
pensamento em relação á conversibilidade das notas, ou por outra, 
-em relação á circulação metallica. 

Comprehendia eu que no regimen de 1890, em que se fundaram 
os bancos regionaes, tendo sido a:dmittido o lastro de apolices, havia 
ne.cessidade de resguardo contra os artifícios que determinassem a 
.elevação do cambio a 27 d. ; - artifícios que poderiam levar taes 
instituições a entrar no período das emissões conversíveis, do qual 
teriam de recuar logo que elles cessassem, produzindo isto não só 
máo effeito como prejuízos graves ao banco e ao paiz. 

Era, pois, necessario uma medida ·de cautela, da qual resultasse 
a segurança de que, si a elevação elo cambio a 27 d. tivesse lagar 
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e se fixasse por um anno, constituiria isto . prova ev~dente de que 
o fôra pelo natural desenvolvimento economlCo do pa1z. 

Não se dera, portanto artifi'cio. Mas desde que o pensamento 
de hoje, menos o meu, é não fazer a concessão dos lastros, e antes 
levar-se o paiz ao regimen da conversibilidade, parece-me melhor 
que fique ao governo a responsabilidade de decretar, quando a julgar 
opportuna perdendo assim toda a razão de ser á restricç~o de um 
anno, estatuída para a permanencia do cambio na taxa de 27 d. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Essa attribuição pertence ao 
Congresso. 

O SR. MAYRINK - Neste caso, desde que a lei é quem manda, 
não se pó de dizer que é acto do governo. E' ·do Congresso. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O Congresso não póde despir-se 
das suas attribuições. 

O SR. MAYRINK - Si é o Congresso quem o autorisa, como é 
que se despe das suas attribuições? 

Em vez de fazer amanhã, faça-o hoje; é uma questão de attri-
buição, pura e simples . Elle póde conferir hoje: o poder para ser 
exercido daqui a 10, 15 ou 20 annos; mas se não o quizer fazer, 
nem por isso periga a causa. 

Este paiz, Sr. Presidente, é tão rico, tão abundante. de recursos 
economicos, que, desde que reinar a estabilidade, a ordem publica, 
a confiança ger al, suffocando as ambições e as paixões, immodera-
das e injustificaveis, havemos, forçosamente, de entrar em grande 
prosperidade, quer queiram, quer não, transformando-se em muito 
pouco tempo esta situação anarchica em que nos achamos, em uma 
situação firme e de auspicioso futuro. (Muitos apoi'ados.) 

Então o regimen aureo virá por si mesmo. ( M~Litos apoiados.) 
. O SR. 0ITICICA - Isso já s.e dizia em 1890. 
O SR. M.nRINIK - Não, sei o que se dizia em 1890; respondo 

pelo que digo hoje . 
Esta autorisação que proponho, si fôr confiada ao governo, estou 

certo, só será posta em pratica quando elle adquirir a certeza abso-
luta de que as condições do paiz garantem a permanencia do cambio 
ao par: hypothese unica pàra que a conversibilidade das notas seja 
acto sério. 

O SR. MATTA MACHADO - Si o Sr . Oiticica fosse ministro da 
fazendo usava dessa autorisação e decretava immediatamente a con-
versão . 

O SR. ~fAYRINK - Isto é uma attribuição que lembro, na· con-
vicção de que não haverá um governo tão destituído de senso pratico 
e de criterio administrativo, que autorise a conversibilidade de notas, 
sem que o paiz esteja devidamente preparado. 

Si me conxencessem de que póde occupar o cargo de administra-
dor um brazileiro irreflectido e sem patriotismo, não lhe daria nem 
estas nem outras medidas que suggiro. 
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Proponho a eliminação da primeira parte do art . 12, porque 
na emenda que apresentei ao art. 4°, lembrei a creação de apolices 
com applicação ao resgate do papel-moeda do Estado. 

A segunda parte, porém, tratando de materia nova, proponho-
que passe a constituir o mesmo art . 12. Confere este artigo ao 
Banco da Republica do Brazil o direito exclusivo de. emittir notas, 
na razão dupla do fundo metallico, conversíveis, á vista. 

Ora, meus senhores, esta disposição, pelos seus precisos termos,. 
comprehende:-se, não póde ser posta em pratica senão quando o cam-
bio estiver a 27 d. Só assim será possivel a compra de ouro ao par, 
afim de que o banco possa emittir o duplo e cumprir obrigação de 
trocar a nota á vista . Já se vê que nessa occasião as codições do paiz 
se.rão prosperas, serão as melhores possíveis, não havendo por isso o 
menor risco para o banco em fazer essa transacção. Antes, porém,. 
qüe se apresente tal situação, é claro que o banco não irá comprar 
ouro a 22$ para emittir a 17$780; e ainda com a obrigação de troca r 
:1 nota á vista e á vontade do portador. 

Portanto, essa disposição do decreto é uma simples promessa,. 
dependente de dous grandes factores : o tempo e o trabalho. (Apoia-
dos.) O real, o positivo, o mathematico, está no art . 3° do decreto~ 
que cassa ao banco a faculdade de continuar a emittir. 

O que está, porém, no art. 12, que discuto, não passa, por em-· 
quanto, de uma promessa, que póde realizar-se, e que eu peço a DeuS' 
vêl-a realizada. 

O SR. 0ITICICA - Não verá nunca! 
O SR. MAYRI~K - Pelo amor de Deus, não se faça propheta de 

tão triste acontecimento ! 
Proponho, pois, que essa segunda parte do art. 12 passe a ser 

o artigo, e que a primeira parte se élimine, porque não tem razão· 
de ser. 
. Sr . Presidente, o projecto não tem mais artigo algum a que eu 
proponha emenda . Entretanto, tendo de completar o meu plano de· 
medidas, peço licença para accrescentar as seguintes disposições ao· 
projecto. 

"Art . O governo fica autorizado a cobrar em ouro os direitos-
de importação nas alfandegas e repartições de; arrecadação dm 
União, mediante aviso prévio de sessenta dias pelo menos . " 

O SR. 0ITICICA - Mais carga para o povo. 
O SR. MAYRINK - O nobre deputado julga que a cobrança em· 

ouro de uma parte dos direitos da importação é mais carga para o• 
povo! 

Não ha tal ! 
O nobre deputado não tem feito bem as suas contas de con.--

sumo, porque si as houvesse feito, veria . que nós pagamos em muito· 
bom ouro tudo quanto compramos e consumimos. 
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O negociante armazena a sua mercadoria a certo cambio, e por 
este faz o preço de venda. . 

E uma vez este firmado, a flactuação é sempre para elevai-o, 
ainda que o cambio melhore. (Apoiados.) 

Só em casos muito especiaes, e mesmo assim tratando-se de mer-
cadorias deterioraveis, ou que possam soffrer forte concurrencia -
é que o preços baixam . 

Em taes condições não creio que o imposto em ouro venha a ser 
mais carga para o povo . (Apoiados.) 

O consumidor já a tem, ou antes sempre a teve. (Apoiados.) 
O negociante é quem tira o bom partido. 
Concedo, para demonstrar a minha these, que o importador, 

que faz todas as despezas em ouro, isto é : custo da factura, commis-
são, juros, etc., etc., addicione, entretanto, os direitos em moeda 
corrente, como paga, e assim venda a mercadoria ao retalhador . 

Vê-se, porém, que isto se passa com o importador. 
Com o retalhador o mo'dtts operandi é precisamente outro. 
Elle compra, e levando ao custo tudo quanto deve constituir dcs-

pezas e lucros inherentes, firma o seu preço, que, aliás, nunca é abai-
xo elo producto similar no mercado, ainda que o cambio haja melho-
rudo. 

E', pois, baseado neste argumento que eu sustento o consumidor 
que paga em ouro; e que, salvo casos muito especiaes, as oscilla-
ções do cambio para a alta não lhe aproveitam. 

E ainda chamo a attenção da Camara para o facto de ser o pro-
dueto nacional envolvido na mesma regra. 

Confunde-se no mercado com o de procedencia estrangeira, para 
ímpol-o ao mesmo preço. 

O movimento da nossa cabotagem mostra a somma importante de 
generos nacionaes que entram para consumo, e no emtanto são ven-
didos como si fossem estrangeiro. (Apoiados.') · 

Si, pois, nem o que produzimos escapa á regra, por que razão 
havemos de tirar ao estado um recurso de que elle carece e tem di-
reito de havei-o? 

E assim, desde que o Estado cobre em ouro -a importancia desses 
direitos, V . E x., como representante da nação, como legislador, terá 
então o direito de impor uma applicação conveniente e util a esse 
ouro. 

O SR. OrTICIOA - Nesse caso a conversibilidade da moeda. 
O SR. MAYRINK - Muito bem, é isso mesmo, mas com o tempo. 
O SR. OrTrcrcA - },fas V . Ex. propõe o curso forçado. 
O SR. MAYRINK - O nobre deputado está misturando as ques-

tões. Não tratei, nem tenho que tratar de curso forçado. Finanças 
discutidas são finanças perdidas. 

V. Ex. venha á tribuna, onde tem representado papel impor-
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tantlssuno, pela sua illustra ção, exponha-nos as sua·s idéas, e o pair. 
yerá que existe entre nós absoluta opposição quanto ao ntodo real e 
pratico -de encarar as questões. 

'Sr. Presidente, o imposto em ouro é uma 'medida de com·fln iencia 
publica. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- E ' uma calamidade pubhca. 
O SR. MAYRINK - V. E x. sustentará essa opinião; porém, digo 

que é uma conveniencia publica. 
Este imposto não vem gravar por fórma alguma os interesses 

dos consumidores; e desde que o negociante vende a sua mercadoria 
e:m ouro, aproveitando-se de qualquer baixa do cambio para eleYar 
desmesuradamente o seu preço, e nunca allivial-o pela a!l:a, é justo 
que, em compensação, o Estado, que representa a somma dos inte-
resses do povo, tire tambem sua parte em provei to gera l, prepa-
rando o paiz para uma radical transformação no seu regimen cir-
culatorio. 

E demais, Sr. Presidente, não se trata de uma questão nova nes· 
ta casa. Em 1891 bati-me aqui por essa idéa, e muitos Srs. deputados 
apoiaram-me. (Apoiados.) 

A projecto da reforma bancaria approvado o anno passado por 
esta Oamara, continha tambem esta disposição copiada agora na 
minha emenda, palavra por palavra. (Apoiados.) 

.O SR. 0ITICICA - Entretanto não havia cem mil contos de bo-
nns! 

O SR. MAYRINK - Oxalá houvesse quinhentos mil. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Mas ist.o são idéas antagonicas ~ 
O SR. MAYRINK - Antagonicos, permitta-me V. Ex. dizer-lhe, 

são os princi pios que V. Ex. sustenta. 
E~tou com os bons principies da sciencia moderna, apezar dos 

meus 53 annos de idade; e, creio convictamente que o que ha de con· 
solidar a Republica no Brazil, será a pratiça dessas idéas que V. Ex. 
JUlga antagonicas, combinadas com outras medidas . que possam ga-
;"antir o futuro do paiz, libertando-o, desde já, das garras dos aven-
tureiros, que aqui chegam, ou por outros que aqui mesmo residem, 
I' o exploram desapiedadamente. (Apoiriclos ). 

E' preciso termos a coragem do nosso procedimento. 
Não nos devem preoccupar os descontentamentos, quando a ra-

zão e a justiça estão do nosso lado. 
Dóe-me ver o povo pagando impostos em ouro, sem que o Estado 

tire diss() o menor benefic10. (A pdiados.) 
Outra disposição que eu aconselho é a seguinte: 
Art . Nenhum banco de deposito e descontos poderâ operar ou 

continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, pelo 
menos, 50 ojo do seu capital. 
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Esta disposição é extensiva a quesquer agenClas ou succursaes de 
banco com séde no estrangeiro. 

Tambem não é medida nova. Foi aqui votada o anuo passado uo 
projecto de lei approvado pela Camara, e estava consignada na lei 
de 17 de janeiro de 1890. 

O SR. ÜITICICA - Não pôde ser executada, porque é um absurdo; 
o demonstrarei. 

O S:R. MAYRINK - Em methematicas só se demonstra um absur-
do por outro absurdo; mas onde é que V. Ex. vê absurdo nisto? 

A medida não foi executada porque a protecção, porque a dc-
ferencia e fraqueza ante os pedid.os, foram mais poderosas do que a 
voz da razão e do direito. 

Senhores, não peço para os bancos estrangeiros mais do que 
aquillo que exijo para os bancos nacionaes. Quero apenas que se es-
t abeleça igualdade perfeita em direitos, deveres e condições de . opc~
Tar, par& que todos possam, sem dbtincçõe~, colher a~ vantagens ,ou 
soffrer as desvantagens das transacções, deixando á boa ordem e tiuo 
das administrações o incremento dos interesses de uns sobre outros. 

Não exerço outros sentimentos que não sejam os do direito e da 
justiça. ( M witos apoiados) . 

Passo a expôr a ultima das emendas que offereço ao projeclv 
em discussão : 

Art. Os lastros existentes no Thesouro N acionai,, que pela con-
versão passam á propriedade do Estado, poderão ser entregues ao 
Banco da Republica do Brazil para ser utilisado em operações cam-
biaes, mediante a imprecção do mesmo Thesouro. 

Dos lucros retirar-se-ha a commissão do banco, segundp accôrdo 
com o governo, sendo o saldo escripturado como receita do Thesouro 
Nacional 

Sr. Presidente, não tenho d!idos positivos para sab0r com exa-
ctidã., o algarismo que em moeda e apolices tenha de passar ao E~
tado pela conversão dos lastros. 

Mas, seja qual fôr a somma, penso que para evitar a sua para-
lysação nas arcas do Thesouro, em desproveito completo da circuln-
~ão e dos interesses do paiz, póde ella ser entregue ao Banco da Re-
publica, que, sob a inspecção de um funccionario da immediata con-
fiança do governo, a movimentará por meio de operações de credito 
;:,ob a fórma de cambiaes . 

.Senhores, a principal razão da conversão é que, infelizmente, pe-
las condições políticas do paiz, nós não temos credito franco na Eu-
ropa, e nossos bancos nacionae~ por muito que façam ou desejem fa-
zer, não. podem estender· sua.s operações ao algarismo conveniente e 
IJecessarw. 

Portanto, entregues esses lastros 80 bnnco, ell6 póde fazer concur-
l:encia proveitosa e util aos demais saccadores, que, porventura arma-
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dos ele outras facilidades, exploram taes operações ao melhor elos seus 
interesses, fazendo oscillar o cambio á medida elas proprias c exclusivas 
tonveniencias. ( 1\!lttitos apoiadJos.) 

Um banco nacional, armado assim do credito que lhe dá o titu lo 
ou a moeda, que sahe do Thesouro, e que, depositados em mãos do 
banqueiro, puder operar com franqueza, dirigirá sem a menor duvida 
as operações em .sentido opposto ao actual ; contribuindo para melho· 
rar gradualmente o mercado de cambio, e consequentemcnte o cre-
dito do paiz no exterior. · 

O SR. OrTICI CA - Pai-a peior, diga V. Ex . 
O SR .. :M:AYRINK - Portanto, acho que não se trata de uma op~

ração excepcional no elenco das que o banco · póde fazer, e nas quaes 
·O Thesouro km certa responsabilidade. 

No projecto dá-se ao banco o direito ele encar regar-se do ser· 
viço da divida interna, e de receber em conta corrente os saldos do 
Thcsouro. 

Não é, conseguintemente, causa nova, o i·eceber o banco depo-
.sitos sob a fiscalização de um funccionario do Thesouro, e sobre os 
quacs terá de fazer operações cambiaes em beneficio do paiz. 

A segunda parte deste artigo refere-se a. interesses que podem 
.advir do manejo dessas operações, pelas quaes não pócle o banco dei· 
:xar de receber uma commissão. 

O banco é intermediaria e áge em nome d0 terceiros; por conse-
guinte, inquestionavelmente, tem direito a um certo interesse, que no 
·oCOmmercio chama-se commissão. O resto desse interesse deve per-
tencer á fazenda nacional, e será escripturado como :i·enda do The-
som·o. 

E' este, Sr. Presidente, o grupo de emendas que a minha apoucada 
·int.elligencia (não apo.iados) pôde formular, no intuito ele prestar ser-
Yiço desinteressado, mas leal, ao paiz. Devo, no emtanto, declarar que 
'não sou homem systematico em opiniões, nem tampouco tenho capri-
·Chos nestes assumptos, em que a pratica está quasi sempre c;m oppo-
úção á academia; apresento as emendas como base de est.uclos, e só 
faço empenho em que o Congresso decrete, approve, est.a lei bancaria, 
que, nas actuaes circumstancias, tem assumido as proporções de uma 
verdadeira reforma f.inanceil~a. Que ·o seu voto <Sol!enme c·onsulte 
os · interesses legitimas dó pafiz, tal é o legitimo e ardente anhelo de 
-quem, como eu, tudo sacrificará, para que a nossa cara patria lo-
gre um dia attingir a altura elos seus granclc.s destinos. ( iVInito bem, 
,.uxw bem o orddor é muito felicitado .) 

O Sr. R.osa· e SNva - Não venho fazer um discurso. Por occa-
sião da 2~ discussão pronunciei-rue francamente sobre o decreto de 17 
·de dezembro e offereci-lhe emendas que a Oamara honrou com a sua 
:approvação . Julgava-me assim dispensado ele voltar ao debate . As 
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emendas, porém, propostas pelo nobre deputado que me pre-
cedeu na tribuna, supprimindo a maior parte das que apresentei e-
foram approvadas pela Oamara, impõem-me o dever de examinar a& 
alterações que S. Ex. acaba de sustentar. 

Este é, Sr. Presidente, o unico objectivo que neste momento me-
traz á tribuna. 

Concordo com o nobre deputado que a situação actual do Brazif 
não deve ser estudada nos livros estrangeiros; é preciso attender prin-
cipalmente as nossas condições internas. Assim me enunciei por oc-
casião da 2a discussão do decreto de 17 de dezembro. 

Mas, assim como a situação actual do Banco não póde ser estu-
dada nos livros estrangeiros, assim tambem a questão da organisação' 
bancaria não póde ser elucid:ada na nossa flora, nem nas nossas flo-
restas, como quer o nobre deputado . 

Uma cousa é a questão industrial é outra é a questão da orga-
nisação de bancos emissores. 

Sr. Presidente, não discutirei mais a inconstitucionalidade do· 
decreto de 17 de dezembro; é já uma questão vencida. · 

O argumento invocado pelo nobre deputado em favor da consti-
tucionalidade do decreto, ·de que o proprio governo reconheceu que 
havia exhorbitado ·das suas attribuições, não tem a mínima proceden--
cia, o menor valor jurídico. -

A confissão feita pelo autor da inconstitucionalidade do acto7 

será quando muito uma attenuante, porém n:ão lhe altera a natureza. 
Senhores, é tambem minha opinião, que cumpre d.ar á questão 

financeira uma solução pratica que corresponda ás exigencias da si-
tuação que atravessamos, mas não é menos preciso acautelar o futuro. 

F oi ne-ste sentido que me manifestei e offereci emendas em 2" 
discussão, apezar de adversario do decreto de 17 -de dezembro; e-
é ainda encarando a questão sob esse duplo ponto de vista que venho' 
impugnar as emendas offerecidas pelo nobre deputado. 

S. Ex. me permittirá dizer que essas emendas cont rast am com 
as suas palavras; reproduzem p!j.ra peior a maior parte das disposi-
ções al teradâs do decreto de 17 de dezemb,ro. 

O nobre deputado começou estranhando que se mandasse pagar· 
pelo novo banco da Republica as indemnizações que o nobre deputado 
por S. Paulo consignou no seu substitutivo para os bancos regionaes,.. 
que foram privados do -direito de emittir pelo decreto de 17 ele de-
zembro . 

Disse S. Ex. : "Só deve pag.ar indemnisação quem lucra alguma 
cousa com aquillo que se vai indemniz·ar. Não Banco da Republica,. 
que não lucrou nada com aquillo de que hoje o pretendem fazer pagar 
a inclemnização." 

Surprehendeu-me, Sr . Presidente, ouvir semelhante proposição• 
do nobre deputado, cuja competeucia reconheço. 
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O nobre deputado não póde reconhecer que o monopolio do di-
reito de emittir é uma grande vantagem, um grande favor concedido· 
ao banco. 

O nobre deputado foi. o fundador do Banco da RBpublica dos Es-
tados Unidos do Brazil e deve lembrar-se que o mesmo decreto que 
lhe concedeu o direito de emittir, impoz ao banco diversos onus em. 
favor do Thesouro, e o nobre deputado não teria acceito os onus im-
postos si, porventura, a emissão não fosse uma larga compensação . 

Isto não é nenhuma novidade, isto fez-se no Brazil, isto faz-se 
em toda parte, e o nobre deputado lido como é na materia, não pódc 
ignorar que nos paizes mais adiantados se exige dos. bancos emissore~ 
até contribuições para os cofres publicas. 

O Banco de Inglaterra, por exemplo, paga, sob .a fórma de direito 
de emissão, uma contribuição de quatro a quatro e meio milhões. 

O Banco da Belgica contribue para o Estado com uma quart a. 
parte de seus lucros excedentes de 6 % . 

· O Banco da Allemanha concorre para os cofres publicas, annual-
mente, com tres a tres e meio milhões. 

Em França, a commissão nomeda para dar parecer sobre a rent-.... 
vação do privilegio de emissão ao Banco de França, commissão d::.s 
qual é presidente o eminente financeiro Sr. Léon Say, exige comU> 
compensação de uma prorogação apenas por 23 annos: - a prestação· 
de serviços gratuitos ao Estado e de adiantamentos sem juros, e maig 
uma contribuição de 1. 700.000 francos para os sete annos que ainda. 
faltam para terminar o privilegio em cujo goso já se acha o banco, 
e 2. 500.000 francos da data da pro rogação . 

Eis como se procede nesses paizes. Entre nós outorga-se o monu-
polio de emissão por 60 annos sem compensação, concede-se uma 
emissão de cem mil contos de von.u.s, que importam um auxilio á car-
teira -do banco, rescinde-se, independentemente de indmnisação, um 
contracto de resgate gratuito do papel-moeda do Estado no valor de. 
114.000 :000$, dá-se mais abatimento nos juros e prazos para paga-
mento dos debitos, e o nobre deputado pela Capital. Federal ainda 
considera uma iniquidade mandar pagar pelo novo banco as indemni-
sações resultantes do decreto de 17 de dezembro, com as. quaes se quer 
onerar o 'Tihesouro! 

O SR. MAYRINK dá um aparte . . 
O SR. RosA E SILVA - Senhores, minha supreza foi maior ainda,. 

subiu de ponto, quando vi o nobre deputado consignar no § 4° de suar 
emenda ao art . 3° a seguinte disposição (lê) : 

"Fica extensivo aos bancos da Rep1~blica dos Estados Unidos de. 
Brazil e Credito Popular do Brazil, cujos privilegias de emittir foram 
cassados pelo ar t. 3° do decreto de 17 de dezembro, "o direito á respc .. 
ctiva indemnização! !" 

Não sei em que principio, em que lei poderá ·O nobre deputada· 
encontrar fundamento par a semelh rmte direito á indemnização. 
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O SR. MAYRINK - V. Ex. quer tiral-o. 
O SR. RosA E SILVA - Conheço o direito de indemnisação por 

violação de contracto; mas francamente, ainda não vi ninguem preten-
der ser indemnisado por uma novação de contracto, feita com sua 
.audiencia e completo accôr.do. (A poiJados.) 

O que se sabe, é que a fusão elo Banco da Republica com o Banco 
do Brazil teve por fim salvar o Banco da Republica, e é publico e 
notorio que á fusão precedeu a reunião da assembléa geral dos accio-
nistas tanto de um, como de outro banco, sendo as respectivas directo-
rias autorisadas a acceital-a. 

Com0 vem, pois, agora o nobre deputado pretender ainda in-
demnisação para o Banco da R.epublica, que unanimemente votou a 
fusão e foi largamente aquinhoado pelo decreto de 17 de dezembro? ! 

O SR. MAYRINK - Peço a palavra para responder. 
O SR. RosA E SrLVA - Não comprehendo, não sei em que prin-

cipio se poderá basear semelhante indemnisação. Já vê, portanto, a 
Camara que a emenda do nobre deputado, longe de melhorar, como 
S. Ex. disse que tinha em vista, aggrava o decreto de 17 de dezembro, 
pois pretende 'ainda indemnisação de milhares de contos para um 
banco que fez uma novação de contracto, na qual foi largamente 
aquinhoado, não obstante ter grande e grave responsabilidade na anar-
chia financeira e nas difficuldades que ·atravessamos. (A poi'ados.) · 

Não foi mais feliz, Sr. Presidente, o nobre deputado na sua 
emenda ao art. 4°. 

O substitutivo do nobre deputado a este artigo é a reproducção 
para peior do art. 4° do -decreto de 17 de dezembro, rejeitado pela 
C amara. 

O ar t. 4. o do decreto de 17 de dezembro mandou substi tuir o 
l astro metallico e de apolices por apolices ouro com juros de 2 1!2 %, 
e que os juros fossem destinados a cobrir a differença entre o valor 
dos depositas e o das notas: coberta a clifferença, o Thesouro deixaria 
.de pagar juros . . 

O nobre deputado propõe ig11almente que se faÇa a conversão e 
que a differença seja logo coberta por apolices a custa do Thesouro 
e accrescenta que estas apolices não vencerão juros, o que tambem 
succederia na fórma do ·decreto, uma vez coberta a differença. E', 
portanto, a reproducção do art. 4° que foi rejeitado, com a modifica-
ção para peior no juro -das apolices, que será .de 3 % ouro, em Jogar 
de 2 112. 

O SR. MAYRINK dá um ·aparte. 
O SR. RosA E SrLv A - Isto é o que está na emenda de V. Ex. 

Vejamos agora como a justificou. 
Disse o nobre deputado : " São 95. 000 :000$ de ouro improductivo, 

que dorme~ na,s arcas do Thesouro, quando poderiam prestar um 
enorme serv1ço a nação." -

E' preciso não confundir a apparencia com a realidade. 
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O argumento tem visas de procedencia e poderá actuar na imagi-
nação daquelles que não descerem ao exame da questão, mas o nobre 
deputado não está neste caso, sabe que esses 95.000 :000$ que deveria111 
estar encaixotados, .se oxydando na phrase de S. Ex., acham-se em 
circulação na razão -do triplo. 

O nobre deputado sabe que essa quantia repre11enta um deposito 
sobre o qual foi concedido direito de emittir o triplo. Longe, poi s, 
de .ser um capital immobilisado, é um capital augmentado, que se acb<1 
reproduzido em maior somma na circulação. Isto é uma feliz combi-
nação da sciencia financeira. 

O ouro fica em deposito, mas é representado na circulação por 
maior somma de papel bancaria, ao qual elle serve de garantia e v:l-
lorisa como moeda que é de valor intrínseco. 

Essa immobilisação de ouro que o nobre deputado qualifica de 
crime de lesa patria, é a regra .seguid-a pelos principaes estabeleci-
mentos de credito; consideram-n'a ·indispensavel os bancos de França 
e .de Inglaterra que são citados como modelos de organisação ban-
caria, tanto que .suas notas obtem agio, .são preferidas ao ouro. 

No banco da Inglaterra faz-se oscillar a reserva entre 30 e 40 % 
dos compromissos á vista, e reputa-se isto tão importante que quando 
a reserva desce de 30 % o banco levanta logo -a taxa dos descontos; 
ao contrario, quando a reserva metallica sobe a mais de 40 % o banco 
baixa as suas taxas. 

Na França a reserva representa quatro quintas partes da cir-
culação e duas terças partes de todos os compromissos á vista. Essa 
reserva era em 4 de fevereiro de 1892, de 2. 626 milhões para uma 
emissão de 3 .134 milhões de f1'ancos . 

Na mesma data o Banco da Inglaterra tinha uma reserva de 
575 milhões para uma emissão de 627 milhões; e o Banco da Alle-
manha uma reserva de 1. 211 milhões e uma emissão de 1.198 milhões. 

Assim, em todos estes estabelecimentos de cre-dito, aquelles que 
nos servem de exemplo e estão organisados em bases solidas, se con-
seTva uma grande reserva metallica, immobilisada, se oxydando, até 
em barras ·de ouro, porque isto é necessario, porque esta reserva re-
presenta a garantia da emissão . 

ü nobre deput.ado, porém, quer que se prescinda desta garantia e 
que tenhamos o papel-moeda em circulação sem lastro que o valorise . 

O SR. MAYRINK dá um aparte. 
O SR. RosA E SILVA - Trouxe o si~le para provar qu~ o argu-

mento do nobre deputado, de que o ouro se está oxydando no Thesouro, 
não tem procedencia, porque isto se faz nos principaes estabeleci-
mentos de credito em quantias mais avultadas, e nem os governos, nem 
os banqueiros de.sses paizes se preoccupam com a immobilisação desse 
ouro, porque sabem que está largamente representado pela emissão c 
que é de-stinada a. valorizar essa emissão . . 

O argumento de que lá ha o regimen conversível, emquanto nós 
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não o temos, tambem não procede1 porque se fosse valio:a esta razão, 
de não ter o ouro parado na11 caixas do Thesouro, entao -os gve~no11 
desses paizes já teriam feito o que quer o nobre deputado: cl~cretanam 
o curso forçado para as notas dos bancos, .sem lastro de especie a_lguma, 
e atirariam na circulacão o ouro. Mas elles sabem quaes senam as 
consequencias, o que a;onteceria se atirassem esse ouro na circ~lação 
conjunctamente com papel bancario inconversivel, ~em lastro: Im~e
diatamente ficaria abalada a confiança, e a desv.alonsação, a deprecia· 
cão das notas seria inevitavel . 
, Entre nós que não temos a conversibilidade, entre nós que o papel 
se impõe pelo credito, com maioria de razão o lastro é indispensavel 
para valorisar a emissão. 

A theoria do nobre deputado nos conduz ao Lawnismo, e eu .não 
creio que, na época actual, sejam ainda sustentaveis as doutrinas de 
Law. O nobre deputado objectará naturalmente que quer a substituição 
do lastro metallico por apolices ouro, mas, como já tive occasião de 
dizer, não ligo irnportancia a essa distincção entre apolices ouro e 
apolices papel . A apolice, quer ouro, quer papel, não tem valor in-
trínseco e, no caso de insolvabilid·ade, ha de valer o que valer o credito 
do E stado. Não ha, senhores, quem possa demonstr ar que 
uma nota, ou qualquer outro titulo . inconversivel, pelo facto da, de-
uorninação - ouro - adquira valor intrínseco, característico da 
moeda metallioa ; isso de papel - ouro é mais um artifício financeiro. 

Agora apreciemos ainda esta questão de movimentação do ouro 
sobre outro ponto ·de vista . 

Toda a O amara sabe que o· Brazil at11avessa uma pha.se especial, 
muito delicada, em que as difficuldades financeiras internas estão 
sendo aggrav.adas pelo abalo elo nosso credito no exterior . 

J á tive occasião de referir-me ao emprestimo da O és te ae Minas 
c estou habilitado a confirmar tudo quanto disse desta tribuna. Esse 
emprestimo foi um grande desastre para o Bmzil, e emquanto perdu-
rarem as condições actuaes não se póde cogitar de contrahir empres-
timos externos. 

Nestas circumstancias o dever do estadista e do legislador é ac·au-
telai: o. 'I1hesouro, de maneira a fazer face a eventualidades que são 
possiveis em todas .as nações. No numero . dessas eventualidades men-
cionarei duas: primeira, a aggravação da crise interna, a possibili-
dade de um kmk em que eu não acredito, que considero um argumento 
acl ten·oremo· mas que não é uma hypothese impossível e portanto 
deve entrar nas previsões do legislador. Para essa hypoth~se os las~ 
tros, a reserva metallica, serian;t, sem duvid·a nehuma, um gr~nde re-
cursos de que o governo podena -di.spôr para fazer face ás .difficul-
clades do momento, e esse não é, felizmente, o caso em que nos achamos. 

Por outro lado, cumpre não esquecer a eventualida de de uma 
g:wrra externa. Ninguem é mais inimigo da guerra do que eu. Con-
Sidero a guerra _no seculo actuaJ a negação da civilisação. Sou dos 
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que desejam e julgam possível a santa utopia da paz universal; esta 
deve constituir o dJesidoe?·at1•m de todos os povos. 

·Mas, a verdade é que est.a aspiração não póde ser realisada por 
uma só nação, é indispensavel um accôrdo geral. 

Nós, infelizmente, no.s achamos em situação tão cheia de difficul-
dades, que inopinac1amente podemos ser arraSitados, independente-
mente da nossa vontade, dos nossos desejos e sem que para i s;so con-
tribuamos, a uma guerra externa. 

Si, porventura, .se der essa eventualidade, que infelizmente não 
podemos considerar gratuita, quaes são os recursos de que lançará mão 
o Brazil para defender ·a sua hom1a e a .sua integridade~ 

Na hypothese de uma guerra externa, o Brazil, que hoje não tem 
credito na Europa, que vê falhar um emprestimo de 3. 700.000 libras, 
com a responsabilidade directa do Estado, e caução de uma estrada de 
ferro ela. importancia ela Oeste ele Minas, como poderá fazer as cn· 
commendas, as despezas externas ·da guerra~ 

Não é eom papel que se fazem as despezas de uma guerra extern•'· 
Isto por é só é, no momento actual, razão bastante valiosa para 

que não disponhamos da reserva metallica. 
Si formos imprevidentes neste assumpto, poderemos chegar ao 

extremo de necessitar vender os proprio·s nacionaes, e é temendo ess:t 
desgraçada situação que, como brazileiro que ama a .sua patria, cumpro 
o dever de levantar grito de alarma, para que nos acautelemos . 

Não posso, pois, concordar com a opinião elo nobre deputado pela 
Capital Fe·deral. A theoria da movimentação do ouro, além de anti-
economica, é presentemente perigosa. 

Ma·s, disse ainda o nobre deputado, esta medida terá o grande 
effeito ele actuar .sobre o cambio. 

Senhores, não ha duvida, que, si fôr atirado á circulacão 
1. 700. 000 libras, que é o que deve existir no Thesouro, dos last~· os 
depositados pelos bancos, segundo declarações que ouvi na commissão 
de orçamento, e que fui autorizado a reproduzir . .. 

O SR. OrTrcrcA dá um aparte. 
O SR. RosA E SrLvA - A' commissão de orçamento devem ser 

presentes todos os -dados do Thesouro, mas á commissão cumpre dis-
tinguir entre os que podem ser revelados e os que não devem ser re\e· 
lados. (Apoiados. ) Esta informação, porém, é elo numero daquellas 
que podem e devem ser reveladas. 

Como dizia, Sr. Presidente, foi presente á commissão de orça-
mento a informação de que até o dia 30 de abril existiam no Thesom:o 
1 . 700.000 libras; devo crer que depois ·dessa data não se lan çou mão 
desse lastro; si realmente fôr .atirado á circulação, esse milhão e 
setecentas mil libras actuaria como um supplemento de exportaç:ão, e 
produziria, sem duvida alguma, uma alta cambial. 

Mas o nobre deputado, que é banqueiro, que é um homem pra-
tico, que acompanha 'de perto estas cousas, e que já experimentou na 
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direcção elo Banco da Republica o que são operações desta ordem, 
não póde desconhecer que esse effeito será momentaneo. 

Elle deu-se quando o illustre Sr. conselheiro Ruy Barbosa fez a 
conversão elos lastros em apolices ouro; o ouro atirado á circulação 
actuou como supplemento ele exportação, e · o cambio subiu, mas depois 
tornou a cahir e nem podia deixar de ser assim, desde que a elevação 
tinha sido det~rminada por uma causa de natureza transito ria. 

E, assim, longe ele ser um beneficio, Sr. Presidente, seria antes 
um mal. 

O commercio pouco ou nada perde com o cambio baixo; o com-
merciante é simples intermediaria. 

E' verdade que o consumo restringe-se e que .a mercadoria fica 
mais cara, mas, em compensação, tambern vende por mais e melhor,. 
porque cacl.a qual importa tão sómente o necessario. 

O que prejudica o commercio, é o estado ele incerteza, são as 
bruscas oscillações cambiaes, as altas fictícias, ele curta duração, como 
aconteceria com a mobilisação elo ouro . 

O nobre deputado, que é commerciante, não pócle desconhecer que, 
além elo lado economico, além elo lado geral, a medida que S. E x . 
propõe tem ainda esse grande inconveniente pelo làdo pratico. 

A O.amara deve recordar-se que, quanclo ministro o honrado Sr . 
Barão ele Lucena, o nobre deputado pretendeu intervir nas operações 
cambiaes e obteve do governo que se entendesse com os nossos agentes 
em Londres, os Srs. Rotschild, no sentido de facilitar ao Banco da 
Republica sacar a descoberto até a importancia de ;E 300.000; S. Ex. 
acreditou poder com essa medida elevar o cambio. 

Mas, dentro de poucos dias, viu~se impossibilitado ele continua1· 
a agir, e ·o seu banco affixava taxas pelas quaes não podin; realmente 
sacar. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - São os meios artificiaes a que 
alludiu o nobre deputado. 

O Sn .. RosA E 'SILVA - Isto prova 'que nestes a,ssumptos os arti-
fícios dão resultados neg~ativos (apoiados) ; que é preciso nestas ques-
tões não contar sinão com os elementos reaes de ordem, de paz, desen-
volvimento das forças produc.toras, de restricção nas despezas - ele-
mentos esses que actuam em todos o.s paizes para o vigoramento do· 
credito e .augmento da fortuna publica, e que não podem ser destrui-
dos pelos especuladores, que facilmente aliás inutilisam os artifícios. 

Peço permissão .á C amara para citar ainda um outro facto. 
Quando em 1891 se discutia o parecer ela coinmissão especial de 

que fazia parte o nobre deputado, entre 3Js medidas propostas para a 
reorganisação financeira figurava a substituição da moeda subsidiaria 
papel por moeda de prata de 2$000. 

Di·sse eu a S.S. E Ex . que isso er.a um mal, porque essa moeda, 
q11e então tinha um valor inferior ao cambio, tinha, em todo o caso~ 
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nm valor intrínseco, e no momento em que chegasse a valer ma1s do 
que o papel, ella desappareceria da circulação. 

Passaram-se poucos mezes, Sr. Presidente, e infelizmente essa 
minha affirmativa realizou-se : V . Ex. e a O amara sabem que a nossa 
moeda de prata emigrou, o que demonstra que, toda a vez que uma 
moeda que tem valor intrínseco fica valendo mais do que o papel em 
circulação, essa moeda emigra. 

Sendo isto verdade, que acontecerá si passar a medida proposta 
pelo nobre deputado; que acontecerá si esse ouro fôr atil'ado á cir-
culacão . 

,E lle emigrará immediatamente ; a emissão ficará desvalorisada, 
e a todos os elementos que concorrem para a desconfiança em rela-
ção ao Brazil. .accrescerá mais este : já havermos disposto {las resel'vas 
me talli c as ! 

Sr. Presidente, o nobre deputado propõe ainda no art. 4°, § 6"' 
a emissão de apolices papel, juro de 4 %, para occorrer ao resgate de 
papel-moeda. 

A esse respeito já me manifestei e a Oamara me dispensará re-
produzir consider ações .anteriormente feitas . 

E' minha opinião que a emissão legal não é superior ás necessi-
d a eles ela circulação. 

Não quero nem a sua diminuiçã-o, nem o seu augmento; desej o-
unicamente a sua valoósação. ' 

Divirjo, portanto, quanto á necessidade ele resgate . 
Além disto, a emenda elo nobre deputado apresenta outros incon-· 

venientes. 
Em primeir-o logar, o resgate por meio de apolices é a simples 

troca de papel por papel, com a differença de que o papel moeda, cuj a 
garantia é o Credito do Estado, não vence juro, ao passo que a apolice, 
que repousa sobre a mesma garantia, vence juros. (A poi-cbdos . ) 

Por este l ado, pois, a operação apenas serve para augmentar o-
onu-s do Thesouro publico. 

_Por outro lad-o o nobre deputado dispõe que essas apolices só po-
derão ser emittidas ao par. . . 

Ora, o nobre -deputado, banqueiro e negociante, ao menos neste 
ponto ha de concordar comn~igo em que esta disposição é inexequi-
vcl: o nobre deputado sabe que as apolices-papel ele 5 % estão sendo 
cotadas na praça ao par, e por consequencia é claro que quem pócle 
comprar ao par uma apolice de juros 5 % não irá comprar pelo mes-
mo preço uma apolice de 4 % (iizJoiculos.) 

O SR. JIIIAYlUNK - Então não se resgatará papel. 
O SR. RosA E SILVA - Si V . Ex. reconhece que a emenda é inex-

equivel, não preciso combatel-a. 
O SR. Il't:AYRINK - Si V . E x. quer que seja ele cinco ou de se1s, 
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O SR. RosA E SILVA - Não . Sustento que a éirculação não deve 
.:;er augmentada nem diminuída, e portanto não quero emissão de 
apolices para resgate do papel-moeda. 

·Considero essa operação sem alcance financeiro e onero.so para o 
Thesouro. 

O SR. ERic<1 CoELHO - Sou iufraccionista, entendo que deve ser 
.augmen tada. 

O SR. RosA E SILVA - :M:as, como a disposição é inutil e inex-
.equivel, passo adiante. 

Sr. Presidente, o nobre deputado quer tambem a suppressão elo 
.art. 6° do projecto. 

Peço a attenção da Camara para este ponto. 
o art. 6°, que o nobre deputado quer supprimir, dispõe, in fine, 

t' que 0 fundo de garantia da emi.ssão não poderá ser empregado nas 
transacções do banco nem utilisado pelo governo, .salvo no · caso de 
guerra ext.erna". 

O art. 6°, como se vê, é uma disposição complementar elo art. 4°; 
prohibt~ que .se disponha dos lastros elas emissões, exceptuando a pe-
nas a hypothese de uma guerra extema. 

O nobre deputado manda suppr:imir essa prohibição e, por ou-
i;ra emenda que collocou no fim, dá ao governo o direito de dispôr 
destes lastros, de entregai-os ao Banco da Republica para opera-
~ões cambiaes. , 

o SR. MAYRINK dá um aparte. 
O S1e. RosA E SILVA - V. Ex. manda substituir os lastros por 

.apolices, ~ diz que o governo poderá entregar esses lastros ao Banco 
da Republica para operações cambiae;s. A quem pertence esses las-
tro.s depois de convertidos? 

O SR. lVlAYRINK - P értencem ao Estado. 
O SR. 0ITICICA - O Thesouro compra e torna a dar ao compra-

dor. 
_O Sn. RosA E SILVA - O nobre deputado manda que, "depois 

de comprados os lastros, depois de substituídos por apolices, possa 
o governo entregai-os ao Banco ela Republica para serem utilisados 
em operações cambiaes" . · 

O SR. JY1AYRTNK -Não autoriso. 
O SR. RosA E SILVA - A emenda ele V. Ex. diz: 
"Os lastros existentes no Thesouro, que pela conversão passam 

á propriedade elo Estaçlo, poderão ser entregues ao Banco da He-
publica para serem utilisados em operações cambiaes ; mediante inspe-
cção do mesmo Thesoui·o". 

Isto quer dizer que fica o governo autorisado a entregar os las-
t ros, depois de convertidos, ao banco para operações cambiaes. 

E' nma disposição permanente, que, enxertada no decreto, ha-
bilitará qualquer ministro, ele a.ccôrdo com a opinião de S. Ex., a 
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entregar os lastros, comprados pelo Thcsouro e pagos em a polices, 
ao Banco <1a Republica; para especulações cambiaes. 

O SR. MAYRINK - Quero salvar minha individualidade sempre 
lembrada quando s~ falia no Banco da Republica; nada te~ho com 
o Banco ·da Repubhca. 

O SR. RosA E SILVA - Não discuto personalidades. V. Ex. tem-
me ouvido ~obre a questão financeira e sabe que não encaro a questão 
pelo lado pessoal. · 

O SR. MAYRINK - Mas, V. Ex. ha de ter ouvido o Congresso. 
O SR. R~A E SILVA- Só respondo pelo que digo. 
Dizia eu, Sr. Prooidente, que a emenda do nobre deputado habi-

lita o governo a entregar ao Banco da Republica os ]astros das 
emissões para operações cambi111es, depois de convertidos em apolices 
pelo Thesouro, isto é, o nobre deputado quer que o Banco da Repu-
blica possa fazer com capital do Thesouro aquillo que regularmente 
nenhum banco dev•e fazer - operações cambiaes a descoberto. 

O nobre deputado é banqueiro e sabe que a verdadeira funcção 
do banco é a de intermediaria; ganha, em geral, a differênça de 118, 
de 114, entre os saques que compra e os que vende. Dlll! banqueiro 
pratico e prudente, que pesa bem o que são transacções cambiaes, não 
atira o banco que dirige ás incertezas da especulação, o que é indis-
pensavel para a soll}dez do credito da instituição; como portanto, 
d;u ao Banco da Republica o direito de 1saccar por conta dos lastros e 
permittir especulações com estes lastros, envolvendo o Thesouro em 
operações a descoberto~ 

Si o banco fôr mal succedido, ou o Thesouro perderá ·a impor· 
iancia dos lastros que tiver entregue, ou correrá o perigo de ver o 
banco ameaçado .de uma liquidação, o que não desejo, e acredito que 
a sua directoria saberá evitar ... 

O, Sr. 0ITICICA - E' fatal. . 
O SR .. RosA E SILVA - ... divirjo de V. Ex.; o banco tem ele-

mentos de vida e póde ainda readquirir a confiança publica e collo-
car-se em condiçõB~s de estabilidade; mas, si tal hypothese se désse, 
o Thesouro, responsavel como é pelas emissõ:s,_ achar-se·hia na deplo-
ravel situação de responder pelas notas emlttldas sem ter para seu 
pagamento fundo. algum de garantia. . 

Eu que sou franco adversario da encampação e que prefno o 
papel bancaria, exactamente porque elle ~eve ter lastro q~e _o ga-
ranta, um maximo fixado em lei, e na c_artena do banco u~ md10ador 
para ,sua maior ou menor 9xpansão, Sl vencesse a theona do nobre 
deputado, não duvidaria alistar-me nas ~ileiras dos partidarios. da en-
campação, porque não comprehendo ennssão de notas bancanas. sem 
as cautelas e . garantias, que exigem o credito e a fortuna pubhca e 
a responsabilidade do Estado. 
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UM SR. DEPUTADO - Não creio mais nas cautelas. 
O SR. RosA E SILVA - V. Ex. não tem razão, está em nossas 

mãos decretai-as, e constam de emendas já approvadas; o que cum-
pre é mantel-as e executa1-as. 

O decreto, modificado como passou em 2a discussão, respeita o 
que foi dado ao banco, deixa á directoria os meios ele reparar as per-
elas e reaclquirir a confiança publica e a càutela, ao mesmo tempo, 
o que é a garantia das nota.s e do Thesouro : os lastros. 

O 'SR. PRESIDJ<:NTE -,- Lembro a V. E x. que está esgotada a hora 
da P parte da ordem do dia. V. Ex. póde continuar aJ.nanhã com 
a palavra. 

O SR. RosA E SILVA - Resumirei o que me resta dizer sobre as 
emendas do nobre deputado. 

Passo á emenda ao art. 8", relativa aos bonus. 
Diz a emenda : 
"'§ 5.ó E stes - bomts - terão por fiança todo o activo e bens do 

banco, preferindo a quaesquer outros títulos de divida." 
Impugnando e.sta emenda, creio que neste ponto serei mais ami-

go do banco do que o nobre deputado pela Capital Federal. 
Não quero voltar á questão de serem ou não os bonus papel· 

moeda. 
Já disse e repito, como estão no art. 8° e1les hão de preencher a 

funcção do papel-moeda; mas não quero insistir nesta questão, e devo 
dizer que não é para Ii.1im a parte capital do projecto. Pudesse eu 
contar com a fiscalisação exacta do art. 8° e com o emprego leal 
do auxilio ás industria~, que não temeria essa autorisação. 

Surprehende-me, porém, que o nobre deputado queira dar por 
fiança aos bonus todo o activo e bens do banco, preferindo a quaes-
quer outros títulos de divida. 

O SR. MAYRINK dá um aparte. 
O SR. RosA E SrLVA - O fim, necessariamente, é valorisar os 

bonus, mas o nobre deputado esquece que 'legisla para um banco que 
tem contas correntes, depositos e letras a prazo; a que ficarão i·e-
duzidos esses compromissos desde que os bonus, na importancia de 
100.000 :000$, sejam considerados títulos preferenciaes? 

Não receia o nobre deputado que isto motive uma corrida •sobre 
o banco? Os que souberem que o bonus prefere á conta corrente e a 
r.odos os outros titltlios de divida não irão retirar dalli os seus ca· 
pitaes?! 

Não creio que seja prudente esta proposta do nobre deputado. 
Eu que me colloco nesta questão no terreno ·da garantia para as no-

tas e para o Thesouro, e procuro conciliar os interesses deste com os 
do banco, que não quero ver sacrificado, não votarei por esta prefc-
rencia. 



-149-

O SR. MAYRINK dá um aparte. 
O SR. RosA E SrLVA - O nobre deputado apresentou uma outra 

.emenda, elevando de sei-s a 12 mezes o prazo para o banco reduzir o 
.capital de 190.000 :000$ a 150.000 :000$000. 

Isto é um favor da natureza daquelles que se podem fazer, e por-
tanto voto por essa emenda. 

A prorogação do prazo é de vantagem para o banco e não traz 
l}rejuizo para o Thesouro. 

Finalmente, propõe o nobre deputado que O· governo fique au-
torisado a cobrar em ouro os direitos de importação nas alfandegu·s 
-e . repartições de arrecadação da União, median te aviso prévio de 60 
d1a.s pelo menos. 

Concordo em parte com o nobre deputado, não pelas r azões que 
'S. Ex. expendeu, mas por outras que me parecem na hypothese de 
maior valor. 

Concordo na necessidade da cobrança de parte dos impostos em 
ouro, porque, nas condições em que se acha o Brazil, com uma taxa 
:inquestionavelmente muito baixa, e tendo grandes compromissos a 
satitsfazer no estrangeiro, a tomada de cambiaes pelo governo não 
,póele deixar de influir no mercado e aggravar as oscillações do cam-
bio. Desde que essas remessas se fazem mais ou menos em épocas cer-
tas, e muitas vezes ha de acontecer que sejam previamente conheciela.s 
as necessidades do Thesouro, facil se torna a especulação por parte 
dos que negociam em cambiaes. . 

Nestas condições, considero preferível que o Thesouro se ha-
bilite por meio da cobrança de parte do.s impostos em ouro, para fa-
zer face aos compromissos externos. 

Não penso, como o illustre iniciador da medida, que o pagamen-
to em ouro eleva determinar a alta elo cambio, visto como si o ouro 
não é éomprado pelo governo, sel-o-ha pel'Os particulares para paga-
mento dos direitos, mas a acquisição pelos particulares se faz lenta-
mente, ele modo uniforme, não determina bruscas fluctuações do cam-
bio, como acontece, em regra. com a compra de cambiaes pelo governo 
maximé si a operação não é negociada com a precisa reserva e dá 
1ogar a especulações. 

Uma outra vantagem, a qual considero capital, na phase que 
atravessamos, é que, sendo uma parte dos impostos paga em ouro 
isso influirá no no'Sso credito no estrangeiro. . 

A Cama.ra sabe que os nossos compromissos no exterior são pa-
gos em ouro e não em papel-moeda. Desde que o portador do nosso 
titulo, o nosso credor, souber que uma parte ela renda das nossas ai~ 
fandegas é arrecadada em ouro e destinada ao pagamento do juro e 
amortisacão da divida, esse credor terá a certeza ele que esses juros e 
amortisagão serão pagos na época fixada. 
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Essa medida, portanto, concorre para reerguer o credito do Bra-
zil no exterior. 

Forçoso é porém, reconhecer que o pagamento em quro traz um 
certo vexame 'ao commercio e, portanto, não deve ser da totalidade 
dos direitos, mas unicamente de uma parte, correspondente aos com· 
promissos que o paiz tem de satisfazer no estrangeiro. 

Só para satisfazer esse fim patriotico, altamente remunerador 
para o credito do paiz, e por conseguinte para o proprio commercior 
é que acceito o pagamento em ouro. 

A minha opinião, em relação a este assumpto, é que se substi-
tuam ou se reduzam os addicionaes a 40 ou 50 % pagos em ouro7 

de maneira que não hája augmento de imposto para não onerar 
mais o contribuinte . 

E exceptuaria do pagamento em ouro os generos alimenticios·r 
de primeira necessidade, que constituem a subsistencia da.s classes 
menos abastadas. 

Porém, esta idéa de imposto·s em ouro não cabe no projecto .em 
discussão, está deslocada em uma lei bancaria. 

Deve ser estudada no orçamento _ da receita; ser á entãp a occasião 
de supprimir os actuaes impostos addicionaes ·e substituil-os, para o 
exercício de 1894, por 40 a 50 % em ouro, com applicação especial 
as despezas que tiver o Brazi1 de satisfazer no exterior. 

A hora está dada. São estas, SL Presidente, as principaes con-
siderações que tenho a fazer sobre as emendas do nobre deputadq. 

A Oamara resolverá conforme entender em sua sabedoria. 
Concluindo, agradeço aos meus illustres collegas a benevolencia 

com que ·Se dignaram de ouvir-me. (.Muito bem,· mwíto bem. O oraã.Yr 
é fel·ic·itado.) 

SESSÃO DE 31 DE JULHO 

O Sr. Oiticica - Sr. Presidente, não pretendia tomar a pala-
vra nesta 3a discussão do proje'cto que approva o decreto de 17 de 
dezembro. Aos meus collegas da commissão de orçamento havia de-
clarado que nada mais diria, tendo-se até combinado e entregue o es-
tudo das emendas e do decreto a dous dos meus collegas, mais com-
petentes na materia do que eu, os Sr.s. Leopoldo de Bulhões e R osa 
e Silva. (lVão apoiados.) 

Não pretendia fallar, Sr . Presidente, porque o plano acceito e 
approvado pela Oarnara não era o nosso, da commissão de orçamento; 
o decreto não tinha de fórma a1guma a minha responsabilidade indi-
vidJ.tal, nem a cb co:mmissão ele orçamento, da qual sou relator. 
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Tínhamos formulado plano contrario á opinião que a sabedoria 
.da Camara proclamou vencedora; manifestall1€nte declarando-nos 
.contra o decreto, organisamos parecer que punha claros todos os ef-
feitos que delle resultarão para o paiz. 

Mostrei as inconveniencias do decreto, as disposições uma a uma, 
-que iam attentar contra a fortuna publica e comprometter o credito 
nacional nas aventuras desastrosas de um banco em difficuldades. 

Não havia de ser com o meu voto, com a minha responsabilidade, 
nem com a d·a commissão de que eu fazia parte, que este decreto 
:se converteria em lei, sanccionados todos os compromissos de que a 
nação não se poderia libertar; sem a approvação do decreto, as suas 
-disposições poderiam ser julgadas nullas em todo tempo desde que elle 
t inha sido . expedido dictatorialmente pelo Poder Executivo e não 
fôra rectificado pelo Congresso N acionai, uni co competente para le-
.gislar. 

Por essas razões votara cmitra o projecto que propunha a sua 
.approvação, repeltlira-o em opinião anteriormente manifestada, como 
ruinoso ao credito e á fortuna publica . . 

A Camara o acceitou, em sua sabedoria e só tinha que submetter-
me á opinião dos mais .doutos. 

Déra á minha patria todo o contingente elo meu estudo e elo meu 
.esforço para evitar os desastr·es de·sse decreto e o caracter de compro-
misso nacional com a approvação elo Poder Legislativo; fui vencido, 
protestei, mas submettera-me . 

Estava neste proposito, havia manifestado esta resolução aos meus 
.collegas; não pretendia tomar parte na discussão deixando que a C a-
mara resolvesse em sua sabedoria sobre o que chamava um attenta-
do fiO paiz, contra a sua economia, contra a nação inteira. 

As emendas apresentadas pelo honrado deputado pela Capital 
~ecleral ·demoveram-me entretanto deste proposito; ellas conteem, 
Sr. Presidente, ameaças ainda maiores · ele que as do decreto de 17 de 
.dezembro. 

Essas emendas apuram, por assim dizer, elevam ainda mais os 
.compromissos que se quer .at irar sobre o Thesouro; e não tenho o 
direito ele conservar-me inactivo, sem trazer á Camara as minhas du-
·vidas sobre as disposições que se conteem nestas emendas, mos.trando 
.com algarismos as razões dos meus receios, a veracidade das minhas 
.apprehensões, quanto a esse augmento ele compromissos para o The-
souro, em favor do banco. 

1:3into e sinto muito que o honrado deputado pela Capital Fe 
Jeral, que apresentou as emendas, não esteja presente, não venha 
-ouvir a discussão, não assista á exposição das minhas duvidas, como 
ouvi attentamente a 8ustentagão das emendas apresentadas. por elle. 
·que não quer, é porque não pó ele. 

UM SR. DEPUTADO - Naturalmente, si elle não vem, não é por-
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O SR. OrriCICA - Estou dizendo simplesmente · que sinto que· 
não esteja elle presente e ouvindo-me com attenção religiosa corno o. 
ouvi, procurando acompanhar a sua argumentação, es?larecer-me d~
rante todo o seu discurso, mostrando-lhe como de mmha parte nao· 
havia prevenção sobre suas opiniões, mas tam?em como eu ligava 
grande importancia e desejava conhecer perfeltamente qual o pen-· 
sarnento de S. Ex. sobre o decreto de 1'7 de dezembro. 

Desejava que S. Ex. estivesse presente, senho-res, porque S. Ex.,. 
além de ser o homem mais competente para tratar destes a·ssumptos,. 
é igualmente o mais responsavel perante este paiz pela gestão finan-
ceira da Republica desde 1'7 de janeiro até hoje. 

UM SR. DEPUT.md- O mais responsavel• é o governo.' 
OuTRO SR. DEPUTADO - E' tão responsavel como todos nós. 
O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, a Camar-a eomprehende como-

foi da mai·s valiosa importancia a entrada do nobre deputado pela 
Capital Federal no debate. 

Tenho por S. Ex. toc1a · ·a attenção que devo aos meus collegas; 
e ainda .mais aqueUa a que S. Ex. tem direito por sua competencia, 
pela situação em que se tem achado, pelo parte magna que o hon-
rado deputado que estimo ver entrar (o Sr. M ay1·ink toma lagar na 
bancacfu) e occupai- o seu logar, tem tomado na gestão dos negocias fi-
nanceiros da Republica, desde 1'7 de janeiro de 1890 até hoje. 

S. Ex. foi, já o declarou aqui (e não digo i sto a mal, mas ape-
nas confirmo a sua declaração), o inspirador do plano do decreto de 
17 de janeiro; foi quem o estudou, assentando-o sobre o ptariotico-
t mpenho de resgatar a divida in tema; S. Ex. foi o Presidente do 
primeiro banco organisado de accôrclo com o decreto ele 1'7 de janeiro 
e posteriormente Presiclen te do banco que resultou ela fusão deste com 
o Banco Nacional, dirigiu o Banco da Republica elos E stados Uni-
dos do Brazil, desde 7 de dezembro de 1890, quando elle se reorga-
nisou, até depois da revolução de 23 de novembro. 

E' ele S. Ex. a substituição do regimen ela conversibilidade da 
nota bancaria, que a Republica encontrou, pela do cm so forçaclor 
baseando-se em que a nossa importação é maior que a exportação e· 
somos um povo que não póde ter circulação metallica por lhe f al-
tar our-o. 

S. Ex. tem, por tanto, competencia para discu tir o assnmpto e 
para esclarecer as duvida·s graves, desfazendo a tensão enorme que 
as suas emend.as trouxeram ao meu espírito, sobre a situação em que· 
as emendas coHocmn o Thesouro F ederal diante do Banco da Repu-
blica e dos compromisso-s assumidos, a serem acceitas as emendas ao 
decreto de 1'7 de dezembro. 

Peço a S . Ex. que me permitta usàr aqui de toda a franqueza que 
a discussão requer, notando ·que não tenho absolutamente intuito· 
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de offendel'-o e dirigir-lhe palavras que não sejam as mais agradaveis ; 
mas permitta-me que falle sem constrangimento, porque estão nesl"a 
discussão dous representantes da nação empenhados em discutir, não 
para defender interesses seus, mas para .acautelar os do paiz . 

. Sr. Presidente, foi o nobre deputado pela Capital Federal o au-
tor da theoria da movimentação dos la;stro·s depositados no Thesouro; 
dle declarou, apoiando a theoria no principio de que, pela organisa-
ção dada ao Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazü, ha-
via uma grande massa de moeda de ouro que se conservava sepultada 
nas arcas do Thesouro, a oxidar-se, sem prestar serviço algum; foi 
S. Ex. quem levantou a idéa de mobilisal-a fazendo-a subir para a 
circulação por differentes operações, idéa das mais perniciosas, a que 
considero como um dos primeiros passos para a situação desoladora 
de hoje, a primeira- pedra a desprender-·se do edificio levantado com 
o decreto de 17 de janeiro, arrastando na quéda a ruina do nosso cre-
dito, a falta de confiança na Republica por organisar 

Ainda hontem S. Ex. sustentando as suas emendas enunciou de 
novo essa theoria da oxidação do ouro para sustentar a outra da mo-
vimentação dos lastros bancarias deposita dos. 

Foi o banco de que S. E x. era: o presidente que se incumbiu da 
operação pela qual o governo, tendo recebido ouro em deposito e ga-
rantido ao povo brazileiro que o guardaria com<l' representante datl 
nota::; em circulação, applicava-o ao resgate da sua propria diVida, 
desviando-o do fim a que fôra destinado. 

Devo dizer a S. Ex. que a sua proposição pecca pela base, por-
que o ouro não se oxida em tempo algum pelo deposito em logar 
certo. 

E ssa theoria que é falsa em chimica, é falsa igualmente em 
finanças, porque o ouro depositado nas arca-s do Thesouro tanto não 
se oxida que tem a virtude de dar valor ao papel que se emitte sobre 
a sua base; eHe dá valor ao papel não na sua propria proporçãO, 
mas em valor duplo e triplo; si o ouro tem a virtude de tornar o pa-
pel valorisado como moeda, representando tres vezes o seu valor no-
minal, S. Ex. comprehende como pela base é falsa a theoria de que 
o ouro se oxida e e-stá inerte no Thesouro, sem utilidade alguma. 

Mas abst rahindo deste facto, desta verdade, ve1·d>acleim e 1·ecd, 
deixew-me faHar assim, de que o ouro depositado tem o seu represen-
tante na circula·ção no dobro e no triplo do que elle vale, e portanto 
está sendo movimentado todos os dias, a theoria do nobre deputado 
tem contra si o grande facto de constituir uma defraudação da boa 
fé publica . 

Quando o Thesouro recebe o ouro corno repre·sentante da nota 
1ancaria, não faz mais do que firmar um contr act o real e verdadeiro 
coiP a nação. 
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O governo diz ao povo: ahi vae papel que representa moeda, re-
ceb\~i-D e acceitai-o como si fosse a propria moeda, porque eu, governo 
que dirijo os destinos da patria, vos garanto que tenho no Thesouro 
o ouro que representa estas notas e cuja funcção unica é retiral-as 
da circulação no momento em que o ·valor das notas baixe por qualquer 
circumstancia, a circulação se deprecie de modo a causar-vos ·preju-
izos ou quando o banco não puder honrar os éompromissos assuniidos 
com a emissão dessas notas. 

O ouro que está no Thesouro significa este compromisso que o 
governo tomou para com a nação, e no momento em que a nota ati-
rada na circulação, como moeda, não puder ter mais o valor que de 
facto deveria ter , a consequencia necessaria ser á o Thesouro mandar 
que este ouro retire essas notas da circulação, evitando os prejuizos 
que a depreciação da moeda deva causar ao povo, portador da nota. 

Entretanto, qual é a theoria que o nobre deputado aconselha ao 
governo e que S. E x. discutindo h ontem veiu defender de novo pe-
rante esta Camara? S. Ex. aconselha ao govemo que disponha ' deste 
deposito sagrado e o desvie do fim a que era destinado, defraudan-
do assim o contracto feito com a nação. 

O SR. MAYRINK - V. Ex. não póde apontar parte nenhuma do 
meu discurw em que eu dissesse semelhante cousa. 

O SR; 0ITICICA - O nobre deputado diz que não aconselhou esta 
operação, mas defendeu-a e acceita-a. 

O SR. MAYRINK - E' a minha opinião, mas não a dei ao go-
verno. 

O SR. 0ITICICA - Que faz o governo relativamente a este ouro? 
O governo da Republica, tendo affirmado ao povo que podia re-

ceber essas notas, porque a todo tempo elle poderia resgatal-a·s com o 
ouro que exigira lhe fosse dado em deposito, sem cOJl sentimen to do 
de:positante e do credor, portador da nota, converteu o deposito em 
recurso proprio _e mandou resgatar com elle parte da sua divida. 

O governo tocou nesse deposito sagrado, não para acudir ás ne-
cessidades publicas ou á defesa da honra nacional, mas para empre-
gai-o no resgate da sua propria divida. 

Póde ser acceita semelhan te operação? 
O deposi taria póde dispôr daquillo que lhe é entregue com fim 

determinado para resgatar divida sua e deixa r de pagar juros dessa 
divida, convertendo aquillo que é deposito em um recnrso para t rans-
acção de vantagem para si? 

Aqui está o que é simplesmente a theoria da movimentação dos 
lastros, o abuso de um depositaria que viola um coutracto para obter 
lucros com o deposito. 

Fez-se primeiramente esta oper ação: retirar am-se 40.000 :000$000 
dos depositas existentes no Thesouro para comprar apolices de um 
emprestimo que se annunciava ruinoso e o governo ficar alliviado dos 
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juros de.ssas apolices durante o tempo em que o ouro estivesse des-
viado do fim a que era destinado. 

O nobre deputado pela Capital F ederal er a o presidente do Ban-
co que recebeu a incumbencia de fazer esta operação. S. Ex. nos pódc 
informar si toda a importancia recebida em ouro foi applicada seve-
ramente a este resgate ele apolices, si o banco satisfez restrictamcu-
te a commissão mecantil que a esse tempo lhe foi confiada ou si pre-
valeceu-se della para, desviando parte desse ouro do fim a que se 
destinava, contrahir um emprestimo sobre o dinheiro recebido p~na 
fim especial, sem acquiescencia do comrnittente - o governo ela Rc-
publica. Por outros termos : si os 39.000 e tantos contos retirados elos 
depositos foram todos applicaclos á compra de apolices, ou si homc 
uma parcella desses que ficou nos cofres do banco e que ainda hoje 
forma uma parcella da divida do Banco ela Republica para o Thcsou-
ro N acionai. 

O SR. MAYRINK - Ainda que seja verdade, que tem essa traus-
acção com o facto que V. Ex. me att ribue? 

O SR. OrTICICA - Não attribuo nada a V. Ex.: pergunto-lhe por 
uma transacção feita entre o Thesouro N acional e o Banco. Posso 
affirmar com documentos officiaes, Sr. Presidente, o facto é verda-
deiro; elo ouro retirado do Thesouro para resgatar apolices, uma parte 
ficou ainda no banco para as suas transacções. 

O SR. MAYRINK - O Banco da Republica não é tão máosinho 
como dizem. 

O SR. OrTICICA - Posteriormente este banco começou a enuttn· 
todas as notas que lhe eram permittidas pel0 decreto ele· 17 de ja-
neiro, constituindo-se o repositorio de todas as companhias que creou, 
recebendo as suas acções em caução pelo seu valor nominal. 

O Banco da Republica que comprou o ouro do Banco do Brazil 
e do Banco Nacional, mas comprou nominalmente, porque apenas fi-
cou com a responsabilidade dessas emissões, responsabilidade que não 
é effectiva, emittiu ainda um terço sobre este ouro que já tinha 
Emissão no duplo ; anteriormente o Banco dos E sta:dos Unidos do Bra-
zil e posteriormente o da Repubhcru dos Estados Unidos do Brazil 
que se fundiu com o Nacional para dar sahida a essa massa e norme 
de papel, emittida sobre apolices e sobre om-o que subiu ao valor de 
277 .000 :000$ em anuo e meio, viam-se arrastados a acceitar em sua 
carteira a caução de uma infinidade ele companhias, organisadas sem 
capital e até incorporaram outros bancos, mesmo sem capital. 

O SR. MAYRINK - V . Ex. póde provar isso? 
O SR. OrTICICA - Posso. 
O SR. MAYRIN!K - Não póde. 
O SR. 0ITICICA - V . Ex. não o pôde desconhecer; é facto sn-

biclo por todo o mundo, principalmetnc por V. Ex. que foi o presi-
dente de ambos os bancos. 
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O SR. MAYRINK - V . E x. não sabe quanto o B anco da Repu-
blica emittiu. Si o soubesse, não avançaria essa proposição. 

O SR. OrTrcrcA - Não é difficil sabel·o, está nos balanços e si 
esses não exprimem a verdade, será V. Ex. mesmo quem virá affir-
mar que os balanços do banco são falsos. 

O SR. MAYRINK - E' que V. Ex. está confundindo os algaris-
mos. 

O SR. OrTICICA - O que estou dizendo consta do relatorio do 
Sr. Ewerton de Almeida, que está em poder do governo. V. Ex. não 
póde negar o que o Banco de Credito Popular foi creado sem ca-
pital. 

o SR. 
o SR. 

dirigiu. 

1v'IAYRINK - Agora já estamos no Credite. Popular! 
OrTICICA - Foi uma das creações dos bancos que V. Ex. 

O SR. MAYRINK - Si quer fallar do Banco da Republica, aqui 
estou para responder. 

O Sn. OrTICICA - Sr. Pr~sidente, não estou adiantando propo-
óções que não estejam no domínio do publico; houve bancos que se or-
ganisaram sem capital e, entre elles, o de Credito Popular do Brazil 
que, para se consti tuir, recebeu um certificado de deposito da quan-
1 ia de 4. 000 :000$, sem os ter, de facto, depositado. · 

O SR. MAYRINK - O nobre deputado não sustente um asserto que 
11ão póde provar. O Banco de Credito Popular nasceu do Banco Colo-
nial do Brazil. 

O ~R. OrTICICA - Ouça V. Ex., Sr. Presidente, a operação que 
se deu na praça do Rio de J aneiro para a creação do Banco de Cre-
dito Popular, foi a seguinte : havia nesta capital um banco chamado 
Colonial que tinha ao todo em bens 4. 000 :000$000 . 

Conseguiu-se um decreto au torisando a creação do Banco de Cre-
dito Popular sobre do Brazil, com a faculdade de emi ttir notas sobre a 
base de apolices, de tanto por tanto e de ouro sobre o duplo do de-
posito feito no Thesouro ; e esse Banco Colonial, com 4.000 :000~ em 
bens, converteu-se no BmJCO de Credito Popular. Mas o Banco de Cre-
dito Popular devia ter o capital ele 40 . 000 :000$ e pela lei elas socie-
dades anonymas não se podia constituir. sinão depositando previa-
mente em um baneo o Yalor de 10 % ele seu capital, isto é, 4.000 :000$ 
c1 n dinheiro. 

O banco recebeu o certificado desse deposito que não fez, como 
si o houvesse de facto reaEsado e installou-se tendo apenas os r éis 
11.000 :000$ em bens do Banco Colonial, mas figurando com 40.000 :000$ 
de capital . 

O SR. MAYRINK - Aclmi tta V . Ex . que fosse assim. 
O SR. OrTICICA - Neste caso o banco se constituiu sein o capital 
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exigido pela lei e em virtude de um certificado falso, de dinheiro que 
não depositou, de deposito que não fez, como a lei exigia. 

O SR. MAYRINK- V. Ex. não o póde provar. 
O SR. OrTICICA - Declaro a V. Ex. e appello para os meus cal-

legas de commissão, que esta declaração existe no relatorio do Sr. 
Ewerton de Almeida, relatorio feito por ordem do governo. 

O SR. MAYRINK - Não é Yerdade o que V. Ex. está dizendo. 
O SR . OrTICICA - Sr. Presidente, V. Ex. tem visto que 11ão 

faltei ainda á consideraçãD que deYo ao nobre deputado; mas S. Ex, 
interrompe-me declarando não ·ser verdade o que estou affirmando; 
não reconheço no nobre deputado, nem em ninguem, o direito de di?.er 
que uma affirmação feita aqui, já não quero dizer por mim, indiü-
dualmente, mas por um membro da commissão de orçamento, é uma 
falsidade; si ha falsidade, foi aquillo que fez o banco de que o nobre 
deputado era presidente, dando um certificado de dinheiro que não 
recebeu. 

O Sn. MAYRINK - O argumento de V. Ex . é que é falso. 
O SR. OrTICICA- Já que V. Ex. diz que não é verdade, jl1 que 

V. Ex . allega falsidade, devo declarar que o relatorio accrescenta 
ainda que o_ incorporador desse banco foi o nobre -deputado, que re-
cebeu 1 . 000 :000$ de incorporação, tirados desses 4. 000 :000$ em bens, 
com que o banco se constituía, ou de valores que elle veiu a realisat 
depois. 

O SR. MAYRINK - Peço a V. Ex. para dar a prova disso. 
O SR. OrTICICA- A proYa está no relatorio do Sr. E-werton. 
O SR. MAYRINK - Peço a V. Ex. para dar a proYa disso. 
O SR. OrTICICA- Foi o banco presidido pelo nobre deputado que-

creou o Banco de Credito Real do Brazil, o Banco Oonstructor . .. 
O SR. MAYRINK - E por pouco creav.a o Banco das Alagôas . 
O SR. OrTICICA - Esta phrase envolve uma insinuação atirada 

a mim, insinuação que não chega a ferir-me, não me attinge absolu-
tamente; póde ser repetida com a intenção evidente de offencler-me7 

como se tem pret.endiclo, ainda uma vez propalada pelo nobre deputa do 
que a inventou, sou um homem que póde levantar a cabeça, que não 
tem nos archivos publicas documento algum de má gestão dos dinheiroS' 
publicos e dos particulares confiados á sua guarda; sou um homem 
limpo, incapaz de abaixar a cabeça deante dos capitalistas de emis-
sões ele papel; sou um homem honrado; nunca me envolvi nas es-pe-
culações da bolsa, enriquecendo á força de emissões, empobrecendo O:!-
aceionistas e a nação brazileira . 

O SR. MAYRIKK- V. E x . cont e a historia. 
O SR. OrTICICA - Sr . Presidente, preciso não perder a calmn7 

nem mesmo cleante das in·sinuações malevolas elo nobre deputado. 
O SR . MAYRINK - Onde está a malevolencia da minha parte ? 
O Sr{. OrTICICA - Preciso revestir-me de toda calma para poder 
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cont:n a historia que o nobre deputado pede, tal como· ella é, para 
que a Camara possa julgar elo meu procedimento e da pretenção <io 
nobre deputado pela Capital F ederal que vem jogar-me uma insinua-
ção perfida como essa, em discu·ssão tão importante. 

Convém apurar bem a responsabilidade de cada um de nós, pelo 
nosso procedimento na defesa dos interesses postos em jogo, quando 
nos batemos neste recinto em nome d.a nação da qual somos .represen-
tantes e que em nós confia a solução do problema difficil em que está 
empenhada. 

Preciso confundir,. sempre que ella se. apresenta, a calumnia que 
se insinúa, pretendendo os foros de verdade, arma que póde deslustrar 
os meus intuitos, quando da minha cadeira levanto a vciz . contra os 
males que affligem a minha patria, denunciando os abusos comrnetti-
dos nes-tes tres annos de desorientação financeira, de descalabro na 
gestão de capitaes, de fraudes conhecidas umas, ainda encobertas 
outras e que hão de ser um dia trazidas a publico, para confusão dos 
seus autores. 

· Pretende-se que não sou movido neste procedimento de tres annos 
de campanha parlamentar, em que tenho sempre clamado contra os 
erros accumulados, sinão pelo sentimento mesquinho ele uma reven-
dicta indecorosa, por não ter alcançado uma pretenção. individual, de 
interesse pessoftl meu; a Camara :vae ouvir a narração fiel da hístoria 
dessa pretenção, a que acaba ele alludir o nobre deputado e que preciso · 
contar, para responder a S . Ex. primeiro, para pedir o julgamento 
dos meus pares · depois, ficando de vez destruída, quebrada nas mã.os 
que a jogaram sobre mim. essa arma muito valente quando encoberta, 
fragil e inutil quando atirada ele frente. 

No que vou narrar, nada occultarei, embora nunca o tenha reve· 
lado no estado que represente, onde essa tenta ti v a em seu beneficio 
não é sabida, porque a deixa desconheci.da desde que ella se frustou. 

Para a verdade dos precedentes, appello para os meus collegas de 
representação, os Srs. Pontes ele Miranda e Theopbi lo elos Santos, 
membros opposicionistas, divergentes de mim na política elo E stado, . 
mas meus companheiros de lucta em outros tempos, e que poderão 
dizer ao nobre deputado como ha honrosas provas de minha dedicação 
á minha província natal, por cuja prosperidade nunca recusei os meus 
serviços, mesmo com o sacrifício dos meus interesses pessoaes. 
(Pa1tLsa. ) 

Sr. Presidente, desde que voltei para a província das Alagôas, 
quando deixei o meu logar em Minas, onde procedi como os nobres 
deputados por esse Estado podem dar testemunho, levantei uma pro-
j1aganda para a organisação de um banco que favorecesse a lavoura 
elo Estado. Pertencia a uma fa mília que tinha sido r ica em h averes, 
possuindo propriedades, müito bem trabalhadas, e que tinha ficado 
reclnzida a muito pouco, qu asi sómente á propriedade por effeito dos 
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emprestimos a juro de 24 % capitalisados de seis em seis mezes . Os 
capitalistas de Alagôas emprestavam aos agricultores a 24 % e eram 
os donos dos productos da lavoura, que vendiam á. sua vontade, subor-
dinados os seus committentes ás dividas onerosas que cresciam sempre . 
Isso arruinou os agricultore.s, como é facil ele compreheuder, arreba-
tando-lhes todos os haveres . Entreguei-me ao trabalho de estudar, não 
só no meu Estado como no de Minas, a causa dessa ruína, co~panw
clo a pobreza dos agricultores do norte com a abastança dos fazendeiros 
de Minas, e reconheci que a causa não era outra sinão o juro exorbi-
tant~, em prazos brevíssimos ; de volta á província, como disse, le-
nmtei propaganda para a organisação de um banco que pudesse em-
prestar capitaes baratos, reduzindo a taxa dos juros, já então a 18, e 
alongando os prazos, deixando aos lavradores o di rei to de serem os 
donos dos seus productos, livres em veuclel-os como lhes aprouYessc e 
pagando emprestimos e nã.O usura . 

Sustentava esta campanha durante quatro anuos, na imprensa, 
na tribuna, com tentativas perante o governo provincial, em reuniões 
publicas, assignalando essa causa de ruiua para a agricultura e para 
a província. Veiu a Republica a es-se tempo, e elevo dizer que ella 
me confiou o cargo de chefe de policia para encaminhar a passagem 
do antigo para o novo regimen, encontrando-me neste cargo o primeiro 
governador nomeado pelo governo pro viso rio, o Sr. coronel Pedro 
Paulino da Fonseca, irmão do chefe do governo, o Sr. Marechal 
Deodoro. 

Não abandonara a lucta empenhada para obter capitaes bar a tos, 
11ecessidade tanto mais imperiosa quando os agricultores estavam 
quasi todos arruinados com a baixa excessiva do preço dos productos 
e não encontravam dinheiro para costear as suas propriedades siuão 
com muita .difficuldade e com grandes onus. 

O empobrecimento dos agricultores reflectia-se na economia do 
Estado, cujas finanças estavam compromettidas pela renda diminuta, 
que não dava margem á satisfação da despeza, obrigando-o a contrahir 
emp1:estimos successivos para acudir ás exigencias do seu orçamento; 
consta ela imprensa diaria do E stado a série grande de artigos por 
mim escriptos a esse respeito. E stavam assim as cousas quando come-
Çou, nesta capital, a febre -de organisação de companhias ; organisa -
vam-se para tudo e chegavam para todos; o Banco dos E stados Unido~> 
do Brazil creara ao redor de si uns filhotes, surgidos como cogumelos. 
das emissões de curso forçado; estes, por sua vez, seguiam as pegadas 
do seu progenitor. 

Estudando o phenomeno de lá, da capital elo meu E stado onde 
me achava, e não tendo ainda conhecimento mais desenvolvido elo 
phenomeno produzido nesta praça, julguei chegada a occasião de tra-
duzir em fa cto a-s minhas idéas, chamando uma parte dos capitaes, 
factos aqui existentes para o E stado clns Alagôas, em reorganisação 
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de um banco, ainda com a garantia de juros do Estdo, destinando-
se elle a emprestar dinheiro barato á agricultura. · 

Escrevi nesse sentido uma série de artigos, e dirigi uma carta a 
um homem eminente desta capital, consultando-o sobre a possibilidade 
de desviar uma parte dessa corrente ele capitaes que se estavam des-
baratando no Rio de Janeiro, eu caminhando-a para beneficiar o cre-
dito agrícola do meu Estado. S. Ex. respondeu-me, em carta que 
ainda conservo que a minha tentativa era patriot.ica, mas que devia 
começar por p~·omover uma grande reunião de agricultores, levant_ar 
entre elles a idéa, sendo até bom appellar para o governo provisor10, 
afim de conseguir um auxilio para o desenvolvimento da agricultura 
do E stado, nesse período de reorganisação da Republica. 

Acceitc;i o conselho; convoquei uma reunião, á qual ~ :: Sl8tlll o 
govern ~tdur do E stado, de quem eu era amigo pessoal; c ne~til! reunião 
votou-se uma representação ao governo provisorio, pedindo a creação 
do banco, tal como projectara; suscitou-se igualmente a idéa de ser 
eu commissionado para trazer essa representação ao Rio de Janeiro 
e entender-me com o governo provisorio. 

Obedeci a essa imposição dos meus concidadãos, abandonei os 
meus interesses, a minha banca de advogado, a minha fazenda e vim 
para a Capital Federal. Submetti o meu plano ao governo provisorio; 
o nobre deputado por S. Paulo sabe perfeitamente como as cousas se 
passaram; o plano que eu formulara, consistia em um emprestimo de 
500:000$ feito pela União ao E stado de Alagô.as, que empregaria essa 
quantia na organisação do seu banco . 

O Sr . Conde de Figueiredo, assim como outros banqueiros com 
quem eu me entendera, tinham-me promettido que, si o governo em-
prestasse esses 500 :000$, elles se incumbiriam de concorrer com outros 
500 :000$, organisando-se o banco com o capital de 1. 000 :000$000. 

Depois de tres mezes ·de delongas, o governo provisorio resolveu 
indeferir a representação de que eu era portador. Entendia o go-
verno que era esse um máo precedente, porque os outros E stados po-
deriam tambem vir reclamar auxílios, não convinha distrahir 500 :000$ 
em emprestimo a um Esta do e ou tras razões para apoiar o indeferi-
mento que deu. 

Sr. Presidente, vi toda a minha propaganda desfeita, vi cahir 
por terra todo o trabalho em que me tinha empénhado para favorecer, 
com o progresso da lavoura elas Alagôas, o engrandecimento do Es-
tado em que nasci . 

Entrei na praça; entendi-me com o Banco Colonisador e Agrí-
cola, e, com os poderes que tinha por procuração ampla que me der a 
o governador do Estado, com a garantia de juros ao banco que se 
organisasse, formulei novo plano e consegui desse banco a organisação 
do banco do Estado das Alagôas, que foi l ançado e installou-se nesta 
capital, tendo como seu presidente o Sr. conselheiro Lourenço de Al-
buquerque. 
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Feito isto, fui a Alagôas. Os estatutos do banco consignnvn.m 
que a sua S'éde seria nesta capital, mas o governador d? Estado en-
tendeu que era de conveniencia que a séde fosse na capital das Ala-
gôas. E como eu não quizesse ceder neste ponto, porque entendia que 
o futuro da instituição estava mais garantido com a sua séde no Rio 
de Janeiro, havendo em Alagôas apenas a filial, o governador rescin-
diu o contracto de garantia de juros, o que importou na dissolução 
da sociedade organisada e do banco já installado . 

Já então havia sido eu eleito deputado e vim a esta capital para 
os trabalhos do Congresso N acionai. Nunca me abandonára a idéa 
dessa propaganda que iniciar.a, não no interesse meu, mas no interesse 
do E stado que então representava. Essa idéa continuava a trabalhar 
no meu espírito ·; e um dia fui convidado por um amigo, meu compa-
nheiro de infancia, a entender-me, a respeito dessa organisação, COlll 
uma instituiçã·o de credito desta capital . 

O presidente do Banco de Credito Mercantil, onde funccionou a 
caixa fiüal do Banco Emissor de Pernambuco, inquiriu de mim qual 
a razão de se haver frustrado o plano anterior, porque mo ti v o não se 
tinha levado a effeito o banco do Estado das Alagôas e, depois da 
minha resposta, perguntou-me: si elles organisassem o banco com 
séde na capital das Alagôas, o governador concederia a garantia de 
juros. 

Pedi ao meu collega de representação, o Sr. Tavares Bastos, pam 
ouvir do governador, então senador Pedro Paulino, a resposta a estn 
pergunta. S. Ex. declarou que a garantia seria concedida; t ransmitti 
esta resposta ao presidente do Banco de Credito Mercantil e elle 
iniciou a subs·cripção do banco, que devia chamar-se - Alagôas e 
Rio - prestando-me a organisar os respectivos estatutos. 

·Sr. Presidente, é este o ponto a que queria chegar o nobre depu-
tado pela Capital Federal e .a que elle alludiu na insinuação dessa 
organisação do Banco das Alagôas, pelo Banco da Republica. 

O SR. MAYRINK - Não quero chegar a c ousa nenhuma; o nobre 
deputado é que deve chegar a provar a malevolencia que me attribuiu. 

O SR. OrTICICA - 'Ilenha V. Ex . paciencia; já agora é questão 
para ser julgada pela Camara que nos ouve. 

Sr. Presidente, nessa occasião o Banco da Republica organisaYa 
tudo quanto era companhia, viavel ou inviavel, possível ou impossível . 

Iniciada a operação, foram impressas listas de subscri ptores e 
procuraram-se accionistas, elles e não eu, occupado então com os tra-
balhos da Constituinte; passados alguns dias disseram-me os directores 
do Banco de Credito Mercantil e outras pessoas envolvidas nessa or-
ganisação que faltavam para completar .a sub~cripção 1. 000 acções, 
e que si essas acções não fossem subscriptas o banco não se fundaria. 

A Camar.a comprehende a situação do meu espírito; de UJJJ lado 
eu via realisada a propaganda ele tantos aunos, o. meu trabalho tão 
longamente sustentado; de outro lado, via quasi o naufragio ele uma 
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i.déa que era a solução do futuro do meu Estado, porque o futn~·o do 
meu E stado depende do fnturo da sua agricultura, presa á necess1dade 
ele capitaes baratos e a longo prazo. 

Não resisti, confesso que não resisti, ú ten tação da realisilção do 
plano que me sorria, _n o dia em que . o marecha~ D,eodoro t.o?1ou 
posse do cargo de Pres1dente da Repubhca, no palac10 ae S. Ohnsto-
~~ão e no recinto do Congresso N acionai dirigi-me ao nobre depu-
i ado que, si quizer ser verdadeiro, ha de confirmar as minhas asseve-
rações, j á que t rouxe esta questão para aqui. 

O SR. MAYRINK - Eu~! 
O SR.. OrnciCA -. . . dirigi -me a S . Ex. e pergunte i -lhe si 

S. E x . , emprehendedor como era, duvidaria subscrever essas .a.cções 
ele um banco cujo futuro era tão garantido e que ia servir a um Es-
i·ado que exportava grande quan tidade de toneladas de assucar, que 
ti nb a grande safra de algodão e uma renda de 2 a 3. 000 contos. 

E o nobre deputado, com gentileza que lhe agradeço, respondeu-
me que estava prompto a Emxiliar-me, convidando-me a apparecer no 
cscriptorio do Banco .da Republica. 

Lá fui. Foi testemunha desta conferencia o Sr. conselheiro Matta 
Machado . O nobre deputado tomou os papeis que cu levava, e que 
:1inda estão em seu poder, e pelos qnaes póde t irar a prova de que eu 
nnda pretendia individualmente. 

S. Ex. me affirmou nessa occasião que não havia duvida alguma 
em conconer á subscripção, que ia ouvir os ·seus amigos, accrescen-
1ando: "1. 000 :000$ que fossem não é cousa de outro mundo, para que 
não se ponha uma procissão na rua" . 

Sahi satisfeitissimo . Contava com o negocio realisado, e a ta I 
ponto que mandei chamar minha f::nnilía que estava em Minas, por-
que contava poder ir communicar essa grata nova - aos meus amigos 
das Alagôas . 

Dons dias depois fui ao banco e o nobre deputado respondeu-me 
que tinha ouvido seus amigos, que a Cl"eação não era possível, e que 
a h' convinha que não me occupasse mais disso. . 

Fui communicar esta resposta ao presidente do Banco de Credi to 
J\fcrcantil, e dei por terminada essa negociação, .acceit ando o conselho 
que S. E x . me dera, separando-uos como bons amigos, sem ao menos 
nm resentimento para que não havia motivo . 

. Interpello, agora, Sr. Presiden te, .ao nobre deputado pela Ca· 
plt.a l Federal: póde-se encontrar nisto tudo um vislumbre de in-
teresse pessoal, uma sombra de interesse proprio no deputado que vem 
trn_t.ar ?as qnestões que se prendem ao Banco ela Republica, não com 
:tmmosJdac1<1S d~ um cn so particular, mas tendo em vista os grandes 
m1eresses do pmz, qne esse bnnco tem contrariado desde 17 de janeiro 
de 1890 ?! 

Póde-i'c, porventura,_ a t.tribuir a minha posição nesta casa · du-
l':ml e tres annos, no senl·lmcn lo mesquinho, abaixo de qualificaçã'o, de 
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J'ancor, de vingança por uma pretenção mal acccita, ou por não i·er 
.alcançada uma operação que não viria, quando se reali?.asse, offereccr-
me vantagens pessoaes, ma-s ao Estado onde nasci ? 

Pócle-se acreditar, com criterio, sem uma -somma grande ele von-
t ade má, que me tenha empenhado durante tres annos. em mostrar os 

•BlTOS que se succeclem, que se accumulam, do Banco ela Republica, 
.sómente porque este, em algum tempo, não quiz coadjuvar-me na or-
.ganisação elo Banco das Alagôas? 

O SR . MAYRINK - Mas quem disse isto? 
O SR. 0ITICICA - Quiz di zel-o o nobre deputado; tenha V . Ex. 

:a coragem, a franqueza de dizer que fez a insinuação . 
O SR. MAYRINK- Não apoiado; V. Ex . é que está ainda obi·i-

.gado a provar a malevolencia que me attribue . 
O SI{. 0ITICICA - Sr. Presidente, a C amara ouviu a explicação 

.que entendi elo meu dever fazer-lhe; nos factos que narrei se verifica 
·que nem eu tinha interesse pessoal na organisação desse banco e nem 
mesmo o Banco da Republica era o seu incorporador, ele quem podesse 
depender para qualquer expediente de vantagem para mim . 

. Foi uma tentativa para prestar serviço ao Estado que represento, 
_serviço do qual entendo que dependia o seu progresso, a sua prosperi-
-dade no futuro; assim procedendo, honro-me de tel-o feito, nada tendo-
me ficado de desagrado por não ter visto realisacla a· minha tentativa j 
-restando-me apenas ·a satisfação intima de haver cumprido o meu 
-dever. 

Vê o nobre -deputado pela Capital Federal que a sua tentativa 
.de attr'ibni1' motivo menos decoroso á posição sustentada por mim 
nestes tres annos de campanha parlamentar contra os desmandos do 
banco de que S. Ex . foi presidente, não achou echo, desfez-se ao pri-
·meiro econtro, não produziu effeito. (Muito bem-. ) 

O SR. MAYRIN-K - Eu disse apenas que o Banco da Republica 
podia crear o Banco das Alagôas. 

O SR. 0ITICICA - V . Ex . disse quasi C'1·eo1~. 
O SR. MAYRINK - Quasi creou, como creou o Banco de Matto 

<Grosso . Onde a perversidade desta insinuação? Attenda · ao espírito 
·das minhas palavras. · · 

O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, já dei as explicações que 
devia e dou por terminado o incidente para entrar na analyse elas 
-emendas do nobre deputado pela Capital Federal. 

O SR. PRESIDENTE- A discussão não póde continuar em dialogo . 
O SR. 0 ITICICA - Tenho o maior empenho, digo o maior in-

teresse em não molestar o nobre deputado, afim de que S. Ex. ou c a 
as minhas palavras até ao fim . Não quero offedel-o, trato-o co~1 
toda a consideração, para que S . Ex. assista á discussão, prestando-
me attenção como fiz a si, ouvindo agora a critica ás emendas que 
a presentou . 

Sr. Presidente, durante o tempo em que o Banco da Republica 
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organisava essa immensid_ade d~ _companhia~, pa~a .as quaes nem ca-
pital havia para o deposito exigido pela lei, afim de r:oderem ella& 
funccionar, durante todo o tempo em que o banco acceitava na sua 
carteira todos os títulos emittidos como caução, entregando por elles 
todas as notas da sua emissão, e lucrando as porcentagens de incor-
poração, de agio das acções que subscrevia e outras, o papel bancario 
l.nvadia a circulação, o credito publico era posto á prova com a ver-
tiginosa carreira para essa allucinaçã:o de papel, o cambio vinha para 
baixo, e quando o banco viu-se em difficulc1ade pela primeira vez, foi 
o nobre deputado pelo Rio de Janeiro uma das partes na operação, 
pela qual abria-se o Thesouro Public?, lançava-se m~o crimino~a. nos 
depositas confiados ao governo do paiz para consegmr-se do mmistro 
da fazenda a retirada de 2. 600.000 libras esterlinas para emprestar 
ao Banco da Republica e ao Banco de Credito Popúlar, nadando nas: 
mesmas aguas o Banco Emissor de Pernambuco. 

O SR. MAYRINK - Eu ia ao Thesouro ~ ! 
6 ·SR. OrTrcrcA - Não sei si V. Ex. ia ao Thesouro ou si era. 

este que vinha ao banco; não posso, porém, comprehender como se 
fazia uma ti·ansacção de emprestimos entre o Theso.uro e o Banco da. 
~epublica, sem •a intervenção do presidente do banco, e é por isto que· 
fallei em V. Ex. . 

O SR. MAYRINK - V. Ex. tenha paciencia; a questão é tão im-
portante, são princípios de sciencia que V . . Ex. póde discutir, sem 
tocar em personalidades. 

O SR. OrTICICA - Satisfaço á sua reclamação; não me dirigirei 
mais ao nobre deputado, discutindo as operações que se fizeram, sem 
iudividualisar. 

Faziam-se, Sr . Presidente, transacções entre o governo e os ban-
cos de emissão para um emprestimo de ;E 2. 600. 000 para, sobre este 
ouro, . .se fazerem novas emissões . Estas foram jogadas na circulação,. 
1uas o ouro emprestado nunca foi pago até hoje. 

A éra dos auxílios chegou e todos foram pedidos e todos foram 
da.dos ao banco que os recebeu por iodos os modos, de todos os• minis-
tros, avolumando a sua divida, á proporção que mais favore-s eram 
extorquido á for tuna publica, que não é do governo, mas unicamente 
lhe é confiada para administrai-a. Durante o tempo em que o banco 
exigia auxílios taes do T/hesouro Publico, que levámos, nós outros, a 
fazer sinão clamar que o banco ia caminho errado, que elle não po-
deria inspirar confiança por estes meios, que elles eram a precipita-
ção da sua quéda, que fatalmente elle havia de augmentar a descon-
fiança, que SS. E Ex. o levariam ás circumstanci·as desoladoras em 
que o estamos vendo, que envolveriam na sua vida de ·desmandos o· 
credito da nação, que arrastariam a depreciação da moeda, . a miseria 
d_c tod_as a~ c~as_ses e a c~restia d~ todos os generos, devendo chegar á 
sltuaçao tnstt.ssnna do dia de hoJe ~ 

O SR. H ENRIQUE DE CARVALHO - Seria melhor que V . Ex. elu-
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cidasse a questão e deixasse as recriminações, não acompanhando a 
campanha de diffamção contra esta instituição . 

O SR. OrTICICA - Sr. Presidente, ouço ainda invocar-se o chavão 
de campanha de diffamação; engano, não ha tal. Diffamação não ' 
aconselhar o banco que mude de rumo, porque o systema seguido acar-
retará o descredito publico . 

. Não diffamam .aquelles que teem ·a coragem cívica de arca r 
contra prejuízos, contra erros palmares) contr.a fraudes e contra des-
perdícios que se estão fazendo, aconselhando que deixem esse· modo ele 
viela, prevendo o futuro a que já chegaram, porque continuarão no-
caminho errado em que enveredaram . 

O SR. HENRIQUE DE CARVALHO- Levamos a fallar e não fazemos 
nada. 

O SR. OrTICICA - Sim, levamos a f aliar e não f.azemos nada ; 
mas de quem é a culpa de nada se ter feito? Não é da C amara doS" 
Deputados. 

Já por tres vezes o Congresso N acionai -se tem preoccupado da 
questão, ha tentado fazer uma l~i que estabeleça regimen razoavei 
em que o banco viva e as suas tentativas se teem frustrado, não tem 
sido lei alguma votada. 

De facto, nada fazemos, tres vezes tentámos sustar os desmandos 
do banco, e até hoje não tem sido isto possível. 

V. Ex. ha de lembrar-se que, quando a crise começou a manifes-· 
tar-se, na C amara, que ainda estava em S. Christovão, .nomeou-se 
uma . commissão para estudar a crise, formulou-se um projecto que· 
foi discutido, mas não votado. E por que ? Porque o projecto cerceava 
::ts attribuições do banco e não lhe permittia continuar na vida desor-
denada que levava . 

O ·anno passado, com um trabalho herculeo de dia e de noite,. 
discutimos um projecto e esse projecto não poude ainda ser votado ! 

Que mal temos feito ao banco, si nem uma lei fizemos de modo a 
prejudicar o banco em suas transacções, quando ao contrario em--
quanto discutíamos o governo ás· occultas do parlamento punha em 
contribuição os recursos do Thesouro, dava a receita publica, man-
dava emittir sommas avultadas do seu proprio papel-moeda e tomav·a 
medidas de excepção só para favorecer o banco? 

Como, portanto, levantar a grita de que temos prejudicado . o 
banco, quando tudo tem elle conseguido, quanto tem pedido e julgado, 
necéssario para viver, sempre em maiores difficuldades, ·sempre sem 
poder melhorar os males que o invalidam? 

Sr. Presidente, lembro-me muito que o nobre deputado por Per-· 
nambuco, o Sr. João de Siqueira, me interpellou ha dias, quando eu. 
orava nesta casa; allegava S. Ex. que no anno paooado havia eu. 
declarado que o descredito publico havia de chegar, e, entretanto, essE-' 
dia não chegár.a ainda este anno! 
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Pois bem; foi o nobre deputado pelo Rio de J aneiro quem veiu 
declarar de modo solemne que o emprestimo da Oeste de Minas tinha 
sido uma vergonha nacional! 

Eu poderia lembrar a S. Ex . , á vista desta declaração acompa-
nhada de prova, por pessoa compete11te, que o dia do descrecli to i:í 
chegou. Si já chegámos a est-e extremo, em tres :nmos apenas, como 
Qbstinarmo-nos no erro, como quer o nobre deputado que continuemos 
nesse vertiginoso despenhar em quécla tão desastrosa para o nosso 
credito ? 

Ha tres .annos este credito que a monarchia deixou valente como 
os rios deste paiz e pujante como suas florestas, este credito desappa-
rece por se querer amparar os embaraços da vida de um banco! 

.Qual tem sido a causa ele todos os males que nos afffígem, de 
todas .as clifficuldades que nos cercam, desse descredito que nos com-
gunge, dessa miseria que ahi chega a ostentar-se prejudicial e insúppor-
tavel, a pedir solução que não achamos, a exigir melhora que não 
se enconúa, acabrunhando o paiz com a enorme contribuição de todos 
os cidadãos em geral? Qual é a causa efficiente da situação embara-
çada a que chegámos, sinão essa emissão de curso forçado e essa 
obstinação em querer inventar planos que salvem um banco que, por 
ter gerido mal os seus negocias, por ter abusado dos· seus privilegias, 
deve ser dei:x;a:do á sua sorte, sem arrastar nella a nação brazileira, 
que não tem culpa dos desmandos de uma associação anonyma, orga-
nisada por pequena parte dos cidadãos que a compõem? 

Só cegos não veem, Sr. Presidente, que, si reformas teem sido 
feita!!, si planos' teem sido postos em execução, nenhum ainda teYe 
outro fim sinão favorecer a este banco, embora. com sobrecarga ao 
Tlhesouro e á fortuna publica. 

Apezar de todos os protestos de muito poucos que se teem levan-
ta-do contra a protecção official ao desbarato das' finanças, e á inun-
dação de papel-moeda, as leis pretendidas não podei.u vingar, nenhuma 
medida tem sido rlecretada pelo Poder Legislativo, mas o governo 
toma, por si, medidas que intentam unicamente favorecer o banco, 
embora a inconstitucionalidalde das providencias; tomadas, sempre 
inefficazes todas as vezes que renovadas são. 

Essa experiencia dolorosa que nos tem levado de erro em erro, 
de mal a peior para a situação economica e financeira da Republica, 
deveria ter convencido ,a todos que o mal reside justamente nessa 
pretenção absurda de querer desv~ar o governo do papel restricto a 
que elle deve . destinar-se, de dar aos recursos ·do Thesouro fim diffe-
rei;te áqt~elle para o qual são cobrados os impostos, nessa excepção 
odwsa fe1ta em f,avor de alguns com aquillo que pertence á collecti-
vidade nacional, pretenção que é fatal, insustentavel e não pôde ter 
como resultado sinão crear futuro para o qual são poucas todas as 
apprehensões que o prese11te autorisa. 

Essa obstinação já nos tem custado, além ele muitos recursos 
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desaproveitados para a nação contribuinte, a quéda do nosso credito 
na Europa e um desanimo impossível de ser encobeTto para alguns 
apostolos fervorosos da Republica e que a veem falseada em seus 
princípios e ·desvirtuada no seu inicio, do sonho dourado de bem 
pouco tempo. 

Como querem continuar nesse rumo errado, sem ouvir os conse-
lhos da experiencia, que affirma com os factos quanto é ruinoso abrir 
o Thesouro publico e entregai-o a um banco .sem methodo e sem tino, 
unicamente para salvar interesses pequeninos em face dos na cionaes 
já compromettidos por essa emissão, já enorme na ·SUa quantidade, 
nenhuma na qualidade, porque é papel desv•alorisado, em .somma su-
perior a 6. 000 :000$000? 

·Sr. Presidente, as emendas do nobre deputado pelo Rio de J a-
neiro significam um facto que a mim não póde illudir: o decreto de 
17 de dezembro já não satisfaz ao banco, já não serve, o banco já não 
se contenta , com os beneficios do ·decreto; desconfio muito de que, 
para a vida do banco já não chegam os recur.sos que o decreto lhe 
faculta, e foi preciso para garantir-lhe a vida por mais algum tempo 
que o nobre deputado pela Capital Federal, lembrando o seu amor 
de pae desse instituto, viesse propôr emendas que completam o systema 
do decreto, embora as medidas contidas nessas emendas sejam ainda 
mais clamorosas, aind·a mais protectoras que as do decreto, por signi-
ficarem o abandono completo de todos os navios ao Minotauro insa-
ciavel, que nunca se farta . 

O SR. MAYRINK - Mas V. Ex. ha de provar o que tenho eu com 
o banco: não sou advogado delle e tenho aqui a mesma independencia 
de representante da nação que tem V. Ex. 

O SR. 0ITICICA- Desculpe-me o meu nobre collega; mas não pos-
so deixar de conhecer e de declarar á Oamara que nos ouve que, por 
traz das emendas de V. Ex. está o complemento do systema de auxí-
lios ao Banco da Republica, os quaes são imprescindíveis para pro-
longar por algum tempo mais a vida ingloria que elle tem levado, 
precisando elle já de novos favores, porque os já obtidos não lhe bas-
tam. 

O SR. MAYRINK dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Mas que banco é esse, em que credito elle assen-

ta, ·si as minhas palavras podem prejudicai-o, si a simples referencia 
de um representante da nação, que não tem importancia porque é de 
hon~m, que não tem palavra autorisada, porque é um desconhecido, 
podem abalar a confiança nos seus recursos? Não, meu collega, o que 
desacredita o banco é esta serie immensa de favores que elle está exi-
gindo e esta declaração quotidiana de que precisa do credito nacional 
para não fallir, arrastando em sua quéda até as instituições. 

O SR. MAYRTNK dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, o nobre deputado entende que 
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não devemos ler livros e theorias estrangeiras para solver a cnse elo 
Brazil; é o bloqueio ás lições da experiencia; é a vida financeira ás 
cégas; ao tactear dos interesses por amparar sem querer pedir nada 
de ensino aos factos!. A verdade é, entretanto, que os factos que estão 
se dando no Brazil, deram-se com a mais rigorosa elas coincidencias 
em todos os paizes arrastados na voragem das emissões do papel, coru 
o mesmo rigor da logica, com a mesma exacti.dão das opiniões que se 
formulam no Brazil, . ha tres annos. Isto porque, onde houver socie-
dade, relações de procura e offerta, commercio internacional, os fa· 
ctos hão de ser os mesmos, hão de ·se dar com a fatalidade das conse-
quencias a deduzir dos mesmos principias. A França, a Inglaterra, a 
Austria e até os Estados Unidos commetteram os mesmos erros que nós 
e chegaram ás mesmas consequencias. Por que fazermos excepção pelos 
nossos recursos, pelo nosso clima, pelo ·nosso temperamento, quando 
não devemos querer abrir excepção no Universo, e os paizes tão ricos 
como nós, onde a mesma causa se diria a esse tempo, como a Republica · 
N orte-Ari1eri~ana, podem fornecer-nos exemplo muito proveitoso? 

No tempo em que se liam livros estrangeiros, Sr. }'residente, res-
peitavam-se as leis, cumpriam-se as suas disposições, tornavam-se ef-
fectivas as responsabilidades dos que se empenhavam eni gerir a for · 
tuna publica, ninguem se animava a expedir decretos de favor, inva-
dindo attribuições constitucionae-s para occultar transgressões da lei~ 
para encampar fraudes, extorsões denunciadas e reconhecidas em do-
cumentos officiaes . 

A verdade é que, emquanto se leram livros estrangeiros e applica-
l'am-se as suas theorias, nunca os generos subiram tão caro, o cam bi.o 
desceu tanto, foram tão grandes os em bar aços da. praça, os especula· 
dores souberam aproveitar a situação para enriquecer-se com prejuízo 
da nação. Nem mesmo por occasião de uma guerra dispen-diosa 
chegamos a esse desalento de hoje. 'A esse tempo o ouro valia menos 
que o papel-moeda do Estado, e o credito do paiz era forte, pujante, 
honroso, grande como os seus rios, soberbo como as suas florestas. 

O SR. MAYRINK - Por meios artificiaes e que já m.ostrei. 
O SR. OrTICIC.A. - Mas V. Ex. nem destes meios pôde usar para 

sustentar o cambio . 
Si são conhecidos os meios pelos quaes se evitam os grandíssimos 

prejuízos que o paiz soffre com · essa depreciação inqualificavel da 
moeda fiduciaria, si h a expedientes que previll am esse prejuízo enor-
me soffrido pela nação brazileira com a depreciação da moeda fidu-
óaria, o que impede de pol-os em pratica para mudar si tuação assim 
desesperadora ? 

Sr. Presidente, nós, a nação inteira só t eria motivo de applaudir 
() ministi-o, o governo ou o banco que usasse de meios artificiaes, em-
bora, para modificar a taxa cambial e eleval-a ao menos á normalidade 
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.que ella sempre conesrvou; mas a verdade é que tudo tem sido t~mtado 
·para sahirmos da persistencia dessa taxa ruinosa e todos teem sido im-
:potentes, ·dando todos os expedientes em resultado os · factos que se es-
tão impondo ás relações economicas deste paiz, por força dos erros do 
banco favorecido. · 

Tivemos uma situação ·desoladora para a n-ação brazileira, quando 
a guerra estrangeira impunha sacrifícios acima das suas forças ; nem 
:mesmo a esse tempo a depressão cambial chegou á que soffremos ha 
perto de dons anos; nessa occasião havia causas para a drenagem do 
<mro, para o augmento das emissões de papel, causas que nos obriga-
-vam a grandes sacrifícios supportados heroicamente pela nação con-
tribuinte : uma guerra externa. 

O SR. RETUMBA - Agora temos uma guerra interna. 
O SR. 0ITICICA - Entretanto, atravessamos tres annos de paz 

.emquanto ·a taxa cambial baixava constantemente, e a guei'ra f raticida 
de hoje, a guerra do Rio Grande ·do Sul, absolntamente não intervem 
na vida economica do paiz para depressão tão consideravel. 

O SR. RETUMBA - Ora, não diga isso meu coHega. 
O SR. 0ITICICA - Não produz absolutamente essa depressão, e 

isto é facto de que se póde dar a prova immediatamente : o cambio 
já esteve a 10 quando rebentou a revolução; apesar de tudo quanto 
se tem dito sobre a sua marcha, de todas as peripecias que ella tem tido 
.ultimamente, elle tem subido pouco a pouco e está ·hoje em melhore~ 
condições, devido unicamente a um factor extranho e que nós sabemos 
:perfeitamente qual é . .. . 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO- Já havia revolução no Rio Grande no 
ministerio do Sr. Serzedello e o cambio chegou a 16. 

O SR. 0ITICICA - ... lembra bem o illustre deputado pelo Rio 
G rande do Sul, j á havia guerra alli quando o cambio chegou a 16 no 
ministerio Serzedello baixando definitivamente, embora a execução do 
decreto de 17 de dezembro. (Apa1·tes.) 

Cumpre reconhecer a verdade que se apresenta clara, aos olhos de 
todo mundo, é preciso fechar os_ olhos, é preciso ser cégo, escu_recer 
·OS factos completamente para nao ver que o mal das nossas fman-
·Ças vem do decreto de 17 de janeiro, do augmento excessivo da massa 
de papel-moeda que cresceu enormemente e a qu não pódem dar re-
meclio todos os recursos que se tem tentado, in~lusive a emissão a mais 
de papei como dinheiro. · · 

Sr. Presidente, vou mostrar a verdade do que tenho dito sobre 
:as emenda·s do nobre deputado examinando-as uma a uma. 

Não fallemos da emenda ao art. 2° que não quero discutir, porque 
<éSta não tem valor algum . 

O banco tem o direito de reduzir o seu capital não pelo recolhi-
mep.to, mas pelo pagamento dos devedores com as proprias acções . 
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São grandes devedores que precisam de mais seis mezes para pa-
g:u suas dividas com este recurso facil das proprias acções . 

O SR. MAYRINK - Não concorda com isto? 
O SR. OrTIOICA - Não, porque nego direito aos que mais defrau-

cl aram o banco, de prejudicar aos outr~s accionistas que não teem di-
vidas, pela entrega de acções que possmam sem se saber porque preço,.. 
Hem por qual titulo. 

Os não devedores entraram com o seu capital e não 1·etiraram 
por emprestimo; os outros ·pódem ter acções a titulo gratutito e lu-
craram os emprestimos. 

Pagando com as acções, nada perdem, ao passo que os outros pó-
dern perder tudo. 

O SR. MAYRINK - Acho que não é grande o prejuízo. 
O SR. OrTrorcA- A primeira emenda diz (Zê) : 
"Ao paragrapho unico do art. 3° substitua-se pelo seguinte: 
O governo fica autorisado a indemnisar os bancos que, em vir--

tude do art. 4° do decreto n. 1.164 de 7 de dezembro de 1890; decahirem 
do direito de emittir notas ao portador e á vista. 

§ 1.0 A indemnisaç.ão terá por base os juros correspondentes á s-
apolices depositadas no Thesouro N acionai como lastro de emissão. 

De igual fórma e á mesma taxa de juros proceder-se-ha , relat.iYa-
mente aos lastros metallicos, que para tal effeito serão estin1:ados ao-
cambio par de 27 d. por 1$000." 

Da emenda se deduz que o Thesouro deve indemnisar aos bancos 
cmisores sobre a base dos juros, não dos que as apolices vencem actu-
almente por lei, mas dos juros correspondentes aos dessas apolices de-
positadas como lastro de emissão. Ha uma consideração importante a 
fa zer aqúi. 

Sr. Presidente, o nobre deputado foi o presidente do Banco da Re-
publica dos Estados Unidos do Brazil e o inspirador do decreto de 17 
de janeiro de 1890, como já declarou. 

O SR. MAYRINK - Nunca declarei cousa alguma. 
O SR. OrTICICA (dJirigindo-se á mesa) - P eço a V. Ex., Sr. Pre--

sidente, o favor de mandar vir o decreto de 17 de janeiro ele 1890 . 
O art. 4° deste decreto determina (Zê) : 
"Para que os bancos possam pretender os favores do presente de-· 

ereto e gosar a faculdade de emissão de notas, devem obrigar-se em 
favor do Estado a: 1 o, reduzir, a contar do começo das suas operações, 
2 % no juro das apol.iees que constituírem seu fundo social e a au-
gmentar esta porcentagem mais 112 % annualmente, até completa ex-
tincção do referido jmo." 

Desta disposição está expresso que os juros dessas apolices foram 
logo reduzidos de 5, a 3 % em 1890; reduziram-se a 2 112 em 1891~ 
a 2 % em 1892 e actualmente, 1893, j á estão reduzidos a 1 112 %, por 
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força de reducção de mms 112 % em cada anno, . consignada nrst · 
art. 4° do decreto. 

Vejamos, entretanto, como se pretende emendai-o. 
O paragrapho com que o nobre deputado pretende emendar o de-

creto de 17 de janeiro não manda que o Thesouro pague os juros clnF; 
apolices depositad-as como lastro da emissão, na fórma elo arL 4° elo 
decreto, mas revoga essa reducção do juro para que ellas continne111 a 
render os juros correspondentes a essas apolices, revigorados os de 
4 e 5 %; ele modo que, Sr. Presidente, pelo art. 4° do decreto que insti-
tuiu os bancos emissores determin a-se que as apolices que no primeiro 
anuo rendiam 5 % iriam diminuindo esses juros proporcionalmente 
aos annos decorridos, o que faz com que ellas apenas tenham agora 
o juro de 1 112; mas o nobre deputado não acceita os jmos segundo 
a lei e as operações que já devem estar feitas no Thesouro, mas revi-
gora os juros antigos para basear sobre estes a inclemnisa~ão quo-
impõe. 

O SR. MAYRINK - V . Ex. tenha a bondade de ler a emenda . 
O SR. OrTICICA - EHa é claríssima para esta conclusão (lê) : 
"A indemnis-ação terá por base os juros con·esopndente:o ás apo-

lices depositadas no Thesomo como lastro de emissão . " 
Si são os juros correspondentes ás apolices, si estas são da emis-

são a 4 e a 5 %, é claro que .são estes o.s juros a servir de base á in-· 
demnisação e não aquelles a que devem estas apolices estar reduzidas: 
J)Ol' força de um contracto verdadeiro entre o governo e o banco. Para 
dispôr o contrario, dever-se-hia referir á disposição consagrada no 
art. 4° do decreto de 1890, o que não se fez. 

O SR. MAYRINK - Qual é a taxa dos juros que menciono ahi? 
O SR. OrTICICA - O nobre deputado explica o seu pensameuto tra-· 

duzido na emenda: os juros das apolices serão os do art. 4° elo decreto 
de 17 de janeiro, embora o modo pelo qual a emenda foi redigida. Sem-
pre ganhei alguma co usa. 

Deixemos, portanto, esta emenda e estudemos a que se lhe segue. 
O decreto de 17 de dezembro obriga o governo a comprar os la stros 

bancarias metallicos ao preço do cambio do dia e converter este capi tal 
e o agio em novas apolices de juros de 2 112 ouro; o nobre depu tad<J 
propõe que estes lastros metallicos, que já se converteram com o agio em 
apolices ouro ao cambio do dia, e que se elevam de 95.369 :000$ a 
194.343 :000$ e tantos, continuem a vencer juros em favor elos bancos, 
que o depositaram. 

O SR. MAYRINK - Eu não disse isso. 
O SR. OrTrcrcA - V. Ex. quer que o Thesouro indenmise os las-· 

tros bancarias que já foram comprados com o agio do dia. 
O SR. :M:AYRINK - S. V. Ex. quer , lhe explico a tran snc~ão. 
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O SR. OrTICICA - Não ha necessidade de explicar; isto está claro 
ma emenda. 

O SR. MAYRINK - Está bem escuro. 
O SR. OrTICICA- O nobre deptuado diz na emenda (lê) : 
"\§ 1.0 A indemnisação terá por base os juros correspondentes ás 

.11polices depositadas no Thesouro N acionai como lastro de emissão. 
De ig11al fórma e á mesma taxa de juros, proceder-se~ha r elativamente 
.aos lastros metallicos, que para tal effeito serão estimados ao cambio · 
r{Je 27 d. por 1$000 . 

:§ 3.0 A indemnisação referir~se-ha ás especies elos ·lastros on-
,:ginarios das emissões." 

Estes lastros metallicos j á foram vendidos ao cambio do dia. 
O SR. MAYRINK - Mas vendidos a quem? 
O SR. OrTICICA - Ao Thesouro que os substituiu por apolice& 

-correspondentes ao valor nominal do ouro e mais o agio no dia da ope-
Tação . 

O SR. MAYRINK --:- Mas quando? 
O SR. OrTICICA - Tive 4IJ cuidado de organisar o calculo desta in-

.demnisação e comprehendi qual a razão por que o nobre deputado ac-

.ceitou as minhas observações relativamente aos juros das apolices de 
que o decreto autorisa o banco a dispôr para as suas transacções j 
-cumpre frisar bem a op·eração au torisada segundo a emenda que o 
nobre deputado quer que sej a adoptada. 

Vejamos a quanto deve montar esta indemnisação tomando por 
:base os juros corresponde11tes <'í s apolices existentes no Thesouro e os 
:mesmos juros para os lastros mct allicos, lastros que o Thesouro com-
p rou quando os pagar em apolices ao cambio do dia da compra. 

Os lastros existentes no Thesouro e os juros que elles hão ele 
;vencer, são os seguintes : 

Banco da Republiea: 

Ouro, 75.514 :000$ 4 %, 3.020:056$000. 
~o\o cambio de 11 ................. . · . . .. .. ..... . 
Apolices 53.500 :000$, 5 % ....... ..... .. .... .. . . 

Indemnisação annual ... .......... . ........ . 

Banco de Credito Popular: 

Ouro 11.557 :000$, 5 %, 462 :280$000. 
Ao cambio ele 11 . . . . .. .. ..... . 970:788$000 
.Apoli ces 5. 900 :000$, 5 %. . . . . . . . 295 :000$000 

Jndemnisação annual. ..... ... .... .. ...... . . 

6.343:176$000 
1.123:500$000 

7 .466 :676$000 

1.265:780$000 
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Banco Emissor de Pernambuco: 
Ouro 7.779:434$500, 5 %, 311:177$000. 

Ao ca:rp.bio de 11, indemnisação . . ............. . . 653 :472$000 

Banco Emissor da Bahia: 
Apolices 9. 500 :000$, 5 % ......... ... ......... . 475 :000$000 

Banco Emissor do Norte : 
Apolices 1.000 :000$, 5 % ...... ... ......... ... . 50:000$000 

Banco União de S. Paulo: 
Apolices 10.001 :500$, 5 % .................... . 500:000$000 

10.410 :936$000 

Por 50 · annos, 50.410 :936$, com que o Thesouro ha de concorrer 
para as caixas destes bancos, exigindo-os á nação contribuinte pelo 
imposto. 

O SR. :MAYRINK .- V. Ex. não comprehende o modo de fazer a 
operação. 

O SR. OrTICICA - Ha, entretanto, uma observação que cumpre 
ainda fazer: o nobre deputado · propõe que se pague indemnisação pe-
los lastros metallicos que os bancos · accusam ter no Thesouro; mas 
S. E x . é homem da praça e deve saber que deste ouro que se figura 
haver como lastro no Thesouro ha uma parte que não foi entregue, é 
a de ouro recebido por einprestimos para ser pagos em cambiaes. pelo 
Banco da Republica sob a presidencia de S. Ex., pelo Banco de Ore· 
dito Popular que era dirigido pelo Banco da Republica e pelo Banco 
Emissor de Pernambuco. 

O SR. MAYRINK - V. Ex. está avançando uma proposição que não 
é verdadeira. O Banco .de Credito Popular e o Banco da Hepublica 
nunca pediram cousa nenhuma. · 

O SR. OrTICICA - Então o Banco de Credito Popular não tomou 
;E 1.900 :000 ao Thesouro sobre cambiaes? 

O SR. :MAYRINK - Mas quem fez isso, Joi o Banco da Republica? 
O SR. OrTICICA ---:- Foi o Banco de Credito Popular. 
O SR. MAYRINK - Mas o que tem o Banco de Credito Popular 

com o Banco da Republica? . 
O SR. OrTICICA - O B çmco da Republica tambem coniTahiu cm-

prestimo, fez emissão sobre o ouro emprestado c não pagou as cam-
biaes; fez o mesmo que o Banco de Credito Popular. 

O SR. MAYRINK - Não fez. 
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O SR. OrTrcrc.A. - Sr. Presidente, do relataria do Sr. Rodrigues 
AI ves consta que do Thesouro foram emprestadas ;E 2.600 . 000 para 
serem pagas em cambiaes; sobre essas libras fizeram-se emissões, mas 
as cambiaes não foram pagas. 

O SR. MAYRINK - O Banco da Republica pediu ;E 300.000 em-
prestadas com caução de 7. 775 apolices do emprestimo nacional. Esta 
é que é a verdade. 

O SR. OrTrcrc.A. - V. Ex. não póde contestar as affirmativas dos 
documentos officiaes e a verdade resultante de factos positivos e já 
documentados. 

Das ;E 2. 600 . 000 tiradas do Thesouro com promessa do pagamento 
em cambiaes, ;E 1. 900.000 foram para o Banco de Credito Popular, 
! 300. 000 para o Banco da Republica e ;E 400.000 para o Banco 
Emissor de Pernambuco salvo engano na distribuição. Isto é sabido, 
deduz-se da logica dos algarismos e V . Ex. não póde contestar. 

O SR. MAYRINK - V. Ex. arg11mente com a logica dos factos. 
O SR. URBANO DE GouvEIA - A muito custo o Sr. Serzedello Cor-

rêa conseguiu que se pagassem ! 100.000. · 
O SR. OrTrcrcA - Diz mais o nobre deputado (lê) : . 
"I§ 4.° Fica extensivo aos Bancos da Republica dos Estados Uni-

dos do Brazil e Credito Popular do Brazil, cujos privilegias de emittir 
foram cassados pelo art. 3° do decreto n. 1.167 de 17 de dezembro de 
1890, o direito á respecti>;a indemnisação. 

Mas, Sr. Presidente, o Banco de Credito Popular tem uma emis-
são de onze mil e tantos contos sobre nem um real de ouro porque 
este ouro f ingiu t er entrado para o Thesouro, mas não entrou; o 
banco prometteu entrar com cambiaes e até hoje não · entrou; si o 
mesmo se deu com o Banco Emissor de Pernambuco e com o Banco 
da Republica, como exigir que o Thesouro vá pagar indemnisação por 
esse ouro que não recebeu, de que ainda hoje está rio desembolso, m as 
que j á foi obrigado a pagar com o agio do dia e em apolices a rei1der 
juro? 

O SR. MAYRINK - Si o Banco de Credito Popular é devedor ao 
Thesouro, nada mais simples do que o Thesouro regular as suas contas 
com elle . 

O SR. Orrrcrc.A. - Lembro-me, Sr. Presidente, de que em 1877, no 
tempo em que se liam os livros estrangeiros e se governava de accôrdo 
com os principias da sciencia, houve um banqueiro; que era um ho-
mem respeitavel deste paiz, que lhe deve em grande parte o ·seu pro-
gresso material e que por intermedio do seu b~J,nco, tomou cambiaes ao 
governo no valor de 7. 000 :000$, e não pôde pagai-as; o banco foi li-
quidado e o banqueiro julgado fallido . Mas, si isto se ·deu em 1877, 
por que razão hoje não se liquidam o Banco da Republica, o Banco 
Emissor de P ernambuco, o Banco de Credito Popular que tomaram 
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cambiaes, que não as pagaram, que são instituições que não respeita-
- r am o seu credito ? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - O Emissor de P ernambuco está de 
contas saldas com o Thesouro. 

O SR. 0ITICICA - O nobre deputado quer mais. Quer que a l h · 

demnisação se esten da ao Banco dos Estados Unidos do Brazil que re-
quereu fusão com o N acionai, acceitou a novação do contracto e ele 
decreto que o trans.formou em Banco da Republica dos E stados U nidos 
elo Brazil, auferiu a vantagem ele emittir o triplo sobre o ouro j á re-
presentado no duplo na circulação. Quer t ambem a operação que est(t 
expressa no seguinte §. 1 o junto ao art. 4° (lê) : 

;§ 1.0 O ouro e as apolices que o repre.sentam serão calculados ao 
p reço do dia da conversão; e as apolices ele moeda corrente pelo scn 
valor nominal." 

O ouro será calculado ao cambio do dia, e, portanto, com agio ; as 
apolices ele juro ouro tambem, porque têm agio; as apolices pilpel, po-
i~ém, podem estar abaixo do par e por isto se exige o valor nominal. 

Abri o Jornal no dia em que o nobre deputado apresentou esht 
emenda e vi que as apolices de papel já est avam a 1 :003$ e 1 :004$, 
de modo que as apolices ouro vinham a ser cotadas a 1 :300$000 e 
1:400$, mas podia acontecer que as apolices papel estivessem abaixo 
do par; desculpe-me o nobre deputado, mas não pude deixar de lem-
brar-me <lue havia conveniencia em evitar o possível prejuízo que dessa 
cotação inferior poderia advir aos bancos por indemnisar e. vi nisto a 
r azão da emenda. 

O § 2° deste artigo manda (lê): 
" §· 2.0 A differença que resultar do producto dos lastros para o 

total da emissão será t ambem coberta por apolices do mesmo · typo c 
condições acima referidas." 

A differença é coberta tambem por apolices, o que significa o pa-
ga~ento immediato dos juros, a converter-se em capitaL Em vez de 
se fazer isto em 7 a 10 annos, como se calculou, faz-se desde logo. 

O nobre deputado quer que os juros das apolices conver tidas do 
lastro sejam immediatamente pagos. 

O SR. MAYRINK - Os juros ?! 
0 S~. 0ITICICA - 0 que quer dizer pagar em apolices a clifferen 

ça do total das emissões para a quantia que os lastros convertidos 
derem? 

O SR. MAYRINK - V. Ex. está discutindo o decreto ou as emen-
das ? 

O SR. OITICICA - Perdôe-me V . E x. ; não perco o f io do racio-
cínio. Tenho estuda do f rancamente o assumpto, estou muito senhor 
delle para que V . E x . com os seus R par tes e interrupções me faça 
perder a argumentação. 
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Supponhamos que a differença entre o total das emissõo~ - e o 
producto dos lastros COllVertidos - sej a de 70.000 :000$; V . Ex., que-
rendo que essa differcnça: seja immediatamente coberta por apolices, 
exige que os j uros sejam pagos na mesma occasião com o complemen r o 
da differença que é feito desde logo. · 

O Sn. MAYRINE - Como senhor~ 
O SR. OrTICICA - Admira-me que V . Ex. não compreheucla, p or-

que todos os nossos collegas comprehenderam. Pelo decreto a diffe-
rença de 246. 000 :000$ para o t otal das emissões devia ser paga pelos 
juros desses 246 .000 :000$ a accrescerem constantemente ao capit al 
até completai-o. 

Mas o nobre deputado propõe: o governo emittirá immediatamente 
apolices. 

O Sn. MAYRINK - Onde está "emittirá" ~ 
O tln. OnrcrcA - " Cobrirá" essa differença com apolices desde 

logo e essa differença desapparecerá por ter sido completada com apo-
lices em vez de ser feita com os juros pagos annu almente. 

O Sn. MAYRINK ;- A differença não é paga por ninguem. 
O SR. OrTICICA - Creio ter sufficientemente explicado para pas-

~ar adiante : essas apolices, diz o nobre deputado, não vencerão ju-
ros . Sr. P residente, peço licença para perguntar : que quer dizer apo-
lices sem vencer juros? Que obsessão de espírito é esta que inver te 
todas as leis que regulam a moeda~ Como j á se perderam as noções 
geraes do que seja moeda, do que significam títulos de renda de modo 
a levar os títulos de renda com juros a virem para a circulação e se-
reln recebidos nas repartições publicas com o nome de bomt.s, ao p asso 

·que ás apolices cuja característico é a r enda, tira-se esse característico 
f' J·eduzem-nas a não vencer juros. Como é que o papel-moeda vem 
render juros na circulação servindo de moeda liber atoria e a apolice, 
cujo característico especial é a renda, convertem-se em um t itulo iner-
te, depositado no Thesouro sem render nada, sem ser apolice, por-
tan to~ 

O SR MAYRINK - Onde é que a emenda manda que a apolice en-
tre em circulação ~ 

Sr . Presidente, o bonus que o decreto auctorisa o banco a emittir 
vence juros e vae para a circulação, desde que se permitte que, com 
elle se paguem · impostos; or-a, papel que entra na circulação e paga 
impostos, é papel moeda, bancario ou do E stado_ 

Entretanto, a apolice, cujo característico é vencer juros porque é 
titulo de renda, perde o caracter de titulo e fica no Thesouro sem 
vencer juros ! 

Mas não se estii vendo que isto é a experiencia de uma theoria 
·nova, subverciva de todas as regras, de todo o preceito da sciencia 
economica, que não cxi:>te em paiz algum do mundo, contraria a todos 
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esses principias, que o nobre de]Julaclo rejeita para propôr que vautos-
estudar as condições economicas elo Braz~l , platonicamente, nas matta sr 
na fauna, nos rios., nas florestas, esperando que do céo nos venha a 
inspiração para continuarmos este systema novo que tem produzide> 
c produzirá resultados que os interessados suppõem favoraveis ac.' 
banco, mas que ele facto se convertem em prejuízo para a nação tn--· 
teira ? ! 

O nobre deputado quer ainda que se substitua o papel-moeda dO'· 
Estado por apolices que vençam juros de 4 %. 

Mas se -o Estado tem credito para impôr curso forçado ás notas 
elos bancos, que correm e circulam sob a garantia directa do governo· 
e indirecta da nação, mas sem Yencer juros não é verdadeiro absurdo 
fazer com que as notas elo Estado, is-to é, .daquelle que dá o credito, 
notas que já estão na circulação sem vencer juros, sejam permutadas 
por apolices, sendo o proprio E stado quem emitte por sua vez as apo-
lices que garantem a circulação das notas do banco?! Senhores, isiO> 
é um absurdo de tal ordem, que nem me demorei a discutil-o . 

O SR. MoNTENEGRO - Apoiado . 
O SR . OrTICICA - Sr. Presidente, o art . 7° do projecto coilsigna: 

uma disposição que é clamorosamente injusta. A emenda offerecida< 
pelo nobre deputado despertou-me a att-enção para um pont-o que eu 
ainda não tinha estudado; essa emenda vae revogar um artigo da le'i 
que é justamente a garantia do Thesouro publico quanto ás notas 
em circulação. 

O art. 7° do decreto dispõe que no caso de liquidação do Banco~
o Thesouro apresentar~se-ha como credor preferencial unicamente 
pela importancia do fundo de garantia; o nobre depu tado quer com 
a emenda que o T~esouro figure como credor prefe·rencial, não pelo--
f undo de garantia, mas pela differença entre o valor do lastro e a: 
totalidade da circulação. 

Vejo, porém, Sr. Presidente, que o .§. 13 do art. 1 o do decreto de · 
17 de janeiro diz o seguinte (lê) : 

"Dada a liquid·ação forçada ou voluntaria, antes ou depois de· 
expirado o prazo de duração do banco, - observadas as disposiçõesr-
vigentes, guardar-se-ha a seguinte ordem nas preferencias em relação-
aos credores: a) por notas em circulação que ainda não tenham sidOo· 
recolhidas. 

Esta lettra a) do decreto de 17 de janeiro de 1890 dá direito ao 
Estado de intervir na liquidação do Banco como credor preferencial< 
por todas as notas que existirem na circulação; o decreto de 17 de 
dezembro de 1892 e a emenda apresentada pelo nobre deputado pela 
Capital Federal revogam esta disposi~ão da lei que organison os 
bancos e fazem, aqnelle cQm que o Estado tenha preferencia sómente · 
pelo fundo de garantia e esta pela differença entre os l astros e as· 
11otas em circulação! 
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Mas a responsabilidade elo Estado pelas notas em c~1;culação é 
faoto incontestavel, por haver elle dado a essas notas o curso forç~do; 
e ra de justiça a preferencia estabelecida pelo decreto que autor1sou 
a organisação dos bancos. 

Pretende-se alterar essa preferencia, limitando-a a parte m1mma, 
mas conservando-se inteira a responsabilidade do Estado pelas notatS,, 
e ssa disposição é clamorosamente injusta e injustificavel e é prefeita-
mente cabivel a emenda que vou ter . a honra de mandar á mesa. 

Pretendia, aliás, não offerecer emenda alguma ao decreto de 17 
de dezembro. Como já disse, nada tenho com este decreto do qual, 
tenho certeza, hão de vir grandes males pam este paiz, .aggravando-
se os juros que já soffremos. 

O proprio nobre deputado pela Capital Federal já confessou que 
um elos primeiros ·desses desastres já se deu com a vergonha na-
cional . . . 

O SR. MAYRINK - Como? 
O Su. 0ITICICA - . .. do emprestimo da Oeste de Minas. , 
O SR . MAYRINK - O emprestimo da Oeste nada tem que ver 

com este decreto. 
O SR. 0ITICICA - Desculpe-me V. Ex . ; o Estado não teria ne-

cessidade de contrahir o emprestimo, si tivesse -em cofre os, 150.000 :000$ 
emprestados aos bancos. . . 

Embora, Sr. Presidente, o proposito de não apresentar emendas, 
é tão clamorosa. a injustiça desta_ disposição que não pude deixar de 
propôr emen:dal-a da seguinte maneira: (Lê . ) 

· A Càmara vê qual a razão desta emenda. 
A emenda ao art . . 7° envolve a revogação ·do art ~ 12, lettra a, 

do decreto de 17 de janeii·o - preferencia sobre os outros credores 
_pelas notas em circulação. 

Si o Estado é credor preferencial pelas notas em circulação, a 
que vem a restricção de só ser elle preferido pelo fundo de garantia 
QU pela differença entre os lastros e a emissão? 

Si as apolices garantirem as notas, é claro que salva esta prefe-
rencia, seguir-se-ha o cur.so da lei. · 

O artigo impondo ao Estado a preferencia unicamente pela diffe-
rença ou pelo fundo de garantia, só póde elle concorrer sobre os de-
mais credores até onde chegar essa differença, ficando sem preferencia 
sobre o restante das notas em circulacão. 

Manda a emenda, porque, .si o Estado assume a responsabilidade 
das notas e si estas teem preferencia sobre todos os credores, pela lei 
Qrganica dos bancos de · emissão, é justo que elle seja credor preferen-
cial na totalidade das emissões. 

Um dos a:dditivos diz o seguinte: 
"Nenhum banco de deposito e descontos poderá operar ou con-

tinuar ·a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, pelo 
menos, 50 % elo seu capital. 
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Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com séde no estrangeir-o. " 

São as medidas restrictivas que começam. No declive fatal a que 
o papel-moeda leva as nações, chegam ellas, de passo em pa-sso até 
impôr ao ouTo não sahir ou entrar no paiz . 

Quand-o ha ouro, impõe-se freio á sua sahida; quando não ha 
mais, impõe-se á sua entrada. 

Fez-se no tempo de Law, fez-se no tempo da revolução , franceza, 
fel-o a Russia, todos em pura perda . 

O ouro escoa-se ainda com a pena' de morte para os exportadores . 
Não ·duvidamos, entret·anto, do resultado inefficaz da medida 

agora proposta; ella não alterará em nada a situação, porque a 
moeda fiduciaria não modificará -seu valor com a maior ou menor 
quantidade de capital, mesmo em ouro, que os bancos nacionaes ou 
estrangeiros ti verem nas suas arcas. 

E' facto só desconhecido pelos que não estudam o assumpto que 
os bancos não devem operar com o seu capital, mas sim com os de-
positas confiados á sua guarda, lucrando os descontos da sua carteira. 

O capital é reserva sempre guardada para acudir ás emergencias 
possíveis de alterar a vida normal do banco. . 

Sendo assim, Sr. Presidente, não comprehendo o effeito pratico 
de seme~hante medida: obrigar · os bancos a ter realisado 50 % do 
seu capital. 

Para que, si elles não precisam desses 50 %? Para tel-os immo-
bilisados nos seus cofres? 

. Qual a v·antagem disto, si elles possuem capital levado já, em 
quantia importante ao seu fundo de reserva? 

Vê-se, dos bancos publicados por bancos, dos fundados por es-· 
tl;angeiros entre nós, que elles teem um milhão de libras de capital; 
realisadas 700.000 e levrudas ao fundo de reserva 500. 000; com que 
fim irão elles realisar 50 % do seu capital ? 

Confesso que não conheço o alcance da medida, sinão trazer 
excepção odiosa oaos bancos que se acham em boas condições, que não 
defraudaram os seus haveres, que não integraram o seu capital fic ti-
ciamente, até com bomrf?, sem guardar nada para o seu fundo de re-
serva, alguns se constituindo até sem capital. 

Sr. Presidente, o nobre deputado .pela Capital Federal deixou 
para o fim a mais monstruosa das medidas que propoz; com essa 
emenda ultima, o nobre deputado descobriu ·as suas baterias de-
monstrando o que já affirmei no principio da analyse a essas ~meu
das : que os favores do decreto de 17 de dezembro de 1892 já não são 
s~fficientes para acudir _ás difficuldades da vida do banco e elle pre-
Cisa elo ouro e das apohces dos lastros, possíveis ainda de existirem 
no Thesou'ro para continuar essa vida de auxílios que já consummi-' 
ram 150. 000 :000$000. 
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Já os 100.000:000$ de bonus não são àttxvl·io efficaz, já não lhe 
ehega o papel-moeda emprestado nem a promessa de mais 50.000 
:annualmente e nem os juros das apolices dos lastros convertidos. 

Elle quer tudo e os lastros comprados são tambem dinheiro que 
é pmciso passar do Thesouro que os compra para o poder do banco 
que os vende. 

Todo o empenho tem sido de dous annos. a esta parte dar os 
lastros que existem no Thesouro do banco, fazer com que o banco 
entre na posse delles, e é isto o que se tem feito aos poucos, j á man-
dando dar-lhe ouro por emprestimo, já incumbindo-o da compra das 
apolices de 1889, já enviando-se-lhe, como se fez ha poucos dias mais 
100.000 soberanos a titulo do resgate do papel-moeda, já confiando-
se-lhe 28 . 000 e tantos contos em apolices, tambem a titulo de resgate 
do papel-moeda, apo1ices que o banco conserva em si e cujo valor 
e stá constantemente a augmentar a sua já enorme divida ao Thesouro. 

Agora, o nobre deputado propõe que se mande entregar-lhe tudo 
quanto resta, que se lhe confiem os ultimos contingentes entrados 
como garantias das notas; · será o abandono de todos os navios á vo-
ragem da liquidação . 

O SR . MAYRINK - O nobre deputado floreia. 
O SR. OrrrcrcA - Desejo que se faça essa remessa, unica em 

f inanqas de todos os paizes do mundo, a titulo de habilitação para 
operações cambiaes, restituindo ao banco .. . 

O SR . MAYRINK - Leia a disposição inteÍJ'a . 
O SR . OrrrcrcA -. . . lastros que o Thesouro comprou com ti-

'tulos •elo credito publico, que converteu em apolices ouro, títulos que 
pagam juros . Mas si o Thesouro comprou esse com agio e paga juro 
desse ouro, si elle constitue um capital em apolices, pertenr.ente ao 
banco que os vendeu com usura, a que titulo vae o banco receber esses 
l astros para operar em cambiaes ~ ' 

I-Ia conveniencia em experimentar ainda .as consequencias dessa 
-eonfiança, no modo pelo qual esse banco se desempenha dos .serviços 
'que o governo lhe entrega, quando nem um só foi satisfeito, quando 
mem uma só vez cumprio elle os compromissos que acceitou em troca 
dos muitos favores solicitados e concedidos~ 

N ão bastam os factos já muitos que e>'tão provando eloquente-
mente o modo pelo qual o banco desvia os dinheiros publicos do fim 
para que são entregues á sua responsabilidade, do interesse de ordem 
publica que autorisa a remessa para os seus cofres, applicando-os a 
i nteresses de ordem restricta, sem outra responsabilidade que não a do 
:augmento ela .sua divida para o T.'hesouro? 

Como pretender que lhe sejam entregues esses lastros a titulo ele 
'Operar em cambiaes, lastros que representam mais de 100.000 :000$, 
a o banco já devedor de 150.000 :000$, hauridos ao Thesouro publico, 
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desviados da sua receita e dos interesses de ordem publica a que elles 
deveram destinar-se? 

Mas, Sr . Presidente, foi o nobre deputado quem condenmou rt v 
seu discurso a tentativa infructifera, ineficaz de querer amparar o 
<Cambio á custa dos dinheiros do Thesouro, foi S. Ex. mesmo quem 
verberou esse expediente usado em outros tempos e que, por honra ela 
Republica, S. Ex. declarou abolidos . 

Com que coherencia propõe usar desse mesmo expediente para 
dar ao banco a posse desses lastros, parte elos qnaes já está em poder 
do proprio banco, por outros títulos, sendo esse um modo muito · caho 
de eutregar-lhe o· resto como ul timo recurso de viela ? 

Findo este, qual vae ser a nova somma de beneficios pedida pelo 
ba11co, qual será a sorte do Thesouro si não puder descobrir novo:; 
meios de amparar as difficuldacles sempre crescentes do insti tuto 
-emi;;sor ? 

Não ; não posso acreditar que o Congresso N acionai autorisc 
semelhante abandono da fortuna publica a e~sa associação particular 
-que a arruína ! 

Sr. Presidente, a hora está esgotada e não quero abusar da at-
tenção ela O amara. 

O nobre deputado pela Capital F eder al me ha de desculpar si, 
na discussão deixei-me apaixonar, proferindo alguma phrase menos 
eonveniente á sua pessoa ... 

O SR . MAYRINK - Não senhor, sou-lhe muito agradecido . 
O SR . OrTICICA - . . . porque não tenho prevenção alguma eo11t 

S. Ex. Permitta-me, ao terminar, dizer-lhe que, a.presentando ess : t ~ 
-emendas, S . E x . descobriu francamente que este systema que ahi 
predomina de, a todo o t ranse, proteger o banco, dando-lhe todos os 
recursos, legaes e illegaes, possíveis e impossiYeis, acceitos e reprü\':t-
dos pelos princípios que presidem ao que se chama - credito pam 
um banco de emissão, -concorre do modo mais decidido para o eles-
credito do banco já tão desacreditado. 

O SR. MAYRINK dá um aparte . 
O SR. OrTICICA - O nobre deputado appellou para nós afim ck 

que unidos, trabalhas emas em beneficio elo paiz ; mas. a verdad(l qufl 
deve ser dita á nação, é que já chegámos ao extremo de um desastroso 
fnnprestimo externo, que o nobre deputado qualificou ele vergonha 
nacional, emprestimo que não pôde ser coberto, apezal· da garanti [l 
incondicional e absoluta do governo, além de ter por garantia todo" 
<>s bens presentes e futuros· de uma grande estrada ele ferr0 . 

:Senhores, este paiz ficará sem recursos para accuclir ás despeza" 
que dia-riamente são autorisadas si não cuidarmos seriamente de im-
pedir o -abandono ela sua recei ta a quem as exige por emprestimo . 

Senhores, não é possível mais appellar para o estrangeiro depois 
do emprestimo ultimamente tentado; os empre·stimos' internos• são 
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absorvidos por estes favores quotidianos ao banco e ·OS orçamentos 
são liquidados com deficit avultado . · 

.Onde está o vosso patriotismo quando nos conviclaes a trabalhar 
juntos para -evitar a miseria social e nos propondes que, sempre e 
sempre, se dê dinheiro a um bm1co, ao qual nada sacia, que tudo 
exige, dr- todos os meios cogita para haver dinheiro, convertendo o 
Thesouro em sua caixa matriz, o governo em dispensaclor eterno de 
Javores e fazendo <l paiz ser adn:iinistrado ao sabor ela sua directoria? 

Eu pediria que o nobre deputa-do pela Capital Federal esquecesse 
a .sua: vida de banqueiro, a ·sua antiga posição de presidente do Banco 
da Republica dos E stados Unid·os, organisaclor do plano que nos tem 
desgraçado, c viesse concorrer para que este banco não nos leve ao 
completo descredito nacional . 

Appello pa:ra o seu patri·otismo; estou convencido de que S . Ex. 
está sendo leva:do sómente por erro da·s doutrinas· financeiras que 
professa, mas é tempo de vir para nós, trabalhando pelo credito da 
nação brazileira e deixando de parte os interesses dos accionistas do 
Banco da Republica ! (Muito bem. ) 

O SR . MA YRINK - V. Ex. não indicou um só f a c to que provasse 
o interesse que tenho no Banco da Republica . 

Ficam sobre a mesa para ser opportunamente approvadas as se-
guintes emendas : . 

Art. 4. o Diga-se - é conservado o lastro de apolices, podendo o 
Poder Executivo converter o l a·stro metallico em apolices -ouro, juro 

2 112 por cento, ao cambio do dia em que .fôr feita 
Bntend'as a conversão . 

Gli:cerio. 
.Supprima-se a segunda parte do art . 6° . -

O art. 7° redija-se assim: 
No caso de liquidação, amigavel ou judicia-l, do Banco da Repu-

blica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade .das notas emit-
tidas, fazendo-se representar como credor preferencial sobre todos os 
demais cred·ores pela totalidade em circulação, na fórma do art . 4°, 
lettra a, do decreto n . 165, de 17 de janeiro ele 1890. 

Dada a liquidação, serão resgatadas immediatamente as notas em 
circulação por notas do Thesouro, a-té o valor dos lastr-os depositado-s, 
em qualquer especie, no Thesouro, devendo o g-overno proceder á re-
t irada das notas bancarias1 em c.irculação com o producto l:le:sses 
lastros . 

Sendo elles insufficientes ou a-té que .se dê o resgate elas notas, o 
governo responderá pela emissão que res-tar. 

Sala das sessões, 31 de julho ele 1893. -Leibe Oitic!ica. 
Si passar qualquer emenda consagrando a conversão dos lastros 

em ·Ouro apolices ele capital e juros ouro, ou moeda corrente d•iga-se 
onde convier: ' 
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Operada a conversão dos lastros actuaes, o governo immediata-
mente fará inutilisar ou annullar os títulos do emprestimo de 1889, 
na importancia nominal de 39.857 :000$, que se acham actualmente 
no Thesouro, representando igual importancia do lastro em ouro . 

Sala das sessões, 31 de julho de 1893. -Seve1·ino Vieira . 
Supprima-se o art .10, continuando o serviço ela divida publica 

a ser feito pela caixa de amortisação. 
Bmendla. Sala elas sessões, 31 de julho de 1893 .-Mon, 

tene_gro. 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e entram conjunctamente em 
.discussão 11s seguintes emendas: 

Substitua-se a disposição do paragrapho unico do art. 3° 'da re-
·dacção elo decreto, pela seguinte, que será incluída onde convier: 

As ele lastros dos bancos emissores, que o~ 
Entendas teem nesses valores na equi valencia ele suas emis-

sões, conti,nuarão in:scripta·s em nome elos mes· 
mos bancos, que perceberão os seus juros nos termos e pelo prazo de 
·que trata o decreto de 17 ele janeiro de 1890, si antes desse prazo não 
fôr resolvida a conversibilidade do meio circulante. 

A todo o tempo que se determinar essa conversão, serão os lastros 
>f:m apolices dos Tefericlos bancos applicaclos ao resgate das respectivas 
emissões . 

S. R. - E.m 2 de agosto de 1893. - Severino Vievra. 

Ao art. 2. o As acções ela 2" série do extincto Banco. do Brazil, 
que tiverem 50 % de entradas realisadas, serão consideradas integra-
1isaclas, substituindo--as o banco na razão ele duas por uma e reduzindo 
se o capital definitivo elo banco na mesma proporção. 

S. R. - Em 2 ele agosto de 1893. - MontenJe:qro . - Se.JeTÍ?w 
Yiéim. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. Presidente, a Oamara mos-
tra-se desejosa ele encerrar a discussão sobre a reforma financeira e 
revela este desejo do modo tão significativo que me acanho de occupar 
a t ribuna neste momento. Receio incorrer no seu desagrado (não apoia-
.âos) e eu que preciso mais elo que nunca ele sua attenção e benevolencia. 

A tribuna torna-se-me um posto de sacrifício, quando o auditoria 
~omeça a impacientar-se com a continuação do debate, como está acon-
tecendo. (Não apoiados.) · 
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Corre-me o dever de justificar as emendas que tive a honra de sub--
metter á consideração da C amara e que se referem aos arts. 8° e 11 o 

elo projecto em discussão. E' provavel que não possa desempenhar-me-
dessa tarefa em menos de 20 minutos, embora me esforço, como me es--
forçarei, por synthetisar os meus argumentos a resumir as minhas pon-
deracões. 

Sr. Presidente, a minha primeira emenda reduz a emissão de 
bonus do Banco da Republica a 20.000:000$, já realisada; a segunda 
supprime a parte final do art. 11 do projecto que diz o seguinte ('lê) ~ 

"Até que possa ser restabelecida a conversibilidade das notas, e 
no caso de comprovado retrahimento de numeraria, vigorará a lei de 
28 de maio de 1875, cuj a maxima será elevada ao duplo." 

Essa lei autorisa o governo a emprestar aos bancos desta Cô1·te· 
até á quantia de 25.000 :000$, sob a garntia de apolices da divida pu-
blica ou de outros titulas que o me~mo govenw julgar seguros. 

Esse auxilio de que aliás cogita a lei de 18 de julho de 1885, ma& 
que nos termos desta lei só pócle ser prestado sob caução de apolices 
m• b·ilhetes do The:soum, é elevado pelo art. 11 do projecto a réis. 
50.000:000$000 . 

Além de desnecessaria é perigosa essa disposição enxertada sem 
fundamento algum ou justificação plausível em ·uma reforma de banco 
de emissão. 

Por _que motivo transforma-se uma medida de occasião, de cara-
cter francamente transitorio, que, empregada em 1875, para libertar 
a praça da pressão monetaria que então soffria e que só em 1885 (10' 
a unos depois) foi restaurada, em disposição permanente de uma lei 
bancaria ? 

Que banco de emissão é esse que se trata de fundar para resta-
belecer a circulação mdallica no paiz, que não póde prescindir de no-
ras emissões de papel-moeda, continuando o Thesouro com a funcção 
de regulador ela circulação? 

Diss-e, Sr. Presidente, e me será facil demonstrar, que a lei de 
187 5 é na actualidade desnecessaria e perigosa. 

Desnecessaria porque, tendo a circulação elo papel-moeda sido 
augmentada de 167.000 :000$ a 215. 000:000$, e a do papel-bancaria· 
com o curso forçado sido elevada de 20 .000 :000$ a 346.000 :000$, de 
1890 a 1891, não se póde conceber, a menos que não &e acredite em fei-
fiçarias economicas, que o nosso mercado esteja sob uma pressão mo-
netaria, accusando, pelo contrario, um excesso, sem exemplo na nossa 
hi.s t.oria, de meios de permuta. 

O SR. E Rico CoELHO - (Não apoiado ). O nosso meio circulante 
,·ão é super abundante. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Quando em 1875 se reclamou por 
uma medida legislativa que acudisse de prompto á praça do Rio ck 
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Janeiro, a esc~ssez da moeda fiduciaria era manifesta, já porque res-
gates consecutlvos de papel-moed-a lhe tinham diminuído a quantidade, 
já porque uma boa parte do existente em circulação tinha emigrado 
para as outras praças do paiz. 

E' o que registra o Sr. Visconde do Rio Branco no seu relatorio 
Cjuando diz: 

"Nas 1:nais importantes praças commerciaes do Imperio, de Norte 
a Sul, mamfesta-se falta de numerario. 

Este facto, que a principio parecia l'Ocal e transitorio, tem-se re-
produzido nestes ultimos tempos em certos períodos do anno, especial-
ment/3 por occasião das safras e das liquidações semestraes em todos·. 
os centros elo nosso movimento commercial e financeiro. 

A:lguns chefes de repartições fiscaes attribuem áquella causa ().< 

de e t·esrimento da renda publica, pela influencia que exerce em toda& 
as opP.rações do mundo industrial demorando-as e restringindo-as. 

O referido facto, porém, bem como as causas e effeitos possivei~· 
flu já conhecidos, tem sido objecto de longos debates nas duas casas. 
i·egislativas." 

O illustre ministro da F azenda do gabinete 7 de março, com as. 
palavras que acabo de lêr, quiz assignalar a falta de elasticidade da 
circulação fiduciaria e talvez mostrar a conveniencia de suspender-se 
o resgate do papel naquella época, desde que não se cogitava de su::& 
conversão immediata e nem da •creação de bancos que, com as suas. 
emissões, substituíssem as do Thesouro. 

O papel-moeda não se expande ou se retrahe á proporção das ne-· 
cessidades do mercado; quando solicitado e se desloca em massa para. 
nma região, é natural que em outra escasseie. E' o que acontecia á 
praça do H.io de Janeiro, nos períodos das safras, que c01-respondiam, 
mais ou menos, ao tempo de suas liquidações. 

Este mal inherente á circulação do papel inconvertivel, porém, & 
passageiro e, si foi mais intenso em 1875 por causa da dimilmição bem 
sensível do papel-moeda, a medida legislativa então adoptada fel-c. 
desapparecer. 

H.econhecendo o parlamento o perigo de dar á lei de 29 de maio de 
1.875 o caracter de uma lei permanente, revogou-a em 1878, e tanta 
razão tinha em considerai-a uma medida de occasião que até 1885 o-
auxilio aos bancos não foi reclamado. 

Neste anno, é certo, que uma nova pressão monetaria veio entor-
pecer a marcha das transacções nesta praça, e o Poder Legislativo teve,. 
para combatel-a, de adoptar a providencia que em 1875 produzira re-
sultados beneficos; mas, co~110 já observamos, em termos restrictos e· 
mais garantidores do Thesouro. 

A lei de 24 de novembro de 1888 tendo instituído o regimen das; 
emissões bancarias e provido sobre ~ resgate do papei-moeda afim 
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de restabelecer a circulação metallica, parece ter ~pso facto revogado 
a lei de 18 de julho de 1885. 

Não obstante, esta lei foi posta em execução pelo governo repu-
blicano em 1889 e 1892; e agora pretende-se declarar em vigor a lBi de 
1875, elevando-se o maximo da emissão por ella pennittida a réis 
.50 :000$000 ! 

Que se faculte ao governo, Sr. Presidente, auxiliar o mercado fa-
zendo emprestimos a bancos de depâ.sitos e de.scontos, quando o The-
som·o é o regulador da circul-ação na ausencia de institutos emissores, 
comprehende-se e explica-se; mas que se dê . ao governo aquella facul-
dade no mesmo projecto em que se reorganisa um grande banco emis-
sor, que vae assumir a responsabilida-de das emissões já realizad·as por 
outros bancos e contractar o resgate do papel-moeda, é inconcebível. 

A emissão bancaria exdue a emissão official mesmo temporaria e 
8Í esta apezar de tudo continúa a ser necessaria, como pensam, por 
que se preferir a lei ele 1875 á de 1885? 

A commissão de orçamento transigiu com o ex-ministro da Fa-
zenda, o anno passado, neste ponto, admittindo no substitutivo que 
üpresentou ao projecto que se discutia e não logrou a approvação da 
Oamara - a dispos·ição que hoje impugno mas então cassava-se a 
i aculcl'ade emissora aos bancos e propunha-se a encampação das emissões 
já realizadas. 

Entretanto a commissão foi cautelosa, como se evidenci-a da sim-
ples leitura do art. 7° de seu substitutivo ou do confronto do mesmo 
artigo com o 1° do projecto em debate (Zé): 

Art. 7. o Do projecto da commissão - "Os auxílios autorisados 
r-ela lei n. 2.565 de 29 de maio de 1875, a que se refere a de n. 3.263 
de 18 de julho -de 18 5, pode1·ão ser ampliados até ao maximo de 
50.000 :000$, respeitadas, no mais, as condições na citada lei prescri-
ptas; não podendo, porém, esta medida ser tomada sem ptévia auto-
'!'1:sação elo Congres.so, quando este estiver funccionando, e ficando su-
jeita a sua, approvação, quando acloptada na ausencia do mesmo Con-
gresso." 

Esta emissão temporaria, ao lado da emissão permanente ou fixa 
de papel-moeda, existe na Russia, servindo de conectivo á falta de 
Dhi.sticidacle ela circulação fiduciaria. A primeira é de 716.515.125 ru-
blos, e a segunda tem variado de 200 a 390.000 :000 de rublos, feitas 
c:mbas pelo banco de Estado, sendo a emissão temperaria quasi toda 
destinada ás necessida-des elo governo. 

Mas nesse paiz, desde 1881, as emissões foram suspensas e o go-
verno desde então empenha-se no reembolso de sua divida para eom o 
banco, tendo conseguido reduzil-a enormemente e feito incinerar deze-
nas de milhões de papel-moeda . J á Vychnegrascl shy, ministro da Fa-
zenda, financeiro noravel, cogita do restabelecimento da circulação 
metallica. 
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Entre nós, outro o procedimento do governo, outra a orientação 
dos nossos financeiros, embora entra elles conspirem os factos e se 
levante a opinião publica. Em vão o Congresso se esforça em crear um 
dique ás emissões, consignando esta icléa em projecto, demonstrando 
ma necessidade nas longas discussões que tem tido sobre a questão fi-
nanceira! 

Quaado se presume que a conquista está feita, que o governo já 
está convencido da superabundancia do meio circulante, do seu indis-
cutível excesso, uma das causas da crise, volta a questão ao seu ponto 
de partida. 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU - E a taxa de 'desconto para as me-
lho'res firmas é de 10 e 12 %, o que revela escassez de moeda. 

O SR. FERREIRA PIRES - I sso não quer dizer que não haja ex-
cesso . 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU - Então o que quer dizer? 
O SR. FERREIRA PmEs - Quer dizer que gato escaldado de a~ua 

fria tem medo: o ·capital, depois da jogatina, retrahiu-se, recewso 
das companhias e dos bancos . 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU - Mas V. Ex. deve attender a que ne-
nhum elos bancos tem em carteira quantia superior ás necessidades 
elo deposito . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Discutirei e com amplitude a 
questão para a qual me chamam os dignos collegas que me mterrom-
pem. Não pretendia agitai-a, embora tenha ella intima relação com 
as emendas que fundamento . 

. Sr. Presidente, considero a lei de 1875 não só desnece.ssaria, na 
actualidade, como perigosa . 

.Creio que não me engano na observação que vou fazer : a praça 
do . Rio de Janeiro tem adquirido tal ou qual influencia sobre a alta 
administração elo paiz . . . 

O Sn.. OrTICICA - Tem toda. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - .. . e assim como · Ja conseguiu 

levai-a a decretar inconstitucionalmente uma refonna financeira, pôde 
tllnanhã, apavorando os espíritos com o sempre annunciado lc11alc, con-
vencei-a ele que eleve lançar mão ainda uma vez elo recurso. da lei 
de 1875 e encharcar mais o mercado com 50.000 :000$ de papel-moeda. 

O SR. OrTICICA - A disposição do decreto ele 17 ele dezembro não 
é sinão para isso . 

O SR. LEOPOLDO DE B uLHÕEs - Na Inglaterra, nos E stados Uni-
elos, si o governo tem intervindo em algumas crises commerciaes, ora 
autorisando o banco a exceder o limite ele suas emissões a descoberto, 
ora emittinclo bontiS ou resgatando apolices para fornecer a praça 
meio de permuta, é porque nseses paizes os bancos ele emissão em 
regra reduzem apressadamente a sua circulação para se acautelarem 
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contra os apertos, prevendo-os, ou menos previdentes e acossados pela 
tormenta, fallem e retirem toda a emissão. 

Esta reducção rapida do meio circulante, aggravada pela contra-
cção geral do credito, determinada pela crise, reclama ás vezes uma 
providencia de occasião para evitar-se o entorpecimento sinão a para-
lysação das transacções. 

Entre nós não se deram e não se darão, provavelmente, os pheno-
menos economicos apontados: os bancos não restringiram e nem se 
acham em condições de restringir a sua circulação, não faliam e nem 
entram em liquidação forçada para retirar as suas emissões. Estas 
ainda foram ampliadas pelos auxílios do governo aos bancos, pelos 
bonus e continuarão a sel-o sem mdro crité'l'io sinão as nec~sidad13s do 
novo instituto de c1·ed·ito. 

As promessas de resgate de 100.000 :000$ de papel-moeda, ruido· 
samente annunciadas, não se realisarão, são fallazes, como mostrarei, 
e, ainda mesmo que se ·convertessem em factos, que resultado produ-
ziriam, quando se autorisa o governo a emittir mais 50.000 :000$ e ao 
Banco da Republica mais 100.000 :000$000? 

Ouvi, Sr. Presidente, com a maior attenção as considerações pro-
duzidas pelo iHustre representante da Capital Federal, o Sr. May-
rink, sobre o bonw; e mais convencido fiquei de que devia chamar-se 
mahts, pelos perniciosos effeitos que vae produzir, já na economia 
geral do paiz, já nas fiüanças publicas. E' um expediente conhecido 
e fallaz o de mudar-se o nome do papel-moeda para que se possa con-
tinuar a política das em_issões, condemnada pela opinião e apontada 
corno uma das principaes causas da ·crise actuaL 

Em França, cahindo em descredito, o ass·ignado, o papel passou 
a ser emittido com o nome de mandato territo?·ial; na Russia tambem 
o 'assianado depreciado mudou de nome para illudir o commercio, a 
industria, a opinião, e denominou-se bilhete de credito; na Austria, 
si não me falha a memoria, a mesma habilidade foi posta em pratica 
para que as emissões não se interrompessem e pudessem continuar a 
affrontar o publico. · 

~Sej a o bonus um titulo preferencial ou não, grave propriedades 
ou immoveis, tenha ou não por garantia os machinismos e materiaes 
ele fabricas ou emprezas - o que é facto é que recebido nas repartições 
publicas em pagamento de imposto·s, sendo ele valor de 100$ a 1 :000$, 
virá augmenta r a massa de papel-moeda existente e produzirá todos os 
effeiws de uma nova emissão. Para que nenhuma duvida haja sobre: 
este_ ponto, basta recordar que a Intendencia Municipal faz pagam~Jj-
1-os aos seus funccionarios em bontt.S e que este embora com de.sconto, 
corre na praça como moeda fiduciaria. 

Si não tivesse esse caracter, poderia o bonus ser admithdo em pa-
gamento de impostos? O Thesouro não tem carteira commercial para 
guardar títulos, empregar nelles os seus capitaes e viver de rendi-
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mentos; arrecada a sua receita em moeda corrente e applica-a immedia-
tamen te ao custeio dos serviços publicos. 

Si o bomts é moeda para pagamento ele impostos e não o é para 
pagamento de serviços, que fará delle o governo, quaudo elle tende 
a se amontoar no Thesouro? Eis a consequencia ele legislar-se para 
praça e l?ara banco-s, não se tendo em vista o conjnncto dos inte-
r esses naClon aes. 

O nobre deputado pela Capital Federal lembrou ainda a conve· 
niencia de voltarmos ao imposto em ouro. Os adeptos do papel-moeda 
não deixam de prestar homenagenm á soberania do metal; ao passo· 
que pedem mais emissões de papel inconvertivel, reclamam o im-
posto em ouro. J.'l.. nota circula com o curso forçado em beneficio dos 
e-stabelecimentos de credito, afugenta ela circulação a moeda metallica, 
eleva o preço do ouro, faz baixar o cambio, mas o contribuiute, que 
soffre todas as consequencias de um meio de permuta Yicioso, que· 
pague além de tudo o imposto em ouro. 

Não será mais equitativo e mais natural que se exija o imposto em 
especie quando os bancos converterem em ouro, á vista, ao portador 
os sens bilhetes? Por que principio ha de se ouerar a massa elos con-
tribuintes para que os institutos de emissão vivam em um regimen 
de favor? 

O partido papelista conhece a lei economica de Thomaz Gresham; 
sabe que o papel expelle o ouro e que as differenças ele cambio des-
equilibram o orçamento, collocanclo o govemo em si t·u ação afflictissima 
para satisfazer aos nossos encargos no exterior. O imposto em ouro 
])Óde attenuar as difficuldacles do governo, embora nngLUentando as 
dos particulares, e levar aquelle a tolerar a situação fa,-oarvel . aos-
bancos, o regimen do curso forçado. 

Como recurso extremo para mspuar confianca a os credores ex-
ternos, a medida lembrada talvez não seja improfi~ua, mas ai1~da não 
estamos em banca rota ... 

O SR. ALnERTO BRaNDÃO Si não está declarada, está qnasi. 
O SR. LEoroLno· DE BuLHÕEs - ... e não creio que ella se decla-

re, porque confio nos recursos do nosso paiz; mas, si o nobre deputado 
pelo estado do Rio, que me honra com o seu aparte, tiver razão, os 
acontecimentos nos imporão os direitos em ouro, como outras me-
didas que o desespero costuma snggerir. 

Emquanto tivermos calma para raciocinar, discutir e resolver, 
as ponderações contra a medida proposta hão de ter valor e é nosso 
dever reproduzil-as. Aventada em 1850 a cobrança parcial dos direi-
tos aduaneiros em metal, não vingou; acceita pelo parlamento em 
1868, coincidiu com a quéela do cambio a 14 e foi logo revogada. Não 
teve melhor sorte depois de proclamada a R epublica, em que serviu 
para facultar ao Banco ela Republica uma emissão ele cheques e ao 
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,governo a profissão de cambista. O Thesouro abriu concurrencia aos 
agiotas, vendendo libras esterlinas. 

O ouí:o tinha então tres preços : o legal (fixado em 1846); o da 
.Alfandega (fixado acl libitmn pelo ministro da Fazenda) e o da pra· 
-ça. Esta anarchia produziu o que era de esperar-se - a suspensão da 
·cobrança do imposto em ouro. 

Os inconvenientes dessa medida financeira ainda uma vez tor-
naram-se patentes, concorrendo para depreciação do papel, instabi1-
1idade dos preços e maior vexame do '0ommercio importador e em 
grosso. 

Na Russia, que nos está servindo de modelo, o imposto em ouro, 
si não me f alha a memoria, foi adoptado em 1876 pelo Conde de Reu· 
tern, ministro das Finanças, porque "nessa occasião precisava o go-
verno russo de metal, custasse o que custasse, para enviar ao theatro 
da guerra." A medida era já pedida pelos industriaes, que enxergavam 
nella " uma especie de premio ·supplementar aos productos indígenas" 
e desde que ella foi tomada, não reclamaram mais modificações nas 
tarifas aduaneiras. 

O economista russo Skalkovsky, que aliás qualifica de feliz. a lem-
brança de Reutern em 1876, observa qúe em 1890, "tendo os dirietos 
aduaneiros duplicado, tri plicaclo e a té decuplicado para certos arti-
.gos, é inclifferente aos fabricantes russos que os direitos de aduana 
sejam cobrados em ouro ou papel-moeda. O Thesouro, porém, tem 
interesse em que a percepção cout.inne a ser em metal, porque este 
-systema simplifica o pagamento dos conpons e obrigações, elos em-
prestimos metallicos . E sta consideração é de ordem sewnclaria, tendo-
se em vista a estabilidade inclispensavel · á tarifa aduaneira e a marcha 
regular das tl'ansacções coimnerciaes." 

r E, finalmente, suggere o mesmo escriptor, a idéa da volta aos p~~
gamentos em papel-moeda, na alfandega, quando fôr o governo força-
do a modificar as tarifas por causa da elevação do curso do rublo. 

·vrê-se, pois, que na Russia cogita-se de abandonar o imposto tão 
-preconisado entre nós. 

Em vez de affastar o governo do mer-cado ·cambiario, como dizem, 
elle o força a intervir diariamente nesse mercado, pela percepção clv 
proprio imposto e, periodicamente, pela tomada de cambiaes. Esta ul-
t ima hypothese· póde não se dar, mas convirá ao Thesouro fazer re-
nlessa de ouro consecutivamente para o exterior, desprezando juro~, 
pagando frete, seguro e commissões? 

Emfim, teremos occasião de discutir largamente a questão e tal-
vez mesmo nest a sessão, porque, si a emenda do nobre deputado peh 
Capital Federa1 cahir agora, reapparecerá provavelmente qua11d0 se 
debater o orçamento da receita . 

Passemos á outra ordem de idéas. Examinemos a reform a fin an· 
'0eua. 



191-

A Camara, Sr. Presidente, Ja e11 campou o decreto de 17 de de-
zembro de 1892, modificando-o de accôrclo com, algumas emendas apre-
sentadas em 2a discussão. A reform a pó de-se considerar approvada. 
0\T ão apoiados.) 

Rejeitado o projecto da commissão ele orçamento, valentemen te 
sustentado na tribuna e em brilhan te parecer pelo nobre deputado 
por Alagoas, a discussão resvala para terreno diverso claquelle em 
que estava collocada. Não se trata mais de combatel'-a, de repudiah \ 
in totwn, mas sim ele mellhoral-a, ele escoimal-a elos vícios que a dtJ-
turpam, respeitando~se os moldes geraes em que foi ella vasada. N este 
ponto de vista, uniremos os nossos esforços aos do nobre leadeT da 
m aioria e de outros illustres deputados; collaboranclo com SS. Exs. 
na sua obra reparadora, porque dos males o menor. 

A commissão de · orçamento insistiu pela sustentação ele suas idéasr 
salvou a sua coherencia e a elos que a honraram com o seu apoio na 
sessão passada. Ella não podia deixar de assim proceder, mórmente 
hoje em que teve mais uma prova ela inefficacia e falsidade das icléas· 
eco~om~cas dominantes com o insuccesso ela reforma que nessas icléa~ 
se m spuou. 

UM SR. DEPUTADO --'--- Entretan t-o, quem a fez foi um companheir:> 
clistincto ela política financeira de V. Ex., o anuo passa-do ! 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - O mau exito desta reforma, Sr. 
Presidente, uma vez verificado, dcsilludiu aos seus proprios ::llltoc~'~: 
mas, não devia surprehendel-os porque foi previsto, annunciado o c],,_ 
batido pela imprensa . 

Azada era a occasião, ou pelo menos se nos afigurava, do Con-
gresso proferir a sentença final sobre o pleito travado entre ai:> duas-
escolas economicas que disputam a influencia sobre a al ta administra· 
ção do paiz - a elo papelismo e a do metallismo . 

.O decreto de 17 de dezembro podia ser julgado pelos seus effeito'J 
e condemnado, como a ultima experiencia elo papelismo, á valla com-
mum ·elas cousas funestas e fallazes. 111:as a commissão de orçamento- _ 
.se viu abandonada. 

Das fileiras que na sessão passada sustentar·am a causa da en-
campação, muitos haviam .desertado, dando o exemplo da deserção, no 
governo, os meus illustres amigos ministros da fazenda e da ma-
rinha (apa1'i'e'S) . O appello dirigido á imprensa não foi COlTespondi-
do . Esta consider a o decreto ir retrata.vel, e apenas> um jornal, que 
tanto se salientou o anuo past>aclo, sustentando as boas idéas nos deu 
um conselho : "o Congress'o muito fará se eliminar elo ~e ereto a sua 
parte mais prejudicial ao paiz - a relativa ao bonus . " 

No meio deste indifferentismo, ,deste abatimento que se nota nos 
homens publicas, a commissão de orçamento deS'animou. M:as que 
fazer? Cruzar os braços e deixar que esta reforma transite sem modi-
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:ficação no sentido elas i'cléas que a commiss'ão preconisou? Seria f alta 
de patriotismo . 

Estamos resolvidos a cumprir nosso dever até o fim e é por esta 
Tazão que ainda venho abusar ela benevolencia da cas'a .. . 

O SR. ALBERTO T ORRES - Não apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE Bur~HÕEs - ... in sistindo sobre alguns ponto~ 

-em que a reforma não consulta os interesses geraes e nos quaes· póde 
ser alterada sem sacrifício ele ·seus grandes lineamentos·. 

Antes ele tudo, Sr . Presidente, é preciso dizer que o decreto de 17 
de dezembro não é irrectratavel. 

Si o fosse, que papel estaríamos• nós aqui representando, discutin-
do reforma financeira ? (A povados. ) 

Seria preferível que os que assim consideram a reforma pedissem 
desde logo a dissolução do Congresso e que encarecessem as vantagens 
da medida, elogiando o poder que inclebitamente a tomou, a querer-
se impôr silencio ao Congresso e restringir -a sua acção em assumpto 
tão grave. (Apartes .) · 

A escola inflaccionista considera este decreto como uma victoria 
sua, porém os seus orgãos mais autorisados não estão de accôrdo 
quanto mais autorisados quanto ao modo de apreciai-os. Uns ent~n
dem que a medida deve ser approvada, que é irretractavel, mas que o 
Vice-Presidente da Republica deve ser responsabilisaclo por tel-a de-
cretado; outros, como o nobre deputado pela Capital Federal, enten-
dem que a medida. é boa, mas não é irrectratavel, que póde ser me-
lhorada, e entram em duvida, sobre a inconstitucionalidade da mesma. 

Si o Poder E xecutivo exorbitou, não deve ser censurado e menos 
processado, porque reconheceu o seu erro, ou por outra, penetrou em 
seára alheia, reconhecendo que o fazia e submetteu o seu acto á ap-
provação do poder competente. (A partes. ) 

Sr. Presidente, acho esta segunda opinião da escola papelista, 
que francamente assim se pronunciou, mais logica. O pa.pelismo não 
pócle ver com máos olhos a clictadura, sua companheira inseparavel, 
porque só se tem imposto ao paiz por esse meio . 

Armado ela dictaclura, creou bancos ele emissão a 17 ele janeiro de 
1890, autorisou emissões sobre ouro e sobre cambiaes, fus,ionou bancos, 
conver teu a liberdade em monopolio e isto quando já funccionava a 
assembléa constituinte . . . não é ele admirar que hoje appelle pa1·a a 
dictaclura e a justifique . (A pudes . ) 

Res·ponderei aos nobres deputados que me intonompem, que vo-
tal'nos contra a denuncia por varios motivos e entre elles, porque t ra-
tm··se elo processo que della podia decorrer, seria, na quadra actual, 
um desserviço á causa publica . (Apoiados. ) 

Sr . Pres·i.clente, a 15 de novembro de 1889, quando se proclamou 
a Republica, iniciavam-se as operações, nesta pr aça, ue um banco 
com lastro metallico, que fazia emissão conver sível em ouro: o Banco 
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N acionai. Outros se fundaram na mesma ocr.asião e tiYeram identica 
autorisação, todos baseados na lei ele 1888. . 

Parecia, Sr. Presidente, que esta ordem de cousas era uretra-
ctavel, mas não o foi. 

Em 17 de janeiro de 1890, a dictaclura revogou a lei de 1888 c 
autorisou a constituição de bancos, com base de apolices e em condi-
ções differentes, com alteração ·de toda a vida economica do paiz . 
Os bancos creados em virtude do decreto de 17 de janeiro começaram 
a funccionar, certos de que esse decreto era irrevogavel, e estabelecia 
um regimen bancario estavel, quando foram surprehendidos com as 
emissões sobre ouro, autoris·adas a dous bancos e depois generalisadas; 
mais tarde, a 7 de outubro do mesmo anno, foi-lhes cassada a facul-
dade emissora, para se concentrar em um só instituto. · 

Sr. Presidente, si a lei de 1888 não creou uma ordem de co usas 
iualterayel, si o decreto de 17 de janeiro não foi irrevogavel, apezar 
de ter sido posto em execução, si o de 7 de dezembro não teve essa 
pretenção, porque já foi modificado, como ·declarar-se irretractavcl 
um decreto expedido ad Tefe~·endum do Congresso N acionai, qual!Clo 

1 quasi todas as suas medidas' em execução podem ser suspensas e outra s 
revogadas e supprimidas? 

A parte propriamente irretractaYel desse decreto é a que diz res-
peito á fusão dos' bancos; mas ella affecta, nas condições em que foi 
feita, mais os interesses dos estabelecimentos particulares fusionados 
do que a ordem economica e financeira do paiz. 

Sr. Presidente, o Congresso N acionai de ha muito estuda e dis-
cute a chamada questão financeira. 

Os Annaes ahi estão para provar que elle, já como poder consti-
tuinte, já como poder orclinario, soube medir o alcance e apreciar a 
gravidade desse momentoso · assumpto que se impunha á sua delibe-
ração. 

Tendo diante de si uma situação francamente inflaccionista, pre-
vendo as clifficuldades e desas,tres que ella acarretaria, tratou o Con-
gresso, Sr. Presidente, no intuito de acautelar desde logo os interesses 
do Thesouro e de poupar sacrHicios aos contribuintes, de votar um 
orçamento em que, se procurou equilibrar quanto possível a receita 
com a despeza, fazendo largos córtes nas despezas publicas; votou em 
seguida a su spensão da conversão elas apolices em ouro, decretada. 
pelo governo provisorio, e finalmente revogou a cobr-ança dos direitos 
em ouro . 

No anno seguinte, em 1892, o Congresso continuou a esforçar-se 
pelo equilíbrio orçamentario. 

Reconhecendo, porém, que o cambio baixava, e não, podendo pre-
ver até onde iria essa baixa, votou esta Camara um proje·cto autori.-
sando o_ governo a r~converter as ~polices de 4 % ouro em 5 % papel. 

F01 nesta occas1ão, Sr. Presidente, que se aventou a idéa da en-
campação das emissões bancarias. 
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A vida dos bancos emis&ores tornava-se ·difficil de dia para dia ;. 
as condições em que elles se achavam tornavam-se precarias; -a idéa 
da encampacão ensaiada timidamente e em uma emenda no Senado, 
em 1891 to~ou nesta casa a fórma de um projecto que foi apresentado 
com a r~sponsabilidade da commissão de orçamento e da maioria da de 
financas do Senado. 

Nessa mesma occasião surgiu a propos,ta dos auxílios ás indus-
trias . Combatida pela imprensa, impugnada pelo commercio e pela 
opinião geral do paiz, a idéa baqueiou neste recinto em primeira 
discussão . 

E' certo que o projecto -encampador tambem cahiu; mas, Sr. 
Presidente, o projecto que esta Oamara approvou, o projecto Glicerio, 
consignava ·a idéa -da suspensão das emissões, da restricção da circula-
ção e apparelhava tão sómente a reorgmüs•ação do Banco da Repu-
blica em certas e determinadas bases. 

Estudando-se os pareceres das commissões . as discussões das duas 
easas do Oongrc'Yso, os artigos da ÍJ'llprens•a relativos á questão finan-
ceira, chegamos á conclusão de -que duas correntes de 01)inião se ha-
viam formado sobre o assumpto: uma favoravel ao que nós• chamamos 
papelismo, outra inclinada ao metallismo . 

Sr . Presidente, antes de entrar no exame do programma destes 
dons parti.dos economicos, que se formaram mais depres•sa do que o 
par tido político que o general Glicerio hoje levanta, ponderarei que 
os papelistas procuram inculcar que os seus adversarios são homens 
theoricos, utopistas, s011hadores e até restauradores . (A·pc11rtes .) 

N-a sessão do anuo passado disseram aqui que os metallistas eram 
restauradores, porque queriam converter o papel bancar·io, creado 
pela Republica, em papel official, que era uma cousa da monarchia. 

Sr. Presidente, não sei si se póde .separar a pratica da theoria: 
a pratica é a applicação de princípios, e o conjuncto destes princípios 
fórma a theoria. 

O SR . V ALLADAREs - O Sr. Mayrink disse na discussão que não 
se podia estudar finanças' nos livros de finanças. .. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕES -Até essa idéa elle bebeu nos livros 
da Europa, que 11Ós importamos. 

Sr .. Presidente, a um homem de negocies, conhecedor da praça, 
do seu v1ver, não se póde denominar um financeiro, um economista, s.e 
elle não tem ~toções da theoria economica e da theoria financeira, da 
mesma ma-ne1ra por que nós não podemos chamar mathematico a 
11111 individuo que só conhece praticamente as operações da arithmetica. 

A prev~nção contra a theoria provém do descredito em que cahiu 
a meta phys1ca; pensa-se em regra que a meta physica ainda domina· 
a pa1:te abstructa. da sciencia social, tirando-lhe todo o valor real, 
1·ecluzmclo-a a theses vagas•, que não se firmm nos factos ou encontram 
11e1les a prova ele sua falsidade. 

Não, a inducção, o espírito scientifico já invadiram o domínio 
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das sciencias sociaes e nelle vão operando maravilhas constituindo:.•· 
t b.eorias rigorosamente exactas, basea·das na observação dos factos. 

Menospresar esses resultados, cerrar os olhos dea nte de seus 
consectarios e ensinamentos, para encarecer o empirismo financeiro' 
ou colorir erros economicos já conhecidos - não será, por certo, obm 
de espíritos largos e fecundos. 

Sonhadores são, sem duvida os metallistas. 
Mas, Sr. Presidente, si o metallismo hoje anda nos domínios do· 

sonho, hontem foi uma realidade e amanhã sel-o-ha. 
Si o papelismo, que tambem é uma theoria, é hoje pmt-i'cada· 

entre nós, amanhã póde deixar de sel-o. 
Utopistas são sem contestação os metallistas, mas a abdlição era 

uma utopia e chegou um anno antes do dia marcado para ella appa-
recer pelos abolicionistas mais affoutos. 

A Republica era um sonho e, quando parecia esmagada, levantou-
se triumphante, foi prodamada aos quatro ventos, sem lucta e sem: 
Yiolencia . 

E V. Ex . , Sr. Presidente, ha de recordar-se .de que os monar-
chistas e os escravocratas passavam por homens praticos, os abolicio- · 
nistas e os1 republicanos por sonhadores e theoricos . 

Queos metallistas emfim sejam restauradores não resta a menor-
duvida, porquanto pugnam pela liberdade bancaria consoante a 
Constituição Federal; combatem a centralisação economica, incompa-
tível com a vastidão do paiz e o regimen actual; combatem o banco , 
do Estado, creação perniciosa, ·atrophiadora da economia do paiz, .. 
fonte perenne de abusos incoercíveis . 

São restauradores os metallistas porque veem nas emissões de· 
curso forçado . uma das causas da crise actual, uma das principaes 
causas da baixa extraordimia do ·cambio, da elevação fabulosa dos-· 
preços, do encarecimento da vida que lev•a o povo a descrer da Re-
publica. 

Como se des•criminavam os dous partidos? 
Os metallistas tinham o &eguinte programma : cessação das emis--

sões de curso forçado; reforma e fisoalis•ação dos bancos emissoresr 
dando-se aos seus bilhetes a penas o curso legal; reducção da circulação· 
mantendo-se o fundo de garantia para as notas ; e, verificada a im-
poss·ibilidade de reorganisação dos bancos, a encampação, applicanclo-
se parte elos lastros ao resgate do papel. 

Os papelistas tinham (não sei se serei fiel nesta hypothese; ~i 
o não fôr, naturalmente hei ele provocar protesto) o seguinte pro---
gramma: reorganisação elo Banco da Republica com auxilio do The-
souro; manutenção elo curso forç•ado ele seus· bilhetes ; concentração, 
nesse banco, dos privilegios elos bancos regionaes, conferindo-se-lhe o 
monopolio; alargamento elo meio circulante por meio ·de emissões. 
bancarias com o curso forçado; intervenção do E stado, por meio ela 
directoria, na gestão elo banco; guerra a todo transe á encampação . 
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O papelismo reconheceu que tinha um 1mmigo seria a combater 
era a opinião publica, eram os factos que dia a dia levavam a 

todos os espíritos a convicção do excesso das emissões . Dirigido por 
11m homem habil, pelo general Glicerio, abriu mão do aug1nento. da 
circulacão desistiu de novas emissões, exigindo apenas1 a reorgamsa-
-ção do 'Ba~co d·a Republica em condições determinadas, e um projecto 
consignando essas idéas foi approvado pela Camara e se acha no 
.Senado. 

E sta v a neste pé a questão financeira, quando o governo julgou 
que era opportuna a sua intervenção e -decretou a reforma bancaria, 
fusionando os bancos, rasgando um contracto de resgate do papel-
moeda, sem indemnisação, dando novos prazos para pagamento das 
dividas dos bancos para com o Thes•ouro, fazendo abatimento nos 
juros e autorisando uma nova emissão de 100.000 contos em bon~ts. 

Não posso applaudir essa intervenção. 
Ella, em vez de provocar em mim applausos·, despertou, como em 

quasi todos os amigos do governo, ·a mais profunda consternação. 
Além ·de inconstitucional, essa intervenção, foi inefficaz. 
Que queria o governo? Conjurar a crise? I sso não cabe nos limites 

da possibilidade humana. 
Attcnuar o~ seus effeitos? 1Podia conseguil,o, mas po1· out,ra 

f órma, tomando medidas de outra caracter. 
Sr. Presidente, o governo para intervir precis•ava de esclareci-

mentos. Como os teve? Nomeou porventura alguma commissão de 
inquerito para estudar as causas da crise, para medir os seus effeitos, 
conhecer a .sua gravidade e indicar os remedios convenientes para 
debelai-a? Não. 

Um mez depois de encerrado o Congresso o governo decretava a 
1·eforma . 

.Senhores, a crise commercial é uma enfermidade social hoje 
muito estudada e já bem conhecida. 

Ella apresenta em seu desenvolvimento tres phases: a primeira 
é a da especulação desenfreada, de uma expansão extraordinaria de 
credito, de uma exaltação de negocias, de uma abundancia extraordi-
naria ele capitaes e de numeraria, que favorece a multiplicação rapicla 
de emprezas e de fortunas. 

E sta phase se cancterisa pela elevação da cotação dos títulos 
na Bolsa e pela baixa ela taxa do juro . 

. J:.. segunda ph3:se é o r~verso da primeira: é a dos apartes para 
satisfazer compromissos levianamente tomados, é a phase elo sralve-se 
qtwm. pude1·, das fallencia.s, elas lettras por pagar, dos protestos das 
e auções por levantar; os capitaes escasseiam, não ha meio circulante . 
todo ellc se retrahe . A crise então .se caracterisa pela elevação el~ 
t axa ele juro e pela baixa dos títulos na Bolsa. 

A terceira e ultima phase é a ela liquidação geral. 
Pergunto: em qual dessas phases se acha a crise brazileira? Pa-
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rece-me que na terceira phase, na da liquidação geral. Muitos insti-
tutos ele credito agonisam, muitas• casas que se envolveram no jogo e 
se comprometteram já cahiram e grande numero de estabelecim~ntos 
procuram salvar-se á custa da protecção do Estado. 

Sr . Presidente, nesta phase a intervenção elo governo é perigosa; 
essa intervenção póde ter um effeito imprevisto - o addiamento elas 
liquidações, a perturbação da evolução natural dos a:contecimentos. 

Na historia commercial de outros paizes encontramos exemplos 
de crises mascaradas, de situações' economicas difficeis como esta, 
i lludiclas, ele liquidações addiadas . 

Em 1837, a crise tremenda que se revelou na America elo N or1·e 
não se liquidou. 

Biclclle, o sagaz director elo Banco dos E stados Unidos, conseguiu 
d renar os capitaes europeus para a America do Norte, fazendo gran-
des emissões de t ítulos e acções de companhias no mercado de Londres. 

A crise não se resolveu em 1837, mas resolveu-se em 1839, e do 
modo mais estrondoso, causando prejuízos incalculaveis . N ão 
seriam tão grandes os desastres, si ella se tivesse liquidado natural-
mente em 1837. Receio que a mesma cousa não succeda . 

Ha ainda um exemplo da crise sophismada., a crise ingleza de 
1864, que veio a resolver-se em 1866, convulsionando os mercados dn 
Europa e da America. Si a sua liquidação se operasse em 1864, o 
a.balo não seria tão profundo. 

Receio, repito, que a intervenção official impeça as liquidaçõe~; 
j :í iniciadas, e addie todas essas grandes difficuldades para o nosso 
futuro, accumulando-as. 

Sr. Presidente, essa intervenção do governo já ha muito se mn-
nifesta na Drdem economica e de modo directo e franco . 

Logo que se manifestou a crise, o governo veio em auxilio do~ 
bancos, pondo em execução a lei de 1885 : deu ao Banco elo Brazil 
12. 500 :000$ e ao Banco da Republica 12. 500 :000$000. 

Pensou em auxiliar tambem as industrias e nomeou uma com-
missão de inquerito para estudar as condições de vitalidade das 
mesmas, discriminar as que eram merecedoras ele am.:ilios das que não 
o er am, e indicar os meios mais convenientes para amparai-as. 

· Esta commissão publicou um t rabalho que a honra, mas o resul-
tado desse inquerito devia ter levado o governo a, desistir do seu plano 
proteccionista . A commissão, notavel pelos membros que .a compu-
nham declarou que uma das princ~paes causas da situação eco-
nomica era, -o excesso de papel-moeda, que o meio de melhorar as 
condições elo paiz era a reducção da circulação. Mas, comprehendendo 
que o desejo do governo er a auxiliar as industrias, a commissão pro-
poz, não a emiseão de bonus, mas a de apolices f(iJve-twenty ameri-
.canas. 
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Ouçamos a illustre commissão: 
"Sem acreditar que se acha a nossa praça sob a pressão de ver-

da.deira crise, igual ás que costumam affectar os povos entre os quaes 
o commercio attingiu o seu mais amplo. desenvolvimento, e se accen-
tuam por phenomenos de tal precisão economica, que autorisam a 
crença de não serem ellas mais do que a reacção natural contra os 
esforços para levar além dos. limites extremos a producção e ·a expansão 
commer cial, força é a co=issão reconhecer que offerece o estado 
da praça symptomas denunciadores de grandes anomalias. . . 

Provêm estas de factos recentes, entre os quaes teem pnmaz1a 
o abuso do credito e a excessiva expansão da circulação fiduciaria, 
dos quaes nasceram, com a crença na existencia de dinhei1·o barato, as 
menos fundadas previsões de desenvolvimento de riqueza e de movi-
mentação commercial e industrial, proporcionados á grande provisão 
de ins,trumentos ·de troca de que a emissão bancal'ia fez abundar o 
merca·do . 

Rompendo-se assim o equilíbrio entre os productos e o seu deno-
minador commum, a moeda, seguiu-se a depreciação desta, revelada~ 

a) na baixa do cambio; 
b) no preço das especies ; 
c) na elevação do preço elos producto3 de importação e da in-

dustria interna . 
• • • • • • • • • • • • o. o •• •••• o ••••••• o. o • • ••• •• o •••• •• •••• • o o •• o •••• 

Desde que a commissão nutre a crença de que a causa principal 
ela situação anomala ela praça, e ela qual todos os demais dimanam 
como consectarios naturaes, é o excesso da circulação inconvertivel, o 
qual trouxe como effeito a depreciação da mesma em escala ( 125 %) 
nunca attingida na nossa historia economica, a primeira medida que 
lhe occorre aconselhar - ainda que ele execução mais lenta, porém 
seguríssima - é o resgate elo papel bancaria e a sua substituição por 
papel do Thesouro - operando-se tal resgate gradativamente, de · 
modo a evitar os abalos que acompanham sempre .as variações rapiclas 
ele valor elo meio circulante e por via ·de accôrclos celebrados com o 
bancos emissores - nos quaes se estipule a transferencia .elos lastros 
para o Es,tado e a obrigação de assumir este a responsabilidade cor-
respondente ao valor das emissões - as quaes resgatará com os refe-
ridos lastros até reduzir-se o papel circulante na mesma proporção. " 

'D,enclo a depreciação ela moeda elevado todos os preços e encare-
ciclo extraordinariamente a vida, a população desta capital clamou 
e ·O governo correu logo em seu auxilio, autorisando a Intenclencia a 
abrir estabelecimentos de generos alimentícios', a intervir no fomeci-
mento de carne Yerde, etc . 

As _estradas ·de ferro tambem pediram protecção, allegando que 
não pocl1am c~ncluir as suas obras nem mesmo custear as; suas despe-
zas, que não t.mhaln credito no interior nem no exterior, que estavam 
sem recursos. Estende-lhes a mão o governo. 
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O SR. 0ITICICA - Agora chega a vez do funccionalismo. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Como bem pondera o nobre depu-

t ado, não tarda chegar a vez do funceionalismo. . 
O SR. 0ITICICA - Já chegou ; todo elle pede augmento de venci-

mentos . 
O SR. LEOPOLDO mJ BuLHÕEs .- Mas, apezar de tudo, apezar dos 

bons desejos do governo em soccorrer a população, em alentar as es-
tradas de ferro, em amparar os bancos, em evitar a morte das indus-
trias, a crise continúa e cada vez mais intensa. 

Uma corrida se revelou sobre o Banco do Brazil: a praça conti-
nuava sob a pressão d.a tormenta que ella mesma havia provocado, e 
o govemo acudiu em auxilio desse banco, desejando nas suas caixas 
tudo que tinha e mesmo o que não tinha. 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU - E o governo fez a fusão fundado 
nesse auxilio que tinha concedido ao Banco do Brazil, que ainda não 
{;r a Banco da Republica. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O Congresso encerrou-se e um 
mez depois o governo fazia a fusão do Banco do Brazil com o da Re-
publica, concedendo ao novo instituto todos os favore·s a que já alludi, 
e mais a emissão de 100.000 :000$ em bonu,s e ainda o restabelecimento 
da lei de 1875. . 

Tem, portanto, o pa pelismó razão em considerar o decreto de 17 de 
dezembro como uma victoria sua, e de defendei-o! Praza aos céos 
que esse decreto seja o ultimo acto do governo em favor dos bancos, 
em beneficio das instituições de credito desta praça! Que seja o ul-
timo acto de intervenção official na vida economica deste povo·! 

Sr. Presidente, perguntei ha pouco o que pretendia o governo, 
si conjurar a crise ou si attenuar os seus effeitos. Quaesqu,er que se-
jam, porém, os intuitos, perguntarei agora: em que paiz já o Poder 
Executivo interveiu em uma crise por esta fórma annullando o Poder. 
Lflgislativo, decretando um conjuncto de medidas de caracter perma-
nente? 

O illustre ex,ministro ela Fazenda, para justificar essa inter-
venção, recorda um facto occorrido em 1797, na Grau-Bretanha, e 
um outro ela nossa historia, em 1864. 

Era mesmo preciso exhumar-se um exemplo do seculo passado 
p ara tentar-se a justificação desta invasão inconcE!Ibiveli do Poder 
Executivo na esphera dq Poder Legislativo. 

Mas os factos allegados não aproveitam á causa do ex-ministro, 
como veremos. Em 1797, sustentava a Inglaterra uma lucta tremenda 
contra a revolução franceza; auxiliava com meios pecuniarios todo 
o movimento do continente ·contra a França. Essa política exhaurira 
o governo, a praça de Londres por causa dos ernprestimos successivoe 

<> levou a bancarrota ao .Banco de Inglaterra. O paiz inteiro resentia-se 
da lucta, cujos effeitos foram aggravados pela falta de trigo, pela 
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fome, pelo escoamento do ouro e baixa do cambio. N esta situação af-
flictissima, Pitt decretou o curso forçado das notas do banco por 
seis mezes para salval-o. Que relação ha entre isto e o decreto de 17 
de dezembro? Uma medida de occasião e uma reforma financeira? 
Não vem a proposito tampouco o exemplo de l864. 

No dia 10 de setembro desse anno manifestou-se nesta praça uma · 
crise aguda, iniciando-se pela suspensão de pagamento da casa Souto. 
o uia 11 foi domingo, fechando-se o commercio. 

No dia 12 uma desconfiança geral apossou-se da praça e pro· 
duziu panico terrível. Então, a corrida generalisou-se por todas as 
casas bancarias . 

No dia 13 attingiu até ao Banco elo Brazil, que aliás gosava ele 
credito invejaYcl e que a esse tempo fazia emissões conversíveis em 
ouro e contava com todo o apoio elo governo. Suas reservas se escoa-
vam rapidamente. Pediu, pois, providencias ao governo e indicou a 
mais urgente a tomar: era a declaração, por acto administrativo, da 
fallencia da casa Souto. 

O governo não quiz tomar essa medida e declarou que era contra-
ria á lei. O banco insistiu e propôz uma outra medida: que todos 
os pequenos depositas da casa Souto, que at tingiam a 14.000 :000$, fos-
sem pagos pelo Banco do Brazil, respondendo o governo por este em-
nrcstimo á praça e pelos juros dessa quantia. 

O governo, ouvindo o Conselho de Estado, ainda resistiu á exi-
gencia e ·só a ella se curvou quando reconheceu que de facto a crise era 
tenebrosa e que para elle se voltavam a imprensa, a praça, os bancos 
~· o commercio quasi em peso . 

Foram então suspensos os pagamentos por 60 dias, aberta a fal-
lcncia ela casa Souto por uma commissão incumbida de liquidai-a e sus-
pen·so tambem o t roco d as notas do Banco do Brazil até que a situa-
ção melhorasse . 

Me<lidas todas de caracter provisorio, determinadas por exigen-
cias ela occasião, não podem servir para apoiar a decretação de uma 
reform a complexa pelo Poder E xecutivo. Reformas dest as não podem 
ser feit as sob a pressão de interesses em jogo; exigem meditação e 
ealma. 

Sr. P residente, percorrendo a historia financeira dos outros paizes, 
vemos o governo inglez, por exemplo, em 1793, vir em auxilio do 
mercado por occasião da crise r.ommercial que lá explodiu nessa época. 

O governo emprestou a·os m r.r cadores, sob garapt ia de mercadorias 
c titulas, uma certa quantia de bonviS do Theso1uo que circularam . 
como moeda. 

Em 1847 e em 1857, o governo inglez ainda interveiu nas crises que 
então surgiram e abalaram o merca·do, permittindo ao banco a elevação· 
de .sua emissão além do maximo fixado pelo acto de 1844. O governo 
suspendeu a execução do acto nessa parte, temporariamente, mas a pro-
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va de que a especulação nisso não se envolvera está em que o banco 
não se utilisou da autorisação em 1847. 

Em 1857 teve de exercer o maximo em um milhão de libras, mas, 
passada a crise, recolheu toda a emissão extraordinaria e tudo voltou 
a seus eixos. 

Em 1864, em 1866, 1873 e 1882 terríveis crises assolaram o mer-
cado da Inglaterra, mas o governo não quiz absolutamente intervir, 
e note-se que na crise de 1866 a taxa de desconto chegou a 10 % e 
90 % das companhias fall_iram, suspendendo seus pagamentos. 

Em 1873 as industrias soffreram horrorosamente com a crise; a 
fal ta de materia prima levou as fabricas a suspender os trabalhos, e 
as classes operarias arcaram com a miseria e a fome. 

Ü poder publico conservou-se impassível diante da calamidade, 
porque a experiencia, o progresso social -o convenceram de que a acçã& 
do Estado tem limites e que quando transpostos aggrava os males em 
vez de sanal-os . 

O SR. V ALLADARES - JYias lá se respeitam os phenomenos eco·· 
nomicos e não se procura transformai-os. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Em França, onde aliás repercutem 
a·s crises inglezas, e o governo está mais ·sujeito as influições do espírito 
socialista, não se registram casos de que saibamos. 

O SR. V ALLADARES - Na França, a unica intervenção havida fG~ 
de Napoleão, por occasião da campanha da Austria. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Nos Estados Unidos, em 1814, 81 
praça de Nova Y ork reclamou auxílios do governo americano, e este-
emittiu bonds do . thesouro, ·para acudil-a ou attenuar os rigore·s da: 
crise que a surprehendeu. 

E' facto verificado que por occasiã-o das crises a contracção geraE 
do credito, o retrahimento dos capitaes produzem subita restricção da. 
circulação e, emquanto dura o pa.nico ou a. desconfiança., não volta aos. 
canaes ordina.rios o meio circulante. 

Como procedeu elle então? Em 1873, comprando na Bolsa 
13. 000 . 000 de dollars de apolices 1-5_,20, e depois dando igual em-
prego aos 15 .000.000 d. recebidos da Inglaterra, da indenmisação que 
essa nação teve de pagar em virtude da sentença do t ribunal arbitra~ 
de Genova; em 1884, adiantando o embolso da divida que estava a 
vencer. 

E' certo que na America os cl-aring-houses soccorrem sempre o 
mercado, nos momentos difficeis, emittindo certificados para facilitar 
as compensações, mas as ·crises são tão violentas que arrastam milha-· 
res e milhares de fallencias e causam prejuízos colossaes, como em 
1884, de 240.000.000 de dollars, apezar das intervenções estranhas. 

Em nosso paiz, vemos o governo em 1829 convocar extraordina-
riamente as camaras para pedir-lhes providencias sobrEi a crise que· 
então lavrava; "o secretario dos negocios da Fazenda, dizia Pedro L 
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vos fará ver detalhadamente a necessidade e urgencia de uma prompta 
medida legislativa, que, destruindo de um só golpe a causa principal da 
~alamidade existente, melhore as desgraçadas circumstancias do im-
pel-io, e que, fornecendo ao governo o•s meios precisos e indispensa-
veis para se executar com proveito, não empeiore a actual crise." 

Votou então o parlamento a liquidação do Banco do Brazil, encam-
,pando as suas notas em circulação. 

Em 1833 tambem foi convocado extraordinariamente o parlamen- ' 
to para providenciar sobre a crise monetaria que dia a dia se aggra-
·vava e de accordo com o Poder Executivo foi ella resolvida. 

Nas crises de 185'7 a 1864 o governo se envolveu, na primeira, 
-facultando ao Banco do Brazil saques sobre Londres, na ·segunda to-
mando as medidas que já analysámos. Em 18'75, a crise foi resolvida 

·com o concurso do Poder Legislativo. 
·Si o governo federal procurasse inspirar-se, pois, . nos exemplos 

fornecidos pela historia commercial de outros povos ou nos que nos 
ministra a historia do primeiro reinado, da regencia ou do segundo 
reinado, ter-se-hia limitado á execução da lei de 1885; e, si providencias 

-mais largas e complexas lhe parecessem necessarias, o seu dever era 
·convocar o Congresso extraordinariamente para votal-as, certo de que 
não faltaria aos -repre·sentantes -da nação patriotismo para vencer as 
<lifficuldades da situação e orientar o Executivo. 

Decretada a reforma, como foi, com sacrifício da Constituição, 
.-ella deu esperanças á praça de que poderá encontrar no Executivo 
de ora avante uma dictadura permanente, favoravel ás suas necessida-
odes de occasião, prompta a attender aos seus reclamos, sem embargo 
das leis e até as revogando ou as pondo de accôrdo com as exigencias do 
momento. Isto é, um perigo. 

Receio muito, Sr. Presidente, que amanhã ·novas agitações de 
·praça, novos appellos ao governo o levem a interpretações mais ou 
·menos lar.gas do decreto, a revogações de taes e taes disposições delle, ou 
mesmo á decretação de nova reforma. E por que não? A força e presti-
gio que o Congresso tem perdido, o Executivo não os tem ganho. (Apa1'-
tes.) 

Como disse, Sr. Presidente, o governo não nomeou uma commis-
·.são de inqueri to para estudar a crise, as suas causas, os seus effeitos e 
;propôr as medidas tendentes a debellal-a, mas procurou inspirar.se nas 
rlisqussões do Congresso e da Imprensa. 

Verificou a existencia de duas correntes de opinião sobre o as-
sumpto e tentou, na sua reforma, conciliai-as, acreditando que no meio-
ltermo encontraria a verdade. Como, porém, approximar e harmonisar o 
Tpapelismo com o metallismo? 

O ex-ministro da Fazenda chegou a suppôr que havia operado a 
i usão das duas esr.olas com a mesma facilidade com que fizera o Ban-
.eo do Brazil ingerir c la Republica e annunciou que no pandemonio 
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<la reforma tinha até triumphado a commissão do orçamento, porque 
13lle consagrava a encampação. 

O governo se julgou collocado entre os dous partidos e arvorado 
em juiz de paz para decidir e pôr termo á questão financeira. 

Aos papelistas disse: quereis a reorganisação do Banco da Re-
publica, a continuação das emiRsões _de papel-moeda e de papel-bancaria 
ínconvertivel, eu vos dou tudo isto na reforma decretada, pois elle 
consigna -o restabelecimento da lei de 1875, autoriza a emissão de cem 
mil contos de bonus e funde o Republica no Banco do Brazil! 

Aos metallistas ponderou: clamais contra as emissões e tendes ra-
zão, porque o papel superabunda, pedis insistentemente o resgate do 
meio circulante e, como os bancos não podem fazel-o para melhorar a 
circulação, propondes a encampação - e§tçm comvosco hoje como hon-
tem, pois -o decreto de 17 não é mais do que o projecto da commis- . 
são de orçamento autorisando o resgate dentro de um anuo de cem 
mil contos e dando ao governo a responsabilidade das emissões ban-
carias pela fallencia do banco ! 

Parece, Sr. Presidente, que o plano do ex-ministro da Fazenda 
devia satisfazer a todos e isto se daria, si a logica da identidade dos 

· contrarias pudesse conduzi'r a resultados seguros. 
S. Ex. teria achado a t!e1·ceim supervenl!iente de Hegel para nos 

demonstrar que A-A=A+A. Mas o que se verifica é que o decreto 
de 17 de dezembro não agradou a ninguem, inclusive o seu autor, que 
aconselhou logo que o modificassem. 

Os metallistas o condemnam e não acreditam no resgate promet-
tido. mórmente ficando elle dependente do Banco da Republica. Ha 
de haver sempre um· sem .numero de bo·as razões para que· seja ap-
plicada a outro fim. como já succedeu, a importancia em ouro ou apo-
Jices confiada ao banco para o resgate elo papel. 

Dada a hypothese que o recolhimento parcial do papel-moeda 
Íosse serio, os effeitos desta medida não seriam quasi burlados pela 
emissão do bonus ~ 

Os papelistas tambem não ficara:rri contentes, apezar de bem 
aquinhoados na reforma. E lles preferiam, segundo parece, a emissão 
de papel á emissão de bomts e não veem com bons olhos a posição que 
cs estatutos e o decreto de 17 de dezembro dão aos representantes do 
governo na directoria do banco, posição que annulla a -dos represen-
7antes do capital e dos accionista·s. · 

Os que não são metallistas, nem papelistas, mas que vivem neRte 
paiz, que compram, vendem ou pl'oduzem, não ficaram tranquillos com 
a · reforma. 

O commercio desta capital, que compra e revende mercadorias, o 
importador, como o que abastece o interior não se alegraram com o 
deci-eto de 17 de dezembro, porque, quando se tratou o anuo passado 
de auxílios ás industrias, dirigiram á Camara uma representação pro-
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testando contra semelhante intervenÇão do 'Estado na vida economica 
do paiz, prevendo que ella importaria em uma nova emissão, tendo 
c> o mo consequencia maior baixa de cambio· e maior fluctuaçã_o de pre-
ços. Só os bolsistas propriamente ditos podem ter applaud1do a re-
forma. 

Sr. Presidente, qual é o problema que o decreto de 1'7 de dezem-
bro quiz resolver e não resolveu e por cuja solução tanto se interes-
sam o commercio, as industrias, os contribuintes, o governo e todos 
nós? E' a valorisação., do meio circulante. 

Que a moeda fiduciaria soffre uma depreciação profunda, nin-
guem põe em duvida; mas qual a causa desta depreciação e por que 
meio poderemos elevar o seu curso? 

Eis, Sr. Presidente, as duas grandes questões sobre as quaes tanto 
divergem o metallismo e o papelismo. . · 

Para o metallismo a causa da depreciação da moeda e da baixa do 
cambio, a causa principal, é o excesso de emissão, a: superabundancia 
do papel ; e, como correctivo efficaz do mal apresenta ou .aconselha a 
restricção da circulação pelo resgate gradual do meio circulante. 

ü papelismo acredita que o agente de permuta é escasso e attribue 
a sua depreciação á baixa do cambio e esta ao desequilibrio da ba-
lança commercial do paiz, á situação politica em que nos ach~mos. 
(Apartes.) 

Si conseguir provar que o metallismo tem razão, terei fundamen-
tado as emendas que offereci á Camara e talvez contribua para que 
outras apresentadas pelos illustres deputados por Minas, Rio Grande 
do Sul e Bahia, os. Srs. Ferreira Pires, Homero Baptista e Severino, 
sejam tambem approvadas, melhorando assim a reforma. 

· Sr. Presidente, as emissões de papel-moeda produzem sobre o 
mer:cado os mesmos effeitos que a importação de capitaes em nume-
rarw. 

Para resumir o meu dis,curso e satisfazer os reclamos que me são 
dirigidos neste momento ... 

UM SR. DEPUTADO - Não apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - .. . direi -simplesmente que~ 

quanto á importação de capitaes, encontro um exemplo frisante na 
Allemanha, quando recebia como indemnisação ·de guerra a fabulosa 
somma de cinco milhares, que a França teve de pagare lhe. 

A febre de especulação despertada não pôde dominar o mercado 
de Berlim porque sabias medidas legislativas souberam contei-a, ma·s 
desviou-se para a Austria, onde provocou o fechamento da bolsa . . . 

Em 185'7, a grande importação de metaes preciosos da Australia 
e . da California trouxe igualmente para o mercado de Londres a febre 
das especulações e das emprezas e a consequente crise que abalou a 
Inglaterra. 

O nosso Brazil, em 1889, recebendo uma somma de capitaes es-
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pontaneos, calculada sem exaggeraç~o em mais de c~m mil c?ntos, 
foi atacado igualmente da peste bolsista, que a revoluçao repubhc~na, 
em vez de atalhar, fomentou e desenvolveu com as reformas conomiCas 
e financeiras da dicta:dura. 

Em 1890, creio poder affirmar, as agitações da praça determina-
das pela importação de numeraria e capital estrangeiro, passaram a 
ser incrementadas pelas erni!ssões 'i;ncon'Vertive~s dos~ novos1 banéos 
Cl'eados e dos que obtiveram iguaes favores, como adiante procurarei 
mostrar. 

Quanto ás emissões, Sr. Presidente, numerosos S'ão os exemplos. 
Começarei pelo·s que nos fornece a Republica americana, porque 

são hoje os que teem maior cotação entre nós. 
Os Estados Unidos da Ame rica conhecem por experiencia propria 

os desastres provenientes dos abusos das . emissões. 
Já antes da independencia as colonias inglezas foram obrigadas 

a lançar mão desse perigoso recurso financeiro. 
A guerra da independencia levou-as a:inda a se utilisar delle, 

elevando-lhe a somma de 3 a 259 milhões de dollars. 
O papel depreciou-se tanto que um objecto que se comprava por 

·um dollar metal custava em papel 100 dollars, e depois: ficou valendo 
menos que a debentwre da Geral entre nós, e não foi mais recebido nas 
estações . publicas em pagamento ·de impostos. 

Em 1790, Hamilton fundou o Banco N acionai dos E stados Uni-
dos, conseguindo melhorar a circulação; porém, em 1810, esgotando-se 
o prazo do seu privilegio (nos E stados Unidos os privilegias bancarias 
são de 20 annos, entre nó.s triplica-se esse prazo sem mais ceremonia), 
a mania bancaria desenvolveu-se extraordinariamente, ficando os ca-
naes da circulação entulhados de papel inconvertivel. 

Seguiu-se uma crise terrível, cujos effeitos nos são descripto.s por 
Juglar nos seguintes termos (Zê)!: 

"Os bilhetes de banco perderam 50, 75 e 80% do seu valor; o me~ 
tal desappareceu a ponto tal, que foi preciso emittir-sc nota miuda 
para os trocos . 

A depreciação do meio circulante elevou os preços de toda·s as 
·causas e esta riqueza phosphorescente levou muita gente a alargar 
as suas de.spezas', a lançar mão do credito, a abusar delle e a atirar-
se em arrojadas especulações. 

"1 importação augmentou-se co'll/Sideravelmente . Este estado de 
causas permaneceu até 1815; quando começou-se a perceber que a 
circulação de papel não tinha enriquecido a ninguem, mas que o ouro 
tinha subido de preço. 

A parte intelligente da nação comprehendeu que, si o preço da 
propriedade se tinha elevado, o verdadJeiro bem estar da nação tinha 
diminurido . 

A falsificação dos bilhetes e a suspensão· dos pagamentos' vieram 
complicar mais a situação. Sob a impressão destas difficuldades e da 
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esperança de dar-lhes remedio, o secretario das finanças propoz o 
Congresso a fundaÇão de um banco nacional para restabelecer a cir-
eulacão metallica. 

'Esse banco de Estado foi creado em 1816 e liquidou-se em 1836, 
tendo m·ea-do embaraços ao governo e a volta aos pagamentos em ouro. 

Não parece, Sr. Presidente, que o economista citado está se refe~ 
rindo ao Brazil e de&creven'do a nossa situação economica actual? 

Todos os factos observados por elle na America dão-se entre nós 
e obedecem em seu desenvolvimento ás mesmas leis: abuso· de emis-
sões de papel inconvertivel, especulações desenfreadas, luxo, augmento 
de importação, depreciação da moeda, elevação do preço do ouro e de 
todas as cousa:s, encarecimento da vida, baixa do cambio, fuga do 
ouro, da prata e até do nickel e do bronze, industrialismo e riqueza 
phosphorescentes, diminuição do bem estar de todas as classes, crise 
em summa. 

Jã prevejo, Sr. Presidente, a objecção papelista. Hão de dizer-
me: a crise não foi produzida na America em 1814 .só pelo abuso de 
papel-moeda e encharcamento ·da circulação, mas tambem pela guerra 
que teve a Republica de sustentar contra a Grã-Bretanha. 

H a entre nós quem argumente assim . 
O nobre deputado pela Capital Federal, o . Sr. Mayrink,· pon-

derava-nos ha poucos dias que a baixa do cambio e a depreciação do 
papel eram devidas á agitação política em que vivemos. 

Não ha duvida que a guerra e bloqueio dos portos concorreram 
para a crise, e quem o poderia contestar? 

Mas, o que é certo é que, cessada a guerra, suspenso o bloqueio, 
a crise cessou, porque os bancos haviam tambem reduzido a sua cir-
culação e os .seus descontos . 

A circulação dos co1tnüy banJos baixou de 5 milhões a 1 . 300. 000 
dollars e a circulação total de 10 milhões a 3. o exemplo que vou 
recordar agora mostrará que o abuso de emissões só por si determina 
uma crise. 

Em 1815, r-estabelecida a paz, os bancos começaram a exagerar 
suas emissões, contribuindo para as especulações e para' o jogo os . 
directores officiaes do Banco dos Estados Unidos e em 1818 nova 
crise explodiu, sem guerra e sem bloqueio de porto . 

Applicou-se-lhe o remedio que em 1814 a combatera: a circula-
ção foi reduzida de 4. 700.000 a 1. 300.000 dollars. 

Mais factos. 
Em 1837 <> Banco dos Estados Unidos fazia concurrencia aos 

bf!n cos estadoaes na emiss,ão do papelorio. -
Inundou os canaes da circulação o papel inconvertive_l. 
A crise surgiu desacompanhada de guerra e de revoluções . 
Eis como o economista que ha pouco citei descreve os effeitos 

e as causas dessa crise : (lê) _ 
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"J akson e seu successor V an Buren consideravam a exageraçã(} 
do papel-moeda a principal causa da crise, assim como da exageração 
de todos os ramos do commercio, das especul ações sem limites, do 
augmento das dividas estrangeira:s, das compras inconsideradas de 
terras e do espantoso desenvolvimento de um luxo fatal ás fontes da 
industria e a ;moralidade do povo ... 

A impodação' excedeu a expo?'t'ução em 50. 000. 000 de dollars. 
O dinheiro e o capital escas~>earam; a confiança de·sappareceu 

de todo . 
Não se obtinha dinheiro sob garantia alguma. Os bancos sus-

penderam descontos . 
O povo sem pão, os passeios ·desertos, os theatros vasios, não ha-

via reuniões nem concertos, o movimento social estava suspenso." 
Quem, Sr. Presidente, estudar com animo desprevenido a his-

toria commercial e financeira dos Estados Unidos, terá occasião ele 
'\Terificar, no período a que alluclimos, não só os desastres das' emis-
sões abusivas como os perigos do Banco de Estado, que por desgraça 
nossa hoje insinua--3e manhos·amente entre as nossa·s instituições. 

Esse Banco dos Esta:dos U nl.dos constitue-se um Estado no Es-
tado, formou partido para se impôr aos poderes fecleraes, monopo-
lisou o commercio ·do algodão; illudiu a crise, prolongando-a, tor-
nando a sua liquidação mais prejudicial ao paiz, Cl'eou obstaculos á 
circulação metallica, ' explorando a circulação e, quando garroteado 
pela mão poderosa do governo americano, ainda tentou levar a ban-· 
can_·ota ao Thesouro para impossibilitar a volta aos pagamentos em es-
peCle . 

O partido papelista o sustentava e o metallista apoiava o governo 
e defendia os cofres publicas. 

A boa causa triumphou, como triumpha sempre, retirando-se das 
arcas do banco os depositas do E&tado e passando o serviço da divida 
publica a .ser feito pelo ThHsouro, cortadas as relações deste com o 
estabelecimento de credito que continuou a viver como Banco 'ela 
Pensylvania, até que liquidou-se em 1839, sinão me falha a memoria . 

Sr. Pres.idente, em 1864 a luta abolicionista levou os Estados 
Unidos á guerra civil. As despezas dessa campanha foram colossaes,. 
como se sabe. Creio que se despencleu nella nada menos de 14 mi-
lhares, sendo seis milhares em papel-moeda. 

Os americanos, nos primeiros tempos, ficaram qontentissimos, 
porque o ouro continuava a circular no paiz ao lado do papel, e este· 
11ão soffria depreciação, contra as previsões ela sciencia. 

E ssa alegria, porém, observa Goschen, foi .muito ·passageira, por-
que espalhando-se o papel na circulação, manife·staram-se logo os phe-· 
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nomenos previsto.s pela sciencia economica, sendo ainda uma Yez con-
firmados os seus ensinamentos : o ouro desappareceu, a depreciação 
attingiu a 400 %. 

A depreciação não appareceu de prompto: 1°, porque a guerra 
absorvia grandes sommas de capitaes; 2°, j)Orque, á medida que o 
Thesouro fazia emissões de papel, os bancos 1ocaes recolhiam as suas; 
3°, porque aquella crise tinha determinado a retracção elo meio cir-
culante e dos capitaes; 4°, porque a grande vastidão do paiz exigia 
algum tempo para que o papel-moeda pudesse ganhar a circulação e 
produzir todos os desastres que lhe são inherentes. 

Sr . Presidente, diz-me a consciencia que estou abusando da pa-
ciencia da Cama r a e da sua reconhecida benevolencia (não apoiados) ; 
os apartes que ouço me animam a pro seguir e por isso proseguirei. 
Desejo recordar as crises por que passaram outros paizes e nas quaes 
a bancomania representou papel saliente par a, á luz {la experiencia, 
estudar a situação em que nos achamos e assim contribuir para que se. 
descubra um remedio, um lenitivo aos males que nos affligem . 

Não é com phrases mais ou menos retumbantes que melhoraremos 
as finanças patrias e nem com phantasias que reconstituiremos o 
nosso regimen economico : é no terreno severo da pratica, no terreno 
positivo da sciencia que o problema deve ser collocado . 

. Já examinámos rapidamente as crises americana·s, e pasoo.mos 
agora a analysar as da Grã-Bretanha. 

Em 1792 a Inglaterra foi dominada pela bancomania - os 
count?·y banks surgiam ás dezenas, ás centenas. As emissões torna-
r am-se logo inconvertiveis e determinaram uma crise em 1793. 

E' julgar quem o diz (lê) : 
"Foi a primeira crise dos tempos moderno·s, causada sobretudo 

por um excesso de papel em circulação . De seis milhões esterlinos 
em 1784, a circulação tinha-E•e elevado a 21 milhões em 1792." 

A crise foi attTibuida pelos banqueiros á guerra; ella, porém, já 
se havia revelado um anuo antes da declaração de guerra pela drena-
gem elo ouro, pela depreciação do papel e baixa de cambio. 

Em 1797, a política de Pitt, a luta contra a revolução franceza, 
determinando o esgotamento de todos os recursos do Thesouro e do 
Banco de Inglaterra, o governo britannico vin-se obrigado a suspender 
o troco das notas e a decretar o curso forçado por seis. mezes . 

Esse prazo foi prorogado e só veiu a terminar em 1821. Foi esse 
um período cheio de ens-inamentos na historia financeira do povo 
inglez, de lições que jámais serão olvidadas . 

N os primeiros tempos, o papel não se depreciou. O publico tinha 
confiança no banco, porque elle possuía ainda um fundo disponível 
em ouro. Acreditava-se que, pass;ada a cri·se, a conversão não se faria 
esperar . I sto, porém, não aconteceu; as emissões inconver tiveis do 
Banco ele Inglaterra se elevaram de 12 milhões esterlino·s a 24 e as 
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dos bancos locaes expandiram-se igualmente, si não em maior escala. 
Consequencia - grave crise monetaria e commercial. 

No meada uma commissão para estudai-a (os inglezes gostam de 
estudar as cousas antes de providenciar sobre ellas a golpes de decre· 
tos), appareceu então o celebre Bullion Report, que até hoje orien ta 
os banqueiros e os homens de Estado que leem e confiam nos livros . 

A commissão verificou primeiro que as emissões foram excessivas 
( ove1· iss11e), que O·s .canaes da circulação não podiam comportar a 
massa de papel que os abarrotava; segundo, que o ouro tinha emigra-
do e o seu preço tinha-se elevado no mercado, e que o preço de todas 
as cousas tinha tambem subido, desequilibrando a vida de toda·s a ~ 
classes; terceiro, que o cambio tinha baixado em consequencia desta 
depreciação do papel e que o remedio que podia combater os males 
indicados• era o recolhimento elo papel, a reducção da circulação . 

Os pRpelista (elles tambem formavam partido nesse tempo 11:1. 

InglaterrR) contestaram as conclusões do B1tHhlon Rep01·t, dizendo: o 
papel não é excessivo, o meio circulante não está depreciado, o que ha 
é a elevRção elo preço do ouro; que a depressão elo cambio era devida 
ao desequilíbrio elo balanço elos pagamentos internacionaes, não tenclo 
influencia sobre a taxa cambial o alargamento ou reducção das emi s-
sões, etc., etc . E' a profis,são de fé do papelismo e que até hoje se 
repete, não lá, mas na America do Sul. 

Rejeitadas pelo parlamento as conclusões do Bu"Dlion Report, os 
bancos continuaram com a sua política des~Ustrosa e a bancomani a 
fe.z elevar o numero dos estabelecimentos de credito de 720 a 948 
com· uma circulação superior á do Banco de Inglaterra - a deprecia-
ção augmentou e uma crise mais tremenda explodiu, ·determinando a 
liquidação de avulta·do numero de bancos de emissão. 

Reduzida á metade a circulação pela retirada das notas doSJ esta-
belecimentos que naufragaram, o meio circulante apreçou-se e o cam-
bio elevou-se, confirmando a doutrina do Bull'iorn Repo1·t. 

Roberto Peel, que havia votado contra as conclusões do Bu~~ion 
Report, abandonou então o partido papelista, declarava-se metallista 
e pondo o seu grande prestigio ao serviço desta causa, fez passar no 
parlamento a lei que decretava o restabelecimento da circulação me-
tallica, ensurdecendo-se aos clamores dos banqueiros e bolsistas . 

Muitos annos foram necessarios para que o partido papelista 
fosse definitivamente vencido e capitulasse. Só em 1832, Horsley 
Palmers, governador do banco, acceitou os princípios do Btd_lion 
Repod; e com elle os banqueiros abraçaram a boa causa que hoJe a 
Oity sustenta e propaga. 

Poderemos esquecer as crises francezas, as profundas lições que 
ellas nos ministram? 

Não, por certo. E ha tal ou qual semelhança entre as pretenções 
elo papelismo francez e o nosso, como vamos ver. 
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Em 1715, Law apresenta-se ao regente Felippe de Orléans, pro-
mettendo o resgate da divida publica franceza, desde que se fundas~e 
um banco real em certas e determinadas condições. A divida publica de 
então era -de 1. 600. 000. 000 de francos. 

Fundou-se o banco de Law, as emissões foram feitas umas sobre 
outras, attingiram a 10.000.000 .000, o papel-moeda foi-se deprecian-
do, até que chegou a não valer cou a alguma, não foi mais recebido 
nas caixas publicas e o banco liquidou-se. A divida publicA, em vez 
de diminuída ficou augmentada, não sendo necessariol f allar-se dos 
prejuízos colossaes soffridos pelo commercio e industria e pelo paiz 
jnteiro com o jogo e especulações, anarchia na circulação e fallcncia s. 

Em J 792 a convenção viu-se. em serios embaraços para sustentar 
a revolução e teve de recorrer ao a1ss·igna'd'o, expediente facil e prompto. 

Cambon, que era o financeiro dos convenciouaes, fazia grande ca-
bedal da p~anche dos a~ig?JJ.ados, que tinha o segredo de dar a guena 
c ao governo recursos e alento·s inesgotaveis. 

Mas, Sr. Presidente, o papel-moeda foi perdendo de valor, at.é o 
ponto d'e não poder ser mais recebido pela população. Então estava-se 
sob o directorio, em 1795; já não era Cambon o director cbs finanç-a~ . 
mas Feypoult, que acreditou que, dando ao papel uma base - o valor 
das terras, poderia continuar a ernittil-o evitando a depreciação. 

Começou a emissão elos mandatos f;en.,ito?··iaes, JJOvo 11ome com que· 
se baptisou o papel-moeda baseado sobre terrns publicas; mas a depre-
ciação foi a mesma e viu-se que este expediente c.ro nada ::1 dean tava. 
E ' o que ha de succeder-se eutre nós, onde, tendo-se desvaloris-ado o 
bilhete do banco e o papel do Thesouro se procura lançar mão, parn 
garantia de novas emissões, dos predios, dos bcu , dos machinümos 
das associações e emprezas particulares. Eon11s é mandato territorial~ 
é papel-moeda que ha de encalhar no Thesouro. 

Sr. P re-sidente, tratando-se de papel-moeda, de depreciação de 
circulação, não se póde dei:xar de recordar os exemplos ela Russia. 

O Brn zil é a Russia da, America, sob o ponto de 1·ista das finançns 
<' ela ecoJJOl1lia. 

A Russia é um pa ir. vasto, essencialmente agrícola, que ha um se· 
eulo 1nais on . HJcnos vive sob o curso forcado e tem ensaiado varios· 
meios de safar-se delle e de elevar o seu ocnmbio. Ora recolhe papel-
moeda .por meio de emissões de títulos de renda, ora constitue mn 
f nndo de gar-antia em metal para valorisar a circulação, ora tenta po1· 
meio de operações HO exterior influir sobre •U taxa do cambio e finn1-
mente contrahiu um emprestimo para, pelo processo seguido pelo go-
verno i12glez em 1819, restabelecer a circulação metHllica . O imposto 
<'m ouro e o banco de Estado\ não lhe teem f acilitado a vol ta ·aos paga-
mentos em especie. 

A Russia iniciou as suas emissões em 1760. O seu papel era COTI-
-ver tivel em cobre. A guerra, poré!ll, com a Turquia obrigou-a a ele-



- ~11-

v~r ~s emissões e a ~~spender o troco, apparecendo em seguid·a a depre-
ca açao, como se venf1Ca no seguinte quadro: 

1760 a 1786 . ........ .. ..... .. . . . 
1788 ..... ..... ...... •'• .... .. .. . 
1797 .... ... .... ... . ..... .. .... . 
1796 ..... ·'· ..... . . .. ....... : .. . 
1810 . .... . .................. .. . 
1817 ..... .... ... . .. ..... . . . .... . . 
1822 ... .. .......... ..... ...... . 

Circulação 

20.000.000 
40 .000 . 000 

100 . 000.000 
150.000.000 
577 .000.000 
836.000.000 
595.000.000 

Valor de 100 ru-
blos papel ex-
presso em me-
tal 

100 
97 
87 
68 
25 
24 
27 

Vê-se que, á medida que a emissão cresceu, a depreciação au-
gmentou e que, si não ha relação necessaria entre o augmento da cn· 
culação e a depreciação do papel, é porque <mtras. causas actuam so-
bre o valor da moe.da, podendo ora auxiliar a influencia deprimente 
da emissão, ora contrariai-a . 

Os phenomenos ecanomicos, que temos observado em outros pai· 
zes, tem-se reproduzido no nosso, e não ha r azão para que ainda uma 
vez não os mencionemos. E' sabido que o Banco do Brazil, fundado 
por D. João VI em 1808, abusou das emissões, ao ponto de ser obri-
gado a suspender o troco em 1819 e de liquidar-se e_m 1829. 

A este periodu seguiu-se a crise de 1830, que o visconde de Bar-
bacena, ministro da Fazenda descreve nos seguintes termos (lê) : 

"Vejo-me a braços com um deficit consideravel e com a ruinosa 
circulação de papel-moeda e de cobre. Nenhum Thesouro póde por 
muito tempo resistir ao horroroso cambio que pesa sobre o Brazil, ao 
preço excessivo e crescente de todos os objectos de consumo, ao apuro 
c, soffrimentos a que estão condemnados os empregados publicos, pela 
mesquinhez de seus ordenados, hoJ.ie quasi nullos pela depreciação 
do papel em que são pagos. Não creio que possamos resistir por muito 
tempo, si os fataes elementos de desordem e descredito com que lucta-
mos não desapparecerem - o fatal inimigo a quem devemos combater e 
que, uma vez vencido, todos os outros desapparecerão, é o papel-
moeda." 

O illustre senador americano Webster já havia exclamado, como o 
Visconde de Barbacena. 

"O papel-moeda foi o maior inimigo da Republica, a calamidade 
mais perniciosa que assolou a· patria de Washington." 

O SR. RoDOLPRO DE ÂBREU - :Mas o papel bancario não é papel-
moeda. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Que differença faz o nobre depu-
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tado emre papel bancaria inconvertivel e o papel-moeda? Os seus cf-
feitos na circulação e sobre o cambio são os mesmos. 

Não se comprehende bilhete de banco sem conversão. O curso for-
çado temporariamente póde ser tolerado, mas entre nós esse regimen de 
favor affigura-se aos bancos regimen normal e permanente. 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU- Proporcione-me V. Ex. um empres-
timo externo, e eu garanto que ponho o cambio a 27, exietindo a mes-
ma massa de papeL 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Quid ilnde? O nobre deputado 
demonstrar-me-hia com isso apenas que o cambio real influe sobre o 
nominal, que uma grande exportação (e o emprestimo externo figura 
como um saldo de expoTtação e póde equilibrar o balanço dos paga-
mentos internacionaes e .até tornai-o favoravel ao paiz prestamista) 
melhora o cambio, annullando os effeitos da depreciação da moeda. ' 
Supponhamos que a depreciação do meio circulante é de ,50 ojo e que 
se reflecte na mesma proporção sobre a taxa do cambio; verificada 
uma exportação que nos dê um saldo de 50 ojo, durante o pe1'iodo das 
liquidações das contas internacionaes, o cambio se elevará ao par, ain-
da que nenhuma alteração se tenha dado na· massa do agente de per-
mutas, mas passado esse período o cambio voltará á taxa primitiva. 

O remedio, portanto, lembrado pelo nobre deputado por Minas é 
illusorio e o seu asserto não enfraquece a minha argumentação. 

SI'. Presidente, si já não estivesse fatigado, ainda estudaria a si-
tuação economica Cl'eacla pelas emissões de 1859 tambem apreciada no 
l'elatorio de Salles Torres Homem_ 

Não me é licito,, porém, deixar de assignalar, ainda que de pas-
bagem, o resultado das emissões ele 1890 e 1891, que elevaram o nosso 
meio circulante á extraordinaria somma de 581.000 :000$ e fizeram 
baixar o cam_bio a uma taxa sem exemplo na nossa historia. 

Agora, Sr. Presidente, depois de tanto trabalho, e depois ele ter 
fatigado tanto os meus collegas (não apoiados gemes), posso chegar 
.:;.s ·seguintes conclusões : primeira - as emissões ele papel-moeda afu-
gentam da circulação os metaes preciosos, o que confirma a lei econo-
mica de Thomaz Gresham : - a rnoe•da fràca expelle a moeda fodle. 
Em nosso paiz a pTata expelliu o ouro, o papel inconvertivfill expelliu 
a prata. 

J á em Athenas, Aristophanes havia observado que a moeda má 
e:irculava ao passo que a boa era enthesourP.da ou despendida nas fron-
teiras. 

O Sn. 0ITICICA- Mas no Brazil ainda se põe em duvida esse prin-
cipio inconcusso da sciencia economica. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- A segunda conclusão a que chego é 
:c seguinte: 

- A emissão de papel-moeda em excesso· determinando o jog·o, 
fomentando o luxo, fi febre ele cmprezas, augmenta a impor tação, 
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'desequilibra o balanço commercial, concorrendo duplamente pata a 
depreciação do meio circulante - pela desproporção em relação as per-
mutas e necessidades do commercio e da iudustria e pela baixa do 
cambio real. 

Goschen, autoridade de subido valor no assumpto, observa na sua 
Theoria dos Oar/,bios : ' 

"A consequencia natural de uma emissão em grande quantidade é 
um excesso de importação. 

Os preços se elevando por causa de um accrescimo de circulação, 
attrahiram os productos de outros paizes, ao passo que os preços das 
mercadorias exportadas tendo augmentado tambem, serão de uma venda 
mais difficil no exterior. Dado o excesso de importação e os gover-
nos pensando remediar o mal commettem o erro fatal de augmentar a 
circulação, por uma nova·emissão, o effeito· desta medida será a aggra-
vação do mal, porque as importações continuarão. O mal só pódie des-
app.arecer combatendo-se a sua c.au.sa ?'eal. 

3a e ultima conclusão: a depreciação da moeda reflecte-se na taxa 
do cambio, segundo a lei economica de Lord King--a baixa do cambio 
é a prova e a med1:da da depreciação do ?"YI,jl3io citrculante. 

Já em. 1696 vislumbrou-se na Inglaterra a influencia do papel-
moeda ' sobre o cambio, verificando-se depois que a depreciação da cir-
culação produziu uma alta apparente do metal e uma baixa nominal 
dos cambios estrangeiros, graças aos inqueritos de 1804 e 1810. 

Boyd, Thornton e Lord Knig deram · a esta descoberta a fórma e 
precisão de uma lei economica. -

Quem poderá hoje desconhecer a relação existente entre a circula-
ção e o cambio? 

Goschen a assignala, recommendando-a á attenção· daquelles que 
não desejam enganar-se na interpretação dos phenomenos economicos 
de que nos occupamos. 

Diz elle : "H a um estado particular do curso dos cambios que, 
independentemente de qualquer outra causa de perturbação, indica 
uma differença no valor das moedas. 

Os factos que se referem a este estado particular são notaveis 
porque a variação estende-se então muito além dos limites nos quaes 
ella ordinariamente é contida, quando tem por causa excedentes de 
importação ou de exportação; as oscillações são menos reguladas e os 
movimentos tornaram-se mais excentricos." 

Quando a circulação é metallica e a moeda perfeita, quanto ao 
peso e quilate, o cambio gyra entre limites -determinados e fixos, não 
póde subir e nem baixar além do preço da remessa do ouro, do paiz 
para o exterior e vice-versa. 

Então a baixa ou .subida do cambio exprime deficit ou ,saldo nas 
relações internacionaes de debito e credito e é influenciada pelo bB:.-. 
lanço dos pagamentos. 
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Quando exportamos, em demasia, quando não temos di:Vidas a 
pagar no estrange~ro, ~-á dispo~o~ de .. graude sal~o, o cambiO oobe, 
mas não p óde subu alem do limlte fixado, que e a despeza que se 
fará com a importação d? metal. _ , . . . _ 

Quando, ao contrariO, a exportaçao e fraca e a 1mp?rtaçao 
exaggerada, sustentamos uma guerra, temos. g_r andes compro;nu~,sos a 
satisfazer sustentamos grande numero ele VIaJantes e comm1sooes no 
estrangeÍl:o etc ., nestas circumstancias o balan.;o eommercial será 
contra nós' teremos cambio baixo, mas esta depres::;ão náo pócle ir 
além do qu~ despenderiamos remettendo o ouro em especie para saldar 
nossos compromisHos . 

Na hypothese contr:Jria, porém, ele uma c~rculação de papel in-
convertivel, incompatível com o ouro, as osclllações' callbiaes não 
teem e não podem ter limites certos. 

Desde que o metal perde o caracter de agente de permuta para 
tomar o ele mercadoria que tem agio, a taxa cambial fica exposta a 
rnultiplas influencias, além daquellas que a regulam quando a circula-
ção é metallica. . 

A incerteza do valor do meio circulante affecta v credito elo 
Estado, perturba ou impossibilita as previsões orçamentarias, afasta 
do paiz a corrente dos capitaes, com grande prejuizo da industria e 
do commercio, agourenta toda a vida ecoYlomica com as fluctuações 
cambiaes . 

Por essa razãto Martim l<"'rancisco denominava o papel-moeda de 
peste circulante: elle segrega o paiz da communidade mercantil. 

,J :i verificamos que em um regimen de circulação normal o ba-
lanço dos compromissos internacionaes regula a taxa do cambio. Em 
um regimen de circulação de papel-moeda, aquelle balanço é modi-
ficado: 

1 o, pela emissão ou reducção de papel; 
2°, pelas alterações no credito do Estado; 
3", pela acção da especulação ; 
4°, pelo panico em épocas ·de insegurança política. 
Vê o nobre deputado pela Capital Federal que não attribuo nem 

poss<ll attribuir sómente ás emissões a depressão elo nosso cambio, mas 
afastamo-nos de S . Ex. na apreciação que faz da influencia do factor 
político e da especulação, olvidanclv inteiramente a acção inilludivel 
do papel-moeda. . 

As agit~çõ~s politicas, os panic?s, as especulaçõüs de praça, são 
causas tramutonas,, ao passo que a Circulação depreciada é uma causa 
const~n te. da ba~xa do cam~io . . Si o te~ sido em toda a parte como a 
expenenc1a ensma e a scwnc1a confnma, porque desconhecei-a ou 
negal-a entre nós? 

Segundo os calculos de S. Ex . , a nos~>a importação é de libras 
50 . 000.000 e a n_ossa exportação attinge á mesma somma; orça as 
des·pezas no extenor com compras dos mini·s,terios d,a marinha, da 
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guerra e da industria, pagamento do corpo diplomatico, juros de 
nossa divida e de capitaes estr angeiro& aqui empregado~ e gastos de 
viajantes brazileiros em 14 .000 .000 esterlinos . Ha por conseguinte 
na noss.a conta intern acionai um deficit contra nós de 14 .000 .000 
que faz baixar o nosso cambio de 27 a 20. 

Esta é a taxa que o Sr. ::M:ayrink julga ~er normal e, como S. Ex. 
explica achar-se o cambio a 10? 

Toda a differença de 20 a 10, S . Ex. entende dever ser attri-
bui1da á agitação política em tlue vivemos e á especulação. 

Pena é que o atilado banqueiro não se dignasse nos demons,trar 
o que affirma e não nos revelasse os fundamentos do seu autorisado 
parecer. S . Ex. condemna a lei tu r a dos li v r os e quer que estudemos 
economia e finanças na contemplação da nossa natureza exhuberante, 
na vastidão da nossa costa, na corrente dos nossos grandes' rios. 

Seguindo o conselho do nobre deputado pela Capital Federal, 
poderemos encontrar inspirações poeticas, a convicção da grandeza 
de noSisa patria, mas não a decifração dos phenomenos economicos 
que estudamos, e nem a resolução dos problemas que se impõem á 
cogitação dos estadistas brazileiros e do governo da Republica. 

À especulação agita-se em uma eSiphera mui to limitada e si es-
tivesse nos limites de sua possibilidade elevar ou deprimir o cam-
bio, não por avos, mas por dinheiros, ntío se concluiria que ella dor-
mis.se durante todo o regimen antigo para despertar depois da re-
volução republicana e que mantivesse taxas altas proximas do plH nté 
1891, perdendo occasião de locupletar-se, para só agora manter o 
cambio a 12. E porque não o faz baixar a 8 e a 5? 

Não ha duvida alguma que a agitação política influe para a 
baixa, mas, a causa principal que não se quer enxergar, embora se 
manifeste evidente, é a grande massa de papel bancario e a ameaça 
de novas emissões. 

Não é a primeira vez que se procura explicar a constante de-
pressão do nosso cambio pelo balanço de nosso commercio, pelo de-
ficit que esse balanço apresenta contr a nós. Já em 1884 o Sr. À . de 
Siqueira, deputado por P em ambuco, argumentava; assim e depois 
delle os Srs. Lafayette e Ruy Barbosa perfilharam a theoria. 

O Sr. À . de Siqueira calculava assim o nosso debito e o nosso 
credito em 1884 : 

À nossa importação é de . .. ............. ... . 
As despezas do governo no exterior regulam .. . 
As dos particulares, (remessas para viajantes ) .. . 
O pagamento de fretes attinge a ..... . ... . ... . 
Juros de capitaes estrangeiros . . . . ........... . 

183. 000:000$000 
35 .000 :000$000 
35. 000 :000$000 

4 .000:000$000 
4.000:000$000 

261.000:000$000 
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Média da nossa exportação .... . 
Lucrq's da exportação (10 %) . 

210.000:000$ 
21.000 :000$ 231.000 :000$000 

que deduzidos do debito apresentam o deficit de 30.000 :000$000. 
Esse deficit, concluía S. Ex., contra nós é constante e por isso a 

taxa cambial não póde, a não ser por circumstancias passageiras, 
ser superior a 23 ou 24. 

E' evidente, Sr. Presidente, que os calculas desse senhor se assen-
tam em dados incompletos e, portanto, não podem conduzir a resul-
tados seguros. 

Ha exageração em algumas verbas da columna do debito e omis-
sões de outras na do c1·edito : será possível que o.s ab.senteistas eles-
pendam na Europa annualmente 35.000 :000$? Por que não hão de 
figurar no nosso c1·edit~: os capitaes importados pelas casas commer-
ciaes que se fundam, pelas emprezas que se organisam, as despezas 
que fazem em nossos portos as esquadras e navios mercantes estran-
geiros, juros de capitaes nacionaes empregados no exterior, os sa-
ques a descoberto, os emprestimos do governo? 

Apurem-se bem estes elementos da questão e, creio, chegar-se-ha 
a uma conclusão diversa da do Sr. A. de Siqueira. 

Depois do Sr. A. de Siqueira, o Sr. Lafayette explicou ass1m a 
baixa do cambio (lê) : 

"Ella provém do estado do nosso balanço de commercio. 
Si a exportação offerece sobre a importação um saldo a nosso fa-

vor, ha, por outro lado, as quantias, que tem a despender na Europa 
e que, pelo relatorio do actual ministro da Fazenda, consta que só de 
1 de abril de 1886 a 30 de maio de 1887 subiram a 49.000 :000$; ha 
mais as sommas que os portuguezes que residiram no Brazil e se re-
tiraram para a Europa, ahi recebem annualmente, e que o orador 
calcula em 10.000 :000$ fortes, ou 20.000 :000$ da nossa moeda; ha 
tam bem os fretes de importação, f retes que um economista europeu 
calcula em 10 % do valor das merca·dorias; ha ainda o contrabando, 
que os economistas avaliam em 5 % de toda a importação, chegando, 
portanto, á conclusão de que ha um excesso de 98.000 :000$, os quaes 
deduzidos 21.000:000$, que é a medida da differença entre a impor-
taçiio e a exportação a nosso favor, ficamos com um balanço do com-
mercio contra nós de 7 4. 000 :000$000. 

E ssa differença, concluía ainda o Sr. Lafayette no Senado em 
1888, é saldada por meio dos emprestimos que o governo faz constan-
temente . Assim, precisando de ouro na Europa, e não o tendo, obte-
mol-o pelas· cambiaes ; mas como estas ·são inferiores ás necessida'-
des, o ouro sobe 5, 10, 15 % . 

Não é, pois, o papel-moeda que diminue de preço, é o ouro que 
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\ sóbe, como mercadoria rar a no Brazil. Si ha, portanto, só raridade 
no ouro, não procede o argumento da depreciação da moeda. " 

Nos calculos do Sr. Lafayette, notam-se as mesmas omissões de 
que se resentem os do Sr. A. de Siqueira. Nada esquece S. Ex. , 
quanto ao nosso debito, mas deixa de mencionar muitas verbas do 
nosso credito. 

Dizer-se que o ouro é q1te sobe, e não o pape?J que se deprecia, 
não se provando o esgotamento das minas ou a suspensão dos traba-
lhos de mineração ou não se allegando qualquer alteração no valor 
do metal no mercado universal, é agitar-se em um circulo vicioso, 
resolver o problema pelo proprio problema. 

Si ouro é meraado1·ia mm no Brazil e perdeu entre nós o cara-
cter de agente de circulação - é porque a moeda fraca (papel incon-, 
vertivel) expelliu a moeda forte, (metallica ), segundo a lei de Tho-
maz Greshan, e porque continuará a expellil-a constituindo o nosso 
;mico padrão monetario, o nosso meio circulante. 

Parece ter-se convencido disto o Sr. Lafayette, na discussão tra-
vada no Senado, porque assignou uma emenda ao projecto bancario 
que então se debatia, autorizando a e1·eação de bancos com lastro me-
tallico e emissões c011versiveis em ouro, tendo sido· um dos propu-
gnadores da lei bancaria de novembro de 1888 que visava o restabeleci-
mento da circulação metallica no paiz. 

Depois do Sr. Lafayette, o Sr. Ruy Barbosa, para justificar a 
creação dos bancos do decreto de 17 de janeiro ele 1890, prevaleceu-se 
da argumentação do ex-senador desenvolvendo-a da seguinte fórma 
(Zé): "Tomando, por exemplo, o exercício liquidado de 1886-188'7, 
com o semestre addicion.al, •temos: 

De um lado, 
a) Importação de mercadorias . ... .... - ...... . 
b) Remessa de cambiaes· para juro·s da divida ex-

terna ..................... . ........ ... . 
c) Garantias de juros ... . .. .. ... . ... .. .. . ... . 
d) Legações, encommendas de mate~·ial bellico, 

de eliitradas de ferro, obras pubhcas, etc ..... 
e) Juros e dividendos, alugueis de particulares . 

Do outro, 
a) Exportação de mercadorias .. . . : . ......... . 
b) Dinheiro entrado da Europa . ...... . . . . ... . 

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

162.000:000$000 

20.000:000$000 
'7.000:000$000 

10.000:000$000 
22.000:000$000 

221.000:000$000 

151 .000:000$000 
20.000:000$000 

1'71.000:000$000 

50.000:000$000 
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Esses 50.000 :000$ de deficit, concluía o illustre ministro da 
Fazenda do Governo Provisorio, com effeito equivaliam a 25 % na 
massa da nossa circulação fiduciaria, o que corresponcle a cinco di." 
nheiros esterlinos, representando, pois, uma differença que o deveria 
reduzir a 22." 

A argumentação do Sr. Ruy incorre nos mesmos vícios que an-
nullam ou enfraquecem & dos dons financeiros a que ha pouco allu-
dimos: S. Ex. limita as verbas no nosso credito com o exterior a duas 
- exportação de mercadorias e importação de dinheiro - dotando· 
as insufficientemente. Na primeira não podem deixar de ser computa-
elos os lucros do expoTtador, que a elevarão; a segunda é muito mais 
avultada elo que se calcula. Por que excluir-se do calculo a exporta-
ção de valores e outras fontes de receita que influem constantemente 
no balanço commercial? 

, Confro11tanclo-se os calculos dos Srs. Siqueira, Lafayette, Ruy 
Barbosa e 1.1:ayrink, vê·~Se .que não se combinam, que se assentam em 
dados arbitrarias uns, incompletos outros, e chegam a conclusões dif-
ferentes. Segundo o Sr. Siqueira, a taxa norm:1l elo cambio deve ser 
23 a 24, o Sr. Ruy, 22; o Sr. Lafayette, 20; o Sr. :M:ayrink, 18 a 20. 

O SR. MAYRINJC - Attenda V. E x. que as circumstancias não 
são as mesmas e explicam as differenças das taxas. 

O SR. · LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Na minha argumentação a di-
versidade das circumstancias em nada influe, como V. Ex. verá, nem 
póde influir; estou Ji1e abstrahindo da ag!tação política actual e con-
siderando a questão fóra della, acompanhando, ·aliás, o seu raciocínio. 
V. Ex. attribuiu a baixa do cambio a 10 a differentes causas e pro-
curou medir e determinar a influencia de cada causa separadamente. 

As~im, disse: a baixa até 18 ou 20 é devida ao balanço commer-
cial, que apresenta contra nós um defiàt de 14.000.000 esterlino-s; 
aquella taxa é e deve ser a taxa normal; a baixa de 18 a 10, que te-
mos prP-senciado, é devida á agitação política e á ganancia da espe-
culação . 

Estou considerando a primeira parte do argumento do nobre 
deputado - a depressão cambial até 18 dinheiros explica-se pelo cle-
ficit de balanço cornmercial - e portanto nada tenho que ver por ora 
com a agitação política e diversidade das circumstancias, a que allucle 
o seu a parte. 

Em que se funda o nobre deputado pela Capital Federal para 
affirmar categoricamente, como affirmou, que a nossa importação é 
igna 1 {J nossa Pxporiac_:ãn? Onde os dados estatísticos que serviram 
de h::1 ~c no seu estudo? Os dits alfandegn.s? Es1es são illn sorios por 
mai~ de uma razão, como os ecollomistas rPconhecmn e verificam. 

Supponhamos que o nobre deputado remetteu para o Havre 100 
arrobas ele café, que lhe custaram aqui 20 :000$. Essa partida ele café 
pagou na .Alfandega dimitos na importancia de 1 :000$, frete na de 

\ 
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2 :000$ e comm1ssoes no estrangeiro na de 1 :000$ e foi vendida por 
30 :000$, dando um lucro de 6 :000$ liquidos. S. Ex., em vez de sacar 
sob1·e o .seu correspondente ou commissario, ordena-lhe que empre-
gue os 30 :000$ brutos da transacção em vinhos, que serão remettidos 
para esta praça. A nossa Alfandega, que havia registrado - expor-' 
tação 20 :000$ -:-, registrará agora: - importação 30 :000$, - de-
nunciando um excesso desta sobre aquella de 10 :000$, excesso appa-
rente, inexacto . 

Tendo em consideração que o frete e as commissões foram pagas 
ao estrangeiro, abateremos dos 10 :000$ a quantia de 3 :000$ e sem 
niceio ele contestação podemos assegurar que, do jop:o dessa trans·· 
acção, resultou para o paiz ele facto um saldo ele 7 :OÓO$, embora a 
repartição fiscal annuncie um deficit! (A pa1·tes.) 

Que confiança poclBm merecer •os ca lculos e ta arg'Umlentação 
daguelles que Rssent.am as suas opiniões em dados tão falliveis, in-
certos e illusorios? (Ap'artês.) 

Si, como obsBrva um eronomista, o commercio internacion~ l de 
títulos, os empnlstimos publicas, as acções e obrigações de caminhos 
de ferro, representam hoje nos mercados papel muito mais importante 
do que as mercadoriRs. como esqnecer tudo isto para estribar theo-
rias na compra e venil.a de materias primas e 11rtefactos? 

"Devemos repetil -o muitas vezes, pondera Go'-3chen, que nenhum 
calculo se deve fundar sobre esta bnse, porque, graças ao systema de 
creclitos · e pagamentos deferidos, jámais poderá haver um bal anço 
exacto entre as importações e as exportações." 

Ma!s, Sr. Presidente, dada a hypothese que o balanço commer-
cial seja effectiva1ilente contra nós, esse desequilíbrio tem correctivos 
natnraes, promptos, -segur-os e não pócle servir de argumento para ex-
plicar a constante depressão do nosso cambio e para que se procure 
eternisar entre 11 Óis o regimen elo curso forçado. 

"Esta situação (do balanço desfavoravel) ensina Gide, ainda que 
se possa prolongar por um certo numero de annos. não poi]e1·ia clei-
XM de se1· prov·i.so1tia e não tia1·daria a se1· substituiàa por um período 
que apresentaria caracteres invers'os. Com effeito, é u,ma dw,s leú 
mais dertas da economia política que o commercio de paiz a paiz, 
tende sempre a se regular por via de compens~ão. Si momentanea-
mente o balanço das contas é perturbado em um sentido ou em outro, 
não tarda a se restabelecer por si mesmo." 

A política financeira, pois, que devemos \Seguir é a que inspirou 
sempre os estadistas da monarchia - reduzir quanto possível a mas-
sa do papel-moeda, fazer economias, afim de equilibrar o orçamento, 
estudar os meios de voltarmos á circulação metallica. , 

Será esta a tarefa mais patriotica e maÍjs grandiosa do novo 
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regimen e a que reclama a solicitude e esforços da classe dirigente 
do paiz. 

A nossa circulação era metallica, como se sabe, e o regimen do 
papel inconvertivel não foi inaugura-do entre nós pelo Thesouro, mas 
pelo Banco do Brazil, fundado em 1808 e que se liquidando em 1829, 
nos leg-ou aqnella peste. 

Em 1853, graças ao:s esforços do governo. fundou-se o segundo 
Banco do Brazil sobre base met11 llica. com emissões conversíveis fi-
cando incumbido do resg-ate do papel-moeda. A crise de 1864 obrig'ou-o 
a suspenfler o troco de suas notas e depois a g-uerra do Paraguay 
absorveu-lhe o lastro e levou o governo a augmentar a circulação do 
papel. 

O SR. :M:AYRINK d:-1 um aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Em :1.889 voltavamo:s ao alme-

jado porto de sf!lvamento, quando a Republica surgiu e deu ao pro-
blema a solução que todos conhecem. 

Tenho·me alongado demais. abusando da generosidade dos illus-
tres collAgas que me ouvem (não apoiadois ). mas são elles mesmos 
os culpAdo.s d'o ' desenvolvimento que tenho dado ao meu discurso, am-
mando-me a proseguir. 

Pretendia fazer ponto: mas, como creio one não mais se dis-
cutirá nesta casa, na actual sessão, a reforma financeira, tendo che-
gado aos meus ouvidos a noticia do encerramento ela discussão, ainda 
me occuparei de uma disposição do decreto e depois tomarei em con-
sideração os argumentos com que o nobre deputado por Pernambuco 
procurou provar que não ha excesso de circulação no paiz. 

Não posso sanccionar com o meu silencio as disposições do pro-
jecto que firmam a intervenção directa do Estado na gestão do Banco 
da Republica e dão a essa in:stituição um prazo de mais de meio se-
culo para mansa e pacificamente gozar o monopolio emissor e dos sal-
dos do Thesouro. 

Neste paiz não se faz caso algum do tempo e a geração presente 
se julga autorizada a sacar sobre as vindouras a de:scoberto em larga 
escala! Com que direito peamos a acção, em materia tão grave, da 
administração e do Poder Legislativo por tão largo espaço de tem-
.Po? Qual a vantagem ou consideração de ordem publica que póde 
justificar essa prodigalidade do poder publico na actualidade? 

Nos Estados Unidos o Banco fundado por Halmilton, em 1790, 
embora tive:sse produzido bons resultados, liquidou-se em 1810, em 
que se findou o prazo de sua concessão (20 annos) ; o que mais tarde 
surgiu com o nome de Banco elos Estados Unidos, iniciou as suas ope-
rações em 1816, e liquidou-se como Banco do Estado em 1836, tendo 
o Presidente J akson negado sancção ao decreto legislativo que proro-
gRVa o prazo do seu privilegio. 
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Os bancos nacRonaes criados em 1863 gozaram 'da concessão 
por 20 annos, si não me falha a memoria. 

O Banco da Inglaterra, que tanto se tem recommendado pela cir-
cumspecção e criterio de sua administração e pelos serviços prestado:s 
á causa publica, nunca obteve, que saibamos, privilegio por tantas 
dezenas de annos. Elle começou a funccionar em 1696 e logo em 1713 
teve de pedir renovação do privilegio subordinando-se ás exigencias do 
governo. Em 1742 alcançou nova prorogação, mediante um empres-
timo que fez ao Thesouro, de :E 1. 600.000 sem juros, elevando-se 
então a sua conta com o Thesouro a :E 10.700 .000. Em 1764 obteve 
nova prorogação até 1786, emprestando ao governo mais :E 1.000.000 
e dando ao Thesouro :E 110 .000. Ainda conseguiu nova prorogação 
até 1812, obrigando-se a novo emprestimo de±: 2.000.000 a 3 %-

Entre nós, Sr. Presidente, a regra é outra: o governo é credor 
e não devedor do banco, carrega~o ás costas como pesada cruz, em-
presta-lhe dinheiro. desfalcando os l astros, despojando-se de recur-
sos que já lhe fazem falta, dispensa-o de pagar os bilhetes emittidos, 
promette-lhe os saldos do Thesouro e novos auxílios pecuniarios, dá-

-lhe bonus, e, no caso em que, apezar de tudo, naufrague o banco, 
toma o compromisso de responder pelo seu inventario. 

E para um estabelecimento que começa debaixo de tão bons aus-
pícios, fixa-se o praw de 60 annos de duração?! tE' caso de se pedir 
misericordia. 

Receio muito, aliás fazendo votos pela prosperidade do banco, 
que se tenha occa:sião de dizer mais tarde : tres calamidades assolaram 
o Brazil - a guerra do Paraguay, a secca do Ceará, os bancos da 
Republica . 

A intervenção official na gestão do banco revela que neste as· 
sumpto retrocedemos tanto, que voltamos ao período colonial. O pro-
cesso -de centralisação economica que se está pondo em pratica conduz 
a estes resultado:s; - depois do monopolio da emissão, o banco de 
Estado. E no emtanto a monarchia já nos havia dado a liberdade 
bancaria em uma lei calcada nos moldes da lei americana de 1863 ! 

Em 1893, em pleno regimen republicano, organizamos o credito 
inspirand·o-nos no exemplo da Russia, desprezando conquistas já 
feitas e que honram o nosso passado. Em 1860 a Russia creou o seu 
banco de Estado "para animar o commercio e consolidar o systema 
de credito financeiro e que tambem foi encarregado da liquidação dos 
estabelecimentos de credito eXÍ!stentes" . Foram ,supprimidos então 
os bancos de deposito, as caixa:s economicas e caixas provinciaes de 
assistencia publica, que, instituídas por Oatharina II, faziam em-
prestimOJs a longo prazo, com amortização, _aos proprietarios terri-
toriaes . 

As consequencias desta centrali;sação não se fizeram esperar, e 
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Pikno as synthetisa nos seguintes termos: "O banco, como o Mino-
tauro da fabula, engulia todos os capitaes russos. Figure-se um im-
men:so corpo anemico, sujeito a congestões cerebraes e cardíacas, e 
ter-se-ha a imagem exacta da Russia sob o ponto de vista economico. 
S. Petersburgo e Moscow soffriam de plethora de depositos que não 
achavam collocações solidas e dahi a tendencia para o jogo da bolsa 
e para uma especulação desenfreada." 

Na sessão do anuo passado o Sr. Ruy Barbosa, combatendo a 
interferencia da administração na composição da directoria do ban-
co, disse: "A designação do presidente do banco pelo governo não 
assegura ao estabelecimento melhor gerencia, não dá á sua fiscalisa-
ção maior seriedade e terá como resultado apenas entreter a vida 
da instituição com os interesses políticos, insinuando neste novo ge-
nero de corrupção e inoculando naquella um principio de ruina ainda 
mais activo." 

S. Ex., nessa occ:llsião, recordou as palavras de Zacharias a res-
peito: 

"... amestrado pela experiencia, não póde approvar o pensa-
mento de ser nomeado pelo governo o pí·esidente do banco. O presi-
dente deve s.er o que fôr indicado pelos accionistas: comece por ahi 
a ;sua responsabilidade." 

O governo, Sr. Presidente, passou de olhos vendados por todas 
estas considerações e decretou o Banco do Estado. 

Votarei pela emenda dos Srs. Homero Baptista e Ferreira Pires, 
que estatll;em que o banco organizará os seus estatutos de accôrdo 
com o regrmen commum. 

Sr. Présidente, o ex-ministro da Fazenda, autor da reforma, tem 
dito e repetido - a encampação está no decreto de 17 de dezembro. 
Por mais que ahi .a procure, não comsigo descobril-a. 

A commissão ele orçamento, verificando que os bancos de emis-
são e.stavam por tal fórma compromettidos que não poderiam viver 
,Bem con tinuos auxílios elo Thesouro e d!ispensas na lei; reconhe-
cendo que, nestas condições, não poderiam operar no sentido de me-
lhor.ar a circulação, o que o estado econo:rpico do pai~ reclama urgen-
temente, propôz a encampação, mas a encampaçíio da.s emlissões, por-
que o poder publico é responsavel pelo meio circulante, mas não a 
encarnpaçíio dos bancos, como fez o decreto. 

A medida proposta visava afastar o Thesouro dos bancos pela 
suppressão das carteiras emissoras destes, e o decreto fusionou os 
bancos com o Thesouro. 

Entendia a commissão que o descredito dos bancos contribuía 
para a desvalorisação do meio circulante. 

O SR. MAYRINK - Mas elles não fizeram emissões sem lastro. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs -. . • Quod probandttm e os de-

positaram em ouro no Thesouro, tiveram a habilidade de tornai-o 
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por emprestimo, digo uma parte delle, e depois tentaram levantar 
o resto. 

Cumpria sustar as emissões e mesmo, sil.não já, mais tarde, re· 
colher-se parte do papel em circulação. Ora, os au..·úlios aos bancos 
obrigavam a nova'S emissõe,;, peorando dia -a dia a si tuação affli-
ctiva em que nos achamos. 

A encampação do decreto não melhorará as cousas e parece 
tel-as com})licado . mais. Deus, queira que me engane. 

A Camara approvou uma emenda immobilisando o lastro. Pa-
rece-me hoje duvidosa a conveniencia dessa medida. 

Não votei, não votarei por ella, á vista das declarações do go-
verno á commissão do orçamento. 

O alvitre proposto, creio que pieJo Sr. !Severino V'.i:eira, em 
uma emenda, afigura-se-me o melhor em relação aos lastros actuaes 

a substituição do ouro por apolices ele capital e juros papel, typo 
ele 4 %, e a incineração das apolices ouro de 1889 na importancia 
de 40.000 :000$. Esse emprestimo nacional ainda não foi approva-
do, supponho, pelo Poder LegisJativo, até hoje e, si foi oneroso, 
quando emittido, mais pesa-do se tornou depois da operação autori-

. zada pelo Governo Provisorio, porquanto as apolices foram adqui-
ridas na praça ao par, si não me engano, pagando o Thesouro ao 
Banco da &publica commissõe& pela sua intervenção no negocio. 

A constituição de um fundo de garantia é um passo para o bom 
regimen, mas a sua influencia sobre a depreciação do papel é fraca, 
como se tem verificado na Russia e como Léon Say observa. 

O nobre deputado por P ernambuco, autor dess,a emenda trium-
phante, não me pareceu logico na deducção de suas idéas ácerca do 
estado da circulação. Confessa S. Ex. que as emissões contribuíram 
para a depreciação, mas entra em duvida si ha exce&So de meio cir-
culante e acredita que o resgate não dará resultado. 

A que attribue S o Ex. a depreciação? Ao balanço commercial 
e á .. crise' política. Neste ponto está de inteiro accôrdo com o Sr. 
Mayrink, embora se ' declare metallista. 

A argumentação de S . Ex o está em parte res,ponclida, porquanto 
já tratei elas causas a que attribue a depreciação, mas devo resposta 
ao novo argumento que produziw, ampaorando-.i:le á -autondadi:l de 
Léon Say, para provar que não ha excesso de circulação. 

Calcula o nobre deputado em 100 francos a distribuição do 
meio circulante por cabeça de habitante; mas pergunto a S. Ex . 
&i esta bll!se da-da por Léon Say se refere ao papel inconvertivel ou 
á mo~da conversível. 

O SR . RosA E SrLVA - A' moeda inconvertivel, porque a outra 
tem o indicador natural na maior ou menor necessidade do mer-
cado. 

O SR . LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Si Léon Say firma este prin· 
cipio de que a moeda incon~rtivel póde ser distribuída na razão de 
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100 francos por cabeça de habitante, direi que não póde dar-1he o 
caracter de um principio universal, mas que só póde ter applicação 
a um determinado paiz. 

Como V. Ex. reconhece, as condições de cada paiz podem mo-
dificar esta base. Na Russia, por exemplo, nem a metade desta 
somma toca por cabeça de habitante, e no emtanto a Russia é um 
paiz vasto e de população atrasada. 

Argumentava-se como o ex-minis,tro da fazenda do Governo 
Provisorio, que na cinta do viajant:e, nas meias do colono se occul-
tavam grande>~ sommas de papel, isto é, que neste paiz, attentos os 
nossos habitos commerciaes, nem todos. levam as suas sobras para 
um banco e, por consequencia, que ellas se enthesouram nos cofres 
nas gavetas e nos bols10s dos particulares e dahi a conclusão de que 
precisamos de grande massa de meio circulante. 

Ora, Sr. Presidente, estes habitos, si existem, não são novos., 
não appareceram com a R.epublica e no emtanto só agora se fazem 
sentir ? 

Tinham os em circulação 200 . 000 :000$ que davam perfeita-
mente para todas as neces>Sidades commerciaes e ainda para a cinta 
do. colono, para as gavetas e para o bolso de todos os habitantes do 
paiz ... 

O SR. RosA E SILVA - Antes da lei de 13 de maio . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Quando se decretou a abolição 

começou-se a pedir augmento de circulação, por causa de pagamentos 
de s.alarios. 

O Sr. Lafayette calculava esse augmento de circulação para 
attender ás necessidades do trabalho em 50.000 contos. 

Mais tarde, o Sr. Lucena, na sua mensagem dirigida ao Con-
gresso, estimava es.se augmento em 100.000 :000$000. 

Ora, junt~emos e.sses. 100.000 :000$ aos 200 .000 :000$ q)Ue já 
existiam, e teremos 300.000 :000$. Nós temos em _circulação quasi 
600.000 contos,, é de ver-se que ha excesso e não pequeno, accusado 
aliás de modo indiscutível pela elevação geral dos preços. 

O Sll, RosA E SILVA - Considero a emissão legal, e que pelo re-
latorio é de 346.000 contos, e que, dividida pelos habitantes, dará 
34$ por ca~eça. Eu disse que esta base não era exagerada, mas isso 
não quer dizer que se deva exceder, nem qu;e sejam convenientes as 
emissões illegaes, porque não votei pelos bonus nem pelo augmento 
do papel-moeda. 

O SR . LEOPOLDO DE ~UL~I~Es - Esta b~se não é tão segura que 
se apresente como .um prmciplO geral ou sirva para qualquer cal-
culo. 

Não é um principio scientifico . 
O Sr. Ruy Barbosa confessa que não ha meio de se determinar 

ao certo a necessidade de moeda que um paiz consome; mas nós 
temos este facto para argumentar. O paiz vivia com 200. 000 :000$. 
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Veiu a abolição e calcularam o augmento de sala rio em 50.000 :000$ 
e outros orçaram-n'o em 100 .000. Ora, concedamos que fossem ne-
cessarios 100.000 que, sommados aos 200.000 em circulação, per-
fazem o total de 300.000 contos. Como se explica o exces.so? 

Pelo des.envolvimento da inclustria e exaltação de emprehendi-
mentos, agitação de Bolsa? 

Em primeiro logar diremos - esse industrialismo phospho-
rescente apagou-se como fogo fatuo, sem deixar de si sinão a triste 
recordação da febre, da loucura e do jogo que, apoderando·se da 
praça, prejudicaram o commercio honesto, a inclustria séria, todas 
as fontes de producção. 

Em segundo logar, ponderarei que para a expansão do credito 
e do espírito de emprezas muito e muito concorreram as emissões 
e os bancos, fructos do inflaccionismo. 

Accresce que o povo brazileiro é pobre em geral e não tem sobras 
para enthesourar, além de faltar-lhe o espírito d~ economia e capi-
talisação . 

O SR . MATTA MACHADO - Em Minas Geraes não acontece isso. 
O SR. RosA E SILVA - Ha paizes com menos numeraria do que 

nós onde se fazem os pagamentos a dinheiro. V. Ex., que acaba 
de fazer uma viagem em volta dos, differentes paizes, ha de conhe-
cer que na Inglaterra se liquidam as transacções sem grande quanti-
dade de numeraria. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - V. Ex . vem argumentar com 
a Inglaterra, o paiz mais adeantado nesta materia, mas não cita a 
França, por exemplo, q,ue precisa do duplo de numeraria para a li-
quidação de suas transacções. A Grã-Bretanha é modelo, alli a 
clearing--hou;Se, os cheques, as contas correntes, os transportes de 
contas substituem o numeraria; não serve de termo de comparação. 

O SR. RosA E SILVA - Não quero interromper V. Ex. nem 
estas idéas podem ser sustentadas e desenvolvidas em apartes. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕES L- V . Ex. pó de continuar, por-
que me auxilia com os seus apartes, e me orienta, além de honrar-
me com elles,; mas o que é facto incontestavel é que uma circulação 
de 200.000 :000$ satisfazia as industrias, o commercio e a lavoura 
do paiz e que para uma necessidade de augmento de 100.000 :000$, 
provocada pelo salariado e por outras circumstancias, foram emit-
tidos 381.000~00$000! 

O Sg. RosA E SrLVA -Desejo que V. Ex. possa, como gover-
no, sustentar essa doutrina; mas acredito que será obrigado a fazer 
o mesmo que os outros têm feito, isto ,é, terá de recuar deante da 
sua propria theoria. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - E' provavel que não, Sr. Pre-
sidente, outro argumento que o inflaccionismo . apresenta e repete é 
que a lei de 1888 autorizava uma emissão de 600.000 :000$000 · . ' mas a inamdacle desta objecção transparece quando se considera que 
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essa lei alltorisava a emissão sobre ouro de 600.000 :000$, converti-
vel á vista, ao portador . . 

E lla cogitava de dous regimens e permittia a adopção de um 
como meio de chegar ao outro - o definitivo, o metallico. 

A emissão sobre apolices, conversível em papel-moeda e depoia 
gradativamente em ouro não podia exceder de 200 .000 :000$ e a 
sobre ouro conversível em ouro podia attingir a 600 . 000 :000$000 . .. 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU - Mas de curso forçado em certos 
casos. 

O ·SR . LEoPOLDO DE BuLHÕEs -. . . como em toda a parte. O 
segundo argumento empregado para provar que não ha excesso de 
papel-moeda é a taxa elevada dos descontos; mas, senhores, não ha 
crise em paíz algum que não determine a contracção do credito e 
da confiança e a retracção dos capitaes . Por essa razão e não por 
outra é que na grande crise de 1884 dos Estados Unidos o juro do 
dinheiro chegou á absurda taxa de 4 % ao dia. 

O SR . R.osA E SILVA - Mas na taxa do juro concorrem dous 
elementos, um que é o aluguel do dinheiro, e outro que representa o 
riSCO . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O aparte do nobre depu tado 
vem em meu auxilio; é justamente porque o juro representa, além do 
aluguel do dinheiro, o risco, que elle se eleva por occasião das . crises, 
porquanto nessa occasião o risco é maior, as emprezas estão abala-
das, a fallencia póde ameaçar ou surprehender as melhores firmas, 
as casas mais acreditadas . 

O SR . RosA E SILVA - Em todo o caso não empre~ue1 esse ar-
gumento quando procurei demonstrar que não é excess1vo o nume-
raria em circulação . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não estou me referindo agora 
a V. Ex. A escassez de capitaes em dinheiro, a falta de numeraria 
que se nota nos períodos e de crise, pois, é um effeito natural do· 
abalo do mercado e não póde s.er attribuida a uma causa perma-
nente a escassez de meio eirculante . 

Sr . Presidente, repetirei ain-da um argumento, por julgai-o 
bom e que nesta casa tem sido empregado contra as emissões : tanto 
o commercio e as industrias não exigiam o augmento da circulação 
na proporção em que elle foi feito, que os bancos para dar sabida 
aos seus bilhetes facilitaram os descontos, fizeram emprestimos s.obre 
C:auções de títulos sem valor, forjaram companhias extravagantes, . 
. Or.a, si .hou_vesse necessidade effectiva, r.eal, dessas emissões para 
mdustnas V1ave1s, para emprezas regulares, os bancos não teriam a 
necessidade de fomentar a jogatina para empurrar o papel que 
fabricavam . 

. Sr. Presidente, depois ela emissão o cambio baixou, porque, sem 
duvida, o papel deprecw-se pela sua quantidade, pelo seu excesso. 

O SR. RosA E SILVA - As causas são complexas. 



O Sn. LEOI'oLuo DB B uLHÕEs - N ão con testo, n~as força é eou-
fessar que nessa complbxidai!e cles.taca-se, saqienta-se a acção das 
emissões . 

A elevação dos preços attinge os productos Jl acwnaes, o sa-
lario ... 

O SR. RoSA Jo SrLVA - N ão é o s.a1ario que subilc, é o papel 
que vale menos. 

O Sr~. OrTICICA - Ahi está V. Ex. voltando [L boa doutriua. 
O SR. RosA E SrLVA - - Isto não é questão de doutrina, é ques-

tão de facto. Ninguem póde contestar que o papel-moeda está de-
preciado; o qne SUf\tc•nto é que essa depreciação 11ão proYém el a su a 
quantidade . 

O SR. LEoror~uo DE Bur.u õEs - O nobre deputado confessou 
que a emissão influiu para a depreciação no seu discurso, e si in-
fluiu é porque foi exaggerada, excedeu as necessidades das permutas, 
cresceu desproporcionadamente em relação aos serviços e ás trocas . 

O SR. OrTICICA - E' a lei da offerta e ela procura. 
O SR. LEoror.no DE B ou-rÜEs - ... sem duvida, lei essa que regula 

a moeda, como a todos os phen amenos economicos . 
O Su . RosA E SILVA - Abi é que divirjo de V. Ex .; as causas 

são complexas . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Mas eu já analysei essas causas 

uma por uma; já mostrei que a importação contribue para a baixa 
de cambio, mas que a importação excessiva foi motivada pelo excesso 
dH emissão. 

O S1~ . RosA E Sn~vA - Eu quizern qne V . Ex . pudesse pôr 
em prova essa theoria. 

O Sn. OrncrcA - H avia ele dar esplendidos resultados . 
O S1~ . LEOPOLDO DE Bm~nõEs - O nobre deputado diz que dese-

jaria que eu tivesse occas.ião de pôr em pratica esta dout rina; mas, 
senhores, esta doutrina não é minha, é a elos. mestres, c que tem 
sido posta em pratica por diversos estadistas do imperio. 

Desde 183G que se cogita da reducção gradativa do papel. E ss·a 
política deu em resuhaclo manter-se o cambio com t axas regulares 
e em 1853 :·a conversibilidade. Depois da guerra do Paraguay vol-
tou-se. ao resgate annual do papel-moeda .. . 

O SR. 0ITICICA - E bastou isoo para fazer subir o cambio. 
O SR . RosA E SILVA - Era um resgate de 5 . 000 :000$ annuaes. 
O SR . OrTICICA - N ão importa a quantia; basta o annuncio 

de que o governo está no pensamento de fazer o resgate e tratar 
séria mente disso. 

O SR. RosA E SILVA - O que concorreu para a elevação el o 
cambio foram os emprestimos, foram os orçamen tos equilibrados . 

O SR. OrTICICA - Mas a commissão tambem qner os orçament os 
equilibrados, não é só o resgate . 
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O SR. RoBA E SILVA -- VV . EEx. fazem do resgate uma pu.-
n acéa. para tudo. . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O que é de notar, Sr. Presi-
dente, é que o nobre deputado tendo concordado em que as emissões 
contribuíram para a depreciação do papel-moeda, n~o ~oncorde em 
que a restricção ·das emissões concorra para a valonsaçao . 

O SR. RosA :E SrLVA - O que s11stentei é que não ha excesso de 
circula cão hoje ; e sustentei apoiado at€ no projecto apresentado no 
Senado, pelo Sr. visconde do Cruzeiro- . 

O SR. OrTICICA - Esse tratava de emissão conversível. 
O SR. RosA r,; SILVA - Não apoiado, V. Ex . faz um a assevera-

çã o contraria á verdade dos factos . 
O Sn. OrncrcA - Ahi estão os Annaes. 
O SI{. RosA E SrLVA-0 nobre deputado por Alagôas affirma que 

a lei de 1888 cogitava de emissão conversível e eu disse que era 
de uma lei ecletica; autorisava emissões sobre apolices e sobre ouro. 
Foi a icléa primitiva do Visconde elo Cruzeiro, emendada pelo Vis-
eonde de Onro Preto. 

O Su . OrncrcA - V. Ex . está enganado. 
O BR. L:EOPOLDo DE BuLHÕEs - Parece que o nobre deputado 

não tem bem ele memoria as disposições da lei de 1888. 
O SR. RosA E SILV,\ - Esta disposição antorisava emissão 

sobre apolices, convertivel em papel-moeda, isto é, moeda corrente, 
nutorisava ~ emissão sobre ouro, conver tivel em ouro. 

O SR. LEOPOLDO DE Bur.HÕEf'l - A' vista elo ul timo aparte do 
nobre c1epu tado pol' Pernambuco, não insistirei. S. Ex . reproduziu 
rt clisposiçáo ela lei de 1888, mas permittir-me-ha dizer que essa lei 
ainda estabelece a conversibilidade gradativa em metal das emissões 
sobre apolices desde que fosse incinerada certa somma de papel-
moeda. O mechanismo dessa lei é engenhoso, daria bons resultados 
e lameHto que fosse condemnacla sem mais Jlem menos, logo que co-
meçou a ser executada. 

O SR . RosA 1!1 SILVA - Accrescente que n lei ele 1888, que na 
occasião em pratica, hoje seria Ü1exequiveL 

Depois de 1889, os proprios bancos que requereram cmissáo 
abr iram mão della . · 

O S1{ . OrTICICA dá um aparte . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Prcs~clentc, a convertibili.-

drrcle deve ser o nosso lemma de combate. 
O Srt. RosA E Sn.vA - V. Ex . a considera possível, presente-

mente? 
. O S1;1.. LJWPOI"Do .~m BuLHÕEs -----: Sr. Presidente, esta perguntn 

eqm:ralel'l a a que . se flzesse a Euzebw de Queroz: s.i a abolição im-
med:ata era poss1vel em ~?~ O, quand? se tratava de suspender 0 
tra~1 co e se 1uct'ava co-r,n clifficuldades mgentes para dar-se esse pri-
meuo passo na senda libertadora . · 

' 
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Todos os gn:mclc~ problemas economicos tcclll <1 sua cYolução na-
tural quo não se opera aos saltos. ou a golpes de decretos ou leis. 

Exigem lenta elaboração o preparo o resolvem-se com a paz pu-
blica, com o equilibrio elo orç:llnent.o, com a poli tira das economias, 
rom o desenvolvimento ela proclucçã.o . 

O SR. :RosA E SILVA - Logo, Y. Ex . responde peln uegativa : 
presentemente não é possível. 
·· O Sn. LEOPOLDO DE BuurÕJ':f; - , \.lis tando-mo, Sr. Presidente, 
no partido republicano federal, lembro ao general Glicerio e aos 
dignos directores desse lJOYO partido a conYeni<"nria de in. creYer·se 
no seu programma a. grande reforma cconomica . 

A Republica. é incompatível com o papel-moeda. 
T,cnho fé no fntnro e nas. instituições e por isso, terminando, 

repetirei as palavras do fundador elo novo reino da ltalia, qne teve 
aliás a fortuna de Yer rea.lisadas as suas esperanças: 

"Al Riso1·gún·ento po1htico doV?·á t·ene?' d~et•ro il RisoTgímenlo 
econm~ico della Nazione .) 

(J11u:ito bem·>· mtLÍto bem . . O anular é cnmp1'Ím,.ent'a.clo .) 
Fica a·diacl a a discus-são pela hora . 

SESSÃO DE 3 DE AGOSTO 

O Sr . May rink -,- ST. Presidente, sinto-me incommoclaclo, 
mesmo assim, venho á. t ribuna, compellido pelo dever dn. defesa :ís 
minhas idéas, contando, entretanto, com a benevolencia da C amara. 

Ao concluir o meu ul timo discurso, disse que · as emendas por 
mim apresen tadas tinham por fim, apem1s, contribuir para o estudo 
do projecto em discussão, no intuito de prepar ar para a questã.o 
bancaria a mais conveniente solução . 

Por este motivo, retirei dessas emendas t udo quanto pudesse 
desviar-me daquelle ohjectivo, e expul-as como manifestaçã.o franca 
do meu voto . 

Entretanto, a discussão que sobre ella.s foi levantada tem en-
volvido não só personalidades como tambem ins.tituições de Cl'eclito . 

Não me colloquei absolutamente nesse terreno, nem me era licito 
fazel-o. Tratei da materia em si, procurando di&cutil-a, tendo em 
vista, acima de tudo, os interesses do paiz. 

Sr. Pres.idente, um honrado deputado que tratou do assumpúo 
em discussão, querendo a todo o transe mostrar que o Banco da 
Rep11blica vivia errado, contribuindo para a organisação ele diverstts 
emprezas e companhias, apresentou, como exemplo, o Banco de Cre-
dito Popular do Brazil. 

Protestei contra as s.uas assever ações, porquanto esse banco fôra 
calcado sobre o Banco Colonial, cuja existencia era anterior á do 
Banco da Republica do Brazil. 
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E S . Ex., querendo trazer á Ca.mara a convicção de qt~e a _ra;-;ão 
estava ele seu lado, accrescentou, naturalmmlte para confunchr-me, 
que cn tinha sido o fundador ele tal instituto, havrnilo recebido a 
qu n n tia de mil contos de réis. 

Senhores su tento o principio de que a int,elligencia, a activi-
clacle, o l.rabt{lho, o estudo, a co11cepção e o tempo de qualquer indi-
viduo constituem um capital, e todo o capital deve ser essencial-
mente ]ucrrtt.ivo c reprodnctivo, sob pena de constituir simples força 
inerte e esteril. · 

Essa doutrina, geralmente consagrada por todos os economistas, 
só aqui c pelo orgão do nobre deputado por Alagôas, Sr. Oiticicn, 
tornou-se objecto de odiosa ex11lanação da tribuna. 

Não me dignaria, portanto, de confessar que uma parte 
elos meus haveres é representada pelo fructo das minhas locubrações 
c trabalhos de que 1;esultaram instituições propulsoras da riqueza · 
c das indus.trias, porque, em tal caso, eu não teria sido mais nem 
menos de que o capitalista e o operaria, recebendo os jnros do mcn 
capital ou a paga do meu serviço . · 

lvlas, infelizmente, para mim ou para o nobre deputado, o facto 
não é verdadeiro . E para levar á evidencia esta miuha cutegorici:t 
nffirmação, confundin-do a insidiosa versão, no mesmo dia em. que se 
me creditou aquella avultada oomma nesta casa, requeri ao presi-
dente do Banco de Credito Popular do Brazi1 me clésse por certidão 
o que porventura constasse a tal respeito. 

O SR . OrncicA - Affirmei um facto que constava de Jo-
cnmento official, e continúo a affü·mal-o, porque está no relatorio 
que nos foi presénte, e appello pnra os meus collegas dn. c>ommi&~ão 
de orçam e Mo . 

O SR . :MwmNK - Peço licença á C amara para ler n certidã 0 
que me foi passada pelo banco, em virtude de despacho do seu hon-
rado presidente, exarado em requerimento por mim assignado : 

"Em vü-tnde <lo despacho retro, certifico que elos. livros da es-
criptnração deste banco, consta que a verba de mil contos, escri-
pt.urados como despcza de incorporação, foi recebida em 12 de feve-
reiro de JS!H pelo concessionario do privilegio do BmlCo ele Credito 
Popular do Braúl, cujo nome vem mencionado no decreto n. 1.036 B, 
de 14 de JlOVembro de 1890, da creação daquelle banco onde nada 
consta ser recebido o Exm. Sr . conselheiro ·Francisco' de Paula 
·rvrnyrink, como incorporador." 

iDispenso-me de tirar a conclusão, deixando no criterio da 
Camara para o fa~er por mim. (M·uito bem .) 

UM SR . DEPUTADO -Mas quem é o concessionnrio? 
O Sr~ . 0ITICICA dá um aparte . 
O SR . MAYRINK (di?·igwulo-<Se .ao 81·. Oit·icica) - O nobre depu-

tado tem o direito de pedir ao governo que lhe mande dar por certi-
dão o que constar do documento a que allnciiu . 
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O SR. OrTICICA - ;j~ requ.eri o pro·prio docume:llto . 
O SR. MAYRINK - Mas posso asseverar ao illustre deputado c 

(! C amara que, . por mui to verdadeiro e .serio que seja esse docm!leuto, 
uã a ha de fallar mais a verdade do que eu fallo. 

O SR. OrTICICA - Não duvido disto. 
O SR . MAYRINK- Está pondo em duvida e não deve f azcl-o . 
Nós nos. devemos reciproco respeit1o, e no seio desta alta cor-

poração isto não é só requinte de polidez, é t ambcm preceito regi-
mental. 

O SR . On'ICICA dá um aparte . ( C·ntzadn-se dive-rsos ap'a1·l1es . )i 
O SR. MaYitiNK - Passo a ler um documen to particular, sobre 

o qual quizera guardar silencio; mas vou lel-o, porque a i s.so 1ne 
obriga. o illustre deputado, Sr. Oi ticica, tão preoccupado ern pôr-
me em discussão . 

E' uma ca1i.a particular, e é neste caracter que vou lel-a . E' do · 
Sr. conselheiro José I gnacio Ewerton de Almeida, carta que posso 
J.nostrar a quem quizer vel-a . 

Uu SIL DEPUTADo - E' um fuuccionario muito dis.tiucl.o. 
O SR . MaYRINK- Nes~ carta diz S . Ex., em resposta a que 

lhe dirigira o ex-presidente do Banco de Credito Popular do Brazil: 
"Em homenagem á verdade, respondo sua carta de hontem, de-

clarando que no r.elat'orio apresentado ao Ministerio da Fazenda, 
como resumo do exame que institui ua escripturação do' Banco de 
Credito Popular do :Brazil, e relativamente á quantia de 1. 000 :000$, 
a que ess.a car ta s.e refere, não declinei o nome do Sr. conselheiro 
Mayrink." 

O SR . 0ITJCICA - Oh! Admira! 
O SR . MA.YRINK - Senhores, a carta aqui es(;(!. Não c;ontinúo 

a lei-a, porque o fim diz o que está no documento official, e não 
quero de vassal-o . Portanto, paro no ponto que me é r.elativo, isto é, 
flUe me interessa e á C amara, a que teu h o a honm de pertencer: 
Fica, portanto, formal e categoricameutc demonstrado - não recebi 
cousa alguma pela incorporação do Banco de Credito Popular . 

Não o digo por desdem para com aquelles. que llO desempeHho 
de um serviço houvessem recebido aquella retribuição legal; mas 
digo-o com a altivez propria do meu caracter e para liquidar uma 
situação, q·ue quero sej·a sempre extreme de (]Uaesquer equívocos, 
absolutamente limpa . ( M)nito bem.. ) 

Senhores, o nobre deputado labora em. gr aves enos . 
O Banco de Credito Popular foi calcado, como disse, sobre o 

Thmc·o Co-lonial do Brazil, e este, por sua vez, nasceu antes elo da 
Hepu blica . 

EH.ectivamente, o Ban'co de Credito Popular foi autorisado pelo 
decreto n. 1.036 B, de 14 de novembro ele 1890, ao passo quo 0 
ela Republica o foi pelo ele 7 de dezembro elo mesmo anno crlfTaurlo 
('lll fnncções c~m fm·ereiro de 189J . ' 



Nãó me reporto, porém, ás datas dos clecret'os unicame_nte para 
mostrar que o Popular foi organis.ado antes do da Repubhca-; mas 
para mostrar tambem que ainda quando o fos~e posteri~rmente, e _ se 
désse o recebimento de qualquer somma a tltulo de mcorporaçao, 
eu não fugiria á responsabilidade da situação que dahi me podesse 
provir, porque nunca deixaria de ser justa e honesta . 
· E' esse o meu modo de ver e ele proceder em casos t'aes . Tudo 
se t raduz, portanto, em um contracto de prestação ele serviços; me-
diante consequente remuneração, de acci.l.rclo com a vontade das 
partes interessadas . 

Entretanto, segundo a cert'idão, que tive a honra ele ler, o pa-
gamento foi feito ao concessionario, que não foi ·o Banco da Repu-
blica, nem fui eu. Portanto, a asseveração, e direi melhor, a accusa-
ção, é infundada e injusta . 

O documento ou relatorio a que alludiu o nobre deputado con-
clue por presmupção. Tendo encontrado a sahida do dinheiro, sem 
detalhar sua divisão, e não podendo colher informações a respeito, 
julgou o funccionario do Thesouro que o devia distribuir pelos iH-
corporaclores, sem attender, naturalmente por falta de esclarecimen-
tos, a que o recebedor fôra o concessionario elo privilegio do banco. 
Em todo o caso, no alludiclo relatorio não se faz menção do meu nome. 

Creio, Sr . Presidente, que a presumpção não é meio de justifi-
car cousa alg·nma ou de accusar quem quer que se.ia, salvo quando 
se premedita lançar gratuitamente o odioso sobre alguern, como foi 
plano do illustre deputado fazendo alvo ás suas settas ela minha 
pessoa. Felizmente, não me attingiram os seus golpes e o meu n01f1e 
e reputação mais uma vez sahiram iutactos ela lucta dos interesses 
contrariados . 

' Sobre este incicleute, Sr. Presidente, nada mais teuho a di zer . 
(ll1~u.ito bem.) 

'.r_\ s emendas, que apresentei ao projecto n. 39 A, já. t'ive occasião 
de explicai-as á. Oamara, fazendo ver que o meu pensamento era, 
apenas, contribuir pa ra o estudo elo decreto ele 17 de dezembro . Nã.o 
tinha. como não tenho, a menor pretenção de que sej am acceitas 
pela Oamara , que em sua sabedoria fará o que lhe -parecer mais cou- · 
sentaneo com os interesses elo paiz. 

Sr. Presidente, os illustws deputados., que me precccleT::tnl 11:1 
tribuna, fizeram. sobre essas emendas que aprese ntei, observarõcs 
que muito respeito mas com as quaes não concordo absolut.ame1;tf'. 
Apreciemos isto por partes. 

Quanto ;Í p::trte do projecto que se refere ás in de 11111 i sucões. de· 
clar~i que esl·as 11ão . poderiam !·er :-orno causa a cessação do :lu r~ clrts 
apohces, porque a lm de 17 ele ]U11eno de 1890, que instituiu os bancos 
regionaes, di spõe que estes juros. são devidos aos bnncos, po1· t.oclo 0 
temp?_ ele sua clnração, 110s t~nnos Hella cst.abelc: ciclo~ r qnr jii ti 1•e 
occaSHlO cl<' tr~1 zer no conhecimcJ11.o d:t Oawara . 



A indemuisação, portanto, não póde ter por causa a perda do 
juro das apolices.; mas a privação do direit'o ele emit.tir, do qual 
elecahiram os bancos, em virtude elo decreto de 7 ele dezembro de 
1890. 

A clivergencia, pois, entre a minha emenda e a disposição co1~ 
responclente elo projecto está apenas em que .este dá por causa a 
perda dos juros das apolices, e aquella se refere ao que diz o alluclido 
decreto ele 7 de dezembro de 1890, art. 4", que é o que prescreve a 
verdadeira causa, isto é, a perda ·do direito de emittir, para os bancos 
que não completassem as suas emissões no prazo de dons annos. 

O SR. SEVERINo VIEIRA - O Banco da Republica, hoje fundido 
110 Banco da R.epublica do Brazil, tambom perdeu algum direito? 

O S1~. }.;LI.YRINK - Chegarei lá . 
:Foi, portanto, senhores, o decreto de 7 de dezembro ele 1890 

que annullou o direito de emittil·, consagrado ua lei originaria dos 
bancos. 

Si os bancos até 7 de dezembro ele 1892, quando completavam 
os clous annos, houvessem inteirado o q·uant1tmn ela emissão, ern. obvio 

. que o direito á indemuisação teria desapparecido completamen I e, 
mas ficaria em pé o direito ao juro das apolices. 

Não póde haver duvida sobre isto . (Apoiado~;.) 
A iudemnisação, portanto, a se ·dar eleve ter por causa a prna· 

ção do direito de emittir, para que exprima a verdade . 
O SR. 0ITICICA dá um ·aparte. 
O Sn.. MAYRINK - Senhores, 11ão tenho outro interesse que o 

da verdade e ela clareza n.este assumpto; não sou advogado dos ban· 
cos e nem venho discutir com o fim de servir a cansas particulares. 
Não consultéi com o governo, nem com a administração elo Banco 
ela Republica ou de qualquer outro. 

:Fallo por conta propria e com o conhecimento pratico que tenho 
destes. assumptos, em que não sou simples amador. 

Apresentei á Oamara medidas que, em meu entender, julgo Jte-
cessarias e complementares do decreto de 17 ele dezembro. 

Portanto, não tenho clependencias que não sejam as do legisla-
dor, inspiradas na isenção e patriotismo com que costumo proceder. 

A minha emenda, Sr. Presiderlte, indica com precisão a causa 
e justifica o bom direito elos bancos á indemnisação. A disposição 
do projecto é improcedente, porque indica aquillo ·de que a lei não 
cogitou. Realmente, foi em face ela lei que redigi o texto da minha 
emenda assim concebida : 

"O governo fie a autoris.aclo a indemnisar os banco:; que, em 
virtude do art. 1±0 do decreto u. 1.154, ele 7 ele dezembro de 180 0 
decahú1am do direito ele wm.:i.ttá notas ao portador e á vista." 

O que gryphei são os termos usados no mencionado decreto. 
E nelle nada encontro que ·se refira. á cessação elos juros das 

apolices, sendo aliás cu·to que, si forem tomados os juros para fun· 
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damento da iudemnisação, segu ir-se-ba que os bancos. de emislsão 
metallica não a poderão ter, pois o ouro não vence juros. · 

Julgo, portanto, bem explicada a diverfen cia entre a causa que 
apresento justificativa da indemnisação e a elo projecto em di s-
cussão. 

Passo a outro ponto. Diz o 1§ 1 o da minha emenda: - " De igual 
fórma, e á mesma taxa de juros, proceder-se-ha relativamente aos 
lastros metallicos, que, para t al effeito, serão estimados ao cambio 
par de 27 d." 

-Convém, Sr . Presidente, esclarecer este ponto, que mereceu <.lo 
illustre deputado por .Alagôas tanta opposição . 

Não precisava descer a detalhes e 11. minnrlencias que sãr; Ull 
nossa competencia commum e que são obvias na lei . 

.A lei estabeleceu que o juro das apolices soffreria desde logo a 
reducção de 2 %, e annualment.e mais a de 112 %, até se extinguir. 

E desde que se désse a extiucção, o governo só pagaria a metade, 
com determinada applicação: ar t. 4°, ns . 1 e 4, do decreto n . 165, 
ele 17 de janeiro de 1890. (lJuJssurrros qtb.e inl·e1·rompem o orado?'.) 

Bi, pois, D governo só é obriga{lo a pagar 25, como é que posso 
pretender 50? 

Não é possível; não é justo; é mesmo original pensar-se que eu 
tivesse tal pretenção! 

Só quero aquillo que a lei autorisa ou ordena; só reclamo aquillo 
que estou no direito de reclamar como legislador. 

Não vou além. 
Quanto aos bancos que não emittiram sobre apolices, ma·s sobre 

ouro, é claro que a indemnisação tem de apoiar-se em base admissivel. 
Ora, pensando assim, entendi conveniente equiparai-os, f azendo 

calcular o ouro ao preço par de 8$890 por sobenmo, para, sobre seu 
producto, tira r o juro á taxa igual elas apolice·s. Desta fórma fica-
riam igualados os bancos. 

Como se sabe, o ouro não rcllClc juros, isto é, o Estado não o~ 
,paga; por is~o, era uecessario imngiunl-os, para chegar-se a est abele-
cer igualdade na inclemnisação. 

O SR. OrTICIOA - Ma:s gosaw elas emissões pelo triplo. 
O SR lVIAYitiNJ< - Isso é outra questão. Não confundamos cou-

sas tão distinctas. Eston demonstrando o que V. Ex. deseja conhecer 
e que tem sido causa dos .seus equívocos. 

Digo, pois, e sustento que, si h a direito ii indemnisação, esse di-
rcit.o deve ser commum a todos os bancos. Mas seuclo imprescindível 
calcular-se o ouro que e.stá no Thesouro, para determinar-se a somma 
rorrespondente á indcnmisação, deveria ser fei to o calculo ao preço 
de bojo? A resposta affirrnativa. importm-ia um absurdo; seria in-
rlcrnnisnr de rnais. O qne é jnsto C> rollo('m· e~te ouro na ~ Jll ll>'UHIS 



condições -das apolices, b para isso calculai-o ao cambio par de 27 d. 
ou 8$890 a libra esterlina, a bem da uniformidade na iuclemnisação. 

O SR. OrTICICA dá um aparte. • 
O SR. MAYRINK - V. Ex. baralha a discussão. N ós estamos 

discutindo uma questão que tem uma preliminar_ 
Deve ou não o Estado indemuisar os bancos, que perderam o 

direi to de emittir? 
O SR. SEvERINO VrEn:A - Não deve. 
O SR .• MAYRINK - V. Ex. pôde p~nsar assim, e outros collcgas 

podem pensar de modo diverso. Como. porém, depende do voto du 
Oamara a decisão, por esse motivo redigi o § 1° da minha emenda 
nos termos em que está concebido. Si vencrr '' icléa tle indemuisação, 
é preciso legislar sobre o modo de levai-a a effeito, 

Nada mais. 
Não estou impondo nenhuma indcmnisaçãb; eston cnm p;riad(J 

o deve.r de m anifestar, como penso, as minhas opiniões, filh as de uma 
pratica immediata c da observação constant·e d·os fact·os. A Onmar n. 
resolverá como julgar mais acertado. 

Entendo que a indemnisação é um direito; que o modo de e~ln
belecel-a deve ser perfeitamente igual; e para chegar-se a essa igttal-
dade, é que julgo necessario collocar o ouro na mesmo poRição dtl·:i 
apolice.s. 

O SR. 0ITICICA. dá um aparte. 
O Sn.. MAYRINK - Visivelmente incommodado, estou fa ze11 do 

grapde esforço, como a Oamara observa, para cumprir meu dever. 
Por isso, peço licença a V. Ex. para continuar o meu cli scur,o, 

recusaudo,me a honra dos seus apartes. 
Si V . Ex. deseja favorecer-me, ainda com outr as objecçõcs. es-

eolha outra occasião; nesta ·a vantagem está. toda do lado ele \T. Ex. , 
que está no goso da mais perfeita saucle. 

_ Sempre que V. Ex. quizer guiar-me com as li<;ões da sua expr.-
riencia, dar-me-hei por feliz, porque aqui não sou advogado de niw 
guem, e, como representante da nação, exponho o que penso, só de-
sejando acertar. 

' Já defendi, com a clareza que· me foi possivel, o parngmpho 1° 
da minha emenda. Passo ao § 2·0 

: 

"Fica em inteiro vigor o art. 4° 11. 4 do decre to ele 17 ele im1 eiro 
·cl1~ 1890, em relação aos bancos que não entrarem enJ accôrrlo com 
o governo :sobre o qu,antu-rn da indemnisação." 

Oomprehendem-sc os fins deste paragrapho. 
Si o governo não puder chegar n aecôrdo com o ~ bancos sobre 

::1. somma da indemnisação, continuará em pé a disposição da lei de 
:iaHeiro ele 1890, em virtude• ' da qual os bancos teem direito ::ws juros 
rlas npolices, desde que cumpram as obrigações impost.as n ft mesma 
lei. 



Portanto, vê a Oamara que neste pctragrapho não fiz mais do 
que attender á independencia da administração publica, ú qual, talvez, 
possa convir de preferencia indemnisar os bancos com uma somma de 
uma só vez,. do que continuar a lJagar os juros :-tnnualme11te, por es-
pa~,o de mars de 50 anns, 'que tnntos são os da duração dos bancos, 
entra11do em accôrdo com os que forem devedores ao Thesouro Pu· 
blico, para lhes ser levada em conta a respectiva importan•:ia. 

Votada, portanto, a indemnisação, praticai-a ou continuar o pa-
gamcnto dos juros, será uma questão toda particular entre o governo 
c os bancos, para a qual, estou certo, serão consultados os interesses 
reaes do paiz. 

Em todo o caso, a materia deste paragrapho é digna de attenção, 
porque corrige o caso de Tecusa ao accôrdo. Ou os bancos o acceitam. 
entrando no goso da somma convencionada, ou o governo ex1g1ra 
a fiel execução ela lei para pagar os juros elas apolices ao.s que . re-
cusarem. 

Quanto a objecção de saber-se a quem incumbe pagar a indcn:mi-
sação, continúo a pensar ·da fórma por que já me enunciei : deve ser 
o Estado e não o banco. 

As razões adduzidas contra o meu modo de pensar não são pro-
cedentes, porque a compensação que cSe suppôz ter tido o extincto 
Banco da Republica, pelo privilegio de emittir, não se deu. 

Realmente, o decreto n. 1.154 ·de 7 de dezembro de 1890, que 
creou aqueDe banco, no art. 3° diz - que a emissão poder-se-ha ele-
var ao triplo do deposito em ouro, equivalente ao capital; isto é, a 
600.000:000$. Ora, como se sabe, a emissão fir.ou limitada - a réis 
277 .000 :000$, incluindo os 100.000 :000$ dos Bancos do Brazil e 
Nacional, dando-se, portanto, a differença contra o ex-Banco da :Re-
publica de 323.000 :000$. Logo, não teve Jogar a compensação. 

Admitta-.se, ])Orém, que os oppugnadores não tratam do extin-
cto, mas do actual Banco da Re publica; ainda assim a consequencia 
será a mesma, porque o privilegio de emittir, que lhe foi conferido, 
não passa de pura promessa, e por muitos armos, infelizmente. Por-
tanto, continúa a manter a opinião de que é ao E stado e não no banco 
que cumpre pagar a indemnisação. 

A' observação de que nos paizes mais acleantados do que o nosso, 
os bancos contribuem para os cofres publicas, pelo goso do privj}e-
p;io de emittir - responderei que tambem ao extincto Banco ela :Rc· 
publica foi imposta identica obrigação. 

O art. 7° do decreto n. 1.154, de 7 de dezembro de 1890, tributou-o 
cow o resgate gratuito ele 2\3 do papel-moeda do Estado, o que im-
portaria em 111 .000:000$ ; facto que não foi consumado, embor<J. ti-
vesse começo, :justamente pelo motivo apontado ele haver sido res1TÍ1l -
!,ri dn n emiF;são elo banco. 
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Seria, incontestavelmente, uma larga contribuição. 
Convém, entretanto; iaclvertir que 'ilsto se referia ao e:xtincto 

banco. · 
Ao actual nada foi imposto, pela simples razão ele que igual· 

mente nada lhe foi dado, que tenha effeito no presente. 
Pa.sso a outras observações : 
O i§: 1 o da emenda que apresentei diz: 
"A indemnisação terá por base os jUl'os elas apolices deposita das 

no Thesouro N acionai como lastro." 
Sr. Presidente, si estabeleci na emenda ao art. 4:0 o juro de 3 °/c, 

para as apoHces em que forem convertidos os lastros, não o fi z am·in-
me11te, mas baseado no principio ele que o juro decresce lJH razão do 
desenvolvimento da riqueza, da conf_iança., do credito e da act.ivida.ue 
da circulação. 

Ora, actualmente, o juro ma:ximo dos fundos pu blicos é :3 % e 
sua cotação acima elo par; portanto, parcce-m.e que n rochiC\ÚO do 
2 %, quando o paiz se encontrar nas condições de riqney,n, eoufianqn, 
Cl'edho e circulação que deixei mencionadas, não será ele smprehcn-
cler . 

Entretanto, considerando que a taxa é nma questão toda de fll-
t.uro, porque, em meu modo ele ver, as apolices não elevem vencer 
juros emquanto estiverem depositadas no Thesouro, julgo que qnvl-
quer que seja a preferida eleve ser adaptada uni camente ptn:.l satis-
fazer uma da·s formalidades do titulo, deixando-se ao cri.terio d'o go-
verno o fixar a definitiva no momento opportuno. 

E esta opportuniclacle, certamente, só se apresen tarA f(U anào a 
fixação do cambio ao par permittir o regimen ela conversibilidade da 
nota, sendo então o gover iw obrigado a resti tuir ao banco a somma 
metállica de que se apropria presentemente, dispondo para. isso do 
numero de apolices :strictamente necessario. Nessa occasião .. poi.3. é 
que haverá a obrigação ele estabelecer-se a taxa ele juro para as aprJ-
lices vendidas. 

Antes, não, u.hsolutameute não. A operação da conversão dos las-
tros é exactamente igual a uma troca ele propriedade, sem renda, que 
o Estado fi$esse por apolices, assumindo a obrigação ele fa?er a troca 
quando fosse opportuno. 

Até lá estas apolices achar-se-hão collocaclas, r1uant·) :í. ren da, 
em iclenticas condições do ouro. 

Assim, o que cumpre examinar é si, no momento em que fôt· l'n-

clamada a inversão, a:s apolices poderão produzir a mesma qnan: i-
dade ele ouro por que foram trocadas. E a resposta não pócle deix:.1r 
ele ser affirmativa . 

Effectivamente, as apolices são de capital e juro ouro; c a iw 
versão, dependendo clrr aflcenção e conservação do cmnbio ao prrr, é 



manifesto que quando ella fôr tida por opportuna, est.es titulas repre-
sentarão em moeda o seu valor preciso, e por isso promptamente tro-
cavel por especies . 

Esta affirmação não póde ser sériamentc contestada; porque ella 
se impõe com o vigor da verdade. 

Sabe-se que com o cambio ao par, a libra esterlina custa S!J;890, 
baju. ou não conversibilidade da nota . 

Portu.nto, quer em uma quer em outra hypothcse, as apoliccs re-
presentarão valor metallico e :serão trocadas ou vendidas por f 112. 
10 .s., O. d., equivalen te ft 1 :000$ á taxa par do cambio. 

Assim, si o Estado apropriar-se dos 95.000 :000$ em ouro q1Je 
estão depositados,. ba·statt·-Uhe-ha dlispô1·, quando fôr opportuno, de 
somma igual de apolices para opera.r a inversão, annullundo todas a~ 
que excederem a esta somrna de 95.000 :000$ ouro atB o algarismo qu~ 
representar a totalidade da actual circulação respectiva, i sto é, 
~66. 000 :000$ papel. 

:Ficará desta fórma limitado o onus dos juros :í.s apolices que 
forem vendidas para a compra de ouro, ou melhor para -desfazer a 
conversão, e isto depois de havel' o paiz colhido o proveito da mobi.-
Jisação do ouro, ma11tendo o cambio ao par. 

Vê-se, pois, que não ha absolutamente razão ;séria a oppor·se á 
mobilisação dos lastros, e bastaria eonsiderar que estes só nodem ser 
reclamados quando fôr dec1·etada a circulação metallica, para · tOl"IHtr 
excusada toda a argumentação em contrario. 

Evidentemente, até lá, tanto faz que elles existam, como as apo-
lices, é indi:ffererite. · 

Nem mesmo procede o argumento de que o ouro em deposito é 
um recurso á mão para o caso de guerra. Não, 1101·qne o que se pre-
tende não é consumil-o, e utilisal-o como base de operações de cn.m-
uio, de incontestaveis beneficios para o pai?. i e assim, em todo o 
1empo, o governo poderá dar-lhe a applica_são que as circumstancias 
n con selharem . 

Parece que no modo por que os oppugnaclores ela doutrina da 
mohilisação tem encarado a questão, dá-se uma confusão que convém 
desfazer. E é que os lastros não estão immobilisados, porque o banco 
cmittiu o triplo. Confunde-se, pois, duas operações claramente clis· 
tine tas: emittir c converter . Mas que importa que fosse do triplo a 
emissão~ 

Em vez delle poderia ser menos ou mais, c no emtanto continua-
ria inalteravel o lastro, porque a emissão se cifra em reproduzil-o 
tão sómente. Nada, pois, em absoluto, tem que ver a emissão com a 
eonversão. Aquella limita-se ~' reproduzir o laJstro, e estn ·a trocai-o 
por outros l':tlores, que se equivalem perfeitamente. 
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E' só isto. No caso vertente esta troca será desfeita quando a 
opportunÍdaclc o reclamar. 

T'al o motivo por que não póde ser applicado, tal a improcedencia 
do arg·umento tomado ás praticas dos paizes ele circulação metallica; 
do encaixe, ela alta e da baixa ele taxa do desconto, para manter sem-
pl'C em cofre a porcentagem proporcional, ao montante em circulação, 
afim de acudir promptamenü~ ao t roco da nota. 

Entre nós, por emquanto, estas praticas não toem applicação, 
visto a circulação ser de papel inconversivel. 

Portanto, a conversão elo lastro não t raz a menor perturbação 
nas relações da moe{la, sendo tombem certo que a garantia d a nota 
não é modificada porque a natureza da npolicc é igualmente metalli-
ca, o que permittirá prompta negociação das nece.ssarü~s para resta-
belecer o lastro, logo que as circnmstaucias impuzerem n eirculação 
rm espemes. 

Não ha, pois, o risco de ficar o papel bancal'io sem lastro, por-
quanto os fundos publicos representam o credito do pniz, e muito 
meno.s o perigo de cahir-se no lawi.smo cuja thcorüt está inteiramente 

· distante da simples conversão que aconselho. 
Appellar para Law quando se sabe que no nosso caso não haverá 

uma só nota que não represente uma parcella do credito publico, el'C-
dito que, apezar de todos ns erros administrativos e políticos, se im-
põe ao respeito pela pontualidade com que é mantido e guardado, 
é ou não conhecer u theoria elo papel-moeda de .. Law, ou trazcl-a á 
baila para servir de simples argumento de opposição littel'Uria ii me-
clid a ~1e apreRento. ( Cr·uzam.-se npartes q11.e interrornpenv o om.d01'.) 

Inapplicavel é tnmbem, Sr. Presidente, o argumento elo guerra 
externa, opposto á conversão, não só pelo facto de ser relativamente 
msignificante o :saldo metallico em deposito, segundo o denunciou um 
dos illustre:s membros da commissão de orçamento, como porque a 
conversão não tem por fim consumir, mas mobilisar qualquer que 
scja o saldo em proveito d:o paiz, auxiliando o cambio a appro-
sin~n.r-se o mais possível da verdade, da qual estú afastado pela influ-
encia que nelle exerce principalmente a especulação. 

Assim, · pois, dentro da sommn. que representar o saldo, o ~verno 
terií. ainda, mt hypothege de ·guerra. externa, recursos pal'U occorrer a 
des_pezas equivalentes. 

P::rssarei a apreciar, Sr. Presidente, um outro argumento, invo-
cado com o intuito de mostrar que nas transacções correnles, o cm-
j)l'ego de meios artificiaes dão resultado negativo. :E' uma verdade; 
1Íão ha negai-o. E por vezes tenho repet.ido que a materia ele prcçoB 
só tem uma lei que a regula : a da offerta e procura. De onde se se-
gue que tudo quanto fôr artificio dar á resultado negativo; ou, antes, 
ter:l cplwmera duração. 
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C01wém, enretan to, dist.ingui r eu t.rp preços forç:l dos, isto é, 
que não exprimem a verdade. por obedecerem a um l)Ocler ele occasiáo 
que se impõe violentamente - e uma transacção feita ás clnras, 1imi-
1ada e precisando condições. 

Em apoio desse arg11mento foi citado o facto de haver o antigo 
Banco c~a Republica pretendido intervir nas operações cambiaes, ob-
tendo do governo um credito de f: 300.000 para saccar a descoberto, 
rom o fim de elevar o cambi'() . 

Mas dentro de pouco,s dia·s, disse o orador, viu-se na impossibili-
dade de continuar a agir, e o banco affixava taxas pelas qnaes não 
podia realmente saccar. 

O il~ustrado deputado ml!o se i nform.on bem ela cirrumsta.ncias 
do facto que citou. 

Do contrario veria que elle não tem relação com o que S<:' pretende · 
hoje. 

Não houYe absolutamente, por parte d·o antigo Banco da R e-
publica, a intenção de crear cambio artificial. 

Elle sabia, como outro qualquer, que o cambio é uma mercado-
J'ia cujo preço depende da offerta e da procura. 

P·or-tanto, não estava em suas mãos impôl-o, principalmente ba-
seado em f 300 .000; pretenção que :sería simplesmen t·e estulta. 

O que o antigo Banco .da Republica quiz fazer, e de facto fel-o, 
.foi servir unic-amente ao commercio importador, fornecendo-lhe r.nm-
Lifles a taxa mais elevada do que a do mercado. 

Não passou disto. E si não continuou foi porque reconheceu qnc 
o especulaclor pa1·ticipavn. tambem desta concessãQ, comprando snp-
postamente cambiaes ao banco. 

Não houve, pois, por parte do antigo Banco intenção de formar 
cambio artificial; mas, a·o contrari1o, se'U fim foi servir ao com· 
mercio importador, na esperança de beneficiar o consumidor. Nada 
mais. E si não fôra essa a intenção, claro é que o banco não poria 
limites á operação. N!C@OCial'ia f ranca e li:vremrente; inf~nindo: no 
mercado com os elementos que lhe garantissem resultado seguro. 

Em todo o caso, 11ão seria com transacções limitadas, e muito 
menos firmadas sobre a modestíssima somma de f 300.000, que elle 
dictaria: leis ou imporia ·sua vontade a uma praça em que Sf' movem 
t·:-wtos milhões esterlinos annualmente. 

O SR. RosA E SILVA dá um aparte. 
O S1t. MAYRINK - Não ,se impõem leis ao commercio preestabe-

lecendo preços e condições, sob pena de cercear-se-lhe a liberdade, 
elemento principal e ,substancial da sua vida, é ce1io. 

Mas tarnbem não se pó de admi ttir the-orias e doutrinas que 11ão 
tenham perfeita applicação no meio em que o commercio se exerce. 
(A.po,iados e apartes.) 
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E ' por isso,. Sr. Presidente., que conclemno a transpl:mt11çào clt> 
regras, que só podem ser observadas proveitosamente onde a circula-
ção é metallica, p-ara o nosso paiz, em que ella é de papel inconver· 
ivel e por muito tempo ainda o será infelizmente. 

Nos paizes ele circulação metallica os encaixes em especie teem 
razão de .ser, ou antes, ·são imprescindíveis, attenta a obrigatoriedade 
elo troco ·da nota á vista. Aqui ·são perfeitamente prescindíveis, por-
que não se dá tal obrigação: a nota é inconversivel. 

Assim, Sr. Presidente, para que nos referirmos ás praticas ingle· 
zas, francezas e outras, que só podem ser observadas no seu meio, aliás 
tão differente da constituição do nossoª 

São argumentos que nada aproveitam e só servem para difficul-
tar ou embaraçar a adopção das medidas capazes de conduzir-nos, 
com o tempo, ao ideal que tanto no,; seduz; idéal que no presente, at· 
tentas .as circumstancias em que se acha o Brazil, não passa de uma 
simples miragem {le um ·sonho : a circulação metallica. 

Felizes os que virem traduzido em realidade; mas sobrr. base se-
gura,, para ser eterna! 

Os Sns. ÜITICICA .~<; RosA R SILVA dão apartes, quo interrompem 
o orador. 

O SR. 1L\YRINIT\: - VV. Exs. estão dominados pela idéa do que 
a permauencia do ouro como lastro fortalecerá o credito dD paiz, ac-
celerando a vinda do almeijado dia da conversibilidade; e por isso 
se esquecem de que ainda quando existisse em ·deposito a somma total 
do lastro metallico, ainda assim a t.ão louvavel quanto patriotica as-
piração do restabelecimento do regimen da conversibilidade não se 
realj.saria, porquanto depende em primeiro logar do desenvolvimento 
economico do paiz, nivellando, pelo menos,. os recursos com as ne· 
cessidades . 

Isto só póde produzir o trabalho, a ordem, a paz e a economia . 
O credito, porém, firmado exclusivamente nesse lastro, seria um cre-
Jito sem a precisa elasticidade. 

Dir-se-hia que no Brazil existiam alguns milhões esterlinos guar-
daª-os em um cofre, representando o terço .das respDnsabilidades to-
madas sobre elle. Nada mais. Entretanto, as fontes de producção con-
t.inuarimn as mesmas, porque não recebiam o menor impulso desse 
credito. 

Ora, Sr. Presidente, si no exterior a·s nossas re1açõe\S financei· 
J'as fossem normaes, si no interior reinassem a tranquillidade, a or-
dem, e si se praticasse uma política de economias .severas e sensatas, 
acredito que tudo isso po,deria servir de attenuante á conse·rvação de 
tão avultada -somma de our-o inactivo, porque, nesse caso, o pajz tra-
balhava, creando e avolumando a riqueza publica e particular. 

O cambio mostraria o termo verdadeiro da prospeTidade; a con· 
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fiança e o credito restabelecidos, ·seriam o vehiculo por onde se traw 
sportariarn para o Brazil os capi taes estrangeiros em busca de ren-
doso e seguro emprego. 

Mas, Sr. Presidente, por infelicidade, não é esta a si tuação; é 
de todo contraria. ( Cntzan~rse ctpa7'tes que iniJB?"tompem o orado1·.) 

Assim, conservar inactivos tantos capitaes, é commetter, digo-o 
francamente, um crime ele lesa_ patria, por.que se rouba ás fontes do 
trabalho recursos que lhe são inclispensaveis, rouba-se ao credito um 
meio efficaz de fortalecei-o, pela iuflue11Cia benefica que ha de exer-
cer no cambio o concurso da movimentação d~ somma relativamente 
avultada servindo, escoimacla. de todo o espírito especulativo, ás ne-
eessiclades elo mercado cambial. . ( C'.alor·osos ap,a7'1:es.) 

Tal é, Sr. Presidente, a intenção com que aconselho a conver são 
tlos lastros, intenção aliás muito diversa da que me attribue o nobre 
deputado. 

Não vale aincla a pena o motivo da clesapparição da moeda <SUb-
sidiaria de prata, para justificar as previsões elo nobre deputado; 
esse facto era inevitavel, desde que o cambio, descendo abaixo do ui-
vei que mantinha a equivalencia entre o papd e o· metal, frustasse 
o necessario equilíbrio. 

Não era, ele certo, logico e scientifico esperar que a prat a amoe-
dada ao typo ele 27 d. por 1$_ se mantivesse na circulação, descendo o 
e:ambio muito abai..'>o desse limite. 

Tão pouco é preciso uma dissertação erudita e acadernica para 
lomar comprehensivel isto que é rudimentar em finanças. 

Quanto ás ·apolices em moeda corrente para o resgate gradual do 
paQel-moeda elo Estado, :j á manifestei bem clRramente o meu modo 
de ver, por i sso me abstenho de tomar mais tempo á Oamara.. 

Passo a t ratar do -§: 3°, que diz : 
A indemuisação referir-se-ha ás especies dos lastros originaTios 

das emissões, não .sendo consideradas as permutações havidas Rpós 
o decreto 1.154 ele 7 de dezembro de 1890. 

N ão é um paragrapho escripto sem fundamento ; tem su a razão 
ele ser. N ão affirmo, mas con sta-me que bancos emisores, após o de-
~reto de 7 de dezembro ele 1890, que mareava o pr·azo de dons annos 
para preencherem suas emissões, trocaram o fundo gamnt.ídor da 
emissão por um outro. 

O Sn.. OrrrcrcA - O Banco Emissor da Bahia. 
O SR. 1'1AYRTNR - Pois bem, V. Ex. o affinua; cu a penas sabia 

do facto vagamente. 
Si o Banco da Bahia) como disse o nobre deputado, tinha em de-

posito 2.000:000$ em ouro e, portanto, emittiu 4. 000 :000$, com-
prehem1e-se que, si se o aclmittir á indemnisação por esta somma, 
lillli a teria maior do qw< cleveri~ ser , pelo facto ele hawr emittido 



o duplo do ~ fundo. Portanto, para que a tenha igual aos outros, 
é necessario que se a calcule sobre os 2. 000 :000$, exactamente como 
se o faria se em vez ele - ouro - fossem apolic~s o seu la&tro. 

Foi, pois, tendo em consideração o principio da igualdade, que 
entendi incluir na minha emenda este paragrapho. 

O SR. OrTICICA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Disse a V . Ex. que não conhecia a operação. 

Ouvi dizer que se havia feito alguma cousa nesse sentido. 
O SR. OrTICIC.A. - Trocou os 2 . 000 :000$ em ouro. 
O SR. MAYRINK - Pois bem. Imagine V. Ex. que não se tivesse 

dado a troca. A consequencia seria que a indemnisação limitar-se-hia 
aos 2. 000 :000$, de accôrdo com o §. 1 o da minha emenda, que manda 
observar a hase do ouro ao par. 

Agora considere-se que ella teve logar. A consequencia será que 
tendo sido feita no duplo ou 4 . 000 :000$, a indenmisação sel-o·ha 
igualmente. E' logico. 

O SR. OrTICIC.A. - Mas esta transacção foi feita por um con-
tracto, em virtude do qual o banco renunciou o direito de emittir. 

O SR. MAYRINK.- .v. Ex. póde dizer-me em que d•ata fez o go-
\rerno este contracto ~ 

O SR. OrTICIC.A. - 2 de. abril de 1892. 
O SR. MAYRINK - PeÇo a V. Ex. tenha a bondade de ouvll' o 

que dispõe o art. 4° do decreto de 7 ele clezemhro de 1890: 
"E' estipulado o prazo improrogavel ele - dous annos aos bancos 

hoje dotados da faculdade ele emittir, para completarem respectiva· 
mente as suas emissões e notas ao portador e á vista, nos termos das 
concessões outorgadas a cada um, não podendo estas alterar-se, mo-
dificar-se ou pro rogar-se." 

Logo esta transacção que o banco solicitou e a qual o governo 
annuiu (não quero entrar na questão s1 o governo fez bem ou mal), 
foi indevidamente feita. 

O SR. OrTICIC.A. - Mas está aqui o termo do contracto pelo qual 
o banco desistiu elo direito que tinha. 

O SR. MAYRINK - Não estou censurando, apenas estou recla-
mando pela observancia do principio ele igualdade. 

Imagine agom V . Ex. que o primitivo Banco da Republica tem 
7 4. 000 :000$ em ouro ou 222. 000 :000$ de emissão, e pretendesse effe-
ctuar a mesma transacção, isto é, convertel-os em apolices, prescin-
dindo do direito de emittir; imagine ainda que, prt-~-::ltemente, tra-
tando-se de indemnisação, em vez de attender-se ao lastro primitivo se 
tome por base o actual, isto é os 222 . 000 :000$ de apolices e não os 
74 .000 :000$ de ouro - que aconteceria~ O banco teria o triplo elo 
que devia ter, ponque a sua emissão obedece à essa regra. 

Imagine-se mais que o Estado houvesse ·de pagar-lhe _os juros 
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dessas apolices, emquanto não se désse a indemnisação, e ter-se-ha o 
quadro real dos int(lresses auferidos pelo banco, com offensa do prin-
cipio de igualdade, estabelecido no art. 4° do decreto n . 1.154 de 7 de 
dezembro de 1890. 

O SR. OrTICICA - E' exactamente o que se faz, converter o ouro 
em apolices. 

O SR. MAYRINK - Não estou discutindo este ponto, ao qual of-
fereci uma emenda. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. :NIAYRINK - Veja V. Ex. O que se daria com o Banco da 

Republica, dá-se com o da Bahia que, segundo a affirmação de V. Ex., 
foi o que converteu os 2. 000 :000$ ouro, em 4. 000 :000$ apolices. Ora, 
Sr. Presidente, o resultado para este Banco dá a prova do máo effei-
to da .desigualdade em que necessariamente cahiram os que não se 
colocaram em identicas condições ás desse. Primeiramente conside-
re-se que elle passa a perceber juros de apolices na razão dupla do 
seu lastro, depois de haver lucrado na mesma razão em suas trans-
acções isto é: entrou com dous, negociou com quatro; e agora ainda 
se lhe paga os juros destes quatro! 

Em segundo lagar, no caso da indemnisação, si esta fôr feita 
sobre a base ele quatro, tornar-se-ha maior do que a somma do lastro, 
porque a conversão foi feita . no duplo. Attenda bem a Oamara para 
E:ste absurdo ! 

Entretanto, os bancos, que se mantiveram no estado em que se 
achavam .a 7 de dezembro de 1890, data do decreto n . 1.154, e respei-
taram o disposto no art. 4°, si não são prejudicados, são collocados 
em enorme desigualdade; o que certamente não é justo. 

Não estou censurando, mas antes mostrando as razões em que 
me fundo para pedir o principio de igualdade, uma vez vencida a pre-
liminar ele indemnisação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Oolloque V. Ex. todos os bancos em 
condições de terem emissão garantida, real a real, tanto de emissão 
como de apolices, e depois appliquemos o principio de igualdade. 

O SR. MAYRINK - Não saio do terreno em que me colloquei, 
defendendo o principio da igualdade. E, por isso, ainda pondero que os 
bancos de lastro-ouro não tinham direito a juros, justamente porque 
emittiram no duplo e triplo do seu fundo. 

Este direito era privativo dos de lastros em apolices, porque só 
emittiam somma igual. Nem é equidade o que defendo, é, sim, um 
direito exigível, o que não é licito desconhecer ou negar as reparações 
devidas. :·1 

O SR. PRESIDENTE - Havendo numero para votar-se, peço a 
V. Ex. interrompa o seu discurso para proseguir depois da votação. 



O SR. lviAYRI~K - Si a Oarnara n1e concedesse n1ais alguns nlÍ-
nutos, eu terminaria, sem precisar interromper o meu discurso. 

Sr. Presidente, o que tenho defendido e baseado ,sobre o princi-
pio de igualdade que deve presidir á indemnisação, me parece bas-
tante para esclarecer o voto da Oamara, e por isso passo a tratar elo 
§ 4o. 

Mereceu tambem este paragrapho a impug·nação dos elistinctos 
oradores que me precederam na tribuna. 

Torna elle extensiva a indemnisação aos bancos ela Republica e 
Popular do Brazil. 

O argumento produzido tem por fim mostrar que o Banco ela 
Republica, pelo facto ela fusão, perdeu completamente o direito de 
emi ttir. 

Não é assim; não é exacto. 
O decreto de 17 de dezembro, art. 3°, que cassou o direito ele 

emissão aos bancos da Republica e Credito Popular, é assnn conce-
bido: 

"Fica extincta a faculdade emissora do Banco ela Republica, ao 
qual, nos termos do art. 4° do decreto de 7 de dezembro ele 1890, 
foram incorporados os privilegias dos demais bancos emissores, fi-
eanclo igualmente extincto o direito ele emissão elo Banco de Credito 
Popular, Cl"eado pelo decreto de 23 ele dezembro e 1890." 

Vê-se, portanto, que foi este decreto que privou os Bancos da 
Republica e Popular do direito ele emittir. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Mas onde existe o Banco ela Repu· 
blica? 

O SR. MAYRINK - Si não existe hoje, existia hontem; existia 
no dia em que foi promulgado este decreto. A fusão não quer dizer 
eliminação de direitos adquiridos. O Banco da Republica do Brazil 
de hoje, é ce1·to, não é o de hontem; o direito de emissão que lhe 
foi conferido é cousa inteiramente diversa do estabelecido no anterior 
decreto, que dera organisação ao Banco da Republica hoje extincto. 

O SR. SEV:ERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Não ha argumento que destrúa a verdade. O 

Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, exactamente como 
todos os bancos regionaes, ficou privado do direito de emittir. 

Os bancos regionaes pelo decreto 1.154 de 7 de dezembro · ele 
1890; e os Banco da Republica elos Estados Unidos do Brazil e Ore-
dito Popular do Brazil pelo decreto 1.167 de 17 de dezembro de 1892. 

O SR. RosA E SILVA - O Banco da Republica fez renovação do 
seu contracto. E' facto publico e notorio. 

O SR. MAYRINK - Não é assim. O Banco dos Estados Unidos 
do Brazil uniu-se ao Banco do Brazil, mas não abriu nem podia abrir 
mão do direito á indemnisação . 

A concessão para emittir feita nesse mesmo decreto ao Bm1co ela 
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ÍWpubiica do Brazil nada tem de commum com a do banco que dei-
xou de existir. E embora queiram os nobres deputados encaminhar 
para ahi a discussão·, não serão p{)l· certo mais felizes, porque se ew 
contrarão com direitos, privilegias e obrigações completamente di-
versos elos impostos e constantes do decreto 1.154 ele 7 dJ dezembro 
de 1890. 

0 que hoje se confere ao Banco da Republic'l elo Brazil, no de-
creto de 19 de dezembro de 1892, é o privilegio de emittir noh:; ao 
portador no duplo da sua base, com a obrigação, porém, da conversi-
bilidade á vista - privilegio que não é o que gozava o extincto Ban-
co da Republica do Brazil. 

Portanto, perante os princípios de justiça que presidem ás ·de-
liberações desta casa, nas quaes ~stá comprehendido o principio da 
igualdade; e desde que o Banco da Republica de hoje não é o Banco da . 
Republica de hontem, •que ficou privado de um direito por acto do 
governo e não por virtude de renuncia ou delicto comprovado, é de 
toda a justiça indemnizal-o do prejuízo que soffre e que tornei pa-
tente. 

O SR. RosA E SILVA ·- O Banco da Republica fez novação do 
seu contracto. 

O SR. MAYRINK - Não ha tal e V. Ex. não póde provai-o. Con-
veiu em uma fusão sem referencia aos seus privilegias e sem prejuízo 
destes . 

A competencia do governo para conjurar a crise que o assober-
bava não podia ir ao ponto de declarar extinctos direitos e deveres 
baseados em lei . 

A utilidade publica presuppõe sempre indemnisação do direito 
individual ferido. 

O SR. RosA E SILVA. dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - Para que pudesse abrir mão era preciso que 

o declarasse explicitamente, e nada existe neste sentido. 
Demais era este um dos pontos affectos ao Congresso pelo pro- · 

prio decreto de 17 de dezembro. Um privilegio de emissão não é acto 
de natureza administrativa. Concedel-o e cassai-o, são actos da ex-
clusiva competencia do Congresso. 

O SR. RosA E SILVA - Votou a fusão em face do decreto, que 
não estaria em exacução si o Banco da Republica não o tivesse accei-
tado. 

O SR. MAYRINK - Isso é claro. Mas não prova a cessão de um 
direito que deve tocar a todos; do contrario, é estabelecer uma dis-
tincção evidentemente odio·sa. 

O SR. OrTIOICA - Oonsequencia da intervenção indebita do Es· 
tado. 

O SR. MAYRINK - O privilegio que hoje se considera incorpo-
rado ao novo banco, diz respeito ao futuro, pelas suas condições es· 
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pecialissimas. O banco ·só poderá emittir sobre ouro, obrigando-se á 
conversibilidade, obrigação que não existia no antigo Banco da Re-
publica senão dadas certas circumstancias. E' notavel pois a diffe-
rença entre os privílegios. 

Mas a questão é que os extincto.s bancos da Republica e Cre-
dito Popular têm direito á indemnisação pela perda de seus privi-
legias. Não vem ao caso. nem aproveita alheias discussões. 

O SR. RosA E SILVA - }.lias não póde ser, desde que os outros 
são privados da emissão e não foram ouvidos, quando o Banco da Re-
publica foi ouvido e autorisou a fusão. 

O SR. MAYRINK - V. Ex. está repisando argumento já respon-
dido e refutado. O Banco da Republica não autorisou cousa alguma; 
attendendo só a considerações de conveniencia publie&, como & noto-
rio, e não a razões de ordem particular, entrou na '·ombinação para 
:~ fusão, mas sem renunciar direitos. 

_ E V. Ex. não póde ignorar que só depois de se haver appellado 
para o .seu patriotismo é que o banco cedeu, e a fusão realisou-se. 

Isto é conhecido e pócle ser approvado com insuspeito·; testemu-
nhos. 

O SR. RosA E SILVA - Fez, desde que acceitou a fusão nos ter-
mos elo decreto . 

O SR. MAYRINK - E' um circulo vicioso. O Banco da Republi-
ca tem tanto direito á indemnisação comci outro qualquer banco, como 
qualquer particular privado de um direito por actos do poder pu-
blico. 

O SR. RosA E SILVA - Não apoiado. Leia a acta que autorisou 
a fusão. 

O SR. MAYRINIK - A acta não diz nada elo que V. Ex. está ahi 
a dizer. O ·seu argumento é insllstentavel, e V. Ex. é um jurista! 

O SR. RosA E SILVA - Como? E' principio corrente que a in-
demnisação só é devida no caso de rompimento de contracto. 

O SR. MAYRINK - Mas os termos positivos por que foram cas-
sados os privilegias, não importam com a maior clareza um rompi-
mento de contracto? 

O .nobre deputado não quer attender a que autorisar a fusão de 
estabelecimentos distinctos por acto administrativo e eeder á pressão 
da utilidade publica, não importa para quem se submette, o mesmo 
que abrir mão de privilegias solemnemente conferidos e dos quaes 
decorrem direitos e obrigações, que a nenhum poder é licito ferir ou 
eliminar, sem tacita ou expressa intenção de indemnisar a lesão cau-
sada. 

O SR. HENRIQUE DE ÜA.IWALHO - Isso é o que se ensina em qual-
quer audiencia do fôro . 

O SR. MAYRINK - Sr. Presidente, já · deixei bem claro o meu 
modo de entender o principio da indemnisação; tratarei agora das 
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minhas outras emendas, e com a mawr brevidade para obedecer ao 
convite de V. Ex. 

Já disse que era uma necessidade para o paiz a mobilisação dos 
lastros, porque não vejo razão para que esteja inerte a somma de-
positada no Thesouro, representada em ouro e apolices ouro - po-
deJ1do prestar grande serviço pela movimentação ao restabelecimento 
do credito do paiz, melhorando as condições do cambio. 

Sr. Presidente, a proposito da emenda em que consigno a facul-
dade ao governo de entregar ao banco os lastros que passam a ser pro-
priedade da União afÍm de movimentai-o, fez-se a seguinte pergun-
ta: - E o que ficará então no Thesouro? 

Responderei, Sr. Presidente, que o que fica no Thesouro é o 
equivalente a esses mesmos lastros: é a somma das apolices ouro, em 
que esses lastros foram convertidos. 

Os lastros actuaes, metal ou o que os representar, desde que forem 
trocados por apolices, que ficarão no Thesouro em seu logar passa-
rão a ser propriedade do Estado, e este poderá dar-lhes o destino que 
melhor convier aos interesses publicos. E sem duvida que o que in-
dico, observada a necessaria fiscalisação, é de proveitosa utilidade ao 
lado da maior segurança. 

O SR. RosA E SrLVA - Mas não póde entregai-as ao banco, por-
que pertencem ao contribuinte. 

O SR. MAYRINK - Póde porque ao governo é que compete ad-
ministrar os bens publicos; elle é o responsa.vel por sua gestão. Ad-
ministra livremente. 

E assim póde não só manter tal propriedade e deposito no The-
som·o como transportal-o para a Europa. A questão é prestar contas 
quando lhes fôr pedida. 

Sr. Presidente, já tive occasião de accentuar bem o mal que o 
ouro em estagnação está causandü ao paiz. poi:quanto está auxilian-
do a especulação, que é a principal das causas da baixa do cambio, 
visto não termos credito na Europa para operar com largueza. 

Por isso, a transferencia da massa metallica ou cousa que a re-
presente, para os banqueiros que tenham de cumprir os respectivos 
saques, é de summa importancia, e a brevidade com que ella fôr feita 
será a anticipação da riqueza do paiz. 

A nossa circulação, por emquanto, e ainda por muito tempo, 
infelizmente, será inconversivel, e isso dispensa o ter-se em deposito 
-ouro. 

O que é necessario é que haja uma garantia real e positiva, e as 
apolices offerecem-na indiscutivelmente. 

Os banco·s europeus ou antes de emissão conversível só encaixam 
o ouro para acudir ao troco. E si recorrem á alta ou baixa do juro, 
como meio de climin11Ír ou aue;meiJ,tar a sabida do ouro1 é :pura \l ~im-
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plesmente porque são obrigados ao troco da nota, á vontade do por-
tador e á vista. 

Nós estamos em extremo opposto. O ouro, pois, não nos fará 
sinão beneficio sahindo das arcas do Thesouro para dar-nos credito 
na Europa. Lá mesmo elle nos pr~stará serviço em caso ·de guerra, 
si o infortunio nos levar até mais essa desgraça. 

O que se póde esperar, porém, desde já elo ·seu aproveitamento 
é a sustentação da taxa do cambio para ascender gradualmente, acom-
panhando o augmento da riqueza publica. E certamente que isso acon-
tecerá, .attento á sua somma, que, embora não exaggerada, é todavia 
importante para offerecer efficaz resistencia ao especulador. E' certo 
que não se póde phantasiar preços; mas tambem é certo que, quando 
elles não exprimem a verdade, ·são susceptíveis de ser atacados e le-
vados ao seu justo limite. 

Tenho, pois, repito, toda a confiança na efficacia do serviço que 
prestar á ao paiz a mobilisação dos lastros bancarias. 

Chego, Sr. Presidente, ao fim do meu discurso. Quiz deixar bem 
explicito que as minhas emendas não tiveram ·sinão um fim patrio-
tico; não são o resultado dos caprichos da discussão, das opposições 
systematica·s, nem de uma pretenção vaidosa; são antes filhas do 
estudo imparcial e leal do decreto de 17 de dezembro. 

Offerecendo estas emendas, t ive em vista desafiar a attenção dos 
competentes para corrigir os defeitos do decreto e completai-o com 
medidas que supponho necessarias, e tão necessarias que, nesta mes-
ma casa, o anno passado, foi approvado um projecto que está no Se-
nado, no qual estão igualmente consignadas a cobrança em ouro dos 
direitos de importação e a obrigatoriedade de 50 % de capital rea-
lisado para todos os bancos nacionaes e estr angeiros. 

Como ultima consideração, Sr. Presidente, ás observações que 
te_nho ouvido sobre o imposto en1 ouro e capital dos bancos, direi que 
me é impossível comprehender como uma Oamara, composta de ta-
lentos respeitaveis e de tantos homens praticas, como esta, possa hoje 
negar aquillo que reconheceu hontem ser conveniente e util ao paiz! 

Fico muito agradecido á Oamara, pela attenção que teve a bene-
volencia de dispensar-me neste debate em que só me preoccupavam 
o patriotismo, e os altos interesses nacionaes. (Muifo berl'lj, muito bem. 
O omdo1' é mv,ito felYtaifJado p01· todos \OS Srs. 1deputados pr'esent f'As.) 

Fica adiada a discussão. 

O Sr. João de Siqueira (pela 01·dem) - Sr. Presidente, mui• 
tos teem sido os discursos proferidos na discussão do projecto n. 39, 
que está sendo debatido. 

Além disso, seis dias foram ainda perdidos quando o projecto 
voltou á commissão depois de approvado em P discussão; e sobre-
tudo é necessario votar-se esta materia, para trazer-se ao espírito pu-
blico e ao commercio certa tranquillidade. 
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Nestas condições, peço a V. Ex. que consulte á C amara s1 con· 
sente no encerramento da discussão do projecto. 
LI.-:· t H 

~ O 'sr. Rosa e Silva (pella ordem) - Parece-me, Sr. Presidente, 
que o encerramento de uma discussão só póde ser requerido estando 
a ma teria em debate. 

V. Ex. quiz interromper o nobre deputado pela Capital Federal, 
para proceder á votação do orçamento do interior; desde que o ~obre 
deputado concluiu o seu discurso, cumpre á mesa fazer effect1va a 
sua deliberação : votar as materias encerradas e depois então submet-
ter á approvação da casa o requerimento de encerramento . (Apoiados.) 

O Sr. Presidente - A discussão da ma teria do requerimento 
seria adiada para dar logar ás votações; foi por isso que pedi ao 
illustre deputado pela Capital Federal, que concluísse o seu dis.curso, 
e tendo elle concluído antes ele se passar á votação das materias, foi 
apresentado o requerimento. 

Em identicas condições tem a Camara acceito requerimentos de 
encerramento. Quanto ao requerimento do Sr. Glicerio, não o sub-
metti á deliberação, porque quando foi apresentado não havia numero. 
A C amara é livre de acceitar ou não o requerimento do Sr. João de 
Siqueira, mas a mesa não póde recusal-o. 

O Sr. Matta Machado (P'ela ordem) - Sr. Presidente, esta 
questão não é de pequenina importancia. 

V. Ex. convidou o illustre deputado pel a Capital Feder al a in-
terromper o seu discurso para proceder á votação; ora, o regimento 
não permitte ao presidente suspender a palavra ao orador quando 
este se acha na tribuna, mas a pratica, aliás introduzida por mim 
quando tive a honra de presidir esta Camara, admitte o systema de 
pedir licença ao orador para interromper o seu discurso, afim de 
votar-se. Isto é um preceito autorisado por circumstancias especiaes, 
para evitar que por muitos dias se deixe de votar as materias que 
dependem de votação. 

Nestas condições, tendo V. Ex. pedido ao orador que occupava 
a tribuna para interromper o seu discurso, tendo elle reclamado em 
nome de seu direito, e V. Ex. concordado, a discu13são continuou re-
gimentalmente, e desde que o orador terminou V. Ex . está em seu 
direito acceitando o requerimento. ' 

O SR . RosA E SILVA - Não apoiado. 
O SR . MATTA M~cHADO - Não ha artigo algum no regi!llento 

pelo qual se possa obngar o orador a sentar-se e si, em consequencia 
de falta de numero seguir~se a ordem do dia, que era a discussão de 
uma ma teria, esta continuará a ser discutida, até que V. E x. com 
acquiesc;ncia da casa, possa interromper· esta discussão para ter logar 
a votaçao. 
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Esta é que é a verdadeira interpretação do regimento . 

O St·. Se·verino Vi·eira (pela o1·de1n) - Sr. Presidente, pa· 
rece·me que a verdadeira doutrina regimental é a •que foi ·Sustentada 
pelo Sr. Rosa e Silva. 

O requerimento ele encerramento só é submettido á votação quan· 
do se faz necessario, e V . Ex . sabe que ha debates que podem muitas 
vezes ser encerrados e que muitas vezes encerr am-se por falta de 
oradores. 

Ora, si póde ser assim, para que votar um requerimento desne-
cessario? 

J á vê V. Ex. que, adaptando-se este principio, o encerramento 
da materia não póde ter logar a esta hora em que a dis.cussão foi 
interrompida para ter logar a votação . 

Foi para f azer estas considerações que pedi a palavra. 

O Sr. Presidente - Acho muito ponderosas as considerações 
apresentadas pelo illustre deputado por Pemambuco e por V. Ex . 

Quando o Sr . deputado Mayrink sentou-se, e eu declarei que ia 
proceder á votação das ma terias adiadas, o Sr . deputado João de 
Siqueira requereu o encerramento da discussão; e nada vejo no re-
gimento e nos precedentes da casa que autori.se a mesa a não receber 
este requerimento . Vou, pois, submettel·o. a votgs . 

Submettido á votação, é approvado por 65 votos contra 52 o re-
querimento de encerramento. 

E' encerrada a 3" discussão do projecto n . 39, deste anuo . 

SESSÃO DE 7 DE AOOSTO 

O SR. PRESIDENTE - Entrando em votação o projecto n. 39 A, 
deste anuo, vou, obedecendo o regimento, submetter em primeiro 

Votação 

seguinte emenda : 

logar á consideração da casa as emendas offe-
recidas. 

Lida e submettida a votos, é approvada a 

Ao art. 2. 0 Em vez ele- 6- diga-se- 12.-May1·inlc. 
São ·successivamente submettidas a votos e rejeitadas as emendas 

dos S1~s . Montenegro e Severino Vieira e a do Sr. Homero Baptista 
e F erreira Pires ao mesmo artigo. 

Lida e submettida a votos é approvada a seguinte emenda: 
Substitutivo ao paragrapho unico do art. 3° : 
P ara execução do art . 4° do decreto de 17 ele dezembro de 1892, 

que provê a unidade ela emissão bancaria, fica o governo autorisado a 
entrar em accôrdo com os diversos bancos emissores, para t ransferen-
cia de suas emissões e respectivos l astros, no sentido de indemnisal-os 
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por conta da substituição dos actuaes lastros,. ou dentro dos recurso~, 
destinados á constituição do fundo de garantias, das vantagens e di-
reitos que lhe são cassados, e devendo quaesquer differenças a favor 
dos bancos ser levadas á conta dos respectivos debitas para com o 
Thesouro. 

A inclemnisação será basecla sobre os juros das apolices deposi-
tadas, quando constituiclos nesta especie os lastros, ou sobre os juros 
das apolices subtitutivas do encaixe metallico, dmante o prazo de 
seus privilegias. 

Sala das sessões, 26 de julho de 1893. -GlJicerio. 

O Sr. Presidente declara que está prejudicada a emenda substi-
tutiva elo Sr. Mayrink ao paragrapho uni co do art. 3°. 

O Sr. Rosa e Silva (pela ordem) - A emenda do Sr. Mayrink 
contém uma parte que não está comprehenclida na emenda do Sr. 
Glicerio. 

A emenda do Sr. Glicerio manda inclemnisar aos banco~ emis.-
sores que foram privados elo direito de emittir pelo 'decreto ele 17 ele 
dezembro, mas não torna extensiva ao Banco ela Republica a inde-
mnisação. · 

E' preciso que fique claro que esta inclemnisação não está com-
prehenclicla na emenda do ·Sr . Glicerio ... 

O SR. MAYRINK dá um aparte . 
O SR . RosA E SILVA -- .. e; portanto, peço a V. Ex. que con-

sulte á O amara s·obre o § 4° da emenda do Sr. Mayrink, para que 
ella se pronuncie a respeito da inclemnisação ao Banco da Republica. 

O Sr . Presidente declara que, de accÔrclo com a reclamação elo 
Sr. Deputado Rosa e Silva, vae submetter a votos sómente a ultima 
parte, § 4° da emenda do Sr. Mayrink, porque a primeira está pre-
judicada . 

Submetticla a votos, é rejeitada a ultima parte da emenda. 
São consid~radas_ 1~rejudicadas as emendas ao mesmo paragrapho, 

dos Srs. Sevenno V1eua e Homero Baptista. · 

O Sr. Al'fr·edo Ellis (pela o1·dem) pede que se consulte á Oa-
mara si concede preferencia para votação da emenda do Sr. Glicerio 
ao art . 4°. 

Posto a votos 
rificada a votação, 
este resultado. 

l. i ·•Lj 
o requerimento, ·é approvaclo por 80 votos, ' ~ · ~~: 
a requerimento do Sr. Rosa e Silva, é confirmado 

O Sr. Rosa e Silva (pela o1·dem) - Sr. Presidente, esta emen-
da do nobre deputado por S. Paulo foi apresentada nas vesperas do 
~ncerramei).tO çla discussão e a\-ÜOÚSa a COnVersij.o dos lastrOS em 

\ 
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apolices, e o governo a dispôr de ;E 1 . 700.000 descricionariame~te. 
E', portanto, uma materia gr·ave e requeiro, por isso, votação nommal. 

O Sr . João de Siqueira (pe~a onlem) diz que pediu a palavra 
para declarar que a emenda substitutiva ao art . 4° liga-se á emenda 
substitutiva ao art. 1°, § 3° e della é complementar . . 

O SR. Ros.A. E SrLv.A. E OUTROs - Não apoiado, não tem hgação 
alguma . . 

Submettidq á consideração da casa, é rejeitado o requenmento 
do Sr . Rosa e Silva, pedindo que a votação fosse nominal . 

.Submettida a votos, é rejeitada por 87 votos contra 70 a emenda 
do Sr. Glicerio. 

São successivamente submettidas a votos e rejeitadas as emendas 
dos Srs. Mayrink e Homero Baptista ao mesmo artigo . 

Submettida a votos, é rejeitada a emenda elo Sr. Homero Ba· 
ptista ao art. 5°. 

O SR . PRESIDENTE declara que vae submetter a votos a emenda 
do mesmo Sr. deputado ao art. 6°. 

O Sr . Severi.no Vieira (pleVa o1·dem) - Parece-me, Sr. Presi-
dente, que esta emenda está prejudicada. 

Esta emenda foi concebida e organisada na hypothese da con-
servação dos lastros actuaes . Mas, desde que a Oamara rejeitou a lei 
da conversão dos lastros, mantendo estes de accôrdo com a emenda 
do nobre deputado por Pernambuco, me parece que esta emenda não 
tem r azão de ser. 

O Sr. Ros1a e Silva (pelfb o1·dem) - Parece· me que a observação 
feita pelo nobre deputado é procedente. 

A Oamara manteve a disposição do art . 4° e exigiu que sejam 
conservados os lastros metallicos existentes e os de apolices. 

Si a Oamara approvou o artigo mandando conservar os lastros 
metallicos e de apolices, consequentemente a emenda do art . 6°, que 
manda supprimir a prohibição de dispôr do fundo de garantia, está 
prejudicada . 

Eis o que diz a 2a parte do art. 6° (lê) : 
"Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros . O 

fundo de garantia não poderá ser empregado nas tr ansacções do banco 
nem utilisado pelo governo, salvo caso de guerra externa mediante 
prévia autorisação do Poder Legislativo." ' 
. ~or conseguinte, a emenda sup:pressiva da 2" parte deste artigo, 
Isto e, quer a emenda do Sr. Maynnk, quer a do Sr . Glicerio obe-
decem ao plano de autorisar o governo a dispôr do fundo ele gar~ntia. 

Desde que a Oamara mandou conservar o.s lastros, implicitamente 
mantém a pr?hi?ição de não se dispô r do fundo de garantia. Está, 
:portanto, preJudicada a eme:p.da , · 



-254-

O Sr. Mayrink (pe.i.a ordem) discorda da opm1ao do nobre 
deputado, porquanto o fundo de garantia, como todos sabem, era 
formado pelo juro das apolices, só Ee converteu o lastro dos bancos, 
desappareceram estas apolices, e si os lastros continuam, como estão, 
não póde haver fundo de garantias. 

O fundo de garantia de que trata o decreto de 17 de dezembro é 
representado pela differença entTe o valor dos lastros, realisados ao 
cambio do dia e a importancia total das emissões . 

O SR. RosA E SILVA - E' o lastro constituído pelo governo com 
o juro das apolices. 

O SR. MAYRINIK -Não é; o decreto de 17 de dezembro estabe-
lece o seguinte: · 

Que feita a conversão dos lastros, a importancia das apolices 
correspondente á differença que ficar da importancia das emissões e 
do producto do ouro, constitue fundo de garantia que será formado 
pelo juro correspondente a essas apolice's, e tanto que o dec1'eto diz 
que, desde que este fundo estiver completo, o governo deixará de pagar 
o juro das apolices . 

Portanto, o fundo de garantia é cousa muito diversa do que 
suppõe o nobre deputado. 

O SR. RosA E SILVA -Leia o artigo. 
O SR. MAYRIN:K- N~o precisa ler o que sabe de cór. O Banco 

da Republica, que é o unico banco emissor, não perceberá mais juro 
de apolices, por quanto estas apolices não podem existir desde que a 

. O amara votou contra a conversão dos lastros. 
O SR . RosA E SILVA - Não ha tal, o Banco da Republica emit-

tiu o triplo, e a differença terá de ser coberta pelo juro das apolices. 
O SR. MAYRINJK -O total não vem ao caso. 
A rejeição da Oamara á conversão dos lastros ... 
A votação da Oamara, tirando os juros ·que pert~mciam ao banco 

e que elle ha de reclamar perante os tribunaes, annullou esse fundo de 
garantia. 

Si o banco não recebe juros de apolice:s, porque ellas não existem, 
como pó de existir o fundo de garantia~ . 

O SR . RosA E SILVA- V. Ex. leia o artigo . 
O SR . MAYRIN·K - Não 1n·ecisa ler, porque o sabe de cór. 
O Banco da Republica depositou ouro, e nada tem que ver com a 

operação que fez o Thesouro, conver tendo esse ouro em apolices. E 
tanto é assim, que o Thesouro não paga juros dessas apolices ao banco. 

Essa é a minha opinião. 

O , Sr. Presidente - A Mesa considerou não prejudic.ada a 
emenda . O nobre deputado pela Bahia levantou a duvida, no que foi 
amparado pela opinião do nobre deputado por Pernambuco, contra a 
qual se ,manifestou o nobre deputado pello Rio de Janeiro. A Mesa 
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Camara. 

O SR. HoMERO BAPTISTA (pela 01·dem) - requer a retirada da 
sua emenda. 

Consultada a casa, esta concede a retirada . 
São successivamente submettidas a votos e rejeitadas as emendas 

dos Srs . Mayrink e Glicerio ao mesmo artigo. 
São successivamente submettidas a votos e rejeitadas as emendas 

do Sr. Leite Oiticica e do Sr. Homero Baptista ao art . 7° . 
E' considerada prejudicada a emenda do Sr. Mayrink ao mesmo 

artigo. 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda do Sr . Bulhões ao 

art. 8° . 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Mont'enegro 

ao mesmo artigo . 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda do Sr . Bellarmino Car-

neiro ao mesmo artigo . 
O SR . PRESIDENTE declara que vae submetter a votos a emenda 

do Sr. Severino Vieira . 

O Sr. Severino Vieira (pela ordem) - Sr. Presidente, na or-
ganisação. da emenda, que foi feita quando' o projecto foi dado para 2n 
discussão, houve um equivoco . Tinha idéa de que os bonus tinham a 
taxa de 7 %. 

Os bancos pagam 4 % aos possuidores de bonus, mas o governo 
paga 7 .% ao anno . 

P roporia que a emenda, no caso de ser approvada, ficasse inter-
calada no art . 8°, no logar conveniente . 

Desde que a lei autorisa a emittir os bonus em beneficio das em-
prezas, elles devem ser emittidos pela taxa mínima, e si o decreto de 
17 de janeiro autorisou o emprestimo, dando aos bancos a vantagem 
de 1 j2 %, não é menos que o Banco da Republica goze a taxa de . . . 

E' esta a consideração que tinha a fazer no caso de ser appro-
vada a emenda, para ser intercalada no art. 8°. 

Submettida a votos, é rejeitada a emenda . 
Submettida a votos, é approvada a seguinte emenda: 
Art. 8. o Depois das palavras - industrias nacionaes - accres-

cente-se -fabris e agricolas.-Santos Pere.ira. 

O Sr. Presidente - Parece que votada esta emenda estava sa-
tisfeita a P parte da emenda do Sr. Matta Machado. 

O Sr. Homero Baptista - Entendendo que a emenda do Sr. 
Sodré é mais ampla, pensa que deve ser votad.a em 1 o logar. 

O Sr. MaUa Machado - Entendendo que a emenda do Sr. 
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preterida á sua. 

O Sr. Presidente - Julgando que a emenda do Sr. Matta Ma-
chado não prejudica a do Sr. Sodré, submetto a votos aquella. 

O Sr. Vinhaes (pela ordem) requer preferencia para a emenda 
do Sr. Sodré . 

Consultada a casa, é negada a preferencia. 

O Sr. Presidente - Parecia que com a votação da emenda do 
nobre deputado pela Bahia ficava satisfeita a exigencia da emenda 
do Sr. Matta J\1achado, quanto á 1 a parte. 

S. Ex., porém, reclamou e declarou que a emenda do Sr . Santos 
Pereira restabeJecia o bomts simplesmente em .favor da:s indus;trias 
fabris e agrícolas, o que não satisfaz aos intuitos da sua emenda. A' 
vista desta declaração, submetterei a votos toda a emenda do Sr. Matta 
Machado. 

O Sr . . OHidca - Entende que a Mesa tinha resolvido s;abia-
mente, porquanto é evidente que esta emenda contém tres disposições 
completamente diversas. A P trata da applicação dos bonus relativa-
mente á industria agricola; a 2a reduz o bon1ts de titulo de . renda a 
titulo de 100$, inferior ás notas do banco, e, portanto, reduz o bonus 
a papel-moeda; a 3a dispõe quanto ao tempo do pagamento dos juros. 

Sendo, pois, disposições diversas, não podem ser votadas conjun-
ctamente, e assim requer a separação das emendas. 

O Sr. Presidente - Quando declarei que submetti a votos toda 
a emenda queria dizer a 1 a parte estava prejudicada, porque a votação 
não póde mesmo deixar de ser por partes .. 

O Sr. ;Matta Machado (pela o1·dem)-Não se oppõe ao reiqueri-
mento elo nobre deputado, mas entende que o nobre deputado, apre-
sentando este requerimento, aproveitou o ensejo para fallar contra a 
emenda do orador. 

Assim, tambem aproveita o ensejo para dizer que a sua emenda 
tende a facilitar a localisação dos borw.ts, porque se comprehende que 
a localisação de um titulo de 100$, cujo juro é pago trimensalmente é 
:n:uito mais facil que a localisação de um titulo de 200$, cujos juros 
sao pagos semestTalmente . 

_Submettida á votação successivamente por partes, é approvada a 
segumte emenda: 

Ao art. 8°: 
Accrescente-se, depois das palavras - necessidades das indus-

trias nacionaes - as seguintes: - inclusive a industria agricola. 
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Em logar de 200$ a 1 :000$, diga-se - de 100$ ?- 1 :000$00~. 
Em logar ·de - juros pagos semestralmente - d1ga-se - trunen-

salmente.- ll1:(J;.tta ll1aclvado.-Oa1·los Ohag~s.-Pacifico lof'ascarrenhas. 
-J acób da P1aixão.-Fo1'te'f3 J 'UV1queim.- Nelson VaS'conce'Zlos.- Al-
berto Brandão . 

. O Sr. Augusto Montene'gr'o (p'e'la o1·dem) - Sr. Presidente, 
creio que a emenda offerecida pelo nobre deputado, o Sr. Santos 
Pereira, deve ser de novo submettida a votos, visto como V. Ex., 
tendo-a submettido á votação antes da do nobre deputado, o Sr. Matta 
JYiachado, porque julgava ser a medida ahi contida mais m:npla, acaba, 
á vista ela explicação adduzicla pelo nobre deputado por Mmas Geraes, 
de mudar de maneira ele pensar . 

Nestas condições, creio que, á vista ela deliberação que V. Ex . 
acaba de tomar, não considerando prejudicada a emenda offerecicla 
pelo nobre deputado, o Sr. Ma.tta Machado, ao art. 8°, eleve a Ca-
mara ele novo pronunciar-se sobre a emenda do Sr. deputado Santos 
P ereira, porque esta é restrictiva ela já votada . 

Muitos dos Srs. deputados poderiam ter votado a emenda am· 
pliat iva, para depois votarem a restrictiva do Sr . Santos Pereira,. 

O Sr. Presidente declara que o nobre deputado pelo Pará não 
parece ter razão nas considerações que acaba de adduzir. 

Com effeito, declarou que votada a emenda do nobre deputado, 
o Sr. Santos Pereira, estava satisfeito o intuito do nobre deputado, 
o Sr . Jl.1:atta Machado . 

.i'!.. Camara votou a emenda do Sr. S-antos Pereira, depois am· 
pliou votando a elo nobre deputado, o Sr. Matta Machado; por isso 
pensa que a commissão de reclacção offerecerá o seu parecer ele accôr-
clo com o vencido. 

O Sr. Severino Vieira pede a palavra pela ordem e declara que 
a manifestação da Camara sobre a emenda do nobre deputado, o Sr. 
Matta Machado, inutilisou a votação anterior . 

VozEs - Votos!! Votos! 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Si a Camara não se mostrasse tão im-

paciente, pr ocederia á leitura das disposições contidas nessas duas 
emendas e mostraria como esta ultima votação inutilisa a anterior. 

O SR . PRESIDENTE - A' commissã.o de redacção compete redigir 
o artigo de accôrdo com o que foi vencido na C amara. Vou submetter 
a votos a emenda elo Sr. Mayrink ao art . 8° . 

O SR. RosA E SILVA (pe,za ordem) desejava uma explicação por 
parte do nobre autor da emenda, CUJa votação acaba de ser annun-
ciada . 

Embora lhe pareça claro o pensamento que te~e o nobre deputado, 
comtudo, declarando a emenda que os bonu'S terão por fiauça todo o 
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activo e bens do banco, preferindo a quaesquer outros títulos de di-
vidas, é necessario que S. Ex. declare si quer dar aos bonus prefe-
rencia ás notas emittidas pelo banco. 

O SR. MAYRINK - Não, senhor, os bonus não terão preferencia 
ás notas. 

O SR . RosA E SrLVA - Perfeitamente; o nobre deputado declara, 
e deve constar dos annaes, que os bonus não terão preferencia ás notas. 

O SR. SERPA (pela 01·dem) requer votação nominal. 
Submettido a votos, é rejeitado o requerimento . 
Submettida a Yotos, é rejeitada a emenda do Sr . Mayrink . 
E' considerada prejudicada a 1" parte da emenda elo Sr. Homero 

Baptista ao art. 8°. 
Submettida a votos, é approvada a segunda parte, que é a seguinte 

emenda : 
Accrescente-se: 
§ 5. o O Banco da Republica do Brazil levará á conta ele sua car-

teira commercial o emprestimo feito pela carteira de bornus ao conse-
lho municipal da Capital FederaL-Homero Bap#Jsta. 

O Sr. Presidente declara que vai submetter a votos a emenda 
do Sr. Alfredo Ellis e outros ao art. 8° . 

O Sr. Augusto Severo (peiiJa oràem) - Sr . Presidente, no 
mesmo sentido de contribuir com uma parte elos bo11Jws para os Esta-
dos, ha duas emendas, uma do Sr. deputado por S. Paulo e outra do 
Sr . Bellarmino Carneiro . 

A primeira concede só 40 . 000 :000$ e a 2" 213 da emissão ; peço 
preferencia para esta ultima. 

O Sr. Matta Machado (pela ordem) - Sr . Presidente, dese-
jando votar as emendas com conhecimento de causa, peço uma expli-
cação sobre o seguinte ('lê) : 

"Da emissão de 100.000 :000$ em bonws auto risada pelo decreto 
de 17 de dezembro de 1892 ao Banco da Republica do Brazil, serão 
applicados 40.000 :000$ para auxilio á lavoura e á industria dos Es-
tados . " 

A consequencia disto é que o banco não pôde emprestar mais de 
40.000 :000$ á lavoura e industria dos Estados e o resto, 60.000 :000$, 
á lavoura e industria federal. 

E' a interpretação que posso tirar . Parece-me que, em logar de se 
satisfazer assim ao autor da emenda, limite-se este auxilio a réis 
40 . 000:000$000. 

Desejando votar com conhecimento de causa, peço uma explica-
ção, porque não quero dar um voto contraproducente em materia tão 
importante. 
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O Sr. Presidente - Não sou certamente o mais competente 
para dar a explicação que me pede o illustre deputado; mas, pela 
leitura do projecto desde o começo da discussão e apresentação das 
emendas, parece-me que a emenda quer dizer: que 40 . 000 :000$ não 
podem ser emprestados a ninguem a não ser aos Estados . 

Foi como comprehendi. 
I \·. : 

I:'". -"'
12""0 Sr .-Alfredo Ellis (pela 01·dem)- Sr. Presidente, a interpre-

tação dada, ao meu ver, deve ser que o banco é obrigado a dar 
40.000 :000$ só aos E stados, no mínimo; podendo, entretanto, para 
o que tem plena liberdade, ampliar este emprestimo conforme a sua 
conveniencia; e tanto foi este o ~'leu pensamento que peço a V . Ex . 
consulte á casa si dá preferencià para a segunda parte da emenda 
do Sr. Bellarmino Carneiro, que apoio em preferencia á minha por 
ser mais ampliativa . 

./) Sr. João de Siqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, a emen~ 
da do Sr . Bellarmino Carneiro tem duas partes, e penso que a votada 
de preferencia eleve ser: (lê): 

"Sendo um terço da emissão para as em prezas fundadas na ca-
pital e os clous terços restantes para as localidades nos E stados da 
União." 

Esta é a que deve .ser votada, por ser mais lata elo. 1que a que 
distribue 40.000 :000$ para a lavoura e industria dos E stados. 

O Sr. Matta M.achado - Comprehendo, Sr. Presidente, o pen-
samento do autor da emenda, mas é preciso que a commissão de re-
dacção fique prevenida para não sahir a cousa ás avessas . 

Interesso-me tanto pelos Estados como os que mais se interes-
sam, por isso chamo a attenção de V. Ex . e da commissão de redacção 
para o modo por quo está redigida a emenda. (Lê . ) 

Ora, é preciso ·pelo menos que a redacção fique clara. 
A maior parte das emprezas que funccionam nos Estados são 

localisadas na Capital Federal, nella teem a sua séde e por conse-
quencia é preciso que, si fôr approvada a emenda, fique bem clara na 
redacção o seu pensamento, que é auxiliar as emprezas que funccio-
nam nos Estados, embora tenham séde na Capital Federal (Apdiados.) 

O Sr. Presidente - A emenda do Sr. Bellarmino Carneiro 
tem tres partes. 

Este substitutivo constitue a 2n p ar te. Foi para ella que o Sr. 
Maranhão pediu preferencia. 

O SR. RosA E SILVA- V . Ex. vae submetter á casa a preferen-
cia para a 2n parte da emenda? 

O SR . PRESIDENTR- A 2a parte da emenda é : - supprima-se as 
palavras taes e taes ... 
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O Sr. R.osa e Silva - O Sr. Maranhão pediu preferencia para 
a 2a parte da emenda assim concebida : - sendo um terço da emissão 
para as emprezas fundadas na capital, e os dous terços restantes para 
as fundadas na União. 

Esta é a preferencia requerida. . . 
A duvida levantada pelo nobre deputado por Mmas precisa ser 

explicada, porque a Camara precisa saber como vae votar esta emen-
da, para que a commissão de redacção a possa redigir de accôrdo com 
o pensamento da C amara. 

O nobre deputado por Minas Geraes entende que estes auxílios 
podem ser prestados por emprezas que tenham por fim realizar me-
lhoramentos nos Estados, mas cuja séde se acha aqui na capital. 

Creio, porém, que o pensamento do nobre deputado por Pernam-
buco foi o contrario, isto é, que este emprestimo seja feito a em-
prezas que teem sua séde nos Estados, unicamente. Creio que· foi este 
o pensamento do nobre deputado. 

·S. Ex. está presente, e nos póde fazer o obsequio dé e~plicar 
o seu pensamento, para que a Camara, com perfeito 'conhecimento do 
assumpto, possa decidir da sorte da emenda. 

·Si o pensamento de S. Ex. fôr conceder emprestimos a em prezas 
que teem séde nos Estados e estão indentificadas com os interesses 
destes, o n;teu voto é favoravel a sua emenda; no caso contrario, pre-
firo a emenda do nobre deputado por S. Paulo, o Sr. Alfredo Ellis. 

O Sr. Bellal'mino Carneiro - Devo dizer que effectivamente 
o meu pensamento é que estes auxílios sejam prestados ás emprezas 
locaes nos Estados e não ás emprezas que, embora sejam dos Estados, 
tenham organisação aqui na capital. 

Quero que o beneficio se estenda ás emprezas locaes nos Estados. 
Consultada a casa, é concedida a preferencia para a emenda do 

Sr. Bellarniino Carneiro. 

O Sr. Presidente - V ae-se submetter a votos a emenda do Sr. 
Bellarmino Carneiro, que diz "sendo um terço para as em prezas fun-
dadas na capital, e os dous terço.s para as localidades nos Estados da 
União". 

O Sr. Almeida Nogueira (peta ordem) deseja que o illustTe 
autor desta emenda explique o seu pensamento, porque é muito 
importante para que a commissão de redacção se ache habilitada a 
redigil-a de conformidade com este pensamento, si a Camara o ap-
provar. 

Nesse artigo, se trata de emprezas fundadas na capital e nos Es-
ta-dos. 

Ora, essa expressão - emprezas - ~m 1° logar é vaga mas em 
sua amplitude poder-se-ha comprehendEn·, não ·só aquellas 'emprezas 
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organisadas anonymamente, como as que tenham um unico director ou 
· proprietario. _ 

A expressão traz duvidas a respeito. 
Parece-me que se póde restringir essa disposição ás em:prezas 

que tenham muitos proprietarios. 
Pergunto, pois, ao illustre autor, si a5 emprezas que teem um 

unico proprietario podem gosar desse beneficio. 

O Sr. Bellarmino Carneiro (pela o1·dem) -Correspondendo ao 
appello do nobre deputado, tenho a dizer que o meu pensamento, não 
póde ter sido restringir o auxilio a esta ou áque.Ua emprBza constitui-
da por accionistas, por muitos indivíduos, por companhias ou por 
um unico proprietario. Eu, consignando esta disposição, tive em 
mente legislar para todos. 

Submettida a votos, é approvada a s&guinte emenda: 
Sendo um terço da emissão ,para as emprezas fundadas na capi-

tal e os J.ous terços restantes para as localidades nos Estados da União. 
·Sala das sessões, 27 . de julho de 1893.-Bella.rmino Carneiro. 

São consideradas prejudicadas as emendas dos Srs. Alfredo Ellis 
e outros, do Sr. Sodré, bem como a primeira parte da do Sr, Bellar-
mino Carneiro. 

O Sr. Fróes da Cruz (pela 01·dem) tem duvida sobre o modo 
por que deve redigir o art. 8° depois da emenda do Sr. Matta Ma-
chado. 

O artigo diz - industrias nacionaes - comprehende, pois, to-
das as industria·s. 

O nobre deputado por Minas manda accrescentar - inclusive a 
agrícola, e a Camara vota! 

Pois essa indus'tria não está comprehendida na expressão gene-
rica - industrias nacionaes? 

Pe.nsa que a emenda do Sr. Sodré devB ser votada, não só porque 
restabelece o termo - industrias nacionaes, - como porque trata 
do modo ainda não previsto da divisão dos auxilit>s, mandando-os 
dar em p'roporção ao desenvolvimento das industrias nos Estados. 

Finalmente, pensa que a emenda do Sr. Bellarmino, que foi vo-
tada, não é clara. 

O autor usou da expressão - fundada e localisada. 
A empreza fundada na Capital Federal póde ser localisada em 

qualquer Estado e esta empreza tetá duas quotas pela localisação e 
pela fundação? 

E' preciso esclarecer. 

O Sr. Presidente diz que o nobre deputado não tem razão; a 
emenda ficou prejudicada. " 
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Submettida a votos, é rejE?itada a emenda do Sr. Montenegro ao 
art. 10. 

E' considerada prejudicada a emenda do Sr. Homero Baptista 
e Ferreira Pires ao art. 10. 

Submettida a votos, é rejeitada a emenda dos mesmos senhores 
ao art. 11. 

E' considerada prejudicada a primeira parte da emenda do Sr. 
Bulhões ao art. 11, e o Sr. Presidente annuncia a votação da segun-
da parte. 

O Sr. Matta Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. 
considerou prejudicada a primeira parte da emenda offerecida pelo 
Sr. Leopoldo de Bulhões, porque ella se refere á lei de 1875, cuja re· 
vogação pedia o nobre deputado, o Sr. Homero Baptista, cuja emen-
da foi rejeitada pela Oamara. 

Entretanto, V. Ex. declarou que a ultima parte da emenda não 
está prejudicada, porque se refere á lei de 1885. 

Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer o seguinte esclareci· 
mento. 

À lei de 1875, que autorisava o governo a emprestar aos banco·s 
sob caução de apolices e titulo.s de' carteira, quando se dessem crise-s 
de praça, foi revogada posteriormente e mais tarde veiu a lei de 
1885, que fez reviver a mesma lei de 1875. 

À' vista do exposto, veem os nobres deputados que a lei de 1875 
e a de 1885 -são uma e a mesma cousa. 

Nestas condições, si a Oamara já acceitou a emenda que manda 
revogar a lei de 1875, ip\SO facto considera revogada a lei de 1885, 
porque é aquella que estaria em vigor hoje. 

Apenas contra as leis de 1875 e 1885 ha uma differença, é que, 
por uma consentir o governo o emprestimo .sob caução de apolices e 
tiiul()IS de, Qarooira e :a out ra, ~de 1885, é mais restricta, que só permit-
te o emprestimo sob caução de apolices de divida publica. 

Ora, si a Oamara julgou não dever revogar a de 1875, menos 
revogará a de 1885. 

O Sr. Leopoldo de Bul'hões (pela ordem) - Sr. Presidente, 
propunha a suppressão das leis de 1875 e 1885 para evitar que o go-
verno tivesse a faculdade de fazer nova emissão. 

. Desde, porém, que a Oamara rejeitou a primeira parte da mi-
nha emenda, retiro a segunda e peço a V. E x. que a consulte neste 
rontido. 

Consultada a casa, é concedida a retirada. 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Mayrink ao · 

art. 11. 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda dos Srs. Homero Ba-

ptista e Pires F erreira, suppressiva do art. 12. 
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E' considerada prejudicada a emenda do Sr. Mayrink ao art 12 . 
Submettidas successivamente a votos, são rejeitadas a:s emendas 

•Jos Srs. Homero Baptista e Ferreira Pires aos arts. 13, 15 e 16 . 
Submettida a votos, é approvada a seguinte emenda: 
Accrescente-se: 
Art. Toda a moeda cunhada por conta do governo será destinada 

&o resgate e incineramento de somma equivalente de papel-moeda. 
A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a ~7, será gratui-

ta. - Homero Baptist/a. - F e1'1·eim Pires. 
Submettida a votos, é rejeitada a outra emenda alludida dos mes-

mos senhores. 

O Sr. Presidente - Vou 
do Sr. Mayrink, que autorisa o 
de importação nas alfandega·s 
União, etc. 

submetter a votos a emenda additiva 
governo a cobrar em ouro os direitos 
e repartições de arrecadação da 

O Sr. Severino Vieira (pela ordem)' - Sr. Presidente, tenho 
recei o de fundamentar o requerimento e apresento-o só no proposito 
de· não contrariar o animo da commissão. 

Como a materia que .se vae votar é talvez 
que se têm votado e a votar, peço a V. Ex. 
si consente na votação nominal. 

a mais importante das 
que consulte á casa 

Consultada a casa, é rejeitado o requerimento. 
Submettida a votos, é rejeitada a emenda. 
Submettida a votos, é approvada a seguinte emenda: 

Art. Nenhum banco de deposito e descontos poderá operar ou 
continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, pelo 
menos, 50 % do seu capital. 

. Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou ISUccur.saes do 
banco com séde no estrangeiro. 

E' considerada prejudicada a outra emenda additiva do Sr. May· 
rink, e bem assim a do Sr. Severino Vieira. 

Assim emendado, é approvado em 3a discussão e enviado á com-
missão de redacção o projecto n . 39, deste anno, dispondo sobre o 
decreto n. 1.167 de 17 de dezembro de 1892 e dando providencias so-
bre emissões bancarias. 
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SESSÃO DE 9 DE AGOSTO 

Pa1·ecer sobre as em•enidas approvadas em 3a aJiscussão ÕJo projecto 
n. 39 A, deste anno, que dJispõe sob1·e o decreto n. 1.167 de 17 de 
dezembro de 1892 e dá providenci'as sobre emissões bancari~s ... ,.,::-.: r 

A commissão de redacção, tendo examinado cuidado.samente, para 
cumprir o seu dever regimental, todas as emendas e ar tigos additi-

vos adaptados na terceira discussão do projecto 
Parecer n. 39 A, do corrente anuo, verificou que as emen-

das offerecidas a diversas disposições desse pro-
jecto, e tque for-am approvadas pela Gamar a, teem evidentemente re-
lação immediata com a resper.tiva m ateria dessas disposições, como 
a do deputado M ayrink ao art. 2°, a do deputado Glicerio ao para-
grapho unico do art. 3° e as dos deputados Matta Machado e San-
tos Pereira ao art. 8°; mas deparou com quatro additiV'OS ao pro-
jecto, que foram igualmente approvados pela Camara, para serem 
inserto,s onde a commissão de redacção conviesse inserir, mas que, evi-
dentemente, encerram materia nova e não podem, portanto, ser con-
templados na redacção final de tal projecto sem que, submettidos a. 
mais uma discussão, n a fôrma do art. 129 elo regimeni!o interno, se-
jam de novo approvados pela Camara, á qual ainda assiste o direito 
ele reieital-os ou corrigir-lhes, por emendas, a redacção. 

Esses additivos são os seguintes : 
1.0 Accrescente-se: 
§ 5.0 O Banco da Republica do Brazil levará á conta de su a car-

teira commercial o emprestimo feito pela carteira de bonus ao con-
selho municipal ela Capital Federal. - Homero. 

2.0 § A emissão de bomts será destinada especialmente a auxi-
liar emprezas industriaes existentes em boas condições de credit o e 
desenvolvimento, sendo um terço da emissão para as emprezas fun-
dadas na capital e os dous terços restantes para as localisadas nos 
Estados da União. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1893. - BellannJino Carneiro. 
3.0 Accr:escente-,se: 
Art. Toda a moeda cunhada por conta do governo será destinada 

ao resgate e incineramento ele somma equivalnete de papel-moeda. 
A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gratuita. 
4.0 Art. Nenhum banco de deposito e descontos poderá operar ou 

coutimwr u operar sem h aver r ealisado effectivamente no paiz, pelo 
menos, 50 % do seu capital. 

E sta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com séde no estrangeiro . 

Com relação aos dous ultimas additivos até parece á comm1ssao 
qne não deviam ter sido acceitos á discussão pel a presidencia ela Ca-
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mara, por incorrerem na prohibição expressa do art. 124 do reg1· 
mento interno; mas, como foram já votados pela Camara, pensa a 
commissão que ainda poderão ser por ella reconsiderados nessa nova 
discussão, a que devem ser submettidos, de accôrdo· com o art. 129 
do mesmo regimento . 

O que a commissão, porém, não póde admittir é que para re-
duzil-o á devida fórma·, como lhe recommenda o art. 130 do referido 
regimento, tenha já sido pela Camara adaptado definitivamente o 
pro,iecto n. 39 A, deste anno, desde que aquelles additivos, apresen-
tados e approvados em 3a discussão do projecto, ainda dependem de 
mais uma discussão e vota ção. ex-vi elo art. 129 elo mesmo regimento, 
pelo que se julga impossibilitada de cumprir aquelle dever regimental. 

Assim, req-i.ter que, submettielos a mais uma discussão e votação os 
mencionados adclitivos em respeito ao regimento interno, volte o pro-
jecto com o.s que forem approvaclos á commissão, para que possa esta, 
de accôrêfo com o vencido defin·itivamente, reduzil-o á devida fórma, 
em observancia do art. 130 elo mesmo regimento . 

.Sala das commissões, 9 de agosto de 1893. - L eovigildo Filg1tei-
ms, relator. - Fróes da Cn~z. - J. de Se1·pa (vencido, em parte). 

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO 

O Sr. Oitic.ica não póde comprehender c'Omo a comm1ssao de re-
clacção tivesse destacado do projecto algumas emendas para sobre ellas 
se pronunciar de novo a Camara ao mesmo tempo que acceitava 
outras. 

Comprehenelia que a commissão de redacçã'O provocasse de novo 
o juizo da Camara ·sobre todas as emendas. ou sobre todo o decreto, 
mas não comprehende a selecção que a illustre commissão fez das 
emendas. 

O •orador analys-a as emendas exceptuadas pela commissão de re-
clacção, mostrando que, si é preciso que a Camara se pronuncie sobre 
estas, é igualmente preciso que se não pronuncie sobre as outras. 

A commissão de redacção espera que a Camara venha reconside-
rar o seu acto approvand'O essas emenda·s. 

Ora, taes emend1as são justamente as que até certo ponto corri-
gem o decreto de 17 de debembro e melhor garantem os interesses ge-
raes. ' "'· ... F" \~fi ····;, 

Si a commissão de redacção pensa que se deve abrir nova dis-
cussão sobre algumas emendas, então, pensa o orador que tal discus-
3ão dtwerá recusar toda·s as emendas como · o decreto. 
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Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra conjunctamente em discussão 
o seguinte requerimento: 

Requeiro que o projecto n . 39 B, volte á respectiva commissão 
para redigil-o conforme o vencido. 

Sala das sessões, 11 ele agosto de 1893. - Leite e Oifíicica. 

O Sr. Homero Baptista - Sr. Presidente, por mais que consi-
dere a alta capacidade dos illustres membros da commissão ele reda· 
cção, não possQ privar-me de faze1; breves considerações sobre o pa-
recer que ora •se discute. 

Discordo da opinião elos honrados deputados. 
O pro.iecto foi adoptado definitivamente pela O amara; não tem, 

pois, mais logar que sejam submettidas a uma nova discussão as emen-
das já appr•ovadas, ainda mesmo que contenham materia nova, porque 
neste caso devia ter-se observado o art. 120 do regimento interno, que 
determina que essa discussão se verifique na sessão seguinte á da 
votação em 3° debate. E' isso o que manda o regimento, que foi feito 
para ser cumpridü. 

A disposição unica do regimento que tem cabimento no presente 
caso, é a do art. 130, que determina que a Oamara só póde emendar 
a redacção de um projecto a·doptado definitivamente. si reconhecer que 
f.nvolve incoherencia, contTadicção ou absurdo manifesto entre as suas 
disposições. 

Ora, Sr. Presidente, ninguem dirá que a emenda que constitue o 
§ 5° do art. 8° contém ml'lteria nova, porque dispõe ácerca dos bon7.tS. 

O art . 8°. como V. Ex. sabe, crea os bonus, estabelece a sua im-
porta.ncia. os iuros. a sua gar antia, toda a fórma regulamentar emfim 
dessa nova especie de papel-moeda. 

O § 5°, acceito pela Onmara, apenas contém uma disposição de 
caracter meramente adminish·ativo, em nada Rltera. em nad a modi-
fica as disposições ·do art . 8° do projecto approvado pela O amara. 
Não é llmR i!i.sposição contra os honus. contra .a sua fórma> caracterís-
tica e singular; é R penas um A. disposição moTAlisadora, para que os 
bon7J,s tenh:-nn sómPnte a Annli.c:-JCão que a lei lhes <leu. para que não 
continue o B:mr.o da Rennhlira A.. emprestai-os ás camaras municipaes, 
que ni.nguem dirá aue são i.ndustrias . 

Tive occasiã.o de propor A a 0AmRTa de acceit.ar um artigo addi-
tivo. estabelecendo qne a moedA c1mhflda nor conta fio I!Overno tivesse 
appli cn ciio especial para o resgate de somma equivalente do nosso 
papel-moeda. 

Não comprehenno ,' ST . PreRi r1ente. como a illust.rRda. commissão 
entende que esta dispoRicão contém materia incdhe1·ente ott contmdi-
ctoria ou ahsnrdo m.a;ni:festo , ele modo aue não possa conter-se dentro 
do regimen do decTeto de 17 de dezembro. . 

No art. 10 do decreto trata da conversão das notas a.ctualmente 
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existentes. Pois, o artigo additivo, acceito pela C amara, não faz mais 
do que confirmar o principio já adaptado pela mesma Camara e não 
faz mais do que estabelecer um principio acceito pela totalidade dos 
economistas a respeito da necessidade da conversão do papel-moeda, 
quando este não equivale realmente á moeda verdadeira. 

Nestas condições, Sr. Presidente, a respeito das duas emendas 
que tive occasião de propôr, me parece que não milita em favor da 
commissão de redacção nenhum motivo plausível que possa forçar a 
Camara a acceitar a sua opinião, condemnada em frente do art. 130 
do regimento. 

Era a observação que eu tinha a fazer. 

O Sr. :Matta Machado - Sr. Presidente sinto não poder con-
cordar com a honrada commissão de redacção' que pede uma nova 
discussão sobre as emendas approvadas. 

O regimento me parece que é muito claro sobre o assumpto, dis-
pondo que, apenas as emendas em 3a discussão. sejam sujeitas á uma 
4a, quando encerram ma teria nova ou estranha ·ao projecto; e por 
maior que seja a minha boa vontade para con cordar com a illustre 

.r,ommissão de redac<;ão, sou forçado a discordar, porque nenhuma das 
emendas encerra materia nova ou estranha ao projecto. 

A primeira dellas estatue aue sei::t levada á conta da carteira 
commerr-ial o emprestimo feito á Intendenci.a Municipal pela carteira 
de auxílios ás industTias, por meio de bonws. 

SBm querer agor·::t tra tar ele meritos dest-a emenda, direi apenas 
que ella não póde ser considerada materia nova, porque a tem sim-
plesmente por fim regular a apnlicacão dos bonns e sendo a Camara 
conhecedora aue uma parte delles foi applicada a um emprestimo, 
manda annullar estn operação transportando-a para outra carteira. 

Isto não é materia nova. 
A outra emenda refere-se á mesma cousa, a do Sr. Bellarmino 

Carneiro que manda Rpplicar um terco dos bonu,s. ás industrias da 
Capital Federal e dons terços ás dos Estados. 

Em relação a esta emen da acredito que a commissão poderia mo-
dificar a sua redacção de tal modo que ficaRse claro o seu pensamento. 

Ouvimos, porém, o autor da emenda explicar o que entendia por 
localisação nos Estados e creio que tendo a Camara votado esta emen-
da, depois da explicação, sanccionou o modo de ver do seu autor. 

Por consequencia, se viesse a redacção modificar o vencido, na-
turalmente a Camara não acceitaria, apezar ele terem todos compre-
henclido mais tarde que não era isto que convinha fazer porque se o 
fim . da emenda era favorecer os Estados, todos sabem que hoje só 
pó de prejudicai-os. 

O projecto, porém, tem de ir ao Senado . onde será forçosamente 
modificado, para voltar á Camara e com certeza esta emenda será 
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alli _!!lodificada; não vejo necessidade de uma nova discussão agora 
para contra o regimento modificai-a. 

Quanto ás outras emendas, não vejo que creem materia nova, 
porque ou mandam applicar ao resgate de papel-moeda a moeda me-
tallica, que fôr cunhada. por consequencia não ha materia nova na 
emenda do Sr. Homero Baptista, visto o decreto tratar do resg-ate do 
papel-moeda. e nem na do Sr. Mayrink que exige 50 % realisados 
para que os bancos de deposites possam funccionar. 

Nestas condições votaria a favor do requerimento do Sr . Oiticica 
pedindo a V. Ex. e á casa que com a maior rapidez se complete o 
serviço, para que o Senado possa tomar conhecimento deste projecto 
e devolvel-o a esta Camara quanto antes . (Mwito bern.) 

O Sr. Rosa e Silva - Sr. Presidente, · começarei por declarar 
que não me parece regular o parecer em discussão. 

A' commissão de redacção incumbe pelo regimento redigir as 
emendas e proiectos approvados pela Camara, mas não verificar ai 
as emendas offerecidas aos projectos passaram na casa pelos turnos 
regimentaes. 

A commissão de redacção tem pelo regimento obrigação de veri-
ficar simplesmente si o project.q e emendas approvadas contêm inco-
herencias, absurdo ou contradi~ção, e o principio que resultaria da 
acceitação do parecer seria dar á commissão o direito de renovar as 
discussões das questões i á resolvidas pela C amara .. . 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - Mas, a C amara ainda nada re-
solveu de definitivo. 

O SR. RosA E SrLVA - . .. isso seria um precedente perigoso que 
não se póde acceitar. 

Qualquer membro da Camara p6de fazer individualmente este 
requerimento. mas não a commissão. como questão de redacção. 

O RR. MATTA MACHADO dá um aparte. 
O SR. RosA E SrLVA- Diz o meu illustre collega: si as emendas 

contiveRRem ma teria nova, a commissão estava no seu direito; divirjo 
de V . Ex. · ,_,_?·- · 

Por occasião da votacão das emendas, Sr. Presidente, á C amara 
e a V. Ex. cumprem verificar si as emendas conteem ma teria nova e 
sujeital-a1s á JlOV~. discussão e votação, nos termos do art. 129. 

Approvadas as emendas e adaptado definitivamente o projecto, 
vae este á commissão de redaccão. exch•,ivamente para ser redigido, 
conforme os termos elo art. 130 do regimento. 

Por consequencia, a questão que se discute deve s~r ?o!locada em 
outro terreno. Os membros da commissão podem Individualmente 
requere-r que -as emendas S'ejam -submetti-da1s á nova -discussão. mas a 
commissão não tem o direito de propôr este alvitre, como ~ommissão 
ele redacção. 

I 
I 
' 
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Os SRs. MATTA MACHADO E ouTRos dão apartes. 
O SR. RosA E SrLVA -V. Ex. comprehende que uma questão 

é a redacção de um projecto e respectivas emendas, e outra a de uma 
nova discussão e votação de emendas já adaptadas. 

O que se acha em discussão é a interpretação do art. 129 do re-
gimento. Essa interpretação cabe á Mesa. 

E' uma questão importante que cumpre resolver. 
O nobre deputado, que me precedeu na tribuna, sustenta que as 

emendas approvadas conteem materia nova, em opposição á commis-
são, que considera quatro das emendas approvadas, duas nem poderiam 
ter sido acceitas pela Mesa, e que ·as outras duas constituem ma1Jeria 
nova. 

Comprehende V. Ex. que é preciso firmar o precedente, para 
que não possa a commissão de redacção ter este arbitrio de ser o juiz 
de abrir nova discussão sobre certas e determinadas emendas. 

Eis o que diz a commissão (lê): 
"Com relação aos dons ultimas additivos, até parece á commis-

são que não deviam ter sido acceitos á discussão pela presidencia da 
Camara, por incorrerem na prohibição expressa do art. 124 do re-
gimento interno; mas, como foram já votados pela Oamara, pensa a 
commissão que ainda poderão ser por ella reconsiderados nessa nova 
discussão, a que devem ser submettidos, de accôrdo com o art. 129 do 
mesmo regimento." 

Os dons additivos são os seguintes (lê): 
3. 0 "Accrescente-se: 
Art. T·oda a moeda cunhada por conta do governo será destinada 

ao resgate e incineramento de somma equivalente de papel-moeda. 
A cunhagem, em quanto o cambio fôr inferior a 27, será gratuita. 
4. o Art. Nenhum banco de deposito e descontos poderá operar 

ou continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, 
pelo menos, 50 % do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com séde no estrangeiro." 

O primeiro evidentemente se relaciona com o projecto que co-
gitava do resgate do papel-moeda. A Mesa não podia absolutamente 
recusal-o. 

Nas mesmas condições está a emenda do Sr. Mayrink, que exige 
que nenhum banco possa operar sem haver realisado no paiz, pelo 
menos, 50 % do seu capital. 

Desde que o projecto legislava sobre organisação bancaria, é claro 
que esta emend·a não podia tambem ser recusada pela Mesa. 

llfas, Sr. Presidente, inquestionavelmente, estas duas emendas 
constituem materia novtt. 

O SRs. OrTICICA E LEOVIGILDO FrLGUEIRAS dão apartes. 
O SR. RosA E SrLVA - Porém, a nobre commissão de redacção 
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opina diversamente: considerou estas inacceitaveis, contrarias ao re-
gimento, e considerou ma teria nova as duas outras emendas: uma do 
Sr. Homero Baptista e a outra, a ·do Sr . Bellarmino Carneiro, que 
diz (lê) : , 

"§. A emissão de bonns será destinada especifl1mente a auxiliar 
emprezas industriaes existentes em boas condições de credito e desen-
volvimento, sendo um terço da emissão para as emprezas fundadas 
na capital e os dous terços restantes para as localisadas nos Estados 
da União. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1893. -Be.ZZarmino Carneiro." 
Aqui, Sr . Presidente, é que se accentúa a minha extranheza em 

relação ao parecer da nobre commissão de redacção. 
Não ha duvida que o decreto e todos os projectos approvados 

pela Ca.mara consignam a idéa da emissão de bonus para auxilio ás 
industrias. . . . 

, A emenda do Sr. Bellarmino Carneiro dispõe sobre a distribuição 
dos bonus, e, portanto, não contém ma teria nova . 

Por conRer.rninte. Mta emenda é dflauell!lR que, em face do regi-
mento, não podem absolutamente ser suieitas á nova -discussão. 

O.uanto á interpretacão fl dar. ella ficou muito clara. 
O nobre denutado por Min fls foi o primeiro a levflntar a questão 

de int.erpretRcão, e o nobre deputado -por Pernambuco, autor da 
emenda, declarou oue o seu -pen~flmfmto era aue os bonus fossem para 
as indust.rias locRliRi!flfls nos Estados. isto é. par"' as emprezas que 
tiverem séde noR Estildos e que se acharem indentificadas com os im-
tereSRPR desses Estados. 

E xcluiu -por conRA211inte mnito claramente, e isto consta da acta 
e dos ext.rnct.os nnblicl1 clos. as diversas emprezas que se org-anisaram 
lloui na Capital Federal sob o pretexto de refllizar mAlhoramentos nos 
Estados. mAs aue em geral teem apenas por fim explorar os Estados 
e nã.n auxiliai-os. 

E sse foi o pensamento que ficou claro e a Camara assim votou 
com nerfeito conhecimento de causa, e . é o que o patriotismo nos 
manda manter. 

Mas, Sr. Presidente, si essa emenda, pelo facto de cogitar da 
applicaqão dos bom,?.LS, constitue materia nova, como é que a cnmmis-
são deixou de considerar ma teria nova o substitutivo do Sr. Glicerio 
ao §. 3° ? No proiecto approv·ado em 2a discussão, o Sr. Glicerio havia 
consigna•do a idéa de que o governo entrasse em accôrdo com os 
bancos emissores que foram privados do direito de emittir pelo de-
creto de 17 de dezembro para, indemnizal"as. 

Mas a Camara não approvou disposiqão nenhuma que estabelecesse 
o modo pratico de se fazer essa indemnização. 

Em terceira discussão, o nobre deputado por S . Paulo reproduziu 
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a sua idêa de indemnização ·a'Os bancos, modificou-a e accrescen-
tou (lê): !,~ _,:i ,\imk. 

"A ind~mnização será baseada sobre os juros das apolices deposi-
tadas, quando constitutidos nesta especie os lastros, ou sobre os juros 
das apolices substitutivas do encaixe metallico, durante o prazo de 
seus pri vilegios, 

Sala das sessões, 26 de julho de 1893 .-Glicerio ." 
Eu quizera que a illustre commissão de redacção me dissesse onde 

é que esta disposição se achava consignada no projecto ~ Como é que 
considera materia nova uma emenda que reproduz o que dizia o pro-
jecto ... 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não considero materia nova o 
que já foi discutido e votado. 

O SR. RosA E SILVA - . . . e não considera nova esta parte da 
emenda . do Sr. Glicerio, de que o projecto não cogitou e que é in-
questionavelmente, uma ma teria nova em substancia ~ 

Este incidente, Sr. Presidente, demonstra a necessidade de se 
firmar a interpretação do art. 129 do regimento. A minha opinião 
é que todas as emendas approvadas em 3" discussão devem ter uma 
nova discussão . E' claro que não posso applicar esta regra ás emendas 
em ·questão, por isso que diversa é a disposição do regimento, mas as 
duvidas que se le:vantam e o que occorreu por occasião da 3" discussão 
da reforma bancaria, aconselham que se generalise o principio. 

Tivemos emendas apresfntadas aqui na 3" discussão da reforma 
bancaria na vespera ou ante-vespera do encerramento, emendas im-
portantes que não puderam por isso ser discutidas. Felizmente cahi-
ram; mas é justo que uma emenda apresentada em 3a discussão, á 
ultima hora, e que póde ser approvada sem maior estudo, seja · sujeita 
a uma nova discussão . 

Isto é tanto mais justo quanto o principio corrente, dominante 
nesta Oamara, em relação a todas as discuss.ões e votações, é que 
todas as ma terias passam por duas votações e duas discussões. 

Assim acontece em relação ás emendas approvadas em 2a dis-
cussão. 

Si as emendas approvadas em 3a discussão ficarem isentas de. 
uma nova discussão, poder-se-ha dar o absurdo de restabelecer-se uma 
emenda rejeitada em 2a discussão, havendo por consequencia duas 
votações que se excluem, sem uma terceira que venha firmar a verda-
deira opinião da O amara. 
. Mandarei neste sentido uma indicação á Mesa·, e, prevenindo a 
hypothese da approvação do parecer da commissão, que opina que 
quatro das emendas tenham outra discussão, mandarei tambem, con-
junctamente com o meu illustre collega por Goyaz, um requerimento 
propondo que, si fôr approvado o parecer da commissão, seja a Mesa 
quem indique á Oamara, entre todas as emendas, quaes as que con-
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teem materia nova e por esse facto devem ser sujeitas a uma nova 
discussão. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra conjuntamente em discussão 
o seguinte requerimento : 

Si fôr approvado o parecer da commissão de redacção, requere· 
mDs que a Mesa interponha parecer sobre todas as emendas approvadas 

em 3n discussão, para indicar quaes as que consti-
R'equerimento tuem ma teria nova. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1893. -
Rosa e Silv;a.-Leopoldo de Bwlhões. 

V em á Mesa,, é lida e enviada á commissão de policia a seguinte 
indicação: 

Indico que se substitua a 2n parte do art. 129 pela seguinte: 
As emendas adoptadas em 3" discussão passarão por mais uma 

discussão na sessão seguinte, com os artigos a que se referirem. 
Nesta discussão não poderão ser offerecidas outras emendas, salvo 

de redacção. 
Sala das sessões, 11 de agosto de 1893 .-Ro's'a e Silva. 

O Sr. Leovig.Hdo Pilgueiras diz que, relator do parecer da 
commissão, cabe-lhe o dever de replicar á impugnação do. honrado 
deputado por Pernambuco, o Sr. Rosa e Silva, unico or-ador .que sobre I 
a materia em discussão ouviu, por ter entrado neste recinto quando, 
após outros illustres preopinantes, já orava S. Ex. 

E para attender a todas as ponderações, que a respeito se pro-
duziu, carece de dividir a sua replica em duas partes : 

1", quanto á arguição de incompetencia da commissão de redacção 
para submetter á deliberação da Camara as duvidas que lhe occorre-
ram com relação ao modo de redigir o projecto com todas as emendas 
e artigos additivos votados e que lhe foram remettidos para esse fim; 

2a, quanto á arguição de que, em face do regimento, não é proce-
dente a duvida suggerida no parecer e que, não obstante, deveria ter 
a commissão redigido o projecto, independentemente de mais uma 
discussão, pelo menos, dos additivos a que se refere o mesmo parecer. 

Não procede á arguição da incompetencia da commissão de re-
dacção para submetter á deliberação da Camara duvidas relativa-
mente ao modo por que deve elaborar a redacção final de um projecto 
de lei, quando entender que tal projecto não está ainda definitiva-
mente approvado, por dependerem de mais uma discussão, emendas ou 
additivos approvados na 3a discussão. 

Já no anno passado, não só a proposito da redacção final do pro-
jecto de lei bancaria, tendo havido duvidas sobre a redacção de um 
artigo, a commissão de redacção provocou da Camara, pr meio de um 
parecer, a solução de uma duvida, pronunciando-se a Camara no sen-
tido desse parecer, não obstante certas ponderações produzidas pelo 
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nosso illustre collega o Sr. S~verino Vieira, mas tambem sobre o 
projecto orçamentario da receita do paiz, a commissão de redacção, 
encontrando em uma das emendas, approvadas em 3" discussão, um 
imposto .sobre industrias e profissões para o Districto Federal, na 
qual fôra consignado para o poder municipal' da capital da União o 
direito exclusivo de tributar as industrias e profissões, apresentou 
um requerimento, que foi approvado pela Oamara, para que fosse 
eliminado desse orçamento o alludido imposto. 

A commissão, por duas vezes, portanto, teve, no anno passado 
occasião de proceder, para melhor orientar-se no cumprimento do 
dever imposto pelo art. 130 do regimento, do mesmo modo por que 
acaba de proceder com relação a este projecto, cuja redacção final tem 
de apresentar á deliberação da Oamara, e, então, nenhuma duvida 
surgiu sobre a .sua competencia para assim proceder. 

Encontrando no regimento duas disposições distinctas, relativas 
a emendas e additivos apresentados em 3" discussão, a commissão con-
siderou como seu primeiro dever verificar si, para cumprir a do 
art. 130 do mesmo regimento, devia proceder á redacção final do 
projecto sem que este estivesse definitivamente adoptado pela Uamara. 

Para isso, examinou emenda por emenda, additivo por additivo, 
apresentados durante a 3u discussão e approvados com o projecto, e 
verificou que entre esses additivos alguns havia que contmham evi· 
cientemente materia nova, sobre a qual a Oamara apenas uma vez se 
tinha pronunciado, isto é, quando votou o projecto já em 3a discussão. 

Realmente, diz o art. 130 que " adoptado definitivamente o pro-
jecto, a commissão de redacção reduzil-o-ha á devida fôrma", etc . 

Mas o art. 129 diz (tê) : "Si as emendaa adaptadas em 3u discus-
são contiverem ma teria nova, passarão por rnwi.,s urna discussão." 

Assim, si o orador demonstrar que as emendas, a que se refere o 
parecer da commissão, adaptadas na 3a discussão deste projecto em 
questão, continham mate1-ia nova, é evidente que a commissão de re-
dacção não podia reduzil-o á devida fôrma sinão depois de discutidas 
e approvadas pela Oamara m.ai!s uma vez e~sas emendas additivas, 
porque, dependendo ellas ainda dessa nova discussão e votação, não 
se podia considerar definitivamente approvado o projecto com as 
emendas para proceder a commissão á sua redacção f inal. 

Com effeito, emquanto nessa nova discussão não lhes pudes~em 
ser offcrecidas outras emendas sinão de redacção, comtudo poclenam 
ser rejeitadas ou, pelo menos, corrigidas na fôrma por . emendas de 
redacção, que tornassem mais claro o pensamento do legislador sobre 
a ma teria nella contida. (A poiado.s e não apoiados,· apartes. ) 

O orador entra na demonstração que se propõe, lendo uma por 
uma as emendas additivas indicadas no parecer e traduzindo a idéa 
contida em cada uma dellas, e mostra que, em jurisprudencia, o ca-
racterístico hermeneutico de nw,teria nova é a gue não foi anterior-
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pre se definiu - a já discutida e desprezada. 

Com esta definição, responde logo o illustre deputado, o Sr. 
Rosa e Silva, que pretendeu equiparar a emenda do Sr. Glicerio ao 
art. 4°, que a commissão não julgou conter ma teria nova, ás emendas 
additivas, que o parecer indicou para uma nova discussão, por_ co~
terem ma teria nova, demonstrando que essa emenda do Sr. Ghcerw 
reproduziu, na 3a discussão do projecto, a materia contida na que 
S . Ex. apresentou em 2a discussão do mesmo projecto e que, depois de 
largamente discutida, foi rejeitada por votação da O amara . Logo, 
não continha materia nova e, portanto, approvada na 3a discussão do 
projecto, não está sujeita, em face do regimento, a mais uma dis· 
cussão e votação da Oamara. 

O mesmo não se dá em relação ás emendas additivas, de que 
trata o parecer, porque, sendo a materia de cada uma dellas apresen-
tada á deliberação da Oamara pela pr-imeira vez quand.o o projecto 
soffria sua ultima discussão, dando-se até a circumstancia de duas 
dellas não terem siquer relação ·immediata com o projecto, segundo I 
pensa 0 orador, era preciso, em face do art. 129 do regimento, que I 
ellas fossem submettidas a mais uma discussão e votação com os ar-
tigos do projecto, a que ellas se referissem, para se poder, depois dessa , 
definitiva deliberação da Oamara, considerar approvado definitiva~ 
mente o projecto e, então, reduzil-o a commissão de redacção ·a sua 
devida fórma, de accôrdo com o art . 130. 

A um aparte do Sr . Oiticica, que diz que as emendas exceptuadas 
no parecer para soffrerem mais uma discussão teem relação imme· 
diata com a materia do projecto approvativo do decreto de 17 de 
dezembro, responde o orador qu a tal respeito o regimento ~igura 
duas hypotheses diversas: a das emendas que nenhuma r-elação tmme-
diata teem com o projecto em discussão e a das emendas que, tendo 
aliás re·lação immdiat'C~ com o projecto, todavia encerram materia 
nova, isto é, materia que pela pr·imeir1a vez é offerecida á deliberação 
da O amara quando já o projecto se acha em ultima discussão . Na pri-
meira hypothese, o presidente da Oamara não póde acceital-as para 
submettel-as ·á deliberação da Oamara, e, na .segunda, as acceita, as 
declara conjunctamente com outras em discussão com o projecto, mas, 
uma vez approvadas em votação, deve nellas passar por mO!is uma dis-
cussão e votação da mesma Oamara, antes de ser o projecto com taes 
emendas remettido á commissão de redacção para cumpri"r-se o dis-
posto no art. 130 do regimento. A primeira hypothese é a do art. 124 
e a segunda é a do art . 129 do mesmo regimento. 

Desde qu~, P?is, f~ram a_cceitas pelo presidente ~a Oamara, que 
as submetteu a d1scussao conJunctamente com o proJecto, a cotnmis-
são de redacção não cabia oppôr-se á presumpção de que tàes emendas 
tinham rejlação immediafa com o projecto approbativo do decreto de 
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17 de dezembro; mas não se lhe póde contestar o direito de GOnside-
rar-se impedida, para dar a redacção final do projecto, pelo ar t. 130 
combinado com o art. 129 do regimento, por entender que, depen-
dendo taes emendas, continentes de materia nova, de mais uma dis-
cussão e deliberação da Camara, não está d<efinitivamente approvaclo 
o projecto para receber a sua redacção final. 

A commissão não teve, com este parecer, o intuito de censurar o 
presidente da Camara, que lhe remetteu o projecto com taes emenda::; 
para a redacção final, sem declarar que algumas dellas, na. seguntc 
sessão, de accôrdo com o art. 129 do regimento, careciam de mais uma 
discussão e votação para poderem ser incorporadas no projecto; mas 
pensa o orador que nem a Camara, e muito meno& o seu presidente, 
teem o direito de dispensar qualquer disposição regimental 

O orador passa a mostrar que, effectivamente, todos os additivos 
a que se refere o parecer conteem nwü1·ia nov·a. em relação á redacção 
do projeeto para terceira discussão, feita pela competente commissão, 
c em relação a tudo quanto foi offerecido á deliberação da Oamara 
durante a segunda discussão d.o projecto, demorando-se especialmente 
em virtude de alguns apartes do Sr. Rosa e Silva da demonstração 
da existencia de mJ.ateria nova na emenda a(Miü,oa, que continha a 
idea da dil'!t'ribuição dos emprestimos de bonus entre emprezas f'urn,da,.. 
das na Capital Fe-deral e emprezas localisadas nos E stados, na razão 
de um terço dos 100 :000 :000$ para umas e de clous terços dessa im-
portancia para outras, tanto mais quanto, tendo-se suscitado duvidas, 
por occasião da votação dessa emenda, quanto ao pensamento que 
·deviam traduzir · os termos em que estava concebida, era intuitiva a 
conveniencia de ser tambem ella, conjun.ctamente com as outras sub-
mettida a uma nova discussão da Camara, porque o regimento per-
mitte que, nessa nova discussão, se a-presente a qualquer emenda a 
ella sujeita emenda ou emendas de redacção que esclareçam o pensa-
mento que ella encerra . 

Por todas as razões que produziu, espera o orador que a Oamara 
approve o parecer de que foi o relator, para o fim de, observado o 
regimento, poder, de accôrdo com o que f~r. defiwit·ivamente adophulo, 
reduzir o projecto com as emendas e add1t1vos que o acompanham a 
devida fó?·ma recommendada pelo art. 130 do mesmo regimento, até 
porque o alvitre proposto pela. commissão, de que faz parte o ora{lor, 
evitará debates sobre a redacção final do mesmo projecto. (ll1u'ito 
bem; mwito bem .) 

O Sr. Al'fredo Ellis - Visto estar completamente elucidado o 
assumpto pelos nobres deputados que delle se occuparam e sendo a 
Camara a unica competente para solver de duvidas, requer o encer-
Tamento ela discussão. 
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Submettido a votos, é approvado o requerimento de encerramento 
da discussão. 

Votação 
A. requerimento do Sr. Garcia Pires, veri-

fica-se a votação, reconhecendo-se terem votado a 
favor 79 Srs. deputados e contra 27. 

O Sr. Presid·ente declara que vae submetter a votos o requen-
mento do Sr. Oiticica. 

O Sr . Garcia Pires (p~a onlem) requer votação nominal. 
Consultada a casa, é negada a votação nominal. 
Submettido a votos, é approvado o requerimento do Sr. Oiticica. 
E' considerado prejudicado o req1:1erimento dos Srs . Rosa e Silva 

e Leopoldo de Bulhões. 
O projecto n. 39 B vac de novo ser remettido ú cornmissão de , 

rcclacção . 1 

O Sr. Justiniano Serpa (pela ordem) diz que ante-hontem, 
em meio da sessão, o illustre deputado pela Bahia, relator do parecer 
que a Camara acaba de recusar, lh'o apresentou, pedindo que o as-
signasse immediatamente, com certa presteza; o orador di'lse a S. Ex. 
qu€ precisava de tempo para ler e estudar a questão. 

S. Ex. insistiu pela sua assig11atura; o orador, lendo rapida-
mente o parecer, verificou que se tratava de duas emendas, que con-
stituíam evidentemente materia nova, e outras duas, que se compre-
hcndiam perfeitamente na ma teria do projecto. 

Teve occasião de ponderar que a emenda do nobre deputado, o 
Sr. Bcllarmino Carneiro, estava neste ultimo caso . 

Comtudo, como era urgente que se désse este trabalho, ·assignou 
o parecer. 

Fez-se, p0rtanto, solidario com a doutrina da commissão de re-
dacção, isto é, entendeu que a ella incumbia, em certa occasião, pro· 
pôr esta medida á C amara. 

A.ssignou, portanto, vencido em parte; mas assignou de accôrdo 
com o principio geral. 

Por votação da Camara, foi recusado o parecer; mas o orador 
está na disposição de não continuar a fazer parte da commissão, e, 
por isso, pede ao Sr. presidente o especial obsequio de submetter á 
deliberação da casa o pedido insistente que faz a sua exoneração de 
membro da comrnissão de redacção. 

O Sr. Leovigildo Fil:gue-iras (p'ela ordem) acompanhando o seu 
nobre collega, pede igualmente a sua exoneração de membro da com-
nüssão de redacção. 
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O Sr. João de Siqueira (pela ordem) pede a palavra para ex-
plicar a razão do seu voto. 

Quando o illustrado deputado pela Bahia, relator do parecer que 
acaba de ser rejeitado, discutia a materia, deu um aparte, confirman-
-do a sua asseveração, isto é, que o seu parecer era simplesmente uma 
eonsulta á Oamara e que esta teria o direito de resolver desta ou da-
-quella maneira. 

Si era uma simples consulta á Oamara, claro está que -em nada 
poderia melindrar aos honrados membros da commissão o modo de 
julgar da O amara sobre este projecto . . 

Nestas condições, está certo de que os honrados membros da 
~ommissão de redacção retirarão os seus pedidos ele demissão. 

O Sr. Seabra (pela ordem-) ·diz não lhe parecer que os hOnrados 
membros da commissão de reclacção devam retirar os seus pedidos, 
visto como não houve da parte ela Oamara a menor desconsideração 
a SS. EEx. 

SS. EEx ., assim procedendo, continuarão a prestar muitos 
'bons serviços a esta O amara. . 

Submettidos successivamente á consideração ela casa, são rejeita-
dos os pedidos de exoneração dos Srs . J. Serpa e L. Filgueiras. 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO 

lleclacção do projecto n. 3 A, dc.stc Cll111W, qtte d·ispõc sob1'e o dec1·eto 
n. 1.167, de 17 de dezemb?-o de 1892, e dá p1·ovidenoias sob1·e 
eniissões bancaTias 

O Congresso N acionai .decreta : 
Art. 1. o E' approvado o decreto n. 1 . 167, de 17 de dezembro 

de 1892, com as modificações constantes desta lei e assim consolidado : 

J«fdacção do 
projecto 

Art. 2. o E' autorisada a fusão, por maioria 
de votos nas respectivas assembléas de accionis-
tas do Banco ela Republica dos Estados Unidos 
do Brazil com o Banco do Brazil, denominando-

se o novo instituto - Banco da Republica do Brazil. 
Art. 3. o O capital do banco é limitado á quantia de 190. 000 :000$, 

deYendo ser reduzido no prazo de 12 mezes a 150. 000 :000$, pelo re-
'OObimento e amortisação de novas acções em pagamento de dividas, 
para o que fica autorisado. O prazo da duração do banco é de 60 
-annos. 
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Art. 4. o Fica extincta a faculdade emissora do Banco da Re-
publica ao qual, nos termos do art. 4° do decreto de 7 de dezembrcr 
de 1890, foram incorpora·dos os privilegias dos demais bancos· emis-
sores, ficando egualmente extincto o direito de emissão do Banco d€1 
Credito Popular, creado pelo decreto de 23 de ·dezembro de 1890. 

Art. 5. o Para execução do decreto de 17 de dezembro de 1892, 
na parte que providencia sobre a uni·dade da emissão bancaria, é o 
governo autorisado a entrar em accôrdo com os diversos .bancos emis-
sores, para transferencia de suas emissões e repectivos lastros, no 
sentido de indemnizal-os por conta da substituição dos ;actuaes lastros: 
ou dentro dos recursos, destinados á contituição do fundo de garantia, 
das vantagens e direitos que lhe são cassados, e devendo quaesquer 
differenças a favor dos bancos ser levadas á conta dos respectivos 
debitos para com o Thesouro. 

A indemnização será baseada sobre os juro.s das apolices depo-
sitadas, quando constituídos nesta especie os lastros, ou sobre os juros 
das apolices substitutivas do encaixe metallico, durante o prazo de 
seus privilegias. 

'Art. 6 . o E' conservado o lastro metallico existente e o ·de a po-
lices; logo que melhore a situação financeira, o governo providenciará. 
quanto á integralisação do lastro metallico, na razão de 50 % ela 
emissão. 

Art . 7. o As apolices serão escripturadas em nome do Banco da 
Republica do Brazil, que assumirá, perante os portadores, a respon-
sabilidade das notas bancarias em circulação, subordinando-as a mn 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo 
do governo. 

Art. 8. o Os jui·os das apolices; pagos ao Banco da Republica do 
Brazil, 'serão escripturados em fundo especial, denominado - garan-
tia da emissão - e destinado a cobrir a differenca ·entre o valor dos 
depositas e o das notas. · , 

Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros . O 
fundo de garantia não poderá ser empregado nas transacções do 
banco nem utilisado pelo governo, salvo caso de guerra externa, me-
diante prévia autorisação do Poder Legislativo. 

Art. 9 . o No caso de liquidação amigavel ou judicial do Banco 
da Republica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade das 
notas emittidas, fazendoiSe representar como credor preferencial 
sobre todos os demais credores, pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão . resgatadas immediatamente as no tas 
em circulação, poi· notas do Thesouro, ou por moeda metallica, si 
nesse tempo fôr metallica a circulação nacional, at'é o valor ·dos de-
positas, e o restante pelo que produzir o fundo de garantia. Sendo 
insufficientes os depositas e o fundo de garantia, o govemo respon-
derá pelo resto da emissão. 
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Art. 10. E' autorisado o Banco da &publica do Brazil a emit-
tir, até á quantia de 100.000:000$, bcmus ao portador, no valor de 
100$ a 1 :000$, de 4 % de juros, pagos trimensalmente, e amortisa·dos 
no prazo de 20 annos, começando a amortisação no primeiro anno do 
segundo quinquennio, e por quotas préviamente detenninadas pelo 
.governo . 

;§. 1. o Os bornus ao portador serão recebiveis nas estações publicas 
pelo valor nominal. 

•§· 2. o O governo approvará o modelo dos bonus, que deverão ter 
a assignatura do presidente e de um dírector do banco, afim de po-
-derem circular. 

§· 3. o O pagamento dos juros semestraes será feito á apresentação 
do titulo, e será comprovado por carimbo no dorso do mesmo titulo. 

§ 4. 0 O excesso de emissão e qualquer artifício ou processo em pre-
.gado para a eliminação do carimbo comproba'torio do pagamento 
semestral dos juros constituirão o crime de moeda falsa . 

.§ 5.0 O banco levará á conta de sua carteira commercíal o em-
prestímo feito pela carteira de bonus ao conselho municipal da Capi-
tal 'Federal. 

Art . 11. A emissão de bonus é destinada especialmente a auxiliar 
-emprezas índustríaes, fabris e agrícolas ·existentes, em boas condições 
de credito e desenvolvimento, sendo um terço da emissão para as em-
prezas funcl3!clas na Capital Federal e os dons terços restantes para 
a s que tiverem sua séde nos Estados da União. 

Art·. 12. O Banco da &publica do Brazil terá uma agencia em 
Londres ·e caixas filiaes nos Estados em que existiam bancos emis-
sores. 

Poderá ainda estabelecer caixas filiaes nas capitaes da Europa 
e America e nos Estados da Republica do Brazil, logo que reconheça 
.a necessidade ou vantagem ela cr·eação .dellas. 

Art. 13. O Banco da &publica do Brazil encarregar-se-ha do 
serviço da divida interna nacional. 

Em co1.1ta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
'banco, e fará elle ·ao governo os adeantamentos de que tiver necessi-
dade, mediante letras do Tihesouro até á quantia determinada por lei, 
como antecipação de receita, segundo as condições que forem ajus-
tadas . 

Art . 14. A conversibilidade das notas actualmente existentes 
far-se-ha desde que o cambio, durante um anno, se conserve a 27 d .. 
. ou quando seja decretada a abolição. do curso forçado para o papel-
moeda do Estado . 

Paragrapho unico. Até que possa ser estabelecida a conversibili-
-dade das notas, e no caso de comprovado retrahimento do numerario, 
vigorará a lei de 29 de maio de 1875, cujo maximo será elevado ao 
duplo. 
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Art. 15. O governo entrará em accôrdo com o Banco da Repu-
blica do Brazil para o resgate ou substituição do papel-moeda do-
Estado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador 
e á vista, na razão do duplo do ·deposito em ouro, e serão conversíveis. 
em moeda metallica. 

Art. 16. Fica rescindido, independentemente de indemnização, o 
contracto de resgate do papel-moeda do Estado, celebrado com o-
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil. · 

Art. 17. Para liquidação dos debitos dos bancos ao Thesouro-
N acionai ser-lhes-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art . 18. O banco organisará seus estatutos de accôrdo· com o-
presente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove membros, dos quaes o' 
presidente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pelo 
governo, e exercerão os cargos durante o tempo do mandato dos demais 
directores. 

Art . 19 . O presidente terá o direito de veto a todas as delibera-
ções da directoria; que se referirem ao serviço da emissão e com as. 
quacs não se conformar. 

Deste ·veto haYerú recurso para o ministro da fazenda, que deci-
dirá afinal. 

Art. 20. Toda a moeda cunhada por conta do governo será des-
tinada ao resgate e incineramento de somma equivalente de papel-
moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gratuita. 
Art. 21. Nenhum banco de depositos e descontos poder~ operar 

ou continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz7 
pelo menos, 50 % do seu capital. . 

Esta disposição é cxtensi v a a quaesquer agencias ou succursaes: 
de banco com séde no estrangeiro . . 

Art. 22. São revogadas as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 14 de agosto de 1893.-Justirviano de S erpa_ 

--Leom:gi1ldo Filg1teims. . 

SESSAO DE 16 DE AGOSTO 

O Sr. Justiniano Serpa - Sr. Presidente, incumbido de orga-
nisar a redacção do projecto n. 39 C, -de 1893, fil-o com o maximo 

Discussão cuidado ~10 s~:r:tido de. reproduzir fielmente to-
da r<Jdaccão das as d1spos1çoes accmtas pela Camara. 

~ Não obstante, deram"se n.a redacção publi-
cada donS equívocos, que convém corrigir. 
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No art. 5° foram conservadas palavras que deveriam ter sido ·su p-
primidas. 

A casa adoptou a emenda do Sr. deputado Glicerio, determinando 
o segui~lte. (Lê.) 

Esta emenda dependia, em parte, da approvação de outra que foi 
rejeitada e que determinava a substituição dos la.stros metallicos. 

Manter, portanto, a disposição da emenda como foi acceita, se-
ria consignar palavras inuteis. 

Nestas condições, tendo sido rejeitada a emenda que providencia-
va sobre a ·substituição de lastros metallicos, mando ao art. 5° a 
seguiu te emenda. (Lê). 

A outra emenda refe.re-se ao art. 12 do projecto, o qual, como f9i 
publicado, não reproduz o pensamento da Camara, nem as palavras 
que empreguei na redacção do projecto. 

Envio, portanto, um substitutivo ao art. 12, conservando intei-
ramente o pensamente da C amara, substitutivo que é o seguinte. (Lê. ) 

Veem á Mesa, são. lidas, apoiadas e entr·am conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas: 

No art. 5" supprimam-se as palavras substituição dos actua.es 
la.stros. 
· Sub.stitua-se o art. 12 pelo seguinte: 

O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em Londres 
e caixas filiae~ nos E·stados em que existirem bancos emissores e op-
portunaiÍlente creará agencias nos demais Estados. 

Poderá aind·a estabelecer caixas filiaes nas capitaes da Europa 
e da America, logo que reeonheça a necessidade ou vantagem da crea-
ção destas. 

Sala das ·sessões, 16 de agosto de 1893. - J. de Se1·pa. 
Não havendo mais querri peça a palavra, é encerrada a discmsão. 
Submettida a votos, é approvada a redacção, salvo as emendas. 
Submettida a votos, é approvada a emenda ao art. 5°. 
Submettida a votos, é approvada a emenda ao art. 12. 

O Sr. França Carvalho - (pela o1·dem) requer verificação dá 
votação. 

O Sr. João de Siqueira (pam unta expuicação pessoal) - Sr. 
Presidente, tive de pedir a palavra para uma explicação pessoal por-
que infelizmente devo essa explicação á Camara. 

Quando foi votado o art. 4° ou a emenda substitutiva apresenta-
da pelo honrado deputado por S. Paulo, o Sr. Glicerio, declarei que a 
pe'rmanencia do art. 4°, que er a filho de uma emenda do illustre 
deputado por Pernambuco, o Sr. Ro.sa e Silva, era antagonica com as 
disposições de todo o projecto em discussão. 

S. Ex. me contestou, e agora mesmo é o proprio deputado que 
me contestou, repito, que vem defender a emenda supprimindo as pa-
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lavras, porque estas palavras •do art. 5° são autagonicas com as do 
i!rt. 4°!! 

Por conseguinte, este projecto fica 8endo um verdadeiro corcun-
da de pernas tortas, (riso) si se der esta divergencia de disposições, 
em vista da di-sposição do art. 4°, que o Sr. Rosa e Silva modificou 
com uma emenda que declarei ser contraria ás disposições de diver-
EOS artigos do projecto, que me foi, na votação, contestado por S. Ex., 
Eendo sua emenda acceita, e agora, na votação da redação, vem S. Ex. 
dar toda razão ás ponderações por mim então feitas. (Apói.ados.) 

O Sr. R.os.a e Sílva (pela ordem) - Sr. Presidente, a observa-
ção do nobre deputado tem tanto de anormal quanto de infundada. A 
emenda do nobre deputado, Sr. Glicerio, cogitando da indemnização 
aos bancos emissores, conforme V. Ex. e a Camara podem ver, era 
uma emenda ·alternativa, e mandava fazer essa indemnização ou por 
conta da ,substituição dos lastros, de accôrdo com a outra emenda que 
S. Ex. propôz, ou por conta dos juros das apolices destinados á con-
stituição do fundo de garantia. 

A Camara approvou a emenda de S. Ex. sobre a indemnização e 
rejeitou a outra emenda mandando substituir os lastros; de accôrdo 
com essa rejeição é que o nobre · deputado pelo Ceará, digno ·relator 
do parecer em discu,ssão, apresentou a emenda supprimindo as pa-
lavras - por conta da substituição dos lastros -, por isso que a Ca-
mara manteve os lastros. 

A emenda, assim, não fica prejudicada, por isso que a indemni-
l'lação, de ·accôrdo com a alternativa proposta pelo nobre deputado por 
·S. Paulo, se fará por conta dos juros das apolices, quer aos bancos 
que tinham os seus lastros em apolices quer aos que tinham em depo-
sites metallicos. 

Portanto, não só a emenda é daquellas que podem ser adaptadas, 
nos termos do regi.mento, como tambem não tem razão· de ser a ohser-
vação do nobre deputado por P ernambuco, por isso que a Camara . 
podia approvar como approvou esta emenda e rejeitar a outra do no-
bre deputado por S. Paulo. 

O Sr. Justiniano Serpa (peba ordem) . - Segundo me parece, 
na votação da 2a emenda eu devo ao nobre deputado por Pernambuco 
uma declaração. 

A 2a emenda offerecida, suppressiva do art. 12, não altera o ven-
cido; apenas concer ta a redacção do artigo do projecto. 

Eu apenas não quiz que fosse a redacção para o Senado da ma-
neira por que estava, para que o Senado não o mandasse para aqui 
outra vez por falta de clareza. 

Faço esta declaração ao nobre deputado, para que S. Ex. fique 
sabendo que a emenda não envolve nenhum mysterio, e não ha, ela 
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minha parte, intercsiõe em que clla passe tal como a proponho. E' jus-
t amente urna questão de palavras. 

P6de o nobre deputado ficar certo de que não é por outro motivo. 

O Sr. Presidente declara que a emenda do art.. 5° já está ap-
provada e que verifica apena,s a votação da emenda ao art. 12. 

Verificada a votação, é esta confirmada. 
Assim emendada, é enviada á respectiva commissão a redac~ão 

do seguinte projecto : 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 E' appro\·.aelo o decreto n. 1.167, de 17 de dezembro elo 

1892, com as modificações constantes desta. lei o assim consolidado: 
Art. 2.0 E' autorisada a fusão, por maioria de votos nas respe-

ctivas assembléas de accionistas, do Banco da Republica elos E sta-
dos Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, denominando-se o novo 
instituto - Banco da l"kpublica do Brazil. 

Arl . 3.0 O capital do banco é limitado á qunntia de 190.000 :000$, 
devendo ser reduzido no prazo de 12 mezes a HíO . 000 :000$, pelo rece-
bimento c amortisação ele novas acçõc.s em pagamento de dividas, para 
o que fica autorisado. O prazo ela duração do banco é ele 60 annos. 

Art. 'L° Fica extiucta a faculdade emissora do Banco da H.epu-
blica, ao qual, nos te rmos do art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 
J 890, foram incorporados os privilegias dos demais bancos emisso-
res, ficando igualmente ext.incto o direito de emissão do Banco de 
C redito Popular, crcado pelo decreto de 23 de dezembro de 1890. 

Art. 5.0 Para execução do decreto de 17 de dezembro de 1892, 
na parte que providencia sobre a unidade da emissão bancaria, é o 
governo autorisado a entrar em accô1~do com os diversos bancos emis-
sores, para transferencia de suas emissões e respectivos lastro·s, no 
sentido ele indcrrulÍzal-os por conta dos recursos, destinados á consti-
tuição elo fundo de garantia , elas vantagens c direito.s que lhe são 
cassados, c devendo quaesquer differenças a favor dos bancos ser le-
vadas á conta dos respectivos debitos para com o Thesouro. 

A indcmnização será baseada sobre os juros da:s apolices deposi-
tadas, quando constituídos nesta especie de lastros, ou sobre os · juros 
das apolices substitutivas do encaixe metaiiico, durante o prazo de 
seus privilegias . . 

Art. 6.0 E' conservado o lrustro metaiiico existente e o de apoli-
ccs; logo que melhore a situação financeira. o governo providcnciar:.í. 
qu11nto :í. integralisa~ão elo lastro metaiiico, na razão ele 50 % ela 
emissão. 

Art. 7.0 As apolices serão escripturadas em nome do Banco da 
Hepublica elo Brazil, que assumirá, perante os portadores, a rcspon-
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sabilidade das nota·s bancarias . em circulação, subordinando-as a um 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo 
do governo. 

Art. 8.0 Os juros das apolices, pagos ao Banco da Republica do 
Brazil, serão escripturadqs em fundo especial, denominado - ga-
mntia da emissão - e destinado a cobrir a differença entre o valor 
dos depositas e o das notas. 

Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros. O fun-
do de garantia não poderá ser empregado nas transacções do banco 
nem utilisado ·pelo governo, salvo caso de guerra externa, mediante 
prévia autorisação do Poder Legislativo. 

Art. 9.0 No caso de liquidação amigavel ou judicial do Banco d·a 
P..epublica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade das no-
ta·s emittidas, fazendo-se representar como credor preferencial sobre 
todos os demais credores, pelo fundo de g'arantia. 

Dada a liquidação, .serão resgatadas immediatamente as notas em 
circulação, por· notas do Thesouro, ou por moeda metallica, si nesse 
tempo fôr metallica a circulação nacional, até o valor dos depositas, 
e o restante pelo que produzir fundo de garantia. Sendo insufficientes 
os ~epositos e o fundo de garantia, o governo responderá pelo resto da 
emiSSãO. 

Art. 10. E' autorisado o Banco do Brazil a emittir, até á quan-
tia de 100. 000 :000$, bonus ao portador, no valor de 100$ a 1 :000$, 
de 4 % de juros, pagos trimensalmente, e amortisados no prazo de 
20 anos, começando a amortisação no primeiro anno do segunda quin-
quennio, e por quota•s previamente determinadas pelo governo. 

§ 1.0 O.s bonus ao portador serão recebivei s nas estações publica.:; 
pelo valor nominal. 

:§ 2.0 O governo approvará o modelo dos bomts, que deverão ter a 
assignatura do presidente e ele um director do banco, afim de podB-
rem circular. 

•§ 3.0 O pagamento dos juros semestraes será feito á apresenta-
ção do titulo, e será comprovado por carimbo no dorso do mesmo ti-
tulo . 

. §. 4.0 O excesso ele emissão e qualquer artifício ou processo em-
pregado para a eliminação do carimbo comprobatorio do pagamento 
semestral dos juros consti tuirão o crime de moeda falsa. · 

•§. 5.0 O ban co levará á conta de sua carteira commercial o empres-
timo feito pela carteira ele bom ts ao Conselho Municipal da Capital 
Federal. 

Art. 11. A emissão ele bonus é destinada espeCÍ'almente a auxiliar 
l·mpreza.s industriaes, fabri s e agrícolas existentes, em boas condi-
ções de credito e desenvolvimen to, sendo um terço da emissão para 
as emprezas fundadas na Capital F ederal e os dous terços restantes 
para a•s que tiverem sua séde nos estados da União. 
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Art. 12. O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em 
Londres e caixas filiaes nos E stados em que existiam bancos emissores. 

Poderá ainda estabelecer caixas filiae.s nas capitaes da Europa 
e America, e nos E stados da Republica do Brazil, logo que reconheça 
f!. necessidade ou vantagem da creação dellas. 

Art. 13. O Banco da Republica do Brazil encarregar-se-ha do 
serviço da divida interna nacional. 

Em conta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
banco, e fará elle ao governo os adiantamentos de que tiver necessi-
dade, mf!diànte letras do Thesouro até á quantia determinada por 
lei, como antecipação de receita, seg1mdo as condições que forem ajus-
t adas . 

Art. 14:. A conversibilidade das notas actualmente exil:'tentes f ar-
se·ha desde que o cambio, durante um anno, se conserve a 27 d., ou 
quando ·Seja decr etada a abolição elo curso forçado para o papel-moe-
da do E stado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser est abelecida a conversibili-
dade das notas, e no caso ele comprovado retrahimento do numeraria, 
vigora rá a lei de 29 de maio de 1875, cujo maximo será elevado ao 
duplo . 

Art. 15 . O governo entrará em accôrdo com o B anco ela Repu· 
blica do Brazil para o resgate ou substi tuição do papel-moeda do 
E stado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador 
e á vista, na razão do duplo do deposit o em ouro, e serão convt?.r siveis 
em moeda metallica. . 

Art. 16. F ica rescindido, independen temente ele indemnização, o 
contTacto de resgate do papel-moeda do Estad·o, celebrado com o Banco 
da Repu blica dos E stados U niclos do Brazil. 

Art. 17. P aTa liquidação dos clebitos dos bancos ao Thesouro Na-
cianal •ser-lheiS-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos de accôrdo com o pre-
sente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove membro:S, dos quaes o 
IJresiclente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pe~o 
governo, e exer cerão os cargos durante o tempo do mandato dos dma1s 
directore•s . 

Art. 19. O Presidente terá o di reito de veto a todas as deliber a-
ções ela directoria, que se referirem ao serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar. 

Deste vet-o haverá recurso para o ministro da Fazenda, que de-
cidirá afinal . 

Ar t. 20. Toda a moeda cunhada por conta do governo será des-
tinada ao resgate e incineramento de sonnna equivalente de papel-
moeda. 
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A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gratuita. 
Art. 21. Nenhum banco de depositos e descontos poderá operar 

ou continuar a operar sem haver realisado effectiYamente no. paiz, 
pelo menos, 50 % do seu capital. 

E sta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com séde no estrangeiro. 

Art. 22. São revogadas as disposições em contrario. 

Redacção final do projecto n . 39 C deste anno, que d'ispõe sobre o de-
CTeto n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892 e dá pmV"idencias sobre 
e-missões bancarias 

O Congresso N acionai decreta: 

Art. 1.0 E' approvado o decreto n. 1.167, de 17 de dezembro de 
1892, com as modificações constantes desta lei e assim consolidado. 

Art. 2.0 E' autorisada a fúsão, por maioria 
Redacção finl11 de votos, nas respectivas assembléas de accionis-

tas do Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil com o Banco do Brazil, denominando-se o novo instituto -
Banco da Republica do Brazil. 

Art. 3.0 O capital do banco é limitado á quantia de 190.000 :000$, 
devendo ·ser reduzido no prazo de 12 mezes a 150.000 :000$, pelo re· 
cebimento e amortisação de novas acções em pagamento de dividas, 
para o que fica autorisado. O prazo da duração do banco é de 60 
annos. 

Art. 4.° Fica extincta a · faculdade emissora do Banco da ·Repu-
blica ao qual, nos termos elo art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 
1890, foram incorporados os privilegias dos demais bancos emissores, 
:ficando igualmente extincto o direito de emissão do Banco de Ore-
dito Popular creado pelo decreto de 23 de dezembro de 1890. 

Art. 5.0 Para execução do decreto de 17 de dezembro de 1892, na 
parte que providencia sobre a unidade da emissão bancaria, é o go-
verno autorisado a entrar em accôrclo com os diversos bancos ·emis-
Eores, para transferencia ele suas emissões, e respectivos lastros, no 
sentido de indemnizal-os por conta dos recm'sos, dcst.inados á consti-
tuição do fundo de garantia, elas vantagens e •direitos que lhe são cas-
sados, e devendo quaesquer differenças a favor dos bancos ser levadas 
á conta dos respectivos debitos para com o Thesouro. 

A indemni~ação será baseada sobre os juros das apolices deposi-
tadas; quando constituídos nesta especie de lastros, ou ·Sobre os juros 
tl as apolices substitutivas elo encaixe metallieo durante o prazo de 
seus privilegias. 

Art. 6. 0 E' conserva do o lastro metallico existente e o de apo-
liccs ; logo que melhore a si tuação fin anceira, o governo proYiclenciará 
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quanto á integralisação ·do lastro metallico, na razão de 50 % da 
emissão. 

Art. 7. o As a polices serão esc ri pturadas . em nome do Banco da 
Republica do Brazil, que assumirá, perante os portadores, a respon-
3abilidade das notas bancarias em circulação, ·subordinando-as a um 
w e.smo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo 
do governei. 

Art. 8.0 Os juros das apolices, pagos ao B anc0 da Republica do 
Brazil, serão escripturados em fundo especial, denominado - garan-
tia da emissão - e destinado a cobrir a differenca entre o Yalor dos 
depositas e o das notas . , 

Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros. O fun-
do de garantia não poderú ser empregado nas transacções do banco 
uem utilisado pelo govem o, salvo caso de g·uerra extema, medi.m t f e 
prévia autorisação do Poder Legislativo. . 

Art. 9. 0 No caso de liquidação amigavel ou judicial do Bmwo 
da Republica do Brazil, o governo assumi rá a responsabilidade dn ~ 
110tas emittidas, fazendo-se . representar como credor pn ·fcrcnci ai :;o-
bre todos os demai•s credores pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgatadrus immediatamente as nota ~ 
em circulação, por notas do Thesouro, ou por moeda mctalli.cn, ~i. 
nes·se tempo fôr metallica a circulação nacional, até o valor dos depo· 
sitos, e o · restante pelo que produzir o fundo de garantia. Sf•ttdo ill-
sufficientes os depositas e o fundo ele garantia, o governo rosponderú 
pelo resto da emissão . 

Art. 10 . E' au torisaclo o Banco ela Republica do Brazil a emit-
tir. até a quantia de 100.000 :000$, uomts ao portador, no valor de 
100$ a 1 :000$, de · 4 % ele juros, pngos trimensalmente, e amortisados 
110 _prazo de 20 annos, começando a amortização no prirnoil'o mmo 
do segundo quinquennio, e por quotas préviamente ' de i·enniundas 
pelo governo . 

§ 1.0 Os bonus ao portador seriio recebiveis n as estações publi ccl.3 
pelo valor nominal. 

§ 2.0 O governo approvm·á o modelo dos bon?ts, que deíCl'ãO ter a 
o assignatura do presidente e do um director do banco, afim de po-
derem circular. · 

§ 3.0 O .pagamento dos juros semesf·.raes será feit o {t npresc tttn-
ção do ti tulo, e será comprovado por carimbo no dorso elo mesmo 
titulo . 

§ 4.Q O excesso de emissão e qualquer artifício ou processo em-
pregado p~tra a eliminação elo carimbo comprobntorio do pnga-
ment.o seme,str al dos juros constituirão o crime de moeda falsa. 

§ 5.0 O banco .levará á conta de sua carteira commercinl o cm-
prestimo feito pela carteira de bomts ao conselho municipal dn C' a-
pital Federal. 
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Art. 11 . A emissão de bonws é destinada especialmente a auxi-
liar emprezas industriaes, fabris e agrícolas existentes, em boas con-
tilições de credito e desenvolvimento, sendo um terço da emissão para 
as emprezas fundadas na Capital Federal e os dous terços Testantes 
para as que tiverem sua séde nos Estados da União. 

Art. 12 . O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em 
.Londres e caixas filiaes n.os Estados em que existiam bancos emisso-
l'es e opportunamente creará agencias nos demais Estados. 

Poderá ainda estabelecer caixas filiaes nas capitaes da Europa 
e da America, logo que reco·nheça a necessidade ou vantagem da crea-
ç~ &llu. . 

Art. 13. O Banco _da Republica do Brazil encarregar-so-lw do 
serviço da divida interna nacional. 

Em conta c.orrente -serão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
banco, e fará elle ao governo o.s adiantamentos de que ti ver necessi-
dade, mediante letras do Thesouro até á quantia determinada por lei, 
como a;ntecipação de receita; segundo <as condições que fo:rom ajus-
tada-s. 

Art. 14 . A conversibilidade das notas actualmente existentes far-
se-ha desde que o cambio, durante um an:n:D, se conserve a 27 d., ou 
quando seja decretada a abolição do curso forçado para o papçl-moeda 
do Estado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser estabelecida a conversibi-
lidade das notas, e no caso de comprova!d·o retrahimento do numer11-rio, 
vigorará a lei de 29 de maio de 1875, cujo maximo será elevado ao 
duplo. 

Art. 15. O governo entrará em accôrdo com o Banco da Repu-
blica ·do Brazil para o resgate ou substituiçã0 do papel-moeda do Es-
tado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador 
e á vista, na razão do duplo do deposito em ouro, e serão conversíveis 
em moeda metallica. 

Art. 16. Fica rescindido, independentemente de indemnização, 
c contracto ele re-sgate do papel-moeda elo E stado, celêbrado com o 
Banco da RBpublíca dos Estados Unidos ·do Brazil. 

Art. 17. Para liquidação dos debitos dos bancos ao Thesouro N a-
cionai ser-lhes-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos de accô:rldo com o pre-
sente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove membros, dos quaes o 
presidente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pelo 
governe, e exercerão o·s cargos durante o tempo do mandato dos de-
mais directores . 

Art. 19. O presidente terá o direito de veto a todas as deliberações 
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da directoria, que se referirem ao sernço da emissão e com as quaes 
não se conformar. 

Deste veto haverá recurso para o ministro .da F azenda, que de-
cidirá afinal . 

Ar. 20. Toda a moeda cunha,da por conta do governo será desti-
nada ao resgate e incineramento de ·somma equivalente de papel-
moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gra-
tuita. 

Art. 21. Nenhum banco de depositas e descontos poderá operar 
ou continuar · a operar sem haver realisado cffectivamente no paiz, 
pelo menos, 50 % do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
ele banco com Béde no estrangeiro. 

Art. 22. São revogadas as di sposições em contrario. 
Sala das commissões, 16 de agasto de 1893. - J. de Serpa. 

F1·óps d<a Cruz. 

Na sessão de 17 de agosto é approvada a redacção final. Em 
18 é o projecto enviado ao Senado. 





NOTA: 

Proposição n. 55 

Em 26 de agosto é publicado o pa1·ece1· da Comm;issão de Finan-
ças com voto em sepamdo do Sr. Amaro· Cavalcanti. Em 31 ent'T"a a 
proposição em 2a discu<Ssão. Fallam o~ S1·s. M·anoel TTivtorino, Ama1·o 
Cavalcanti. E' lida 1Lma sub-emenda. Em P de Setembro é ence1·1·a-
da a discussão e votada a p1•oposição com e·mendas. Em 4 entra em 3a 
discussão por ter na sessão anterio1· o S1·. Am.aro Cavalcanti peilido 
d-ispensa de inBersticio. São lidas emendas. Em 5 failam os Srs. Ro-
&rigues Alves,. Ame1'ico Lobo. São lidas ernJendas. E' ence?Tada a dis-
cussão. Procede-.se a votação. Em 8 procede-se o desert1,pate de unw 
sub-emenda e é publicada a 1-edacção elas emendas. Em 9 é approvada 
sem debate. A proposição é devolvida á Camara. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

·" l 
Foi presente á commissão de finanças do Senado, afim de que 

ella sobre o assumpto emittisse parecer, a proposição da Oamara dos 
Srs. Deputados que dispõe acerca do decreto nu-

Parecer mero 1.167, de 17 de dezembro de 1892, e dá pro-
videncias relativas ás emissões bancarias. 

. Pela fatalidade de causas complexas, cuja origem e acção deixa a 
commi·ssão de examinar, tem sido -sempre submettido ao estudo e apre· 
ciação do .Senado •o grave, intrincado e melindroso problema da reor-
ganisação dos bancos emissores e ela valorisação do meio circulante, 
nos ultimos dias dos seus trabalhos, em quatro -sessões successivas, in-
cluindo a extraorclinaria, e sob a pressão não só da urgencia do mo-
mento como elo concurso de interesses e concessões colhidas elo Poder 
Executivo e do voto da outra camara, que restringem consideravelmen-
te a liberdade -desta casa, e limitam a sua collaboração effectivamente 
responsavel a pouco auspiciosa alternativa ele ou nada fazer, ou ine· 
vitavelmente se conformar com aquillo mesmo que ella considera inef-
ficaz ou incompleto. 

E' o que tem succedido desde novembro de 1891: ainda o anuo 
pa•ssado recusou o Senado uma prorogação para discutir e resolver o 
assumpto. Essa resolução, contra a qual protestaram muitos d·os seus 
honrados membros, e da qual se prevaleceu o Poder Executivo, como 
uma elas razões para fundamentar o decreto ele 17 ele dezembro, foi en-
tretanto ditada pela convicção que nutria a maioria dos senadores 
de que o projecto que a Oamara votara não resolvia a crise, nem re-
mediava a apparente eseassez ele numerario, nem restaurava os cre-
ditas do instituto emissor, nem ampliava os seus recursos reaes, nem 
~nfluia efficazmente no valor cambial do meio circulante; produzindo, 
apenas, uma alta ephemera, puro expediente de bolsa, na cotação dos 
titulos do banco. 

Aquelle projecto não satisfazia siquer aos seus proprios autores; 
e o ministro e secretario da·s finanças, que melhor devia conhecer 
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os recursos de que podiam dispôr os bancos e o Thesouro para solução 
do problema, que havia mandado proceder a um inquerito sobre o 
estado daquelles, que desse inquerito deixou ·sempre transparecer as 
mais graves e apprehensivas conclusões, que oscillara entre medidas 
evidentemente antagonicas, transformando a sua iniciativa e até as 
suas opiniões no modo de encarar a questão, que nenhuma confiança 
assegurava ás disposições votada·s, dava ao Senado, que aliás por inter· 
medio de sua mesa e em uma indicação votada havia solicitado a 
opinião indispensavel do governo, a demonstração de que nenhum 
dos dous poderes estava preparado, por um estudo serio e reflectido e 
pela ad·opção de medid!l!s pratica e positivamente efficazes, para deci-
dir do difficil e momentoso assumpto. 

O Senado, pois, recusando .a responsabilidade da ·SUa collabora-
ção á passagem do projecto de lei, com que o anno passado a Oamara 
pretendia resolver a cri·se, não proporcionou ao Poder Executivo fun~ 
damentos para o seu acto dictatorial; apenas adiou a solução de uma 
questão que os interesses e as paixões do momento agitavam e que não 
podia ser naquella occasião bem assentada, como não foi ainda mais 
tarde quando aliás difficuldades que existiam durante os ultimos dias 
da sessão, puderam ser vencidas; e desapparecidas a·s resistencias á 
fusão ella pôde realisar-se . 

.Cumpre assignalar uma occurrencia de valor, colhi.da naquelles 
debates: a corrente já bastante volumosa da opinião que reclamava a 
medida radical da encampação e o resgate progressivo, como alvitres 
inadiaveis, afim de evitar maiores males futuros, e definir imme-
diatamente uma responsabilidade que todos previam e cuja alcance 
convinha limitar, foi o elemento que forçou na outra casa legislativa 
os sustentadores da reorganisação elo Banco ela Republica a transigirem 
tanto e por tal modo que anuularam com as emenda·s votadas o plano 
primitivo, e que igualmente influiu no espirito ele muitos ·senadores, 
manifestamente adeptos ela encampação, a não discutirem siquer a pro-
posição da outra Oamara. 

O decreto de 17 de dezembro, que não se inspirou na opinião de 
:!lenhum dos lados das duas casas legislativas, que nem adoptou a re-
organisação do antigo Banco da Republica, nem assumiu a responsa-
bilidade franca da encampação' é um producto hybrido, obra exclusiva 
do Executivo, e este para promulgai-o não podia prevalecer-se da omis-
são legislativa, perfeitamente justificada, maxime dando-se a circum-
stancia de que quando ella occorreu, o ministro que referendou aquelle 
acto se fizera solidario com a commissão de fazenda da Oamara dos 
Srs. Deputados e acceitara a encampação como medida salvadora. 

Sujeito na presente sessão á outra casa, o alludido decreto, foi elle 
repellido pela mesma commissão de fazenda que digna e coherente-
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mente reviveu em toda a plenitude as idéas que havia sustentado o 
anno passado. 

A Oamara, porém, approvou evidentemente o acto de 17 de de-
~embro, introduzin;do-lhe todavia emendas que melhor a·ssegurassem os 
mteresses e o credito da nação. 

A situação do Senado é, pois, nestes ultimos momentos da actual 
sessão legislativa, a seg11inte: ou approva a proposição que veiu da ou-
tra casa, ou mantém sem existencia legal o unico instituto emissor do 
paiz a cuj a administração e credito está confiado o meio unico de 
troca, o valor da unica moeda nacional. 

N esta·s condi ções o Senado não tem nenhuma liberdade de a•cção : 
o gue está ahi, bom ou máo, precisa de ser approvado. 

Eis a contingencia em que nos achamos : não é -o momento para 
questões doutrinarias e muito menos para retaliações, desdobrando o 
sudario de erros e abusos que reproduziram em nossas instituições de 
credito a conhecida historia ele todas as crises semelh.antes nos paizes 
do novo e velho mundo. Não é ainda occasião de apurar as responsa-
bilidades : o mal que se fez, está feito: os clamnos causados é mister 
reparar como si fossem o proclucto de um terremoto, de uma inunda-
ção, em summa ele qualquer calamidade publica. Fique a experiencia. 

Quanto ás emprezas e insti tuições que se quer amparar e prote-
ger á custa de novos sacrifícios, convém attender que nenhuma van-
tagem existe em prolongar a agonia de organismos fatal e naturalmen-
te condemnados á morte . Neste trabalho de reparação só viverá o que 
realmente puder viver. Não ha sacrifícios, nem expedientes, por mais 
en,genhosos que sejam, que restituam o credito e a confiança ás insti 
tuições que definitivamente o tiverem perdido, ou que forem incapa-
z-es de reconquistal-o. 

A commissão de finanças folga em reconhecer que o novo insti-
tuto emissor offerece, quanto ao seu pessoal dirigente, as melhores 
garantias de idoneidade e de confiança, não julga, porém, que as me-
didas a~optaclas possam libertar o Thesouro e o banco da penosa ·si-
tuação que lhes foi legada, em que ambos se acham collocados, que sa-
crifica -os interesses reaes dos dous, não ·sendo facil restituir a cada 
um a precisa independencia, afim de que melhor pudessem collaborar 
na restauração do credito publico e particular. · 

Não entr a a commissão no estudo detalhádo das disposições <la 
propos1çao, não se propõe a alterai-as; si o fizesse, seria para uma 
transformação radical, que as circumstancias já mencionadas não lhe 
permittem. 

Alguns dos membros da commissão mantêm coherentemente as 
suas idéas conhecidas de encampação, Tesgate gradual, e contrarias á 
creação e sustentação elos bancos do E stado. Acredi tam que desde que 
c• governo decretou e mantem o curso forçado, desde que abusivamente 
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dispôz e quer dispor de um deposito, que lhe foi confiado, o la·stro 
metallico das emissões, contl,ahiu para com o emissor e o portador d-a 
nota a responsabilidade real, effectiva, do seu pagamento: a encam-
pação já é, poi.s, um facto, disfarcem-n'o como quizerem, só lhe falta 
a exterioridade, cuja ausencia prejudica os seus bons effeitos, da sub-
stituição do bilhete bancaria pela nota da União. Aquelles mesmos que 
a ella se oppunham .são os que hoje aconselham que o governo dispo-
nha da ultima libra do lastro metallico e affirmam que é illusoria a 
pretenção de restam·al-o, porque a situação é claramente esta: a unica 
e exclusiva garantia das notas emittidas é - o credito publico. Nem 
podia ser ·de outro modo desde que o governo se constituiu devedor para 
o portador da nota, dispondo do valor em especie que em qualquer tem-
po devia satisfazer ao seu pagamento. 

Quanto ao resgate gradual, logo que elle se faz mister como um 
dos meios mais efficazes de valorisar o meio circulante, não se com:-
prehende que essa operação seja confiada aos que não têm interesse 
immediato em restringir a ·circulação bancaria, pelo contrario sem-
pre desejaram ampliai-a; e que na mesma lei em que se providencia 
par:a esse resgate, creem-se novas emissões de papel, sob ·a fórma de 
bonus, e consigne-se uma disposição que faculta ao governo emittir o 
dobro daquillo que lhe permittia, em circumstancias especiaes, a lei 
de 29 de maio de 1875. 

As ligações mantida·s entre o Thesouro e o banco, os compromis-
so-s impostos áquelle, a tutella a que este fica sujeito, constituem evi-
dentemente um modn.LS vivendi que os apuros do momento impõem, 
porém de que ambos procurarão desembaraçar-se logo que melhorem 
as suas condições. Entrassem os dous em um regimen de sã e escru-
pulosa administração, pudessem liquidar os seus compromissos, me-
lhorar as suas operações, ampliar e assegurar a boa applic-ação dos 
seus recur·sos, nem a encampação, nem a recusa de quaesquer favo-
res ou privilegias da União lhes causaria receio. En1quanto, porém, o 
credito da União estiver vinculado ao credito do banco, emquanto 
qualquer elos dous, não medindo os seus recursos, se mantiver no ter-
reno elas ·drespezas desordenada,s ou das operações perigosas, serão 
ambos companheiros dessa grilheta que com o •Ser de ouro, não os dei-
xa de fazer menos criminosos do mesmo attentaelo ás leis da sciencia e 
ela liberdade. 

A commissão de finança·s não descobre, nos argumentos dos que 
se oppõem ás emendas e additamento que fez a Camara dos Srs. Depu-
tados, ao decreto de 17 de ·dezembro, razões bastante poderosas que 
n levem a propor a rejeição de taes modificações. Não julga que o de-
creto por si, ou ·com as alterações que na outra casa procuraram in-
troduzir e que lá re.ieitaela·s, por acaso revivem no Senado, melhor se 
conforme com as exi~encias da occasião, e mais sabiamente corrija a 
defici~mciq ou i.mproficui(l;:tdf) df qualquf)r qa,iZ- nwd~(iaS, a,doptadas, 
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Attendendo, pois, ás considerações expostas, é de parecer a c·om-
missão de finanças que seja acceita e approvada pelo Senado a pro-
posição da Camara que dispõe acerca do decreto de 17 ele dezembro de 
1892, e dá providencias sobre as emissões bancarias. 

Sala das commissões do Senadü, 23 de agosto de 1893. - Manoel 
Victo1-ino. - D01n,ingos Vicente. - Rod1'ignes A!lves. - J oáJo Bar-
valho (pela conclusão em vista ele alguns dos fundamentos do pare-
cer). - 111 ontei1·o de Ba1·ros. - A. Cavalcanti (com restricção em 
voto separado). - Q. Bocayv,va (com restricções). 

Tendo divergido dos collegas ela commissão de finanças, quanto 
á conclusão elo parecer que adapta, sem alteração, a proposição da Ca-
Vo1t d S A mara elos Deputados, relativa ao decreto n. 1.167, 

C .• o 
11
° .rt.. · ele 17 de dezembro de 1892, cumpre dizer ao Se-

ava oan 1 f d nado quaes os un amentos dü nosso voto sepa-
rado nessa questão de tamanha ponderação e alcance para os interes-
ses publicas e particulares do paiz . 

Não pomos duvida em declarar que, si nos fo·sse dada a iniciativa 
de uma reforma - monetaria-financeira - qual se teve em mente 
com a promulgação elo alludido decreto, por certo, náo teríamos ada-
ptado, ele preferencia, mesmo nas condições difficeis que lhe servi-
ram ele con~idemnclos, aquella que nelle se contém. Mas, uma vez pro-
mulgada esta, e ela sua execução tendo provindo uma complexidade 
de relações novas com effeitos jurídicos e financeiros que não podemos 
mais núllificar ou desattencler, é ele boa razão cooperar, agora ou 
opportunamente, para a sua correcção e melhoramento e jámais para 
ernpecer ou contrariar a efficacia de suas medidas e intuitos. 

Não se ie:nora que o Poder Executivo, ao decretar a reforma ban-
caria de 17 de dezembro, visara, além do mais, ao plano manifesto de, 
por um lado, s alvaguardar, quanto possível, os intere·sses do The-
som·o publico, no que diz respeito á materia de lastros bancarias, con-
fiádos ao mesmo Thesouro; e por outro, regularisar e uniformisar as 
emissões diver·sas e a sua garantia, por intermedio de um grande es-
tabelecimento de credito, o qual, pelo valor de seu privilegio exclusivo, 
pela fiscalisação immediata do governo e o apoio official deste, con· 
tTibuisse, de maneira efficaz, para maior acceitação e consequente va-
lorisação do papel bancaria circulante. Não é preciso dizer que a rea-
lisação dos fins ou vantagens esperados ficava dependente dos meios 
e modos excogitados pelo Poder Executivo, nas disposições principaes 
da reforma feita. 

No em tanto, foi justamente o resultado p1~evisto de taes dispo-· 
sições que fôra prejudicado por algumas das emendas da Camara dos 
Deputados; e é por isso que, tendo deixado de acceital-as com a maio-
ria da commissão de finanças do Senado, vimos sujeitar-nos, nesta 
parte, á deliberação conmmm do mesmo Senado. 



Não está em nosso pensamento discutir a proposição vinda da 
Camara dos Deputados no seu conjuncto, o que nos levaria talvez á 
apresentação de um substitutivo completo, apenas faremos ligeiras 
considerações sobre a·s emendas que nos parecem prejudiciaes aos fins 
da refoTma, addicionando, ao mesmo tempo, certas correcções que, á 
primeira vista, se apresentam necessarias. 

A primeira emenda da Camara, que impugnamos, em favor do 
Thesouro, é a que faz objecto do art. 5°, disposição não prevista no 
decreto de 17 de dezembro, e pela qual "é o governo autorisado a ·€m-
trar em a'ccôrdo com ns diversos bancos emissores para a transferen-
cia de suas emissões e respectivos lastros, no sentido de indemnisal-os, 
etc. etc."; -e mais: que a ''indemnisação será baseada sobre 'os juro.g 
das apolices depositadas, quando constituídos nesta especie de lastros, 
ou sobre os juros das apolices substitutivas do encaixe metallico, 
durante o prazo de . seus privilegias" . 

O disposto neste art. 5°, creando encargo não pequeno para as 
circumstancias actuaes do Thesouro, reconhece, em nossa opinião, um 
direito n9vo aos diversos bancos emissores, existentes em numero de 
seis, aliás em manifesta contraposição do art. 4° do decreto n . 1.154 
de 7 de dezembro de 1890; porquanto ao § 1° deste artigo ficou es-
tabelecido : "Os bancos que não satisfizerem a clausula precedente 
(complementar as suas emissões no prazo irnprorogavel de dous annos) 
decahirão do direito ele emittir, encorporando-se este com todos os pri-
vilegias correspondentes ao Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil." E agora não é mister accrescentar que, ao ser promulga-
d'o o decreto de 17 de dezembro, os alludidos bancos já haviam ·deca-
hido desse direito, que o art. 5° parece querer validar; e que, conse-
guintemente, já se achavam todos os privilegias, r elativos, incorpo-
rados no sobredito Banco da Republica dos Estados Unidos, um de 
cuja :fusão resultou o estabelecimento actual. 

Si a nossa interpretação conclusiva não é a verdadeira, então 
seria de maior vantagem para o Thesouro, no indemnisal-os; mas 
que se reconhecesse aos taes bancos o direito ele usarem da ·sua facul-
dade emissora nos termos de seus privilegias. 

Outra emenda, que igualmente impugnámos e, desta vez, sem ad-
mittir transacção possível, é a que constitue o art. 6° da proposição 
da C amara dos Deputados, mandando "conservar o lastro metallico 
existente e o de apolices; e logo que melhore a situação :financeira, o 
governo providencie quanto á integralisação do lastro metallico na ra-
zão de 50 % da emissão." 

O disposto neste artigo destroe, como 
mental sobTe qu~ fôra cO+~~truido o plapg 

é evidente. a base :funda-· 
financeiro da reforma "a .. - . . ... \. .. -·· . . .. - ... ~ ... --
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conversão total dos diversos lastros de garantia em apolices de um só 
typo da divida publica nacional", e não precisamos relembrar que este 
intuito capital do ·decreto de 17 de dezembro teve e tem dupla razão de 
·ser nas circumstancias: - de uma parte, a conveniencia manifesta 
de uniformisar o·s fundos de garantia das emissões, condição de credito 
para estas, os quaes são, até agora, diversos em quali-dades e quanti-
dade'S, mas que assim não deviam continuar, uma vez que taes emis-
sões passavam á responsabilidade de um emissor unico; de outra parte 
a situação do Thesouro Federal, em relação aos lastros metallicos dos 
bancos, recebidos pelo mesmo, á conta de depositos. 

Ora, estes deviam ser na importancia ele 95 . 850 :528$393, dos 
qual:ls se sabe .offici·a:lmente só restar a quantia de 12.903 :758$392; 
donde o encargo immediato para o Thesouro ele adquirir a somma ele 
82.946 :770$000 para prefazer o total elo lastro que o art. 6° diz: "E' 
conservado, etc., etc .. 

Ainda mais : segundo o mesmo artigo, o lastro existente eleve ser 
augmentado na razão de 50 % da emissão total dos bancos; e como 
esta é de 346.115 :960$. segue-se, que a importancia metallica, pela 
qual fica o Thesouro obrigado a responder, como deposito, sobe á 
quantia ele 173.057:980$000. 

Mas, perguntamos: sabidas as nossas condições, economicas e fi-
nanceiras do pré·sente, isso é legislar com intuito de efficacia, ou é 
articular, inutilmente, contra a verdade, conhecida po1· tal, mandando-
se conservar o que se sabe não existir, ou mandando-se adquirir aquillo 
que excede á possibilidade pratica? ! 

Si um espírito de oposição á outrance (não acreditamos que tal 
fosse a razão de ser do art . 6°) procurasse um meio efficaz de emba-
r açar a acção financeira elo actual governo, nenhum outro seria, cer-
tamente, preferível a esse, que obriga o Thesouro publico a adquirir, 
pelo cambio · do dia, a somma de ouro precisa para reconstituir os 
lastros metallicos na maneira indicada .. . 

Mas, ai_nda quando o disposto no art. 6° não fosse ou uma in-
utilidade na pratica, ou um grande mal contra o Thesouro, - elle 
não devêra subsistir, pela sua defficiencia na execução. 

Encartado, como foi, ao meio das disposições do decreto de 17 ele 
dezembro, que obedecia a um contexto estudado, o art . 6° não. cor-
responde ás disposiçõ~s elos arts. 7° e 8°, que se lhe seguem, os quaes, 
no decreto, se refen am e completavam a medida do art. 4°, que 
aquelle veiu, em mã hora, substituir . 

Além disto, aclmittinclo-se, por hypothese, a disposição que com-
batemos, ella precisava, ao menos, ele duas outras complementares: 
---:- uma, estabelecendo o ~o~o de cl~spor ou liquidar o lastro ele apo-
h ces, que se manda subs1stlr, conJunctamente com o metallico -
no caso ·de conversibilidade elas notas bancarias circulantes · - o~ltra 
declarando os meios (e á conta de quem) para ser adquirida a diffe~ 
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rença mawr do lastro metallico, que se mandou conservar ou au-
gmentar. : i M ~~\ 

Corre por conta do Thesouro - elevar a 50 % a garantia da 
emissão uma bagatella de cerca de 78. 000 :000$!? Ou corre por conta 
do novd banco, a ti/Julo de beneficio de inv;enf!a1·io, tratando-se de 
emissões já feitas, que não lhe aproveitaram, e cujos encargos as-
sume? 

E' de ver, que não basta declarar na lei a pretenção de conservar 
ou de augmentar o ouro existente no Thesouro, para que <;JSte nos 
beneficie com a sua constante presença; é indispensavel um meio 
efficaz para ambos os casos. 

Quanto a nós, em vez da inopportunidade - o menos que se 
póde dizer - do disposto no art. 6°, é preferível a verdade elas causas, 
como ellas são; e é, por isso, que não duvidamos affirmar que, nas 
actuaes condições financeiras ela Republica, - a melhor garantia, 
ou a unica garantia que temos para dar ás emissões bancarias cir-
culantes, é a ele titulas elo credito publico, representando o valor das 
mesmas em deposito no 'I1hesouro, até que possamos alcançar situação 
prospera, em a qual seja licito cuidar da conversibilidade metallica. 

Fóra deste meio, que não é novo nem originaria do paiz, mas o 
exemplo de outros povos, aliás comprovado por excellentes resultados, 
-nada .sabemos agora .suggerir, com a capacidade de uma solução para 
o momento . 

E', pois, nesta persuasão, que tanÍbem offerecemos, como substi-
tutiv'o ao art. 6° da proposição da C amara dos Deputados, a emenda 
que adeante se encontra . 

Na justificação desta no·s seria facil entrar n:a apr:eciação de 
outras questões connexas, que se prendem á materia, geral ou espe-
cial, da referida proposição; não convindo, porém, tornar prolixa ele-
mais a exposição do nosso voto, - vamos terminal1a, apresentando 
á deliberação do Senado as seguintes emendas: 

1a- Seja substituído o art. 2° da proposição por este: "E' ap-
p'rovacla a fusão realisada por maioria de votos nas respectivas a&-
sembléas ele accionistas do Banco ela Republica dos Estados Unidos 
do Brazil com o Banco elo Brazil, constituindo o novo instituto, 
Banco da Republica do Brazil. " 

2a - Supprima-se o art. 5° em todas as suas partes. 
3a - O art. 6° seja substituído por este: 
"Todo o l astro elos bancos emissores, existente em ouro ou em 

apolices, será convertido em apolices de capital e juro-ouro, do valor 
nominal de 1 :000$ cada uma, e vencendo os juros de 4 %, ao anno, 
pagos semestralmente. 

O ouro será calculado ao cambio do dia da conversão, e as apo-
lices, pelo seu valor nominal." 

4a - A ultima parte do art. 8° seja assim substitui da: "Coberta 
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a differença, o Thesouro cessará o pagamento dos juros; e quando 
fôr decretada e se verifique a conversão metallica (art. 14), o go· 
verno restituirá ao banco somma, em especie metalica, correspondente 
ao respectivo fundo de garantia, dispondo para esse fim do numero de 
apolices necessarias, e annullando as excedentes . " 

5a - No § 2° do art . 10, depois da palavra - presidente, accres· 
cente-se ou quem elle designar; no § 3° do mesmo artigo substitua· 
se a palavra - semestraes, por - trimensaes; e no § 4° igualmente, 
a palavra - semestral, por - trimensal . 

6a - O art . 11 seja redigido assim: "A emissão dos bonus é des-
tinada especialmente a auxiliar emprezas industriaes de qualquer na-
tureza, existentes em boas condições de credito e desenvolvimento; 
sendo um terço da emissão para as emprezas fundadas e funccionando 
na Capital F ederal, e os dous terços restantes para as que tenham 
ou não a sua séde na Capital Federal, estejam estabelecidas e funccio-
nando nos Estados da Republica." 

7a --:- No art . 12 substituam-se as palavras - caixas filiaes, por 
- agencias. 

Sala do Senado, 26 de agosto de 1893. -A. Oavr.Llwnti.-Sct.Zdanha 
M'ariruho. 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO 

Entra em 2a discussão, a qual se encerra sem debate, o art. 1 o 
da proposição da C amara dos Deputados, n. 55, de 1893, approvando 

com modificações o decreto n . 1.167, de 17 de 
za .dísc. da pro- dezembro de 1892, que autorisou a fusão do 

posição n. 55 Banco da Republica com o do Brazil, com o pa-
recer da commissão de finanças e voto em se-

parado. 
Segue-.se em 2a ·discussão, a qual se encerra tambem sem debate, 

o art. 2° com a emenda offerecida no voto em separado . 
Seguem-se em 2a discussão, a qual se encerra sem debate, os 

art"s . 3° e 4°. 
Segue-se em 2a discussão, a qual se encerra sem debate, o art . 5°, 

com a emenda offerecida no voto em separado. 
Segue-se em discussão o art. 6°, com a emenda offerecida no voto 

em separado. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, a seguinte 

sub-emenda : · · ~, . 

_Na emenda offerecida no voto separado diga-se : - 2 1j2 %, em 
vez de 4 % . '. . : ~ r 

Sala das sessões1 31 de agosto de 1893, - Cunha Junior. ' ... ' 
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O Sr. Manoel Vli\dJOrino combate a emenda offerecida ao 
art. 6° do projecto, pelo Sr. senador Amaro Cavalcanti. ('*) 

O Sr. Amaro Cavalcanti pronuncia um discurso defendendo a 
emenda substitutiva do art. 6°, que apresentou, e que fôra combatida 
pelo orador precedente. c.:-) 

O Sr. Manoel Vlílctorino volta á tribuna para responder ao 
discurso do Sr. Amaro Cavalcanti, continuando a sustentar que a 
emenda substitutiva do art. 6° deve ser rejeitada pelo Senado. ("'') 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em discussão, a qual se encerra sem debate, o art. 7° 
Segue-se em discussão, a qual se encerra sem debate, o art. 8° 

com a emenda offerecida no voto separado. 
Segue-se em discussão, a qual se encerra sem debate, o art. 9° 
Seguem-se em discussão, a qual se encerra sem debate, os arts. 10 

e 11, com as emendas offerecidas no voto separado. 
Seguem-se em discussão, a qual se encerra sem debate, os artigos 

12 a 17. 

O Sr. Coelho Roddgues (pe.~a orde1n) observa que já está 
dada a hora e não póde continuar a discussão. 

O Sr. Presidente declara que as ·sessões devem dura,r quatro 
horas. 

Ora, tendo a de hoje começado 15 minutos depois elo meio dia, 
deve terminar tambem 15 minutos depois das quatro. 

Segnem-•se em discussão, a qual ·se enoorra sem clehate os arts. 17 
a 19 da proposição. 

O Sr. Coelho Rodrigues (pela ordem) faz ver que já não ha 
na casa o terço de senadores que a praxe estabelecida exige para que 
o Senado possa funccionar. 

O Sr. Presidente vae mandar proceder á chamada. 
E' o unico meio de verificar-se si ha ou não numero. 
Procede-se á chamada dos Srs. senadores que compareceram á 

sessão ( 49) e deixam de responder os Srs. Antonio Baena, Thomaz 
Cruz, Elyseu Martins, José Bernardo, Virgílio Damasio e Saldanha 
Mari11ho, qu~ communicar.am á 1fesa 1que se retirav•am por incom-
modados; e os Srs. Francisco Machado, Joaquim Sarmento, Cunha 
Junior, Gomensoro, Coelho Rodrigues, O a tunda, Oliveira Galvão, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, Gaspar de Drummond Mes~ 
sias de Gusmão, Rosa Junior, Coelho e Campos, Ruy Barbos~ Do-
mmgos Vicente, Laper, O. Ottoni, Joaquim de Souza, Silva O;nedo, 

( *) Não consta à ·os L1n~ULes o discurso do orador. 

·. i ~. 
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Par anhos, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, U. do Amaral, 
Santos Andrade, Raulino Horn e Esteves Junior, que não fizeram 
communicação alguma. . 

O SR. PRESIDENTE declara que, verificando-se pela chamada não 
haver mais na casa 113 do numero de Srs. senadores, fica adiada a 
discussão da proposição. 

SESSÃO DE 1° DE SETlEMBRO 

Continuação da 2a discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 55, de 1893, approvando com modificações o decreto 
n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, que autorizou a fusão do Banco 
da Republica com o do Brazil. 

Entram successivamente em discussão, a qual se encerra sem 
debate, os arts. 20 a 22 e ultimo da proposição. 

Procede-se á votação com o seguinte resultado: 
E' approvado o seguinte artigo : 
Art. 1. o E' approvado o decreto n . 1.167, de 17 de dezembro de 

1895),, com as modificações constantes desta lei e 
Vottação /issim consolidado . 

E' rejeitado o seguinte artigo: 
Art. 2 . o E' autorizada a fusão, por maioria de votos, nas respe-

r.tivas asRembléas de accionistas do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, denominando-se o novo 
instituto - Banco da Republica do Brazil. 

E' approvada a seguinte emenda substitutiva do art. 2°. 
Seja substituído o art. 2° da proposição por este: "E' approvada 

a fusão realizada por maioria de votos nas respectivas assembléas 
de accionistas do Banco da Republica elos Estados Unidos do Brazil 
com o Banco do Brazil, constituindo o novo instituto - Banco da 
Republica do Brazil . " 

São approvaclos os seguintes artigos: 
Art. 3. o O capital do banco é limitado á quantia de 190.000 :000$, 

devendo ser reduzida no prazo de 12 mezes a 150. 000 :000$, pelo 
recebimento e amortização das novas acções em pagamento de divi-
das, para o que fica autorizado. O prazo da duração do banco é de 
60 annos. 

Art. 4 . o Fica extincta a faculdade emissora do Banco da Repu-
blica, ao qual, nos termos do art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 
1890, foram incorporados os privilegias dos demais bancos emissores 
ficando igualmente extincto o direito de emissão do Banco de Credit~ 
Popular, creado pelo decreto de 23 de dezembro de 1890. 
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E' approvada a seguinte emenda : 
"Supprima-se o art. 5° em todas as suas partes." 
Fica prejudicado o seguinte artigo : 
Art. 5. o Para execução do decreto de 17 de dezembro d~ 1892, 

na parte que providencia sobre a unidade da emissão bancana, e. o 
governo autorisado a entrar em accôrdo com os diver~os bancos emiS-
sores, para transferencia de suas emissões e respect_1Vos la~tros, n_o 
sentido de. indemnisal-os por conta dos recursos destmados a consti-
tuição do fundo de garantia, das vantagens e direitos que lhe são 
cassados, e devendo quaesquer differenças a favor dos bancos ser 
levadas á conta dos respectivos debitos para com o Thesouro. 

A indemniação será baseada sobre os juros das apolices deposita· 
das, quando constituídos nesta especie de lastros, ou sobre os juros 
das apolices substitutivas do encaixe metallico, durante o prazo de 
seus pri vilegios. 

1'ff,'Jr i 

O S.r. Presidente declara que vae se proceder á votação do 
art. 6°, ao qual foi offerecida uma emenda substitutiva, devendo 
ser esta votada em primeiro logar. 

O Sr. Manoel Vlijc.t'Orino (pela ordem) - Creio que V. Ex. 
não applica rigorosamente o art. 126 do regimento. 

Nesta 2a discussão, as emendas que teem preferencia na votação 
são as suppressivas, .salvo requerimento de senador acceito pelo Se-
nado, para que sejam preferidas as emendas substitutivas. " 

O Sr. Pre·sidente - Sim, senhor, V. Ex. tem razão. 

O Sr. Coelho Rodri'gues (p'e·la onlem) faz algmnas considera-
ções com referencia ás emendas que se acham em questão. 

O S~. Amaro Cavalcanti (pela o1·dem) - Sobre· a questão da 
preferenCia na votação, V . Ex., Sr. Presidente, deliberará como fôr 
de razão e de justiça. 

Chamo a attenção do Senado para o seguinte : ha uma emenda, 
4", que é complemento da 3a que acaba de ser lida. 

Penso que não ha nenhum inconveniente (quanto a ser votada a 
emenda antes ou depois, não direi palavra nesta questão) em ser 
votada a 4n emenda ?onj:unctamente com a 3a, de cujo systema é 0 
complemento necessarw, 1sto é, o systema começa na 3" e continÚ)a 
na 4". 

O SR. MANOEL VICTORINO - De modo que si o Senado approvar 
a 3" emenda está obrigado a votar pela 4". 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Chamei apen·as a attenção do Sr. 
presidente para isto. 
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O Sr. Presidente - Em relação ao incidente que foi em_ pri-
meiro logar levantado, creio que o regimento resolve a questão, mele-
pendente de interpretação, -porque o art. 107 invocado pelo Sr . s~
nador pelo Piauhy se refere á preferencia das emendas entre s1; 
ao passo que a referencia das emendas sobre artigos· de projectos_ de 
lei é regulada pelo art. 126. O art . 107 não tem, portanto, apphca-
ção para o caso . 

O art . 126 declara que na 2a discussão dos projectos a votação 
elos artigos precederá á das emendas, excepto si as emendas forem 
suppressivas dos artigos, ou si o Senado, a requerimento verbal de 
algum senador, resolver que a votação da emenda preceda á do artigo. 

Fóra destes dous casos, a votação dos artigos precederá a das 
emendas . ' 

Portanto, a emenda substitut iva, uma vez que não é suppressiva, 
deve ser votada depois do artigo . E foi por i sso que attendi prom-
ptamente á reclamação do nobre senador pela Bahia. 

Entretanto, quando o Senado quizesse preferir na ordem da vo-
tação alguma emenda substitutiva, tinha, na fórma da segunda parte 
elo art. 126, a faculdade de votar essa precedencia, a requerimento 
de algum Sr . senador . 

Portanto, mantenho a deliberação que tomei, attendendo á recla-
lnação do honrado senador pela Bahia. 

Quanto á observação que acaba de fazer o Sr. senador pelo Rio 
Grande do Norte, relativamente á connexão da 3a emenda com a 4a, 
está claro que a votação do artigo antes das emendas facilita melhor 
o conhecimento ela materia, porque, approvado o artigo, a emenda 
será prejudicada; se approvada a emenda o Senado ficará habilitado 
a resolver .sobre a outra emenda que se lhe,-seguir, com pleno conheci-
mento de causa. 

V ae se proceder á votação elo artigo. 

O Sr. Cunha Junior (pela ordem) - Requeiro preferencia 
para a votação da emenda apresentada no voto em separado. 

Consultado, o Senado concede a preferencia . 
E' approvada a seguinte emenda offerecida no voto separado, 

salvo a sub-emenda do Sr. Cunha Junior . 
O art . 6° seja substituído por este : 
"Todo o lastro dos bancos emissores, existente em ouro ou em 

apolices, será convertido em apolices de capital e juro-ouro, do valor 
nominal de 1 :000$ cada uma, e vencendo os juros de 4 %, ao anuo, 
pagos semestralmente. 

O ouro será calculado ao cambio do dia da conversão e as apolices 
pelo seu valor nominal. " -

E' rejeitada a sub-emenda assim concebida. 
E m vez de 4 % - diga-se - 2 112 % . 
Sala das sess{Ses, 1 de setembro de 189a , -Ct~nha Juf.bi O?'. 
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Considera-se prejudica·da o seguinte artigo : _ 
Art . 6. o E' conservado o lastro metallico existente e o de apo-

lices · logo que melhore a situação financeira o governo providenciará 
quanto á integralisação do lastro metallico, na razão de 50 % da 
emissão. 

E' approvado o seguinte artigo_: 
Art. 7. o f?.s apolices serão escr1pturadas em nome do Banco da 

Republica do Brazil, que assumirá, l?erante os portad?res, a responsa-
bilidade das notas bancarias em cuculação, .subordmando-as a um 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado, a juizo 
do governo. 

E' approvado o seguinte artigo, salvo a emenda offerecida no 
voto separado. 

Art'. 8 . o Os juros das apolices, pagos ao Banco da Republica do 
Brazil, serão escripturados em fundo especial, denominado - ga-
rantia da emissão - e destinado a cobrir a differença entre o valor 
dos depositos e o das notas. . 

Coberta a differença, o ']besouro deixará de pagar juros . O 
fundo de garantia não poderá ser empregado nas transacções do banco 
nem utilisado pelo governo, salvo caso de guerra externa, mediante 
prévia autorisação do Poder Legislativo. 

E' approvada a seguinte emenda: 
A ultima parte do art. 8° seja substituída: "Coberta a differença, 

o Thesouro cessará o pagamento dos juros; e quando fôr decretada 
e se verifique a conversão metallica (art. 14), o governo restituirá 
ao banco somma, em especie metallica, correspondente ao respectivo 
fundo de garantia, dispondo para esse fim do numero de apolices 
necessa.rias, e annullando as excedentes." 

E' approvado o seguinte artigo: 
Art . 9. 0 No caso de liquidação amigavel ou judicial do Banco 

da Republica do Brazil, o governo assumirá a responsabilidade das 
notas emittidas, fazendo-se representar como credor pre!ferencial 
sobre todos os demais credores, pelo fundo de garantia . 

Dada a liquidação, serão resgatadas immediatamente as notas 
em circulação, por notas do Thesouro, ou por moeda metallica, si nesse 
tempo fôr metalica a circulação nacional, até o valor dos depositas, 
e o restante pelo que produzir o fundo de garantia. Sendo insuffi-
cientes os depositas e o fundo de garantia, o governo responderá pelo 
resto da emissão . 

E' ·approva·do o seguinte artigo, salvo a emenda offerec~d:a n.o 
voto separado: 

Art . 10. E' autorisado o Banco da Republica ·do Brazil a emit-
tir, até á quantia de 100. 000 :000$, bonus ao portador, no valor de 
100$ a 1 :000$, de 4 % de juros, pagos trimensalmente, e amortizados 
no prazo de 20 annos, começando a amortização no primeiro anno do 
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segunàv quinquennio, e por quota.s préviament~ determinadas pelo 
governo . . . _ . 

§ 1. o Os bomt.S ao portador serão receb1ve1s nas estaçoes pubhcas 
pelo valor nominal. _ 

§ 2. o o governo approvará o modelo dos uon'US, que devorao ter 
a assignatura do presidente c de um clirector do banco, afim de po-
derem circular. 

§ 3 . o O pagamento dos juros semestraes será fei to á apresenta-
ção do titulo, e será comprovado por carimbo no dorso do mesmo 
titulo. 

§ 4. o O excesso de emissão e qualquer artifício ou processo em-
pregado para a eliminação do carimbo comprobatorio do pagamento 
semestral dos juros, consti tuirão o crime de moeda falsa . 

§ 5. o O banco levará á conta de sua carteira commercial o em-
prestimo feito pela carteira de bomts ao Concelho Municipal da Ca-
pital Federal. 

E' approvada a seguinte emenda: 
No § 2° do art. 10, depois da palavra - presidente, accrescente-

se - ou quem elle designar; no § 3° do mesmo artigo substitua-se a 
palavra - semestraes, por - trimensaes; e no §· 4°, iguabnente, a 
palavra - semestral, por - trimensal. 

E' rejeitado o seguinte artigo: 
Art . 11. A emissão de bowus é destinada especialmente a auxi-

liar emprezas industriaes, f abris e a.gricolas existentes, em boas con-
dições de credito e desenvolvimento, sendo um terço da emissão para 
as emprezas fundaJ.as na Capital Federal e os dous terços restantes 
para as que tiverem sua séde nos Estados da União. 

E' approvada a seguinte emenda: 
O ar t . 11 seja redigido assim : "A emissão dos bomts é destinada 

especialmente a auxiliar emprezas industriaes de qualquer natureza, 
existentes em boas condições de credito e desenvolvimento, sendo um 
terço ela emissão para as emprezas fundadas e funccionando na Ca-
pital Federal, e os dous terços restantes para as que tenham, ou não, 
a sua séde na Capital Federal, estej am estabelecidas e funccionando 
nos Estados da Republica. " 

E ' approvado o seguinte artigo, salvo a emenda offerecida no 
voto separado. 

Art. · 12. O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em 
Londres e caixas filiaes nos Estados em que existiam bancos emis-
sores c opportunamente creará agencias nos demais Estados . 

Pod~rá ainda est-abelecer caixas fili_:ws nas capi t[:es da Europa 0 
ela Amenca, logo que reconheça a necessidade ou vantagem na creação 
dellas. 

E' approvada a seguinte emenda . 
No art. 12 &ubstituam-.se as palavras crnxa s filiaes, por 

ngenc1as . 
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São successivamente approvados os seguintes artigos : 
Art. 13 . O Banco da Republica do Brazil encarregar-se-ha do 

serviço da divida interna nacional . 
Em conta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao 

banco, e fará elle ao governo os adeantamentos de que tiver necessi· 
dade, mediante letras do T·hesouro até á quantia determinada por lei, 
com antecipação de receita, seg11ndo as condições que forem ajustadas . 

Art. 14. A conversibilidade das notas actualmente existentes far-
se-ha desde que o cambio durante um anuo, se conserve a 27 d., ou 
quando seja decretada a abolição do curso forçado para o papel-moe-
da do Estado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser estabelecida a conversibi· 
lidade das notas, e no caso de comprovado retrahimento do numera-
rio, vigora Pá a lei de 29 de maio de 187 5, cujo maximo será elevado 
ao duplo . 

Art. 15. O governo entrará em accôrdo com o Banco da Repu-
blica do Brazil para o resgate ou substituição do papel-moeda do Es~ 
tado . 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador 
e á vista, na razão do duplo do deposito em ouro, e serão conversíveis 
em moeda metallica. 

Art. 16. F ica rescindido, independentemente de indemnisação, 
o contracto de resgate elo papel-moeda do Estado, celebrado com o 
Banco da Republica dos E stados Unidos elo Brazil. 

Art. 17 . Para liquidação dos debitos dos bancos ao Thesouro Na-
ciop.al ser-lhes-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos de accôrdo com o pre-
sente decreto, submettendo-os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove membro·s, dos quaes o 
presidente, o vice-presidente e mais um director serão nomeados pelo 
governo e exer cerão os cargos durante o tempo do mandato dos de 
mais directores . 

Art. 19. O presidente tm:á o direito do veto a todas as delibera-
ções da directoria, que se referirem ao ·serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar . 

Deste veto haverá recurso para o ministro ela Fazenda, que deci-
dirá afinal. 

Art. 20 . Toda a moeda '"cunhada por conta do governo será desti-
nada ao resgate e incineramento de somma equivalente ele papel-moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27, será gratuita. 
Art. 21. Nenl:tum banco de deposito e descontos poderá operar ou 

continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, pelo 
menos 50 % do ·seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com séde n•' e..u-.rangeiro. 
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Art. 22. são revogadas as disposições em contrario. 
E' a proposição, assim emendada, adoptada e passa para a 3" dis-

cussão. 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ordem) requer dispensa de m-
tersticio para a 3• discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
V em á mesa a seguinte de ela ração ele voto: 
Declaro que votei contra todos os artigos ela propos1çao a que se 

refere o parecer n. 216, deste anno, assim corno contra todas as emen-
das ao mesmo offerecidas, exceptuada a elo senador Cunha Junior. 

Sal·a das sessões, 1 de setembro de 1893. - A. Coelho Rod1·igues. 

SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO 

Segue-se em 3" discussã.o, com ns emendas adoptaclas em 2", a 
a proposição da Camara dos Deputados, n. 5f.í , de 1893, approvando 

com modificações o decreto n. 1.167 de 17 de de-
J• discliiSsifu. da zembro de 1892, que au torisou n fusão do B:mco 

proposição da Republica com o elo Brazil. 
V eem á Mesa a•s seguintes emendas : 

Na emenda adoptada em 2" discussão, subst.üuindo o art. 6°, di-
ga-se:- em vez de 4 %, 2 1\2 %-

S. R. - Sala elas sessões. - 01mha Junio·r. 
Artigo aclditivo (onde convier): 
Para execução do decreto de 17 ele dezembro, na parte que pro-

videncia sobre a unidade da emissão bancaria, é 
Emendas o governo autorisado a entrar em accôrdo com 

os diversos bancos emissores, para transferenci·a 
de suas enu ssoes e respectivos lastros, no sentido de indemnisal-os 
por conta dos recnsos destinados á constituição do fundo de garantia 
das vantagens e direitos que lhes são cassados, comtanto que o qua;n-
turn da indemnisação não exceda para cada banco a metade do valor 
representado pelos respectivos lastros, e devendo qualquer differença a 
favor destes ser levada á conta dos respectivos deLitos para com o 
Thesouro. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893. - Vir·gi;lio Darnasio.-
ll1anoel BamPa. - Gaspa1· Dmrnm..ond; - Saa1tos Ar/i(lrtade. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão, a qual 
ficou adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO 

O Sr. Rodri.gues Alves impugna algumas emendas offerecidas 
ao projecto em discussão. ( *). 

O Sr. A·merico LobQ - Sr. Presidente, sinto achar-me neste 
debate em desaccôrdo com o illustrado representante do Estado de 
S. Paulo, que me precedeu na tribuna. 

Quanto ao art. 5°, emendado pelo honrado senador pelo Rio 
Grande do Norte, estou com S . Ex . 

.Ainda mais, quanto á questão de lastro divirjo sómente sobre os 
mews . 

Sei tambem que não tenho nenhuma autoridade no assumpto, que 
a minha voz será talvez perdida; mas, cumpro um dever . 

.A sessão legislativa e o nosso mandato estão a terminar . 
Vejo no projecto que se discute um grande perigo para o The-

souro; vejo mesmo nelle um disperdicio das rendas publicas. 
Não tivemos tempo nl! sessão passada de tratar do assumpto, pois 

que a prorogação foi insufficiente. 
Hoje nos vem o mesmo assumpto, assumpto monumental, assum-

pto essencial, com a rapidez meteorica! Quasi que não temos tempo 
de pensar nelle. 

Sr. Presidente, peço licença ao honrado representante de S. Paulo 
para oppor ás suas considerações, outras de não menos gravidade, o 
desejo que S. Ex. me convença, o que, certamente, não será tarefa 
difficil. 

Ha entre ?S bancos regionae_s, um, que, conforme informações 
de S. Ex. não mcorreu em comm1sso na perda e caducidade de seus 
direitos - o da Bahia. 

Si isso é exacto, como disse S. Ex., com sua palavra auctorisada, 
segue-se que esse banco não está comprehendido no projecto. 

O SR. RoDRIGUEs ÂLVEs - Penso que nenhum delles incorre. 
O SR. ÂMERICO LoBo - Portanto, não serve o exemplo do banco 

da Bahia para motivar a deliberação, que acho injusta, prejudicial e 
offensiva dos cofres do Thesouro. 

Disse S. Ex. que! como o banco da Bahia, os outros tambem não 
Incorreram em comm1sso. 

Mas pergunto, si não é lei o dec1·eto ele 1891 que marcou elos 
bancos o prazo de clous annos pai-a completarem suas emissões? 

Com effeito, suppunha que esse decreto estabelecia apenas a per-
ela da metade ou das sobras de seus direi tos; mas, depois de haver 
verificado, reconheci que elle é claro, é preciso, e commina a pena de 
caducidade, de commi·sso para toda a emissão. 

('k) O discurso elo orador não con11ta elos Annaes. 
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Ha no decreto de 7 de dezembro dous paragraphos, um que trata 
da subrogação ao Banco da Republica, dos privilegias perdidos e sub-
rogação fatal, legal, feita pela vontade do governo, bem ou mal inten-
cionado, e já approvada pela Camara, subrogação de onde nasceram 
as idéas mais perniciosa•s para este paiz, como a questão de lastro, 
que o nobre senador enunciou! 

E isto porque não houve tempo para nada. 
Portanto, sejamos cautelosos neste momento. 
Ora, si pelo decreto de 1891 todos os bancos perdiam desde que 

não tivessem completado ·sua emissão, seus privilegias, seus direitos, 
pergunto: que direito teem esses bancos a uma indemnisação, como 
quer S. Ex., e como está no p1·ojecto? 

Ora, esses bancos fizeram seus capitaes; estes capitaes represen-
tados em apolices, foram substituídos pelas notas. 

Elles tinham obrigação de converter e·stas notas. 
Como, pois, se dizem hoje sem essa obrigação? Não comprehendo. 
O primeiro effeito da subrogação do Banco do Brazil era livrar 

completamente os bancos da responsabilidade de reconstituir estas 
notas. 

De sorte que elles nada perdem, estão livres da conversão. 
Mas, pergunto: que direito teem aos juros? 
Os juros não eram sinão uma condiqão passageira, accessoria. 
Si o principal 1)assou a não subsistir, como comprehender que 

mbsista o accessorio? 
E de que fónna são estes juros? 
Lendo hoje o relatorio do Sr. Ruy Barbosa. notei que elle dizia 

que os juros deviam durar sómente seis annos. No decreto de janeiro 
assim se determina. 

No 1° prazo havia uma reducção de 2 %, e nos outros uma re-
clucção gradual. 

De sorte que no fim ele sei.s annos considerava S. Ex. que o E s-
tado lucraria com tal plano, bem como ao fim de 50 sobre a impor-
tancia das apolices. 

Mas os bancos, tendo sido investidos da faculdade de emittir pa-
pel sobre apolices, renunciaram a esse beneficio, não podem, pois, ter 
direito a jüros em absoluto. 

M&s, si esses juros eram apenas de seis 'annos, si terminavam e si 
as apolices não são mais dos bancos pelo decreto e pela proposta, e sim 
do banco que succedeu aos primeiros. a que titulo veem esses juros? 

Disse S. E x.: "Elles ·são sacrificados". 1.1:as tiveram essas emis-
sões, esses privilegias, mas esses privilegias são ainda consequencia 
dos outros. · 

Supponho que offereço a unica medida compensadora desses 
bancos. 

O decreto que S. Ex. citou, no art. 4° n. 3, obrigou-os quasi que 
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violentamente - a deduzirem uma porcentagem dos seus lucros brutos 
para reconstituirem o capital - é di,sto que poderemos exonerai-os. 

Esses bancos, além das despezas orclinarias, além do fundo de re-
serva, tinham ainda o fundo de substituição; elles estavam conclem-
nados a um trabalho impossível, deviam mesmo expirar pela impossi-
bilidade. 

Mas, subrogados como ficam os seus direitos e haveres no Banco 
da Republica do Brazil, elles ainda podem ter essa obrigação~ 

Não, é um impossível é a manifestação elo-s bancos, é a sua es-
cravidão, é a sua destruição porque não é possível deduzir tantas por-
centagens dos lucros brutos porque os seus capitaes estão Tepresen-
tado·s nas notas e essas notas já foram trocadas por outros títulos ; 
representam terras, representam outros direitos, outras acções; e 
clles não teem obrigação nenhuma de resgatar semelhantes notas. 

Como é que vamos conceder, como disse, ao banco da Bahia, que, 
conforme declarou se não entrou em conunissão, como vamns dar ju-
ros si elles estão livres desse capital, si o seu capital está liberto des-
f:as obrigações~ 

O SR. RoDRIGUES ALvEs - Note V. Ex. que elles não completa-
ram a emi,ssão por culpa delles, mas poÍ·que o governo creou embara-
~os ao augmeuto na circulação. 

O SR. AMERrco LoB'O - Si é essa a questão, si foi por culpa do 
governo, então nenhum incorreu em commisso, continuem esses bancos 
como são ... 

O SR. RoDRIGUES ALVES - De accôrdo. 
O SR. AMERICO Lono - ... e lhes demos protecção, os libertemos 

dessU~s pêas, gosem desses favores, mas de que fórma? 
O governo, em nome ela uniformidade do credito e da circula-

ção, fez com ·que o Banco da Republica se tornasse o unico; para isto 
se obrigou o paiz a todos os sacrifícios possíveis, ainda mesmo o de 
pagar j_m·os para completar uma garantia, pagar juros quando elle 
é credor; mas para que fim~ Para unificar a moeda. Ora, VV. EEx. 
querem tirar deste systema da unificação da moeda um proveito, isto é, 
querem obter juros, mas não. Si o governo dá juros, que reduziTá aos 
poucos até completar a garantia, é para manter o credito publico em 
primeiro logar, em segundo para unificar; a moeda e esta não póde 
~er beneficiada. · 

.O juro é contradictorio com a garantia, é tirado da garantia; 
então a garantia é uma cousa incerta. Uma de duas : si é necessria 
a garantia, faça-se quanto antes; si JJão é necessaria, para que oppôr 
oomelhante obstaculo ~ 

Entretanto, o illustre autor da emenda ainda amplificou o que 
veio <la. Oamara dos Deputados, contradictorio, sim e disse que ha 
até a possibilidade de uma indemnisação até metade dos lastros. 

Que doação é esta que se quer fazer a esses bRncos - até me-
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tade dos lastros~ Pois, si a metade dos l astros está re1)resentada em 
notas e as notas foram trocadas, como se vae doai-a, cii1boru o nobre 
senador tente limitar o valor dessa indemnisação ~ 

! 1,._ casa é testemunha de que as indemnisações contra o Thesouro 
são mnumeras. 

Depois o governo não tem força para resistir aos pedidos . 
Ainda ha pouco se mandou pagar 14 vezes mais por um pedaço 

de terra no Rio Grande do Sul. 
Vejam VV. E xs., a que caminho levam este pobre Thesouro, SI 

mantiverem esse direito de inclemnisação. 
Preste historia a das indemnisações no Brazil! Parece que o 

governo é fraco ou que todos são contra o governo, e q11e não ha um. 
defensor do Thesouro. 

Uma de duas: ou a indemnisação existe de direito, ou não existe; 
si ella existe, não é preciso que a lei conceda, os bancos que a ple-
teiem. Mas terem elles a sua circulação, a sua emissão, a gosnrem at.é 
aqui, ha já dous annos, está quasi acabado o terceiro; cllcs que já não 
I inham mais direi to si não a um juro decrescente com toda essa res-
ponsabilidade ; elles que estão libertos de tanta responsabilidade, ain-
da exigirem do governo~ Então deveriam exigir elo Banco ela llepu-
blica e não elo governo, porque foi o banco quem recebeu os favores; 
esta lei é um compendio, um monte ele f avores fei to a esse banco. 
E como se quer obrigar o Thesouro á inclcmnisação ~ lD' justamen te 
o caso de pagar o hollandez o mal que não fez, applicaclo ás fi11 an~as. 
Pobre governo elo Brazil, sempre victima de explorações e ele reivindi-
cações, mais ou menos legitimas! 

Sei que o meu illustre amigo tem sobre isto convicções sinceras, 
e por isso vê a questão só por um lado, mas permitta S. Ex. que do 
outro lado se destaque uma voz que brade pelos interesses do The-
souro. 

Não vamos lançai-o nesse despenhadeiro horrível, em que a:s as-
sociações pedem dinheiro, constantemente dinheiro, como se estives-
semos reduzidos ao tempo em que o povo só vivia com jogos e esmolas 
panem et ci?·censes: não, não façamos no mundo financeiro uma re-
producção de semelhante acto. 

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex. licença para entre as 
emendas que offereço, mandar uma de accôrdo com o illnstre senador 
pelo Rio Grande do No r te. 

O illustre senador por S. Paulo disse que não se podia converter 
o lastro de ouro em apolices; mas por que não~ Do que se trata então~ 
Bem r azão tinha o illu;<;tre senador pelo Rio Grande do Norte quando 
objectava que o Banco el a Republica do Brazil só teria direito á emis-
são do duplo do lastro de ouro depois de ser convertido em moeda. 

Apresentarei, Sr. Presidente, outras emendas, em nma das quaes 
manifesto-me de accôrdo com o honrado senador pelo Rio Grande elo 
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Norte. Aproveito, porém, o ensejo para sol icitar do .Senado to~a ~ua 
attenção para este delicado a:ssumpto e para as smgelas obJecçoes 
aue acabo de offerecer á sua consideração. 
• Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão, as seguintes emendas : 

"Substitua-se pelo ·seguinte o art. 6°: 
O lastro dos bancos emissores que consistir em ouro, ou em apo-

lices CI'eadas pelo decreto n . 823 A, de 6 de outubro de 1890, será con-
vertido em apolices de 50 libras esterlinas cada 
uma, que vencerão o juro ·de 4 % ao anuo, pagos 

Bmendas em ouro semestralmente para a conversão das 
apolices do citado decreto n . 823 A regulará o 

preço pelo qual foram ella·s offerecidas e acceitas para a constituição 
dos lastros. . 

Pelo mesmo valor o governo converterá nas d·o novo typo as de-
mais apolices creaclas pelo decreto n. 823 A, que adquirir , para o 
que fica autorisa-do. 

· Accrescente-se ao primeiro peri.odo do art. 8° - e cessarão logo 
que fôr coberta essa differença. 

Substitua-se pelo seguinte o segundo período: 
O governo terá a faculnade de ordenar o resgate das notas em 

circulação, quer pelo funélo de garantia, quer pelo lastro das apoli.ces 
mediante aviso dado ao Banco da Republica do Brazil com anteceden-
cia de seis mezes . 

Os bancos que incorrerem na perda de direitos e privilegios de 
emissão, transferidas ao B anco da Repul)lica do BrflziL ficam desobri-
gados do onus que lhes impôz o art. 4°, n. 3 do decreto n. 165 de 17 
de janeiro de 1890 . 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1893. - Amkrico Lobo. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Procede-se á votação com o seguinte resultado : 
E' approvada a emenda, adopta:da em 2" discussão, substitu in-

do o art. 2°. 
Votação E' reieit ada a emenda, adoptada em 2" discussão, 

supprimindo o art. 5° . 
E' rejeitada a emenda do Sr. Americo Lobo substituindo o art. 6°·. 
E' approvada a emenda adoptada em 2a discusoão. substituindo o 

referido art. 6°, salvo a sub-emenda ·do Sr. Cunha Junior. 
Fica empatada a votaqão da sub-emenda do S1·. Cunha Junior. 
Na fórma elo regimento a votação da sub-emenda será repetida na 

sessão seguinte. · ··: 
E' r ejeitada a emenda do Sr. Americo Lobo ao art. 8°. 
E' approvada a emenda adaptada em 2" ·discussão, ao referido 

art. 8°. 
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São successivamente approvadas as emendas adapta-das em 2" dis-
cussão aos arts. 10, 11 e 12 . . 

São rejeitados os additivos offereciclos pelos Srs. Americo· Lobo, 
Virgílio Damasio, Manoel Barata, Gaspar D rummond e S antos An-
drade. 

A proposição fica sobre a mesa, afim de repetir-se na s~ssão se-
guin te a votação empatada da sub-emenda do Sr. Cunha Jumor: 

SESSÃO DE 8 DE SETEMBRO 

Desempate ela votação .da sub-emenda á emenda substituindo o 
art. 6° d a proposição da C amara dos Deputados, n . 55, de 1893, ap-
provando com modificações o decreto n. 1.167, de 17 ele dezembro 
de 1892, que autorisou a fusão do Banco da Republica com o elo 
Brazil. 

Posta a votos é rejeitada a sub-emenda elo Sr. Costa J unior. 
E' a proposição, assim emenda-da, approvada em 3a discussão, e 

sendo adaptada vae ser devolvida áquella Camara, indo antes á com-
missão de reclacção para redigir as emendas . 

O Sr. Amaro Cavafcanti ( pela 01·dem) - Sr. Presiden te, esta 
materia foi conside l'ada urgente pelo Senado, e, portan to, á seme-
lhança do que se tem feito em outras occasiões, pedia a V. E x. que 
consultasse a commissão ele reclacção si póde desde já dar seu p arecer , 
afim ele ser votado, e poder a proposição ser remettida á out ra Ca-
mara quanto antes . 

O SR. PRESIDENTE, respondendo, diz· que o projecto vae, desde 
já, á commissão . 

Redacção da!s envendd,s do Semado á p1·opos1:ção da Canuwa dos Depu.-
ta.dos n. 55, rle 1893, approva .. com modificações o dec1·eto 
n . 1.167, de 17 de dezembro de 1892, qwe auto1·i.<rou a fusão do 
Banco da R eptLbli ca com o do Brazil 

Ao art. 2°: 
Substitua-se pelo seg-uinte: 
E' approv11da r.. fu são realisad a l)Or m aioria ele votos nas resne-

P.tivas assembléas de accionistas do Banco da "Republica r1os Estados 

!?edacção das 
emen-das 

Unidos do Brazi] com o 13al1CO do Br11zil , con-
sii t.11indo o novo instituto o Banco da Rcpublica 
elo Brazil. · 

- Ao a.rt . 6° : 
Substitua-se pelo seguinte : 
Todo o l astro dos bancos emissores, existente em ol!ro ou em apo-

lices será convertido em apolicPs de capital e juro-ouro, do valor no-
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minal de 1 :000$ cada uma, e vencendo os juros de 4 % ao anno pagos 
semestralmente. 

O ouro será calculado ao cambio do dia da conversão, e as apo-
lices sel·o·hão pelo seu valor nominal. 

- Ao art. 8°, ultima parte 
Substitua-se pelo seguinte: 
Coberta a differença, o Thesouro cessará o pagamm;to dos juros; 

e quando fôr decretada e se verifique a conversão metalhca (art. 14), 
o governo restituirá ao banco somma, em especie metallica, corres-
pondente ao respectivo fundo de garantia, dispondo para esse fim 
do numero de apolices necessarias, e annullando as excedentes. 

Ao art . 10, § 2°: 
Depois da palavra: - "Presidente" -- accrescente-se ''ou quem 

elle designar". 
Ao mesmo artigo, § 3°: 
Substitua-se a palavra "semestraes" por "trimensaes" . 
Ao mesmo artigo, § 4° : 
Substitua-se a palavra "semestraes" por "trimensaes" . 
Ao art . 16: 
Substitua-se pelo seguinte : 
A emissão dos bonu!S é destinada especialmente a auxiliar em-

prezas. industriaes ele qualquer natureza existentes, em boas condi-
ções ele credito e desenvolvimento; sendo um terço da emissão para 
as emprezas fundadas que funccionarem na Capital Federal, e os 
dons terços restantes para as que tendo, ou não, sua séde na Capital 
Federal, estejam estabelecidas e funccionarem nos :Estados da Re-
publica. 

Ao art. 12: 
Substituam-se as palavras: - "caixas filiaes" por "agencias". 
Sala das commissões, 8 de setembro de 1893. -A rnerico Lobo.-

Manoel BarafJa. 

Na sessão de 9 de Setembro é approvada a redacção das 
emendas e o projecto devolvido á C amara. 



NOTA : 

PROJEOTO N . 39 A 

Em 11 de Se~embro é pubNcado o p.areGier da commi~são rfe or. 
çamento sob1·e ,a.s emendi.as do Senhdo sob n. 39 E. Em 12 entm em 
discu~são o parecer . Flal!lan~ os [J?-s. Se1)e?·ino Vie·im e Ro'Sa e Silva . 
Em 16 é encerrada e app1·o1Jiada a emenda ao .a?"t. 2°. Em 19 são ap-
p?·ovadas e rejeitad'as otdras em'>3ttda<s. O prujecto e a'S eme11da:s são 
devolvidos ao Senado . 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 11 DE SETE:MBR.O 

Emend'as do Senado á proposição da Camam dos Deput'ados, nu?ne?'O 
39 D, de 1893, qt~e app1·ova, com modificações, o itecweto n. 1.167, 
de 17 de dezembro de 1892, qu.'/3 autOTisot~ a fusão do Banco da 
Republica com o do Brozil 

A' commissão do orçamento foram presentes as emendas feitas 
pelo Senado ao projecto de lei enviado por esta Oamara, approvando 

o decreto n. 1.167, de 17 ele dezembro de 1892, 
Parecer com as modificações feitas pela mesma O amara. 

Resalvando a opinião anteriormente ma-
nifestada pela commissão, sobre esse decreto, desde que, cumprindo o 
dever que o seu patriotismo lhe impunha, a commissão conservou o 
cargo de confiança da Oamara e acompanhou o projecto em todas 
as discussões, passa ella a dar o seu parecer sobre as emendas feitas 
pelo Senado . 

E' acceitavel a primeira emenda, que é de simples redacção; o 
pr0jecto da Oamara autorisa a fusão dos bancos, a constituir o novo 
instituto que se denominará - Banco da Republica do Brazil. 

O Senado foi mais explicito : encarou o facto como consumado 
e, resolvido a approvar o decreto de 17 de dezembro de 1892, approva 
a fusão já realisada, deixando mais franca e explícita a acquiescen-
cia do Poder Legislativo ao decreto. . 

A Oamara fizera o mesmo, autorisando ainda uma fusão já 
feita ; a emenda do Senado é correcta e deve ser acceita. 

A emenda ao art. 6° não póde ser acceita pela Oamara, assim o 
entende a commissão; ella consagra pensamento completamente op-
posto ao que fôra acceito e autorisa situação de serias apprehensões 
para o futuro elo paiz, para o seu credito no presente, para sua ruina 
no futuro. 

A emenda autorisa a movimentação dos lastros ainda existentes 
no Thesouro e a sua conversão em apolices de capital e juro ouro 
do valor nominal de 1. :000$ cada uma e vencendo os juros de 4 % 
ao anno, pagos semestralmente; o ouro será calculado ao cambio do 
dia ela conversão c as apolices pelo seu valor nominal. 
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O Senado foi além da disposição do decrelo de 1'7 de dezembro 
de 1892, que convertia os lastros em apolices do juro de 2 112 '0, o 
que equivalia a, por não poderem supportar cotação na praça, apohces 
de juro tão inferior ás outras do mesmo capital e juro, a sua perma-
nencia no Thesouro, garantindo a emissão das notas bancarias; com o 
JUro de 4 %, com capital e jU:ro igual ao das apolices já em circula-
ção e ainda com cotRção acima do par, desvenda-se o plano de alienar 
essas apolices em favor do banco, ou de aproveitai-as em caução para 
saques a descoberto, em favor do banco, fazendo cambio com ellas, 
como já foi lembmdo fazer com o.s lastros, na discussão havida na 
Oamara, o que é perigosíssimo para a fortuna publica, que ficará 
sem essa garantia das notas, garantia já feita aliás pela compra 
do ouro. 

Si essas apolices vierem a ser alienadas e o banco houver de 
chegar á hypothese acceita pelo art. go do projecto (liquidação ami-
gavel ou judicial), que fundo de garantia terá o governo para as 
notas cuja responsabilidade acceita? 

E' claro que a responsabilidade do Thesouro será equivalente a 
toda a importancia das notas bancarias em circulação, no valor de 
326 mil contos e mais a de 346 mil contos, quaruto produzirão os 
lastros convertidos em apolices ouro, an cambio do dia e apolices 
pela cotação da praça, depois de completados com os juros das apo-
lices que os substituem. 

Demais, é absurdo inacceitavel, sob pena de le.são enormíssima á 
fazenda publica, essa compra de ouro e apolices. ao cambio elo dia , 
o que significa a sua conversão em papel, moeda corrente, realisada 
em apolices de capital e juro ouro, o que quer dizer a compra de 
ouro por ouro, mas com agio o ouro vendido, ou a troca de moeda 
por moeda igual, mas dando-se á primeira o valor do papel. 

Semelhante absurdo é iniquidade que a commissão espera não 
ver feita pela Oamara dos Srs. Deputados; seria a ruína dn credito 
da nação brazileira. A emenda do art . 8° e ul tima parte é a confir-
mação adduzida sobre a emenda anterior. 

O projecto consagrava a disposição salutarissima de não poder 
o fundo de garantia ser emprega·do pelo banco em suas transacções, 
quer dizer: nas aventuras de sua vida tão accidentada; a emenda 
supprime esta prohibição, o que significa a autorisação para dispôr 
desse fundo de garantia que, por força da propria denominação, pa-
rece claro não poder ser de modo algum empregado sinão ao resgate 
das notas do banco. 

Cumpre assignalar que o emprego desse 'fundo ifoi facilitado pela 
disposição do artigo anterior que elevou o juro das apolices ao das 
actualmente com cotação, declar.ada essas explicitamente terem de 
capital e juro ouro. 

A approvação dessa medida, acredita a commissão, trará a baixa 
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das apolices do emprestimo de 1889 e ma1s ainda o completo eles-
credito do paiz. 

Não póde por isso a commissão accei tar a emenda. . . 
A emenda ao art. 1 o, § 2°, não pó de ser t ambem _accelta pela 

comm1·ssão; o projecto da Oamar a só autorisava a asstgnatura do 
bon1ts pelo presi-dente do banco; a emenda do t:lenado estende essa 
autorisação para o presidente ou quem elle designar. 

Compl'e'hende-se o perigo da autorisação, attendendo a que a 
ass1gnatur a é uma das garantias para o reconhecimen to da falsidade 
dos bonus; estendendo a assignatura a quem o presidente designar, 
estabelecer-.se-ha a diversida-de das assignaturas e desapparece uma 
das principaes garantias para reconhecer-se a veracidade dos bonrws, 
em grandíssima proporção emittidos . 

.As emendas feitas ao mesmo artigo e §;§ 3° e 4°, a maioria da 
commissão, contra o voto do relator, acceita-as . 

A emenda feita ao art. 12 e que manda substituir as palavras 
- caixas filiaes - por - agencias - não é acceita pela commissão . 

Não se comprehende como um banco unico de emi·ssão existente 
no paiz possa ter agencias nos Estados, até substituindo os bancos 
emissores que elle fez desapparecer com o monopolio que assumiu . 

A regra, em todos os paizes, é aproveitar o governo a prorogação 
do prazo de existencia dos grandes bancos emissores, para impôr-lhes 
a criação de caixas filiaes em di versos pontos do paiz. 

As agencias não satisfazem o fim da sua creação, attendendo ás 
muitas transacções que nos E stados se fazem, principalmente depois 
da existencia dos bancos, comprehendidas nestas' a subtituição de 
nota, sua verificação, etc . 

A. commissão é por isso de parecer que seja rejeitada a emenda . 
A emenda do ar t . 11 tambem não póde ser acceita pela maioria 

da commiss.ão : a Oamara votou ess1e art igo por grande maioria., 
depois das explicações claras e positivas do seu autor . 

Ficou bem claro que os dons terços da emissão de boruus deYeriam 
ser apr;licados ás industrias f abris e agrícolas que tivessem a séde 
nos E stados; a emenda substitue a phrase - industriaes, fabris e 
agrícolas - pela phr ase - emprezas de qualquer n atureza - o que 
é vago demais e dá logar a grandes abusos ; substitue tambem a 
phrase - para as que t iverem sua séde nos. E stado.s - pela seguinte: 
para as . que, tendo. ou não sua séde na Capital F ede-ral, estejam 
estabeleCidas e funcc10narem nos Estados da Republica . 

A commissão não acceita a emenda por entender que a disposi-
ção do art. 11 é salutar e deve ser conservada . 

Sala das commissões, 11 de setembro de 1893.- Mames Ba?TOs, 
com. restricção quanto á emenda ao .art. 11 ( e~11Íssão de bomts ) que 
acce1ta .- Edgan.lo Go:nçalve>s, com Igual restn cção.- Leite e Oiti-
cica.- Ange7o P1nVI'eim.-.A. lbedo Brtandão.- R os'CL e S1lha.-Sere?·ino 
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Vieira de accôrclo com a maioria da commissão, menos quanto á re· 
jeição 'ela emenda que substitue as caixas fili aes -por agel?-cias. Op~no 
pela approvação dessa emenda, por ser esse alvitre ma1s economlCo 
ao Banco da Hepublica do Brazil. 

Emendas do Senado ao projecto da Can11am dos Deputados que auto-
'I"Ísou a fusão do Bwnco da R'ep~obVica com o do Bmzil 

Ao art. 2": 
Substitua-se pelo .seguinte : 
E' approvada a fusão realisada por maioria ele votos nas respe-

ctivas assembléas de accionistas do Banco da Republica- do.s Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, constituindo o novo insti-
tuto o Banco da Republica do Brazil 

-Ao art . 6°: 
Substitua -.se pelo seguinte: 
Todos os lastros dos bancos emissores, existentes em ouro ou 

em apolices serão convertidos em apolices do capital e juro -ouro, do 
valor nominal de 1 :000$ cada uma, e vencendo os juros de 4 % ao 
anuo, pagos semestralmente. 

O ouro será calculado ao cambio do dia da conversão, e as apo-
lices pelo ·seu valor nominal. 

- Ao art. 8", ultima parte. 
Substitua-se pelo seguinte : 
Coberta a differença, o Thesouro cessará o pagamento dos juros; 

e quando fôr decretada e se verifique a conversão metallica (artigo 
14), o governo restituirá ao banco somma, em especie metallica, cor-
respondente ao respectivo fundo de garantia, dispondo para esse fim 
elo numero de apolices necessaria.s, e annullando as excedentes . 

Ao art. 10, § 2": Depois da palavra - Presidente - accrescen-
te-se: ou quem elle designar . 

Ao mesmo artigo, § 3" : substitua-se a palavra semestmes por 
trimensaes. 

Ao mesmo ar tigo, § 4" : substitua-se a palavra semestral por 
b-imensal. 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO 

O Sr. R.osa e Sil'va - Sr. presidente, eu me havia condemnado 
ao .silencio desde o dia em que a Oamar a rejeitou o adiamento das 

eleições ; considerei essa rejeição impolitica 
DiS'c. uniC'a das prejudicial á votação regular dos orçamentos ~ 

emendas não quero que me possa caber partícula de res-
ponsabilidade nesse facto, que considero alta-

mente desmoralisaclor para o Congresso, e um desastre para o paiz. 
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Diante, ·porém, das emendas do Senado ao projecto bancaria, 
\3mendas que pôem em perigo a fortuna publica, não posso vot:ll· 
silenciosamente, venho cumprir o dever de lavrar o meu protesto 
final contra esse attentado financeiro. 

Limitar-me-hei, porém, aos pontos · capitacs; serei muito breve . 
A primeira emenda do Senado, que impugno, m~nda s?-bstituir 

<:l art. 6° da Camara, que conservava o lastro metalhco ex1stente c 
o de apolices, dispondo que todo o l astro dos bancos emissores, exis-
tentes em ouro ou em apolices, será convertido em apolices do . capital 
-e juro ouro, do valor nominal. de um conto de réis cada uma e ven-
cendo os juros de 4 % ao anuo, pagos semestralmente. 

P1:enotarei qu,e o decreto de 17 de . dezembro, oneroso, como a 
Camara o considerou e a opinião publica já o havia julgado, tinha 
-estabelecido para as a polices o juro de 2 112 % . . · 

O nobre deputado pela Capital F ederal, Sr. Mayrink, na. 3" 
discussão, propoz a sua elevação a 3 % e agora o Senado eleva-o 
ainda a 4 %. . 

Não posso deixar de salientar esta progressão sempre accendenf c 
do.s juros das apolices, juros de 4 %' ouro, o que, no momento actual 
quer dizer mais de 9 % .. . 

O SR . ANGELO PINHEIRO - Apoiado. 
O Sn . RosA E SILVA- ... quando as apolices de 5 % estão co-

tadas na praça ao par. 
Salientarei mais, que se manda converf·er em apolices de capil-:1l 

<mro, não só os lastros metallicos, como tambcm o proprio lastro cl:i :> 
apolices que vencem juros em moeda corrente, c isto se faz em nome 
de suppostos interesses do Thcsouro! 

Comprehende a Camara que em taes condições tenho o dever ele 
analysar as razões do voto em separado, vencedor no Senado . 

A primeira das r azões da.das, para a alteração do art. 6° votado 
pela Camara, foi a conveniencia de uniformisar os fundos de ga-
rantia elas emissões, condição de Cl·eclito para estas . 

De maneira que, segundo o pensamento dominante no Senado, a 
substituição do l astro metallico por apolices ouro é uma condição ele 
credito para as notas emittidas . · 

Isto é tão contra·rio aos princípios geralmente acceito.s, que 
basta a enunciação desta primeira razão para refutal-a: quem se 
soccorre a argumentos desta natureza, implicitamente reconhece que 
não tem base para fundamentar a opinião que defende. 

A segunda razão é a necessidade inadiavel de liquidar a situação 
D.o Thesouro Federal em relação aos lastros metallicos do.s bancos, 
recebidos pelo mesmo, á conta de depositas. 

Mas, estes lastros, constituindo depositas, ele que nem os bancos 
nem o governo podem lançar mão, teem de permanecer nas arcas 
do Thesouro. 

v;/. t.;',,. j 
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Onde; como e por que . es~a necessi.dade i.nadiavel ~e liquidação? 
Será porventura que a situação fmanceua do palZ seja vanta-

josa á conversão no momento actual?! 
Ao contrario, Sr. presidente, com. a grande depressão do cambio 

será onerosissima para os cofres pubhcos. 
De maneira que a segunda razão é contraproducente: 
·Oontinúa o voto em separado : "Estes lastros dev1am ser ... 

( continúa a ler) . 
·Aqui se póde dizer que, o autor do voto em separado ou não leu 

ou não quiz comprehender o artigo approvado pela .Oama;a. 
O artigo diz que - é conservado o lastro metalhco ex~stente e o 

de apolices. Si a O amara quizesse mandar conservar a integridade 
dos lastros, não teria necessidade de empregar a palavra exist:entesr 
diria simplesmente que era conservado o lastro metallico; desde que 
no artigo figura a palavra existeni.e, é porque a Oamara sabia que a 
maior parte destes lastros estava dispendida. 

Fui, Sr. presidente, o autor da emenda adaptada como art. 6° dO' · 
projecto, e sabia perfeitamente que apenas existem J?.O Thesouro 
12.900:000$ ao cambio de 27, isto é, perto de 30.000 :000$ ao cam-
bio actual, foi este resto que procurei salvar. 

E, não querendo que o Thesouro assumi•sse nas condições actuaes 
o encargo de restabelecer o lastro despendido, propositalmente em- · 
preguei a palavra. exist:ente, de maneira a conciliar a actual situaçãO< 
financeira com os principias economicos e com a obrigação que tem 
o governo de não dispôr daquillo que lhe é confiado em deposito. 

O SR. ANGELO PINHEIRO - Muito bem. 
O SR. RosA E SILVA - Diz mais o voto em separado. (Lê). 
Sr. presidente, - certo que entre as emissões feitas na razão el o 

lriplo e a integralisação do lastro, quando as condições financeiras 
forem prosperas, 11a razão de 50 %, ha uma differença de um terço; 
mas dessa clifferença havia cogitado o proprio decreto de 17 ele 
dezembro. Essa integralisação se faz pelo juro da•s apolices, e essa 
parte elo decreto foi mantida pela O amara. E' por conseguinte mais 
uma inexacticlão attribuicla pelo voto em separado ao art. 6° elo 
project,? ela O amara. 

Resta agora verificar si esta substituição seria onerosa, como· 
articula o voto em separado. 

Já demonstrei que não é exacto que o art. 6° do projecto cl a 
Oamara mande fazer a substituição immediata; ao contrario, est:J: 
elaramente determinado que esta integralisação só será feita quando 
ns . cir~umstancias financeiras melhorarem. Logo, é claro que fica ao 
cnteno elo governo escolher o momento para a operação, e esse mo-
me~to não será por certo o actual, em qlle o ouro tem um agia de 
ma1s de cento e trinta por cento. 
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Quando deverá ser feita~ R aturalmente quando o cambio estiver 
prDximo ou houver attingido ao par. 
· Qual a conveniencia, a razão de ser desta disposição~ 

O Banco da Republica do Brazil não é organisado por dous ou 
tres annos, mas por 60 ~nnos, e parece que não deve pairar no espírito 
de quem quer que seja a convicção de que -durante 60 annos se pro-
longue a crise actual. (A poíados . ) 

E' de esperar, e tenho mesmo inteira confiança, que o Brazil se 
hn de reerguer, que a sua situação· financeira ha ele tornar-se pros-
pera, que ella ha de vir a ser os E stados Unidos da America do Sul. 

Não acredito que o consigamos em um período breve, attenta a 
intensidade da crise que atravessamos, mas, em 60 annos, não julgo 
que haja brazileiro bastante pessimista para pol-o em duvida. 

O proprio decreto de 17 de dezembro cogitou no art. 14 ela 
hypothese da conversibilidade das notas, desde que o cambio se man-
tenha a 27 durante um anuo. 

Determinando que, quando melhorar a situação financeira, seja 
integralisado o lastro metallico na razão de 50 %, eu tive em vista 
preparar o terreno para esta conversibilidade. 

Feíta nessa occasião a integralisação, permanecendo o cambio 
acima do par durante um anuo; chegado assim o momento em que 
possa ser decretada a conversibilidade, o banco, tendo um deposito 
de 50 % de sua emissão em ouro, estaria preparado a garantir e 
realisar a conversibilidade de suas notas. 

Portanto, ·longe de ser contraria ao decreto ele 17 de dezembro. 
esta disposição era uma medida complementar e . prBparatoria d; 
execução futura do art. 14 . 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Theoricamente, não se tinha outra 
causa a fazer . 

O SR. ANGELO PINHEIRO - Theorica e praticamente . 
O SR. J d.Ã:o DE SIQUEIRA - Na pratica havia innumeras cliffi-

culclades . 
O SR, ANGEW PINHEIRO - A argumentação do orador ·é Irres-

pondivel . 
O SR. RosA E SILVA - Como a Camara vê, as razões do voto 

em separado são umas inexactas e outras insubsistentes. 
Considerarei agora, rapidamente, as consequencias dessa theoria 

da movimentação dos la,stros. 
Em primeiro logar, devo repetir que não ligo importancia ú dis-

tincção entre apolices ouro e apolices papel. 
Não ha apolices ouro; a simples declaração ele que o pagamento 

serú realisado ém ouro, não lhe dá valor intrínseco, e os depositos 
são feitos para os casos ele insolvabiliclade; por conseguinte esta elis-
tincção não tem na hypothese a importancia que se lhe quer attribuir. 

Por outro lado, já fiz ver, quando discuti o decreto de 17 de de-
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zembro, que considerava o lastro metallico não só como um fundo de 
garantia, mas cqmo um meio de valorisação da emissão. 

Accrescentei que a existencia de lastro metallicci consti tuía para 
casos anormaes, extremos, recursos preciosos de que o goveni.o pode-
ria ser auctorisado a utilisar-se, e salientei que diante dos fnctos 
graves que se deram no Brazil, e.mbora todo _o nosso desejo e esforço 
devesse convergir no sentido de evitar complicações externas,' em todo 
o caso, era nosso dever, diante das· precarias condições do credi to pu-
blico~ quando já havia naufragado o emprestimo da Oeste sendo as 
clespezas externas pagas não em papel mas em ouro, era de noss0 de-
ver e de boa previsão ter üo Thesouro uma reserva com que ·se po· 
eles e fazer face ás primeiras despezas necessal'ias á defesa ela honra 
nacional. 

Foram, Sr. President.P, essas U'S razões patrioticas que determina-
ram a Camara a votar o art. 6°, en1 má hora rejeitad.o pelo Senado. 

Mas, senhores, que resulta desta theoria ele movimentação elo. 
oui·o? Quaes ·as ~mas consequeucias? 

O resultado já conhecido é que c.onsideraveis sommas metallicas 
que foram depositadas no Thesouro para garantia das emissões, que 
não são propriedade do Estado, mas sim dos. bancos e dos portadores 
O.as notas, teem sido conYerticlas em receita ordinaria. 

E á sombra dessa theoria de movimentação do ouro, esses deposi-
tas metallicos teem sido substituídos por apolices, isto é, o Estado 
tem·se constituído devedor de sommas equivalentes aos lastros gas-
tos e os tem esbanjado como receita extraordinaria, sem autorisação 
lcgi~lativa, o que importa haver o executivo contrahiclo emprestimos 
disfa r~ados . 

.. :\.ssim, á sombra Ja theoria ele movimentação do ouro o ·que se 
1om feito é substituir ouro por apolices, ficando o E stado respousa-
Yel pelo capi tal e juro das apolices, visto que está lançando mão 
destes lastros como si elles fossem o producto de impostos e consti-
tuíssem receita ordinaria. 

O SR. R:oooLPHO DE AnREU - :Mas, V. Ex. sabe que essa pratica 
não se iniciou durante este governo. 

O Sn .. H'OsA E SILVA - Discuto sempre a questão financeira no 
terreno ncu tro, sem prcocc.upações políticas, sem visar este ou aquelle 
governo . 

Estou mostrando as consequencias já obtidas da theoria da mo-
vimmJ tação do ouro, consequencias que têm sido: estarem os lastros 
;:;astos em esbanjamentos, c substituídos por títulos de divida publica 
de capital e juro ouro, constituindo empre<stimos não autorisados, 
dando em resultado augmentar os compromissos do Estado e aggravar 
a geração futura . 

Senhores, é preciso parar nesta carreira vertiginosa. 
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A Camara me desculpe, mas no despenhadeiro do esbanjamento 
dos dinheiros publicos, .precipitam-se Camara e governo. 

Vejo com pezar que só se tem presentemente urna pteoccupação: 
.é poder gastar. ·vejo que governo e Camara não cogitam absoluta· 
mente da crise financeira do Thesouro. 

O SR. SEvERINO VIEmA - Nem cogitam de onde hão de tirar o 
que pretendem gastar. 

O SR. RosA E SILVA ~ Não obstante os avisos os mais alarmantes, 
não obstante a exposição ás vezes até inconveniente do estado actual 
das nossas finanças, V. Ex. sabe que Camara e governo continuam a 
decretar despezas descricionariamente, e esta ·mesma questão de mo-
vimentação do ouro não tem outro alcance senão habilitar o governo 
a lançar mão destes restos de depositos para os applicar a esbanja-
mentos. 

:M:as, Srs., é preciso parar nesta carreua vertiginosa: os creditos 
3Upplementares e extraordinarios trazidos a esta Qamara já ascendem 
a muitas dezenas de milhares de contos, e o orçamento ahi está com-
pletamente desequilibrado, 

Com que recursos é que ·se vae fazer-face a estas despezas? Qual 
0 futuro fina~ceiro que aguarda este paiz? 

Por este caminho certamente tornar-se-ha impossivel um governo 
regular. . . 

Sr. Preside!lte, nunca vi a situação do Brazil tão grave, despe-
nhando-se como vae, no barathro financeiro, e por isto o pensamento 
aue me tem dominado é despertar a attenção dos poderes · publicas para 
'7er si é possivel evitar a ruina, a bancarrota ·que por todos os angulos 
5á se annuncia. 

Não, senhores, em materia de despezas publicas é pr:eciso que a 
Camara e governo se convençam de que, diante do desequilíbrio, di-
ante da situação triste, desanimadora, diante das arcas vasias do The-
souro, é indispensavel parar; é preciso q'lle todas essas reformas, 
todas .estas theorias que não teem por fim senão · illudir a opinião e 
sacrificar os poderes constituidos, sejam . desmascaradas, para que, 
emquanto é tempo, não nos afundemos neste abysmo, . que tragará. mais 
que o governo,. que tragará a p~·opria Nação. (ApoiadQ8.) 

Sr. Presidente, a 2~ emenda do Senado que impugno é a que man-
da substituir a ultima parte" do art. 8° que prohibe ao governo e ao 
banco se utilisarem dos fundos de garantia, salvo o · caso. de guerra 
externa, mediante prévia autorisação do Poder Legislativo. . 

O Senado substitue esta ptohibição pela seguinte disposição (lê) : 
"Quando fôr decretada e se verifique a conversão metallica (ar-

tigo 14), o governo restituii·á ao banco somma, em especie metallica, 
correspondente ao respectivo fundo ·de ·garantia, dispondo para esse 
fim do numero de apolices necessarias, e annullando as excedentes." 
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Senhores esta substituição não me parece regular, chamai-a-hei 
de incorrecta; para não classificai-a de insidiosa. 

O decreto consignava a .rrohibição . de dispôr do fundo de garan-
tia; a emenda substitutiva cogita de providencia diversa. Portanto 
devia ·ser additiva e não substitutiva. 

Mas, porque se quer supprimir essa prohibição? ~01: que razão· 
pretendem que estas apolices da conversão, que vão substltmr os last1·os 
metallicos, apolices de juro e capital ouro possam sahir do Th:s~uro? 

Comprehende a Camara que se trata de sommas avultadissimns, 
de apolices no valor de centenas de milhares de contos, que devem fi-
car no Thesouro, como garntia da emissão. 

Que razão de ordem publica pode determinar a suppressão dessa 
prohibição? . 

O voto em separado, razão nenhuma enunciou contra ella. 
A emenda substitutiva foi incluída no voto em separado, sem re-

ferir-se siquer á disposição que mandou supprimir! 
Mas, por que essa substituição? 
Sr. Presidente, ouvi a collegas, com os quaes tenho conversado 

sobre esta emenda, que considero uma ameaça á fortuna publica, um 
perigo para a honra nacional, que o governo não cogitou de lançar 
mão dessas apoliees; que ningr~em quer isso, e que realmente seria 
uma cousa monstruosa e insustentavel. 

Não ponho em duvida estas affirmações; mas, provas circum-
:;tanciaes e robustas demonstram que nem todos pensam do mesmo 
modo, e, portanto, cumpre-nos acautelar o futuro, mantendo a prohi-
bição de dispôr do fundo de garantia. 

Estas provas circumstanciaes são as 'seguintes: 
A primeira é que o decreto de 17 de dezembro consignava no 

art. 5° que o fundo de garantia especial podia ser empregado em 
transacções do banco. 

Foi esta disposição que determinou a apresentação da emenda 
prohibindo a utilisação dos lastros . 

E eu, aliás, não considerava necessaria esta prohibição, pois o 
lastro constitue um deposito de que nem o governo nem o banco po-
dem legalmente lançar mão; mas, desde que no decreto foi {)Onsigna-
do pensamento diverso julguei prudente garantir o Thesouro, gene-
ralisando a prohibição. 

A •segrmda prova circumstancial é a emenda que foi apresew . 
t.ada pelo illustre deputado Sr. Mayrink, autorisando o governo a. en-
tregar ao banco os lastros para sobre elles fazer operações cambiae.R. 

A terceira. é a elevação dos juros das apolices a 4 %. 
Sendo os juros destinados a completar a differença entre as notas 

emittidas e o deposito, devendo cessar o pagamento de juros ape-
nas coberta essa differença nenhuma importancia teria a taxa dos 
juros das apolices si estas tivessem de permanecer no Thesouro. A 
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elevação dos juros faz suppor o pensamento de utilisar estas apoliccs 
e esse pensamento se accentua attendendo-se a que se elevou a taxa 
do juro a 4 %, igual ao das apolices que temos no exterior,. com a 
declaração de que são apolices de capital e juro ouro. 

Feita a conversão resurgirá a campanha do Orack, a razão de sal-
vação publica, para que o governo utilise as apolices e autorise o 
banco a sobre ellas fazer operações de cambiaes .. 

Então, a theoria da movimentação do ouro que já não terá mais 
razão de ser,. porque estará todo gasto, será substituid.a p<:la theoria 
da movimentação d·as apolices ouro. O ouro não deve ficar no Thc-
som·o porque se oxida; as apolices não deverão tambem .alli permane-
cer porque a traça poderá inutilisal-as. 

Nã.o será, certamente, embaraço a falta de autorisação; depo-
sitos eram tambem os lastros metallicos e já estão gastos . 

Mas isto será a bancarrota. 
E quaes serão as consequencias para o credito nacional si estas 

apolices vierem a ser depositadas no exterior para operações de cam· 
biaes e estas forem mal succedidas ~ 

Não, senhores, é preciso que a Oamara, ao menos neste ponto, 
salve a fortuna publica e presei've o Thesouro de imprudencias e dc-
Eastres que, além de enormes prejuízos, podem trazer graves compli-
cações . 

Quando ministro da Fazenda o honrado Barão de Lucena, no 
intuito de melhorar o cambio, o governo facilitou ao Banco da Rc-
vublica saccar a descoberto até á quantia de 300.000 libras. 

O desastre c1a operação foi questão de dias e consta-me que estas 
300 . 000 libras foram pagas pelo Thesouro . 

Não renovemos tentativas que teem contr a si a sciencia e a ex-
periencia, e que podem constituir um perigo nacional. 

Cumpre, finalmente, não esquecer que o Thesouro é pelo decreto 
de 17 de dezembro, responsa vel por toda a emissão e que a garantia 
desta são os lastros, são as apolices depositadas. 

Limitar-me-hei, Sr. Presidente, a estas considerações, porque não 
qu ero prolongar o .debate. · 

As outras emendas do Senado são quasi todas tambem contrarins 
·ao interesse publico; mas teem menos gravidade e se acham refutadas 
pelo parecer da commissão. 

Terminando direi: são grandes os males que nos affligem, mns, 
por rnaiores que sejam as crises política,, por mais graves que sejam 
as suas perturbações, quando a calma succeder á paixão, quando todos, 
governo e opposição, comprehenderem que têm o dever de sacrificar no 
altar da patria as divergencias que os ·separam, nesta phase de trans-
formação em que se precisa consolidar um regimen novo; quando 
fôr iniciada a política da paz, da legalidade e da tolerancia, a reor-
ganisação se ha de fazer, quaesquer que tenham sido os erros accu-



-330-

mulados. Mais graves, muito mais gran~s e .duradouros são os desastres. 
financeiros, que podem acarretar compromissos e complicações extm-
nus c pôr ·em perigo o nosso futuro e a nossa honra. 

Pois bem, congreguemo-nos todos em torno de um pensa::nento: 
evitar o d·esastre, a ruiua economica, salvemos, ao menos, o credito e a 
dignidade nacional. · · 

Tenho concluído. CMuito bem,· rn1bito b•em,· o orado1· é C1bmpn-
mentado.) 

· O Sr. João de Si<queira (pela ord-em) requer o encerramento da. 
discussão. 

O Sr. Presidente decl:ua não poder accei tar o requerimento por . 
ser contrario ao ~egimentoo 

O Sr. Franoi•sco Glicerio (pela ordem) requer prorog!l.ção da 
sessão a tê 5 horas da tarde, para a discussão .das emendas o 

Consultada a . casa, .é concedida a pro rogação. · 

O Sr. Severino Vieira começa l embrando ~ mesa que ella 
não podia ter .acceito o requerimento de prorogaÇão da hora que 
acaba de fazer o nobre deputado por S o Paulo o A elle s~ oppunhá o 
art o 87 do regimento o 

Feito isto, entra na analyse do. projecto o Acha que da votaÇão 
das suas disposiÇõés depende em grande parte a decretação ou não 
elas leis annuas .que está elaborando o Congresso. E 'tem receios de 
que, approvado esse monstruoso projecto bancário, a Camara não 
consiga reunir mais o nume1~0 preciso para votar os· orçamentos da 
l1epublica o . · · 

Por isso é que, ·si lhe 'fosse possível, demoraria ümto quanto 
preciso a soluÇão final do projecto em debàte. Sabe que elle percorre 
·as tramites regimentaes, abrigado · pela bandeira dos bancos da rua 
ela Alfandega, que é para algmi's, niuito mais prestigiosa do que o 

. glorioso, hoje ·ensanguentádo pendão nacional. Bem que o sabe, mas 
·cumpre o seu dever de representimte da· nação o 
. ' . Pede . principalmente a attenção da C:i.rriara para o· projecto em 
debate o A C amara que gttenda bem, por 'exemplo, para o que dispõe 
a emenda que mereceu o apoio do· Senado 'e estabelece· a conversão 
dos lastros dos bancos em apolices ouro de· 4 %o Semelhante opera-
ç~o, conforme· lá 'se determina, quer dizer aperi:às que o povo brazio 
leuo vae pagar cerca de 18 % de juros ao anno, em moeda corrente, 
sobre nnela menos ,de 203.000 contos de réis, que é em quanto se hão 
de transformai· os 95.0 000 contos dos lastros, não totalment€ deposi-
tados nb Thesóuro o · . 

·. . • A C amara que attenda bem o · No projecto, tal qual se acha, as-
salta-.se o Thesouro dá Republica ·com a mesma hediondez com que 
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os salteadores accommettem o viandante no ermo da estrada. A 
C.amara que se previna e que· procure salvar o seu bom nome, não 
contribuindo para semelhante extorsão. 

Senta-se satisfeito · por ter cumprido o seu dever de representanto 
da nação. E si o projecto fôr approvado pela C amara, no que ·não 
acredita, e si fôr sail.ccionado pelo Poder Executivo, o que menos 
lhe parece possível, a,quelles a quem elle vae extorquir o suor do seu 
rosto saberão, talvez, que em tempos já passad·os um deputado houve 
que se oppoz com todas as forças á approvação desse monstruoso 
projecto, e qué esse deputado se chamava Severino Vieira; (Muito 
bem~· muito bem.) · · 

Fica adiada a discussão. 

]:f a sessão de, 16 de Setembro é encerrada a discussão. 

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO 

'Ü Sr. Glicerio (pela ordem) requer preferencia Da· votação 
para as emendas do projecto n. 39 D. 

· Consultada a casa, é concedida a preferencia. 
Vollação Submettida a votos, é approvada· a: seguinte 

emenda: . 
Ao art. 2°: 

. Substituacse pelo seguinte: 
E' approvada a fusão realisada por maioria de votos nas respe-

ctivas assembléas de accionistas do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil com o Bancó do Brazil, constituindo o novo insti-
tuto o Banco da Republica do Brazil. 

·Submettida a votos, é rejeitada a emenda ao art . 6°. 
A requerimento do Sr. Frederico Borges, verifica-se a votação, 

reconhecendo-se tereni votado a favor · 51 Srs. deputados e contra 52. 

o· Sr. Presidente -Não havendo nuniero, vae se proceder á 
cha.mada. 

O Sr. Valladares (pela. ordem) requer que a VotaÇão .seJa no-
. minai, o que a verifica~á. · · · · ·· 

Consultada a casa, é approvado o requerimento~ 
A requerimento do Sr. Frederico Borges, verifica-Se a votação, 

que é confirmada. 
Procede'se á chamada para votação Dominai. · 
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Respondem - sirn - os Srs. Lima Bacury, Fileto Pires, Matta 
Bacellar, Valente de Novaes, Costa Rodrigues, Casimira Junior, Luiz 
Domingues, Benedicto Leite, Christino Cruz, Nogueira Paranaguá, 
Pires Ferreira, Frederico Borges, José Avelino, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento Benjamin Barroso, Almino Affonso, Augusto Severo, 
José Maria~ o André Cavalcanti, João de Siqueira, Luiz de Andrade, 
Lourenço de Sá, Ayi:es Bello, I YO do Prado, Garcia Pires, Leovigildo 
Filgueiras, Barão de S. Marcos, Sebastião Medrado, Nilo Peçanha, 
Urbano Marcondes, Erico Coelho, Lopes TroYão, Mayrink, Antonio 
Olyntho, Chagas Loba to, J acob ela Paixão, Matta Machado, Gon-
çalves Ramos, Carlos das Chagas, Costa Machado, Ferreira Rabello, 
Rodolpho de Abreu, Ribeiro de Arantes, Necesio Tavares, Francisco 
G1icerio, Adolpho Gordo, Costa Junior, Alfredo Ellis. Cincinato 
Braga, Julio de Mesquita, Antonio Azeredo, Lauro Müller, Carlos 
Campos e Schmidt (55). 

Respondem não os Srs. In di o do Brazil, P edro Chennont, Au-
gusto Montenegro, Hollanda de Lima, Martinho Rodrigues, Justiniano 
de Scrpa, Alfredo Barbosa, Epitacio P essoa, Couto Cartaxo, Sá An-
drade, Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, 
Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, · Bellanuino Carneiro, 
Ülticica, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, Zama, Arthm 
Rios, Severino Vieira, Santos P ereira, Paula Guimarães, Athayde 
Junior, Fonseca Hermes, Alberto Brandão, Virgílio Pessoa, Furquim 
Werneck, Thomaz Delfino, J ofto Pinheiro, Gabriel de Magalhães, 
Alexandre Stockler, Lamounier , Alvaro Botelho, Benedicto Vallada-
res, Fortes Junqueira, Moraes Barros, Moreira da Silva, Fleury 
Curado, Urbano Gouveia, Frederico Solou, Bellarmino de Mendonça, 
Eduardo Gonçalves, Fernando Simas e Homero Baptista ( 47). 

O SR. PRESIDENTE - Responderam si.lrn 55 Srs. deputados e 
não 47. 

Não havendo numero, fica adiada a votação. 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO · 

Continuação da votH ção do projecto n. 39 E (emendas do Senado 
ao projecto n. 39 D da C amara dos Deputados, dispondo sobre o 
decreto n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, e dando providencias 
sobre emissões bancarias) (discussão unica). · 

O SR. PRESIDF.NTR - Vae-se proceder á chamada para votação 
nominal da seguinte emenda: · 

Ao art. 6°: 
Substitua-se pelo seguinte : 
Todo o lastro dos bancos emissores, existentes em ouro ou em 

apolices será convertido 
1
cm apolices do capital e juro-ouro, do v.alor 
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nominal de 1:000$ cada uma, c vencen do os juros de 4: % ao nnll'), 
pagos semestralmente. 

O om•o será calculado ao cambio do dia da conversão, e ns apo· 
lices pelo 5eu valor nominal. ' · 

Respondem si?n os Srs . ·Lima Bacury, Fileto Pires, Matta Ba-
cellar, V alente ·de N ovaes, Costa Rodrigues, Casimira Junior, Luiz 
Domingues, Benedicto Llite, Christino Cruz, Nogueira Paranaguú, 
Nelson, Pires Ferreira, José Avelino, .José Bevilacqua, Gonçalo ele 
L agos, Nascimento, Benjamin Barroso, Almino Affonso, Augusto 
Severo, José Mariano, JuYencio de Aguiar, André Cavalcanti, João 
de Siqueira, J oão Vieira, Luiz de Andrade, Lourenço de S:í., Ayres 
Bello, Ivo do Prado, Garcia Pires, Milton, Leovigildo Filgueiras, Ba-
rão de S. Marcos, Sebastião Medrado, Horacio Costa, Nilo Peçanha, 
Urbano Marcondes, Oliveira Pinto, Erico Coelho, Lopes Trovão, 
Mayrink, Antonio Olyntho, Chagas Loba to, J acob da Paixão, Matta 
Machado, Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Costa Machado, PaT-
leta, F erreira Rabello, Rodolpho de Abreu, Ribeii:o de Arantes; Fran-
cisco Glicerio, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, 
Costa Junior, Alfredo Ellis, Julio de Mesquita, Antonio Azeredo, 
Lauro Müller, Carlos Campos e Schmidt. ( 62) , 

Respondem não os Srs . In di o do Brazil, P edro Chermont, Au-
gusto Montenegro, Hollanda de Lima, Martinho R odrigues, Justi-
niano de Serpa, Alfredo Barbosa, Epitacio Pessoa, Sá Andrade, To-
lentino de Carvalho, Rosa e Silva, Beliarmino Carneiro, Oiticica, 
Augusto de Freitas, Tosta, Zama, Arthur Rios, Marcolino Moura, 
Severino Vieira, Santos P ereira, Paula Guimarães, Athayde Junior, 
Torquato Moreira, Fonseca Hermes, Manhães Barreto, Alberto Bran· 
dão, Virgílio P essoa, Furquim ·Werneck, Thomaz Delfino, João Pi-
nheiro, Gabriel de Magalhães, Alexandre Stockler, Lamounier, Alvaro 
Botelho, Fortes, Junqueira, Moraes B arros, Mursa, :Moreira da Silva, 
Almeida Nogueira, Fleury Curado, Urbano Gouveia, Frederico 
Solon, l3ellarmino de Mendonça, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas 
e Homero Baptista . ( 4:6) 

O SR. PRESIDENTE _:_ A emenda foi approvada por 62 votos, 
contra 46. 

E' lida a seguinte emenda: 
- Ao art. 8°, ultima parte : 
Substitua-se pelo seguinte : 

· Coberta a differença, o Thesouro cessará o pagamento dos 
juros; e quando fôr decretada e se verifique a conversão metall'ica 
( art. 14), o governo restituirá ao banco sornma, em cspecie metallica, 
correspondente ao respectivo fundo de garantia, dispondo para esse 
fim do numero de apolices necessarias, e annuUaudo as excedentes. 
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O Sr. Matta Machado (p~la ordern) - Pergunto a V. Ex. se 
o fundo de garantia a que se refere a emenda refere-se aos lastros 
ou ao juro das apolices. · 

O S1~: RosA E SILVA (pela ordern) - .Autor ·desta emenda que 
substi tue o art . 8°, devo responder ao nobre deputado que o fundo de 
garantia comprehende não só o fundo de garantia especial de que 
cogita o art. 8° na 1 a. parte, mas o lastro de toda a emissão . O termo 
é empregado no sentido generico e assim o comprehendeu o Senado, 
que tambem o empregou do mesmo modo, de maneira que a prohibição 
se rooere não só ao fundo de garantia especial de que cogitava o 
nrt. 5° do decreto e · que se ·acha consignada no art. 8° do project-o, 
:in as de todo o lastro, isto · é, as apolices que vão ser convertidas e aos 
juros das mesmas. 

O Sr. Matta . Machado (pela ordem.) diz que a questão é de 
muita gravidáde. . · . · 

No decreto de 17 de dezembro as palavras ~"fundo de garant~a e 
las.l·ro não podem ter a mesma significação. . · 

No systema do decreto, o lastro é composto das apolices actual-
mente convertiveis em apolices de ouro. 

A rejeição da emenda do Senado importa uma doação de cento 
. c tantas mil apoli·ces ao Banco da Republica do Brazil.. 

O SR. RosA E Sn.vA - E' o contrario dó que V. Ex. quer. 
O SR . MATTA MACHADO - I sso agora é uma questão pessoal, e 

peço a palavra para uma explicação pessoal. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra. 

O Sr. , Matta: Machado (po;ra nma explicação p-essowi) diz que 
o nobre deputado insinuou que o orador queria tirar do Thesouro 
cento e tantas mil apolices· para· dar ao Banco. Vae demonstrar que 
o que quer é inteiramente o contrario . 

No sysfema do decreto de 17 ha profunda differença entre fundo 
de garantia e lastro. 

O lastro é compostn das apolices actualmente existentes no Banco 
conver tidas em· apolices·oli.ro e do producto convertido tambem em 
apolices . Mas como por esta conversão o numero de apolices não at· 
tmge ao numero de contos de réis em _circulação, por isso que o lastro 
em ouro era o triplo, para completar· esse lastro o decreto de 17 de 
Llezcm bro engenhou o seguinte systema : 

Estas a polices, sobre as quaes a · C amara acaba de votar rendem 
um jm·o, 4 %, juro que o decreto chama - fundo de reserv~. 

Eis a differença ·profunda entre as duas .expressões . . 
O il<'rreto de 17 autorisou, mal na opinião .rlo · orador, o banco 

a us~r nas suas operações de fundo de garantia, ist:o é, dos juros das 
npohces . . 
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O orador não acceitaria de modo nenhum essa •autorisação; esse 
dinheiro é sagrado . 

· O nobre deputado, com as melhores intenções do mundo, apre· · 
sentou a sua emenda suppressiva daquerle artigo do decreto, 11ão ao 
lastro. 

Era possivel que o governo autorisasse o banco a dispôr do 
lastro ? 

Seria um crime de tal ordem que· o governo não podia continuar. 
Assim, o que a emenda do nobre ·deputado muito uc~e rfu(la men te 

pretende, é impedir que o juro, que o fundo de garantia entrem nas 
transacções do banco. 

Mas o Senado substituio esta disposição: 
Toda a qüestão agora é saber o que convém acceitar . 
O nobre deputado está convencido ele que a sua emenda man tém 

a integridade do lastro; mas tal não se dá porque ella é suppressiva 
do artigo; o Senado, porém, manda sul>stituir parte desta emenda 
por uma outra. 

O autor da emenda do Senado incorreu no mesmo equivoco que 
o nobre deputado, confundindo fundo de garantia com lastro. 

E se depois elo orador explicar a emenda á Oamara, clla julgar 
que é preferível aos interesses publícos sustentar a emcml:t em Yez 
da outra da Oamara, o orador entende que cleante elo equivoco re-
conhecido a commissão ele redacção pócle fazer a correcção, offici-
ando-se ao Senado. 

Conclue pedindo a approvação ela emellCla elo Senado _ 

O Sr. Rosa e Silva - Sr. presidente, é immenso o meu con-
strangimento, tendo de discutir, sob a fórma ele explicação pessoal, a 
emenda que se vae votar . A Oamara, porém, me fará a justiça de 
r-econhecer que eu não provoquei o presente debate . 

Quando submetl i,:: ; á discussão as emendas do Senado ao pro-
jecto da reforma bancaria, cumpri o dever de cliscutil-as na tribuna. 
Impugnei a emenda ao art . 6°, e tanfuem a emenda ao art . 8° a que 
acaba de se referir o nobre deputado, dando as razões que militavam 
contra ellas; e então S . E x. particularmente levantou as duvidas 
que acaba de sus·citar e eu convidei a fornmlal-as da tribuna. 

Esperei,· Sr. presidente, até ao encerramento da discussão que· 
S. Ex. viesse discutir essa emenda. D'ahi a minha exJranheza, 
vendo por occasião da votação o nobre deputado levantar UHu:t ques-
tão de i11terpretação que não considero mais possível e qne não tem 
razã~ de ser em vista da redacção da emeuda e dos elementos que de-
termmavam a sua é\ presentação e votaç.ão . 
. Sr . presidente, a pergunta do nobre deputado sobre qunl tinha 

srdo o pe:1samento_ da emenda _era uma perb>Lm ta correcta, desde que 
S. Ex. tmha duv1das ; mas, drante da declaração do autor. que em-
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Jll'egara a expressão fundo de garantia como synonymo de lastro, 
parece que a duvida c.essava, que o pensamento da Oamara ~s~a~a 
manifestado, e que, por consegu~nte, a Oamara votan~o a prolnb1çao 
em relação ao fundo de 'garantia, votava-a em relaçao aos lastros. 

Quando duYida pudesse haver na synonymia dessas expressões ; 
mas a verdade é que fundo de garantia ou lastro de emissão são 
terlllOS synonywos. . . 

O Sn. MAYmNK - Não apowdo. 
O SR. RosA E SILVA - O lastro é fundo de garantia, é garantia 

de emissão ... 
O SR. GLICERIO - A poia·do . 
O Sn. MAYRINK - Não senhor. 
O SR. R.osA E SILVA - Mas, Sr. presidente, esta questão foi 

largamente debatida nesta O amara; e s~ consideravam differente-
mente as expressões, por que não propuzeram a substituição? 

Pergunto ainda: manifesta.do o pensamento da emenda pelo seu 
autor, vqtando a Oamara de accôrdo com esse pensamento, que du-
Yicla pó de haTcr ? 

A duvida lançada é que póde da!' logar a se fazer mais tarde 
semelhante distincção . E nem se póde dizer que o Senado teve pen-
samento diverso, porque na propria emenda do Senado está repro-
du:óda a expressão fundo de garantia como synOilymo de lastro. 

Aqui estú a emenda. (Lê) . 
O S1t. MAYit!NJC - Ahi € que está o lapso . 
O Sn. RosA E SILVA - P ar a mim não ha duvida que são syno-

JI .)'mos. E saliento, repiso o argumento: si este foi o pensamento da 
emenda, si esta é a declaração feita á Oamara, si a Oamara votou 
neste sentido, si o Senado considerou igualmente fundo de garantia 
c·omo synonymo ele lastro, que justifica esta duvida levantada na 
-rotação? 

Parece que a declaração devia ser geralmente acceita por 
aquelles que pensam que o fundo de garantia ou o lastro não deve 
poder ser utilisado pelo governo, para que não se possa de futuro 
l auçar mão elas apolices, fazendo distincção entre ftmdo de garantia 
c lastro. 

O que cumpre, pois, é salientar que a Oamara votou com esse 
J>CilSamelJI·o, considerando synonymos as expressões fundo de garan-
lia e lastro! Restabelecendo assim o pensamento da emenda, eu acom-
panharei o nobre deputado na sua argumentação . 

E' certo que o decreto de 17 ele dezembro destinou o juro das 
:1 polices para cobrir a elifferença entl'e a emissão e o lastro, atten-
dcnclo assim ao terço de emissão que o Banco ela Republica tinha feito 
sobre base metallica ; mas, Sr. Presidente, o proprio decreto de 17 
de dezembro chama a isto fundo especial de garantia ·de emissão. Veja 
a Omnara a distincção que foi feita no proprio decreto de 17 ele de-
>:cmbro (Lê.) 
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Ao passo que a disposição complementar . diz em termos gene-
ricos (Lê.) 

Por conseguinte, Sr. Presidente, ·ao contrario do que pensa o no-
bre deputado, os termos da 2a parte do art. 8° demonstram que ellc 
quiz comprehender não só os juros das apolices que são escriptura-
das em nome do Banco da Republica, como tambem as proprias apoli-
ces depositadas para :1 emissão . . 

Assim, mantive a primeira pa:i'te do art. 8" mandando applicar 
os juros das apolices para constituir o fundo de garantia especial 
destinado a cobrir a differença do terço entre o deposito metallico e 
a emissão respectiva, e empreguei em seguida a expressão - fundo de 
garanti·a - como SJllOnymo de lastro, prohibindo que todo elle pudes-
Re sahir do Thesouro, sob qualquer pretexto, salvo caso de guerra ex-
terna e mediante pré1·Üt autorisação elo Poder I..egislativo. 

Mas, Sr. Presidente, a que resultados chega o nobre deputado? 
Fara poder impugnar a redacção do artigiJ votado pela Camara. o 
nobre deputado precisa que o Senado não considere fundo de garantia 
como lastro e que mande a esta casa uma rectificação de sua emenda . 

O SR. MATTA MACHADO - V. Ex. dá licença? 
O SR. RosA E .SILVA - A duvida lev·antada pelo nobre deputado 

não pó de ser solvida ·depois da votação da C amara; a C amara deve 
esperar a communicação do Senado para e~tão pronunciar-se. E re-
pito: a phrase que o nobre deputado impugna no projecto da Ca· 
mara, considerando como cousa distincta do lastro, está repetida na 
emenda do Senado. 

Agora, veja a Camara quaes as consequencias da votação, e si eu 
tinha ou não razão ele dizer em aparte ao nobre deputado que, longe 
de ser a emenda da Camara uma d·oação ao banco, essa doação resul-
1 a ria ela sua rejeição. 

Diz o art. 8° (Lê). 
Ora, desde que as apolices estão escripturadas em nome do banco, 

desde que os juros pertencem ao banco, eliminada essa prohibição, em 
qualquer tempo viria uma lei interpretativa autorisando a entrega ao 
banco dios juros ·das apolice·s, . ao passo que assim, o juro como as 
proprias apolices não poderão absolutamente sahir elo Thesouro. 

O argumento elo nobre deputado é este. 
Pela emenda do Senado, daqui a 60 annos, quando fôr decretada 

a conversão, o governo entregará ao banco somma igual ao fundo de 
garantia; o nobre deputado pretende que o Senado tenha votado o se-
guinte: que o governo dará ao banco importancia igual ao lastro me-
tallico. Vêde bem, •senhores, lastro é um termo generico. O nobre 
deputado quer dizer que o ·Senado teve o pensamento de votar lastro 
em logar ele fundo . ele garantia e Teferiu-se exclusivamente a lastro 
metallico. 

De modo que a pretenção seria que daqui a 60 annos o governo, 
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em vez de restituir ao banco somma igual ás apolices ou ás prop!'laB 
a.polices , restituísse 50 % e!ll ouro. 

Mas quem não vê que isto é pura fantasia? 
UM SR. DEPUTADO - A explicaçãO de V. Ex. é mais bancar!a do 

que pessoal. 
O SR. RosA E SILvA - Declarei, quando comecei a fallar , que 

sentia ter necessida.de de, sob a fórma de explicação pessoal, ter de 
discutir a emenda. Em todo o caso, -estou respOndendo ao nobre depu-
tado, cumprindo um dever e exercendo um direito. (A partes. ) 

Mas qual a consequencia? As apolices vão ser o pagamento do 
lastro dos bancos d(;lpositado no Thesouro e por isto os bancos, jul-
gando-se com direito aos juros, dirão que estas apolices são proprie-
dades -suas e a consequencia será que elles receberão não só as apolices, · 
como os juros . . 

Ainda mais, Sr. Presidente, diz o nobre deputado que a prohibi-
ção não é necessaria, porque o governo não lanÇará mão das apo-
lices sem permissão; mas o lastro metallico constituía tambem um de-· 
posito e o governo já o gastou. 

A consequencia seria, portanto, que as apolice.s poderiam ~cr
vir para o banco fazer transacções cambiaes como aliás foi proposto 
na Oamara pelo Sr. Mayrink em relação ·aos lastros. 

Sr. Presidente, o meu fim foi unicamente restabelecer o ver dadeiro 
pensamento da emenda. Lamento que o nobre deputado, em occasião 
tão inopportuna, tenha levantado duvidas a respeito, mas creio que, 
diante ela declaração que acabo de fazer, sendo fundo de garantia sy-
nony;mo de lastro, ficará claro que a prohibição da 2" parte do art. 8° 
comprehende a prohibição de dispôr não só dos juros, mas tambcm 
das apolices. 

Assim não poderá haver duvida, rejeitada a emenda do Senado, 
ele que o pensamento é manter em sua totalidade todo o fundo de ga-
nntia ou todo o lastro, que são synonymos. 

E' o que me cumpria dizer. (Muibo bem>· 1mtito bem.) 
Subrnettida a votos a emenda ao art. so, é rejeitada. 

O S r. Matta Macha,do (pel'a ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para declarar que, si anteriormente tomei a palavra para uma 
explicação pessoal, foi pÕrque soube . que havia accôrdo para votar-se 
a emenda, e nestas condições tratei de cumprir com o meu de,·er. 
(H a 1mLitos p1·ota~tos e apartes.) 

Successivamente postas a votos, são approvaclas as seguintes 
emendas: 

1\.o ar t. J O ·§ 2."' Depois ela palavra - P residente - accrescente-
se : ou _ quem elle designar. 

Ao mesmo artigo, § 3.0 Snbstit_ua-se a palaYra semestraeiS por 
trimensaes. 
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Ao mesmo artigo, 1§: 4.0 Substitua~se a palavra sem.estml por 

kimen.sal. 
Submettida a votos, é approvada a seguinte emenda: . 
Ao art. 12. Substituam-se as palavras caixas filiaes por agena'tas. 
A requerimento do Sr. Rosa e Silva verifica-se a votação, que é 

confirmada, reconhecendo-se terem votado a favor 73 Sr-s. deputados 
e contra 38. 

Submettida a vo-tos, é approvada a seguinte emenda: 
Ao art. 16. Substitua-se pelo seguinte: 
A emis-são dos bonttts é destinada especialmente a auxiliar em-

prezas de qualquer natureza existentes, em boas condições de credito 
e desenvolvimento; sendo um terço da emis-são para as em prezas fun-
dadas que funccionarem na Capital Federal, e os dons terços restan-
tes para as que, tendo ou não. sua séde na Capital Federal, estejam 
estabelecidas e funccionarem nos Estados da Republica. 

A requerimento do Sr. Rosa e Silva, verifica-se a votação, que é 
confirmada, reconhecendo-se terem votado a favor 7 4 Srs. deputados 
e contra 39. 

As emendas e o projecto são remettidos ao Senado. 

Na ses-são d'e 21 de Setembr() são mantidos pelo Senado os 
votos -da Camara. 

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

Art. 1.0 E' approvado o decreto n. 1.166, de 17 de dezembro de 
1892, com as modificações constantes desta lei e assim consolidado. 

Art. 2.0 E' approvada a fusão realisada por 
maioria de votos nas respectivas assembléas de 

RedacÇão Nn-aJ accionistas do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil con-

stituindo o novo instituto o Banco da Republica do Brazil. ' 
Art. 3.0 O capital do banco é limitado á quantia de 190 .000 :000$, 

dev~ndo ser reduzi~o no prazo de 12 mezes a 150.000 :000$, pelo re-
cebimento e amorbsação de novas acções em pagamento de dividas 
para o que fica autorisado. O prazo de duração ·do banco é de 60 
annos. 

Art. 4.° Fica extincta a faculdade emissora do Banco da Repu-
blica, ao qual, nos termos do art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 
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1890, foram incorporados os privilegias dos demais bancos emis-
sores, ficando igualmente extincto o direito de emissão do Banco de 
Credito Popular, m·eado pelo decreto de 23 de derembro de 1890-

.Art. 5.0 Para execução do decreto de 17 de dezembro do 1892, 
na parte que providencia .sobre a unidade da emissão bancaria, é o 
Governo autorisado a entrar em accôrdo com os diverso-s bancos 
emissores, para transferencia de suas emissões e respectivos lastros, 
no sentido de indemnisal-os por conta dos recursos destinados á 
constituição do fundo de garantia, das vantagens e direitos que lhes 
são cassados, e devendo quaesquer clifferenças a favor -elos bancos 
ser levadas á conta dos respectivo-s debitos para com o Thesouro . 

.A indemnisação será baseada sobre os juros das tlpolices deposita-
das, quando constituídos nesta especie o·s lastros, ou sobre os juros 
das apolices substitutivas do encaixe metallico, durante o prazo de 
seus privilegias . 

.Art. 6.0 Todo. o lastro dos bancos emissores, existente em ouro 
ou em apolices, será convertido em apolices de capital e juro-ouro~ do 
valor nominal de 1 :000$ cada uma, vencendo os juros de 4 % áo 
anuo, pagos semestralmente. 

O ouro será .calculado ao cambio do dia da conversão, e as apo-
lices pelo .seu valor nominal. 

.Art. 7.0 .As apolices serão escripturadas em nome do Banco da 
Republica -do Brazil, que assumirá, perante os portadores, a respon-
snbilidad~ das notas bancarias em circulação, subordinando-as a um 
mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo 
do Governo . 

.Art. 8.0 O juro das apolices, pago ao Banco da Republica do 
Brazil, será escripturado em fundo especial denominado - gar-an-
tia da emissão - e destinado a cobrir a differença entre o valor dos 
depositos e o das notas . 

Coberta a differença, o Thesouro deixará de pagar juros. O fun-
do de garantia não poderá ser empregado nas transacções do banco, 
nem inutili-sado pelo Governo, salvo caso de guerra externa, mediante 
prévia autorisação do Poder Legislativo. -

.Art. 9. o No caso ele liquidação amigavel ou judicial no Banco da 
Republica elo Brazil, o Govemo assumirá a responsabilidade P,as notas 

·tmittidas, fazendo-se representar como credor preferencial sobre to-
dos os demais credores, pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgatadas immediatamente as notas em 
circulação, por notas elo Thesouro ou por moeda metal~ica, si nesse 
tempo fôr metallica a circulação nacional, até o valor dos depositos, 
e o restante pelo que produzir o fundo de garantia. __ 

Sendo insufficientes os depositos e o fundo de garantia, o Go-
verno responderá pelo resto da emissão . 

.Art. 10 . E' autorisado o Banco ela Republica ·do Br azil a emittir, 
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a 1 :000$, de 4 % de juros, pagos t rimensalmente e amortisados no 

- prazo de 20 annos, começando a amortisação no primeiro anno do se-
gundo quinquennio, e por quotas previamente determinadas pelo Go-
verno. 

§ 1.0 Os bonus ao portador serão recebiveis nas estações publicas 
pelo valor nominal. 

§ 2.0 O Governo approvará o modelo dos bomts. que deverão ter 
a assignatura do presidente ou a de quem elle designar, e de um dire· 
ctor do banco, afim de poder circular. 

§ 3.0 O pagamento dos juros trimensaes será fei to á apresentação 
do titulo, e será comprovado por carimbo no dorso do mesmo titulo. 

-§ 4.0 O excesso ele emissão e qualquer artifício ou processo em-
pregado para a eliminação do carimbo comprobatorio do pagamento 
t rimensal elos juros, constituirão o crime de moeda falsa. 

§ 5.0 O banco levará á conta de sua carteira commercial o em-
lJl'estimo feito pela carteira de bonus ao Conselho Municipal da Ca-
pital Federal. 

Art. 11. A emissão dos bomts é destinada especialmente a auxiliar 
emprezas industriaes ele qualquer natureza, existentes em boas con-
dições de credito e desenvolvimento, sendo um terço da emissão para 
as emprezas fundadas que funccionem na Capttal F ederal e os dons 
terços re-stantes para as que, tendo ou não a sua séde na Capital Fe-
ueral, estejam estabelecidas e funccionem nos Estados da Republica. 

Art. 12. O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em 
Londres e agencias nos Estados em que existam bancos emissores, 
e opportunamente creará; agencias nos demais Estados. 

Poderá ainda estabelecer caixas filiaes nas capitaes ela Europa e 
ela America, logo que reconheça a necessidade ou vantagem da creação 
dellas . 

Art. 13. O Banco -ela Republica elo Brazil encarregar-se"ha elo 
serviço ela divida internacional. 

Em conta corrente serão recolhidos os saldos elo Thesouro ao 
banco e fará elle ao Governo os adiantamentos de que tiver necessi-
dade, meàiante letras elo Thesouro, até á quantia determinada por lei, 
como an,tecipação da receita, segundo as condições que forem ajus-
tadas. · 

Art. 14. A consersibilidacle das notas, actualmente existentes, 
far-se-ha desde que o cambio, durante um anno, se conserve a 27 d., 
ou quando seja decretada a abolição elo curso forçado para o papel-
moeda do Estado . 

Paragrapho unico. Até que possa ser estabelecida a conversi-
bilidade das notas, e no caso de comprovado retrahimento de nume-
raria, vigorará a lei ele 29 de maio ele 1875, cuj-o maximo será ele-
vado ao duplo. · 
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Art. 15. O Governo entrará em accôrdo com o Banco da Re-
publica do Brazil para o resgate ou substituição do papel-moeda do 
Estado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador 
e á vista, na razão do duplo do deposito em ouro, e serão conversí-
veis em moeda metallica. 

Art. 16. Fica rescindido, independentemente de \indemnisação, 
o contracto de resgate de papel-moeda do Estado, celebrado com o 
Banco da Republica dos Estados U niclos do Brazil. 

Art. 17. P ara liquicliação dos debitos elos bancos ao Thesouro 
N acionai ser-lhes-hão concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos de accôrdo com o pre-
f:ente decreto, submettendo-os á approvação do Governo. 

A sua directoria ·será composta ele nove membros, dos quaes o 
presidente, o vice-presicl'ente e mais um director serão nomeados pelo 
Govemo e exercerão os cargos durante ·o tempo do mandato dos de-
mais directores. 

Art. 19. O presidente terá o direito de veto a todas as delibera-
ções d:a directoria que se referirem ao serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar. 

Deste veto hav~rá recurso para o Ministro da Fazenda, que deci-
dirá afinal. 

Art. 20. Toda a moeda cunhada por conta do Governo será des-
tinada ao resgate e incineramento da somma equivalente de papel-
moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio fôr inferior a 27 d., será gra-
tuita. 

Art. 21. Nenhum banco de deposites e descontos poderá operar 
cu continuar a operar sem haver realisado effectivamente no paiz, 
pelo menos, 50 % do seu capital. 

E sta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou 'succursaes 
do banco com séde no estrangeiro. 

Art. 22. São revogadas as disposições em contrario. (*) 

C) Este projecto é a Lei n. 183 C, de 23 de setembro ele 1893. 
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NOTA· 

PROJEOTO COELHO RODRIGUES 

N. 13 

Em 24 d·e Julho de 1890 é offe1~ecido o p1·oje·ct'o . Em 28 ele 
Agosto é zn~bllicado o p'arrecer c~a Com<mri~Ssão ~e Firvança;s. Em 31 o 
81·. Coelho Rod1·igues requer qt~e o projcc&o vo!lii·e á Cornmissão. Em 
diswssão o reqt&e1·imento o 81·. Leite e Oiticica offe1·ece novo 1"e-
qt~e1"Ímento para qtw o projecto volte á Cornm;issão, afim de ter de-ZZe 
vista · o a1~tor. O 81· . Co-elho Rodrigues acC'e(ita-o e pede a 1·etirada do 
seu . O 8e1~ado cons'enlte . Em 6 de SeiilemiJJ1'o é publicado o voto em 
separado do 81·. Coelho Rod'riguefs. Ern 11 en.t!J·a em 2a discussão o 
pmjecto. ·Fallam os 8r·s. Coelho Rod1'igue.s e Leite e Oitic'Íca. E' en-
cerrada. Em 12 é 1·ejeitado o p1·ojecto. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 24 DE JULHO 

E' lido, apoiado e vae a imprimir ü seguinte projecto: 
O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. o Fica o governo autorisado a recolher e fazer recunhar 

as moedas de nickel em circulação, duplicando-lhes ü valor actual. 
Art. 2. 0 Para a execução do artigo antecedente poderá a Casa 

da Moeda receber de qualquer pessoa particular, nacional ou estran-
geira, as peças em circulação, em quantidade não inferior a 100$, e 
restituir-lhe em outras do novo cunho o mesmo valor e mais 5 %. 
· Art. 3. o São revogadas as disposições em contrario. 

S. R. Sala das sessões, 21 de julho de 1894. - A. Coelho Ro-
'd?-igues. 

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO 

Á Commissão de Finanças estudou as disposições contidas no 
projecto n. 13, -do corrente anno, e sente achar-se em desaccôrdo com 

o seu illustre autor, quer quanto á idéa capital 
Pal'ecer do projecto, quer quanto a cada uma das medidas 

nelle especificadas. Dá as razões do seu modo 
de pensar. 

Attendendo á falta de moeda divisionaria ou miuda para trocos 
sentida geralmente no paiz, ás reclamações instantes que diariamente 
se fazem ouvir de todos os l ados contra o retrahimento d-a moeda 
de nickel, querendo corrigir o abuso da introducção de vales emitti-
dos na circulação por grande numero de associações e até de par-
ticulares, em substituição da moeda metallica que falta, o illustre 
signatario do projecto propõe o recolhimento e a recunhagem das 
.moedas de nickel do valor de 100 e de 200 réis para que se lhes 
duplique o valor, isto é, passem a valer com o cunho novo 200 e 
400 réis. Entende que, pelo valor maior que tem o metal-nickel, no 
merca-do, essas moedas se acham, de facto, com valor superior ao que 
o cunho actual iraduz; e então acham os particulares vantagem na 
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retirada dessas moedas da circulação para applicar o metal princi-
.Pal da sua composição em artefactos ill:dustriaes, fun;dindo-a:~ o Como 
a moeda de nickel é simplesmente - bilhão -, servmdo umcamente 
para os trocos em pequenas transacções dentro do paiz, julga o autor 
do projecto que não ha inconveniente algum em. dar-!hes o governo va!or 
dobrado, tal que se torne a moeda de valor mferwr ~o preço obt1odo 
_pelo nickel de que ella é principalment_e comrosta, evltando-~e aSSim 
as vantagens do seu aproveitamento na mdustna e, portanto, Impondo 
a sua conservação na circulação o o 

Pensa a Oommissão de Finanças que ha equivoco neste modo de 
entender os phenomenos üccurrentes da circulação monetaria entre 
nós illusorios á primeira vista, mas que obedecem a regras e pre-
ceitos invariaveis, conhecidos da sciencia financeira e impossíveis de 
ser sophismados com medidas não directas ás causas efficientes de 
uma perturbação que chega, como a actltal, 'a consequencia:s das mais 
desastrosas para uma nação o 

Não é exacto que tenha havido ·apreçamento anormal do metal 
base da moeda divisionaria de nickel brazileira; si é verdade que 
esse metal obtem maior valor no mercado, ell8 obedece á regra de 
toda·s as mercadorias em geral e que, é facto conhecido, exigem mais 
do duplo do preço ele alguns annos anteriores o O facto verdadeiro, 
incontestavel, até previsto já com a inflexibilidade elas leis eco-
nomicas muito conhecidas, é que o nickel, como o ouro, a prata e todas 
as mercadorias exigem, para a permuta, maior quantidade da moeda 
que se tornou a unica predominante na m,assa geral das transacções 
- o papel-moe.da bancaria e do Thesouro o De modo que se pôde 
affirmar ainda, uma vez para este caso especial, que não foi a mer-
cadoria que se tornou cara, mas a moeda que se tornou barata o E 
como houve, incontestavelmente e por càusa conhecida, necessid·ade 
de mais quantidade da moeda divisionaria par a pagamento de salar io 
aos novos trabalhadores, como a massa de papel-moeda, loucamente 
jogada na circulação em tres annos, constou de notas de grande valor, 
como o augmento do papel para representar de moeda liberatoria não 
foi correspondente ás necessidades da circulação, repartida em moe-
das de pequeno valor para as exigencias da vida nacional, todas as 
mercadorias subiram de preço, o metal acompanhou a onda, a moeda 
re~l desappareceu o da circulação, não fugindo á regra 11atural a pro-
pna moeda de mckel, nem mesmo a de cobre, representativas de 
valor que falta ao papel de curso forçado, já quasi a chegar o triplo 
de depreciação do seu valor nominativo .. 

_ ~n~e?de a O?mwissão de Finanças ~ue ~o governo ·de um paiz 
nao e hcito ·dar a sua moeda cunho ai'bltrano sobre o valor intrín-
seco do metal de que ella é formada: ; este principio, indubitavel 
f[l;laon!-o á :I?oed~-padrão, é do mesmo modo vei'~adeiro quanto á moeda 
dtvJSlOl'!lria; s1 o não fosse, nem haveria necessidade de empreooar 
na confecção das moedas de curso nacional os metaes mais ca;os 

' 
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bastando acloptar para typo unico o metal mais barato e dar o cunho 
correspondente aos diversos valores: 20, 40, 100, 200 ou 1$ á moeda 
de cobre. 

Quando a lei de 3 de setembro de 1870 mandou fabricar moedas 
com a composição de 25 partes de nickel e 75 de cobre, com os pesos 
de 15, 10 e 7 grammas, não adoptou para essa combinação um culi?ho 
arbitraria: teve em attencão o valor ·dos metaes que entravam na ga, 
as despez~s de fabrico e" outras; deu-lhes o cunho representativo de 
maior valor do que no mercado obteriam esses metaes, de modo a 
impedir a sua refusão pelos particulares, tal como praticam todos os 
governos quando confeccionam moedas, quer as de padrão, quer 
mesmo as de bilhão, embora a licença mais ampla de acceitar cunho 
mais alto para estas. 

Fazer obl'a com as circumstanci:vs anormaes de preço a maior 
dos metaes que entram na liga da moeda, preço alcança-do em com-
paração com o pa•pel circulante, desvalorisado pelo excesso e pela má 
qualidade, para elevar ar'bitrariamente o valor da moeda com a re-
cunhagem, é falsear todos os principias, as regras todas que presidem 
a esse serviço encarregado .aos governos e concorrer para a desvalo-
risação completa da moecl·a, bem como para perturbação ainda maior 
da circulação, já tão perturbada por outras muitas causa-s. 

Quando, adaptadas providencias que se estão a impôr no mo-
mento actual para o preço da moeda circulante, os metaes começarem 
a baixar de preço no mercado, essa moeda, assim recunhada com mais 
de 1001100 do seu valor real, será repellida da circulação como por-
tadora de um rotulo falso, pennas de pavão que não poderão escon-
der a gralha enfeitada e de irrisorio effeito; ella não 1)assará de 
moeda falsa que ninguem acceiuará. 

Durante o tempo mesmo em que, iniciado o recunho, ella come-
çar a circular, terá a nação brazileira de supportar os effeitos desas-
trosos de mais um elemento de perturbaqão na sua circulação mone-
taria, a aggravar ainda mais o estado l astimavel a que lev·aram o 
paiz as fantasias financeiras cujas esperanças de resultados a pratica 
se encarregou ·de mostrar como eram falazes, perniciosas e tristíssi-
mas para o progresso ela nossa p atria. 

Nem se póde applicar sómente a theoria para a condemnação 
ela medida aconselhada pelo projecto; em finanças não ha theoria 
nova que não possa- ~er contesta-da em suas ·aberrações aos princípios 
iá acceitos pelos factos, a servirem de exemplo para commettimentos 
levianos no futuro. 

A medida contida no projecto já foi levada a effeito e póde 
se:· combatida com exemplos ti1•ados da nossa propria historia finan-
ceua, como da dos paizes mais antigos que o nosso . 

N~o fall~ndo já da diminuiç;ão do valor das moedas, quer pe1a 
operaçao da hmagem, ·a que se chamou - roer a moeda- nem da 
dilluição pelos aciçlos, nem tão pouco da propria recunhagem com 
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valor superior, de que a historia conta tantos e:cemplos, a Comm:issão 
de Finanças pede permissão ao Senado para c1tar-lhe dous, casos ~a 
mesma operação .que se aconselha agora . e referentes a propna 
moeda de bilhão, pam não citar outros attmentes. á ~oeda de ?uro, 
por ser ·a de padrão. Verá o Senado qt~e ~o. prnneno ~a·so ?1taclo 
dão-se as mesmas razões de ordem para JUStifiCar a prov1denC1a to-
mada, com a mesma coincidencia das apresentadas hoje. 

O primeiro facto deu-se em 1441; ref~re-se á moeda de prat.a. e 
tendia a acudir ao ·desapparecimento do har de prata, que se d1z1a 
haver fugido ela circulação, retirado por particulares par·a misteres 
da industria, em virtude do seu valor maior do que as moedas re· 
presentavam: está na carta régia expedida pelo Infante D. Pedro, 
que a commissão transcreve para melhor ser apreciada. 

Ow•t:a 1·égia sobre o augmentio wo v.a~o?' dos lia;e's dle pmta 

"D. Affonso por graça ele Deus, rei de Portugal e do Algarve e 
senhor de Cepta (Ceuta). 

A vós Mendo Affonso nosso corregedor na comarqua de Extre-
madura e a vós Alexandre Anes e Lourenço Anes e Affonso V asques 
nossos contadores em a dita comarqua. 

Bem cremos que sois em conhecimento que as· moedas foram 
feita'S para se por ellas trautarem as mercadorias e as outras causas 
que se compram e vendem, e si nos reinos e terras ha avondança de 
moeda, trautam-se mais mercadorias e os moradores delles son por 
ello mais ricos e a tel'l'a avonclada elo que lhe-faz mister; e por 
quanto el rei meu senhor e padre, cuja alma Deus haja, mandou a 
esta fim lavrar grande somma de liaes de prata e hordenou que cada 
um valesse dez réis brancos, e por sentirem nelles tanta bondade que 
valem mais os guardaram e levaram pera fóra de nossos regnos e 
ainda fundirem alguns delles, de guisa que poucos apparecem agora 
nem correm e fazem por ello mingua na terra, e por darmos aazo 
que se corram e trautem e aquelles que o teem façom com elles seu 
proveito, determinamos que cada um elos ditos liaes valham doze 
réis brancos, porém vos mandamos que assy o mandeis logo apregoar 
pelos logares e julgados dessa comarqua de que tendes cargo e que 
tomem e clem cada um dos ditos liaes em preço de 12 réis brancos em 
pagas ele nossas rendas e direitos e de outras quaesquer dividas e 
mercadorias e causas que comprarem e venderem sem porém sobrello 
nenhum embargo, e nos logares principaes ·desta comarqua fazei re-
gistrar esta carta no livro ela Camara do Conselho para se por ella 
se regerem . 

pada em a cidade ele Lamego IX de Março por autoridade do 
Sr. mfante D. Pedro, tetor e curador do dito Sr . Rei regedor e de· 
fensor por el de seus regnos e senhorio. Ruy V asques a-·fez anno de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1441 Infante dõ p 0 ." ' 
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Em 1809, sentindo-se os mesmos effeitos que actualmente se dão 
no paiz, ausencia da moeda de prata e de cdbre, baixou o alvará de 
18 de abril pelo qual foi determinado que "marcada a puncção com 
o cunho das reaes armas, corram em qualquer parte do Estado _do 
Brazil as seguintes moedas de prata e cobre, com os valores aba1xo 
declarados: moeda de cobre chamada antiga, cujo peso especifico é 
o duplo da que se emittiu no anno de 1803 e valia 40 réis, passará 
a gyrar por 80 réis; semelhantemente a de 20 réis por 40 réis, e a 
de 10 réis por 20 réis; a moeda de prata de 600 réis passará a re-
presentar 640 réis, a de 300, 320; a de 150, 160; a de 75, 80; visto 
que o valor intrínseco das primeiras é o mesmo que o das segundas, 
com as quaes igualam no tamanho e só perdem a antecedente deno-
minação afim de facilitar a contagem de umas e outras que con-
tinuarão a receber-se como dantes, emquanto não forem marcadas na 
fórma referida. " 

Póde,se dizer qual foi a consequencia desse alvará quanto á 
circulação no paiz: seguiram-se-lhe a cunhagem da moeda provincial 
de 960 réis ou de tres patacas na mesma proporção elo valor in-
trínseco da de 320 réis, mandada fazer pelo alvará ele 20 de novem-
bro do mesmo anuo e que deu em resultado pôr-se um carimbo sobre 
os pesos ou patacas hespanholas do valor ele 750 réis e emiitil-as 
com o valor ordenado, com o lucro de 210 réis; ·a provisão de 4 de 
abril que mandou recunhar os pesos hespanhóes, na mesma confor-
midade e valor da moeda de 960 réis, de accôrdo com o alvará de 
20 de novembro de 1809. . 

O paiz foi invadido por uma quantidade extraordinaria de 
moeda f alsa, produziram-se taes perturbações que essas moedas foram 
mandadas retirar ela circulação, resgatadas por papel, com metade 
do seu valor, pela lei de 6 de outubro de 1835. 

O expediente foi completamente abolido e n'inguem se lembrou 
mais de tentai-o de novo, de tal modo que, em 1873, havendo falta 
da moeda auxiliar de prata e moedas de cobre para troco, a lei ele 25 
ele agosto preferiu autorisar a emissão de notas ele 500 réis, a re-
cunhar as moedas de prata com valor duplo. 

O projecto n. 13 não manda refundir as moedas de nickel, mas 
sómente recunhal-as, o que augmenta mais a'inda os perniciosos cf-
feitos da medida. 

Manda que a Casa da Moeda receba de qualquer pessoa as peças 
em circulação e restitua-lhes em outras do novo cunho o mesmo 
:valor e mais 5 % . ' 

Ainda acceitando como possível de dar-se que os particulares 
acendam á entrega das moedas possuídas e que valem o dobro, para 
recebei-as em moeda desvalor'isada oom o attractivo do' liucro de 
5 ~' ~ o:r:eração seria uma defraudação desleal do governo para a 
naçao ·mteua, desde que a recunhagem dar-lhe-hia o lucro de 95 %; 
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o /?C'7erno receberia dU'as moedas de 100 réis, por exemplo, entregana 
uill.a de 200 réis em troca das duas recebidas, realmente 100 réis ou 
50 %, mais 5 %, guardando para si a outra moeda que recu~haria 
por 200 réis, lucrando assim 95 % da operação á custa do particular 
prejudicado em 45 % do. valor real das suas moedas . 

Seria a. rapetição elo que se deu de 1809 a ~827, em que o 
lucro da mesma operação de recunhagem da moeda fo1 ele 1. 348 :692$, 
mas cujos effeitos foram assim descriptos por Horacio Say, no seu 
livro - HwtoiTe it.es Rell'ations Gommen:iales en-ke la Fmnce et le 
BTésil: "a moeda corrente do Brazil foi perdendo gradualmente o seu 
valor real; er a mister, portanto, d ar maior quantidade della para 
comprar a mesma mercadoria e parecia dar-se o encarecimento de 
todos os generos, quando havia sómente depreciação do agente inter-
mediaria cla:s permutações, do ci1·c~t.lating meclium, como dizem os 
inglezes." 

Considere-se que já ha profunda depreciação do nosso meio cir- · 
culante, na época actual e facilmente se póde avaliar quaes os effeitos 
de medida como esta sobre o nosso tão aviltado papel-moeda, pa-ra 
ser applicado pela população á acquisição dos generos ele consumo, 
j á difficeis de ser alcançados pelos preços altíssimos a que a depre-
ciação do meio circulante os elevou. 

A Oommissão de Finanças julgou de conveniencia expôr as pre-
sentes observações á apreciação do Senado, em consider ação ao illus-
tre autor do projecto e á importancia do assumpto; entende que o 
nosso systema monetario precisa de reforma que o ponha em relação 
ao dos paizes com os quaes mantemos relações de commercio, tiran-
do-o do isolamento em que elle se acha, prejudicial ao curS'o da~ 
nossas moedas, na comparação com a concurrencia internacional. 

Não julga opportuno, entretanto, cuidar desta reforma nas 
actuaes circumstancias, quando é conheddo· D des;apparecimento, 
póde-se dizer, completo, da moeda de ouro e de prata da circulação, 
invadida pelo peior de todos os meios de permuta: o papel de curso 
forçado, de todas as estampas, de todas as marcas e em quantidade 
desoladora para a nação . 

Cumpre, antes de cuidar do padrão monetario, attender ao apre-
çamento do meio circulante exclusivo que temos no momento pre-
sente; e como esse envolve um complexo de medidas que a commissão 
entende impossíveis de ser executadas hoje, no estado em que se 
acham os espíritos, preoccupados com idéas diametralmente oppostas 
ás que deveriam ser adoptadas neste presupposto, limita-se a opinar 
pela rejeição do projecto, sem apresentar outro, inviavel no momento. 

E' de parecer, portanto, que o projecto seja rejeitado. 
Sala das Oommissões do Senado, 27 de agosto de 1894 . -Manoel 

Victo'r'i!no .-Leopoldú de Bulhões.- Leite e Oiticitca, relator. - RamiTo 
Barcellos.-Domingos Vicente:.-Gom-es de GaJstro.-Rodrigues Alve.s. 
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SESSÃO DE 31 DE AQOSTO 

O Sr. Coelho Roddgue1s acredita que é chegado o momento 
opportuno para requerer que volte á Oommissão de Finanças o pa-
recer offerecido á discussão, afim de lhe ser dada a vista competente 
para dizer sobre elle, como membro daquella commissão. Ainda não 
teve occasião de ser ouvido sobre o assumpto, como aliás é seu per-
feito direito. · 

Vem á Mesa o seguinte requerimento : 
Requeiro que o projecto volte com o respectivo parecer á Com-

missão de Finanças'. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1894.-A. O. Rod?'i[jittes. 
E' lido, apoiado e posto em discussão. 

O Sr. Leite e Oiitkica pede ao orador precedente que modifique 
os termos do seu requerimento, de modo que o parecer lhe vá dire-
ctamente com vista para examinai-o e interpôr voto em separado, si 
o tiver. A Oommissão de Finanças completou já o seu trabalho, não 
lhe · cumprindo, portanto, 'servir de intermediaria na diligencia re· 
querida. 

·Si, pois, lhe fôr permittido, offerecerá nesse sentido um novo re-
querimento, em o qual não será de modo algum tolhido o direito de 
exame d:o Sr. Senador do Piauhy, distincto membro da Oommissão 
de Finanças. 

Vem á Mesa o seguinte requerimento : 

RBqueiro que o projecto volte com o parecer á Oommissão para 
ser dada vista ao autor do projecto. 

Sala das ses·sões, 31 de agosto de 1894. - Leite e Oiticica. 
E' lido apoiado e. posto em discussão, a qual encerra-se sem 

debate. 

O Sr. Coelho Ro'd•rigues pede licença para retirar o seu reque-
l'imento, pois e"Stá de accôrdo com o que o substitue e procede do Sr. 
senador de Alagôa5. 

Posto a votos, é approvado o requerimento do Sr. Leite e Oi-
ticica. 
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SESSkO DE 6 DE SETEMBRO 

Voto em sep.amdo offerecido ao pareceT n. 102, de 1894, da Comm'fs-
são de F'inançias, que acompanhou o projecto n. 13, deste annO', 
q11Je au,tori,s,a o govenw a 1·ecolhctr e fazer recunha1· as moedas de 
ni,clcel em circulação, duplicanJdo-lhes o valo1·. 

O parecer da maioria da Oommissão de Finanças contra o pro-
jecto n . 13, do anno corrente, não póde convencer-me da inconvenien-

cia e muito menos da inopportunidade da medida 
Vo'to 1do Sr. Coe- proposta. 

tlho Rodrigues Dos seus argumentos, uns ·são incontestaveis 
em these, mas inapplicaveis á hypothese, e ou-

tros justificariam, quando muito, a emenda do projecto. 
Com effeito, este propõe.se a remediar um mal notorio e geral-

mente sentido em todo o paiz, inclusive esta capital - a falta ele di~ 
nheiro miúdo, moeda divisionaria, troco ou bilhão - duplicando a 
sua circulação actual, mediante o recunho elas moedas de nickel com 
Yalor dobrado, recunho que, seja dito de passagem, não é possível sem 
refundil-as, attenta a resistencia da respectiva liga. 

Ao autor do projecto affigurou-se que a causa proxima d:aquelle 
mal era a alta extraordinaria do valor da mesma liga, operada pela 
depreciação do meio circulante de papel inconvertivel, a que estamos, 
desde alguns annos, reduzidos e de cuja influencia omnimoda só 
Deus sabe quando nos poderemos libertar. 

A maioria da commissão não nega o facto da escassez do nosso 
bilhão, nem nega que estejamos reduzidos ( sic) "ao papel de curso 
forçado já qua-si a chegar ao triplo da depreciação do 1seu valor no-
minativo", mas inicia a série de considerações que vão ter á esta con 
clusão dizendo: "Não é exacto que tenha havido apreçamento anormal 
do metal base da moeda ·divisionaria do nickel ." 

Ora, é certo que este tanto podia encarecer pela es.cassez da of-
ferta ou pelo augmento da procura, como pela depreciação do meio 
circulante; mas, dada esta, o ap1·eçamento delle era fatal, porque 
o preço de qualquer producto é o .seu valor expressado em moeda e 
•si esta se deprecia, aquelle encarece necessariamente, pelo mesmo 
facto. E neste caso o ap1·eçamento é o mais anormal possível, por-
que resulta de um vicio do meio circulante e não da lei normal da of-
ferta e ela procura. 

Mas, si ha realmente escmssez do nosso bilhão e si o valor do 
metal, base dessa moeda, deve estar quasi triplicado, na Tazão inversa 
da depreciação do meio circulante, desde que o valor real das peças de 
nickel exceder ao nominal, ellas serão fatalmente expellidas da cir-
culação em virtude da lei de Gresham, i sto é, porque a moeda má 
impede que a boa coex~sta ao seu lado. 
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O interesse particular é em regra mais diligente e intelligente do 
.oue todos os governos e não ha meio legal directo de impedir, por 
~xemplo, que o portador de uma peça de 50 réis, podendo licitamente 
adquirir com ella 60 réis, applique-a do modo que mais proveitoso lhe 
pareça. . 

Dahi a. idéa de fazel-a recunhar com o dobro do valor nominal, 
.[Htra evitar sua retirada da circulação, onde exerce uma funcção in-
dispensavel, e onde sua falta se faz sentir a todo o mundo, desde o 
nuti,s rico até ao mais pobre, nacional ou estrangeiro. 

A esta idéa a maioria da commissão oppõe todos os argumentos 
tJUe condemnam a chamada TO~dunL elas moedas c vae pelo passado 
a dentro até a desenterrar em seu apoio uma carta régia baixada ha 
mais de quatro seculos e meio, em 1441. 

Nesse terreno, porém, a maioria da commissão préga a um eOJI-
vertido e não carecia de ir tão longe para convencei-o. Bastar-lhe-
Jlia lembrar as duas 1·oeduras mais notaveis e relativamente recentes, 
decretadas pelas leis brazileiras de 8 de outubro ele 1833 e de 11 de 
setembro de 1846, que levaram o valor da oitava de ouro amoedado, a 
primeira de 1$600 a 2$500, e a segunda de 2$500 a 4$000 . Graças a 
e sta1s duas leis, quem tivesse no principio ele 1833 tomado emprestado 
um conto de réis em ouro (625 oitavas) teria podido no principio de 
1847 pagar com o mesmo- ouro o capital (250 oitavas), os juros de 
quatorze annos á razão de 6 % (210) e guardar ainda como lucro 
legitimo 165 oitavas ou 660$; o que basta para mostrar prat.icamcnl r 
D perigo, a injustiça, a immoralidade e o absurdo das 1·oecl1.tms. 

Mas, com o devido respeito, a maioria da commistsão 11pplica iln 

bilhão as leis da moeda - padrão - e isto é o que se chama em bo:t 
logica uma petição de principio. 

Juridicamente, diz L. Oossa, a moeda é o unico meio legal ele ex-
tinguir as obrigações pelo pagamento e ella gosa por isso do wno 
forçado . Economicamente ella é o producto empregado como medida 
commwn dos valores e como meio geral de troca e de pagamento. 

A moeda d ivisionaria ou bilhão não é medida commgm do1s vn-
lores, porque só se destina a completar os pagamentos fraccionario~, 
ou a servir ele instrumento ás transaccões de valor minimo e não é 
tampouco meio geml ele troco e de p;.gamen t.o porque só tem curso 
forçado até ao valor de l$000. (Art. ga do decreto ele 18 de novem-
bro de 1871) . 

Dahi uma consequencia: emquanto a emissão da moeda padrão 
deve 1ser livre, isto é - toclo o possuidor ele ouro póde fazel-o amoe-
dar no estabelecimento do governo, que tem o monopolio da fabrica-
ção, a emissão do bilhão é em toda a parte reservada ao mesmo go-
vemo. Tratando deste assumpto, Villey, Deão da Faculdade de Oacn e 
vrofessor de economia politica, diz o seguinte : "A emissão do bi-
lhão deve estar nas mãos do Estado. 
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O bilhão só tem um valor convencional,· n01ssa peça de dons sol-
dos está longe de valer 1\10 do franco, e é só pelo assentimento geral 
que ella circula, como si tivesse este valor. Isto posto, si o Estado não 
regulasse e limitasse, eHe proprio, a emissão do bilhão, os particula-
res teriam interesse em fazel-o fabricar indefinidamente, porque, met-
tendo-o na circulação, colheriam delle um valor acima do real e bem 
depressa o bilhão, multiplicado sem medida, perderia o valor con-
vencional, que se lhe dá, quando as emissões são contidas em just01s 
limites. Sua emissão, poi.s, deve competir ao Estado. Fica entendido, 
pelas razões precedentes, que elle não deve ter curso forçado sinão até 
certa somma, muito limitada." 

Dahi mais outra consequencia : emquanto o valor da moeda pa-
drão é proporcional ao peso do respectivo metal, de modo que, si 
cinco oitavas valem 20$000, duas e meia devem valer 10$000, o bilhão 
não guarda a mesma proporção, como se vê do proprio parecer que 
allucle expressamente ás peças de 50 réis com •sete gr ammas, ás de 100 
réi-s com 10, em vez de 14 gramma1s, e ás de 200 réis com 15, em 
vez de 28 grammas . ..AJs nossas peças de cobre novas de 40 r s. têm 1~ 
grammas e as de 20 rs. 7 grammas. 

E nem se diga que isto é uma inconsequencia da nossa lei de 
3 de 1setembro de 1873, porque a mesma desproporção se nota na Al-
lemanha, onde a peça de 5 pfgs. tem 2 1\2 grammas, emquanto a de 
10 pfgs. tem 4 grammas e na Suissa onde a peça de 5 cents. tem 2 
grammas, emquanto a de 10 cents -tem 3 grammas e a de· 20 cenU. 
tem 4, como poderá a maioria da commissão verificar pelas cinco 
moedas que, com este, lhe offereço. 

Os mestres da materia aconselham, é certo, que os governos não 
abusem desta faculdade de fixar o valor do bilhão, de modo a provo-
car a cobiça ·dos falsificadores pela perspectiva ele um grande lucro, 
nem tampouco ela faculdade de emittil-o além das necessidades da 
circulação, o que teria como effeito entorpecei-a em vez de auxi-
liai-a; mas não foi provado que, dadas as condições anormae1s, porém, 
ha alguns a1mos persistentes, do nosso mercado, seja exaggerado o 
valor proposto para as peças do nosso bilhão, nem o projecto auto-
risa a emi1ssão além ·do limi te do artigo uni co elo decreto de 27 de 
setembro ele 1870, cujo maximo de 100 toneladas ele nickel, ainda 
que fosse todo recunhado em peças de 400 rs., não attingiria a réis 
:! . 700 :000$ nem por consequencia a 1 % ela circulação do nosso papel 
inconvertivel. 

O argumento ·do leal ele prata, invocado pela commi.ssão, não pro-
cede porque em Portugal era duplo o padrão daquelle tempo; toda a 
rnoecla de prata ou de ouro devia se.r recebida sem embargo de con-
venção em contrario, e sem limitação de quantia, sob as pena1s ela or-
denação contemporanea que serviu ele fonte ao titulo 22 do livro 
4° da Compilação Philippina, e tal não é o nosso caso. 
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O argumento da falsificação do bilhão, que se seguiu ao alvará 
<le 20 de novembro de 1809, tambem não procede contra o proje{)to. 
Tratava-se da moeda de cobre, metal muito ductil e do cunho de 
puncção muito facil, mediante instrumentos grosseiros e portateis, o 
que tudo facilitava a falsificação ao me:smo tempo que ·difficultava 
a descoberta e, por consequencia, a punição do culpado. O caso ver-
Lente é muito diverso. 

_ O recunho depende de fundação, que tem de ser operada sobre 
uma liga tão dura, que só o admitte mediante processos delicado·s e 
machinas pouco portateis e relativamente custosas, o que tudo an-
gmenta o perigo da descoberta e diminue o lucro provavel do f alsi-
ficador. 

E' certo que o projecto não corrige todos os defeitos do nosso 
meio circulante, ·nem teve tão alta pretenção ; mas, de não se. poder 
fazer tudo de uma vez, não se segue que se não deva fazer alguma 
cousa e quem vive sempre á procura do optimo perde não raro a oc-
rasião de. ter o bom e _é muitas vezes forçado a soffrer o máo ou 
mesmo o pessimo·. 

Melhorar todo o meio circulante é impossível sem equilíbrio or-
~nmentario, e pensar em eq!uilib.rio orçancentario sob um goverJJo 
que nega ao Poder Legislativo até as bases do orçamento annual, é 
alimentar-se de esperanças e viver de utopia.s. 

E' injusto classificar o projecto de fantasia finance:im e é f also 
que elle prejudique 01s portadores de moeda de nickel em 45 %. P elo 
contrario, tratando-se de moeda de um valor convencional, elle offe-
rece-lhes um l•uc1·o de 5 % para interessai-os no recunho, e já t ive-
mos recunho imposto aos particulares com 5 % de. p1·eju.izo, como se 
pôde ver do art. 1 o da lei de 3 de outubro de 1833. 

Si a maioria da commissão entende que o portador que levar pe-
ças de uickel ao recunho perderá 45 % do valor das mesmas, a con-
clusão não devia ter sido rejeitar o projecto, ma1s antes de augmentar 
a porcentagem do art. 2°. O autor concordaria com esse augmento 
até o dobro ou mesmo o triplo do que propôz; mas nunca com o que 
parece que seria admittido pela maioria da commissão, si ella ad-
mittisse alguma cousa ·do projecto; porque o bilhão não é moeda pa-
clrão, propriamente dita, nem guarda em parte. alguma proporção 

, exacta entre o valor nominal e o real da respectiva liga, e o Estado é 
quem colhe em toda parte o proveito da differença. 

Entre nós mesmos o decreto citado de 27 de outubro de 1870 au-
tori1sou a despeza de 450 :000$ para uma emissão cujo valor amoedado 
poderia exceder de mil contos e subir mesmo a mais de 1.300 :000$ si 
toda a cunhagem fosse de peças de 200 réis. 

Isto posto, parece-nos que fazer depender o supprimento do bi-
lhão, que entre nós escasseia por toda a parte, da reforma radical do 
Jlleio circulante, é adiar a sati1sfação de cnna riecessidade mgente para 
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:J s calendas gregas e invocar os argumentos que condemnam a roedura 
da moeda padrão, a moeda bilhão, e confundir cousas differentes e 
regidas por leis di versas. 

O projecto tem proporções modestas, é exacto, e póde ser taxado 
c~e incompleto, mas, 1si sendo tão simples, encontra opposição tama-
JJha, tel-a-hia muito maior si fosse mais completo. 

Elle omitte propositalmente o cobre amoedado, porque o autor 
pensou que a duplicação do nickel suppriria a lacuna do mercado 
porque não convém augmentar além da medida o bilhão, e porque a 
nossa vida tem se tornado tão cara que quasi não se póde comprar 
mais nada com a·s moedas de cobre, cujo cur.so forçado não vae além 
de dous tostões. (Art. 5° do decreto de 20 de novembro de 1867). 

Em conclusão : o abaixo assignado não está convencido da proce-
:lcncia das razões que induziram a maioria .d~ commissão a propôr a 
rejeição do projecto e o mantem em todos os 'seus artigos, offm·e-
eendo-lhe apenas as seguintes emenda1s ao art. 2°: 

Em vez de 100$ diga-se 50$000. 
Em vez de 5 %, diga-se 10. 
Sala das sessões, 6 de setembro de 1894. - A. Coelho Rod1·igues. 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

O Sr. Coelho R.o1drigues - Sr. Presidente, o que tinha a di-
zer nesta discussão está impmsso no voto separado, que acompanha 
2" discussão do o parecer da respectiva commissão. 

proj.ecto Trata-se de um negocio urgente - o suppri-
men to da moeda de troco, do bilhão, cuja falta 

f·em dado lagar a abusos por toda a parte e de todas as fórmas, 
desde os pequenos co~~pons de papel de côr até ás placas de folha de 
Flandres - as fichas. De modo que a necessidade é urgente. 

A me·diela que proponho, me parece ser a mais pratica e a mais 
facil. 

A honrada maioria ela commissão entendeu combater o projecto 
eom argumentos que ou são indiscutíveis em these, ma:s inapplicaveis 
cí. hypothese, ou justifical'Íam quando muito a emenda do mesmo pro-
jecto. 

Os argumentos que ella apresentou contra o projecto em si foram 
í irados do inconveniente elo processo antigo, do tempo do rei velho 
e mesmo elo nosso imperio moderno - de roer a moeda -, processo 
que, em abono da verdade, não tem nada de legitimo, nem mesmo de 
moral. Mas ponderei e pondero ainda que esta regra, incontestavel em 
relação á moeda padrão, não é appli{!avel ao bilhão ... 

O SR. LEITE E 0ITICICA - E' um engano de V. Ex.; é onde está 
o seu equivoco. 
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O SR. CoELHO R:ODRIGUES - . . . porque não tem o bilhão os ca-
racteres da moeda padrão, nem a alteração do seu valor nominal 
exerce ou póde exercer a influencia nociva que exerce a da moeda 
padrão. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - E' outro engano. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Será um engano meu, mas com gen-

te muito autorizada. 
Sr. I'residente, a moeda bilhão em parte nenhuma representa 

valor in trinseco correspondente ao nominal. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - E' exacto. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Entre nós mesmos ci tei exemplos, 

quer a respeito do nickel, que é o objecto do projecto, quer a respeito 
do cobre actual que temos, em que não se guarda proporção entre 
o valor do metal e o valor nominal. 

O SR. LEITE E 0ITICICA- Mas guarda-se sempre uma proporção. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Ainda mais: ao passo que na moeda 

padrão o valor das differentes peças é proporcional ao respectivo 
peso, de modo que, si cinco oitavas de ouro valem 20$, dua1s e meia 
valem 10$, na moeda bilhão não se guarda a mesma proporção. 

Assim nas moedas de nickel que temos, as de 50 réis têm sete 
grammas, as de 100 réis têm 10 grammas em vez de 14, como seria 
preci1so para manter a proporção, e as de 200 réis, em vez de 28, 
têm apenas 15 grammas, o que é quasi metade. 

O SR LEITE E 0ITICICA - Permitta V. Ex. dizer: está contra-
dictorio comsigo mesmo; desde que diz que o bilhão não é a mesma 
cousa que o padrão, está exigindo para o valor a mesma regra do 
padrão. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Isto é o que se chama em logica 
- petição de principio. Estou provando que não se applica a Tegra 
da proporcionalidade entre o peso e o valor nas moedas do bilhão, 
regra que é invariavel na moeda padrão, e porque exemplifico, o no· 
bre ,senador diz que estou em contradicção ! Eu estaria em contra-
dicção si o facto fosse o contrario do que estou citando. 

Ainda mais: não me limitei a citar o exemplo do Brazil; apre-
sentei de duas nações civilizadas, como a Allemanha e a Suissa, exem-
plos iguaes. 

Na Suissa a peça de um sott ou cinco centimos tem duas gram-
ma1s, a de 10 denltimos,, em vez de quatro grammas, tem tres; a de 
20 centimos, em logar de oito tem quatro, metade do que seria pre· 
ciso para h1anter a proporção. Prova-se, portanto, que não só o 
valor intrínseco da moeda bilhão não guarda proporção com o peso 
respectivo, como nas differentes peças da mesma qualidade não se 
guarda a proporção r e.spectiva em relação ao peso de cada uma com-
parado com o respectivo valor. 

Isto confirma que em parte nenhuma se dá em relação á moeda 
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bilhão a mesma lei que se observa a respeito da moeda padrão, isto é, 
a propoi·cionalidade entre o peso e o valor . Por consequencia, não é 
uma novidade o que apresento . 

Resta saber 1si o valor que proponho é excessivo, porque as pro-
prias autoridades que reconhecem que o bilhão não está sujeito ás 
leis da moeda padrão, que o governo tem arbí trio em fixar o valor 
das respectivas peças, susten tam que a differença entre a matel'Ía 
prima, isto é, o metal amoeda-do, e o valor nominal delle, uma Tez 
posto em ci rculação, deve reverter para o Estado. 

Dahi uma consequencia : a enliossão é monopolio do gover110 ; 
quero dizer: em quanto a emi-ssão da moeda padrão é livre, a emis-
são do valor é sempre privilegio do governo, porque elle é quem 
lncra ou quem deve lucrar a differença entre o valor nominal e o 

' Y~1 lor real ; segunda, que a mnis~ão não eleve exceder ele certos limi-
l"t>s, porque, dentro de certos limites, elle é nm auxiliar ela circulaçiio 
<' além -de certos limites é um embaraço em vez de ser um auxiliar; 
tereeira, que a desproporção entre o valor real e o nominal não deve 
&: r tão grande que excite o interesse do moecleiro falso para falsificar 
as peças. 

Aquelles mesmos que reconhecem que as leis de moeda pa-dri"í o 
J1ão elevem ser applicadas á moeda bil'hão, reconhecem qu6 não ~c 
deve abusar desse arbítrio do governo, nem dando-lhe um valor rx-
cessivo, nem elevando nlém ele certa medida a circulação do bilhã o. 

Resta saber si no caso ver tente eu infringi os dons conselhos, 
isto é, si é excessivo o valor da moeda bilhão pela duplicação do sr.u 
;l e;tual valor nominal. 

E' uma questão de facto; mas me parece que a reclamação, qun 
ele toda a parte se . levanta contra a escassez dessa especie de mei o 
ci rculante limitado, justifica perfeitamente a decretação elo que l)l'O-
puz; e, si não justifica, ao menos não foi ainda provado o contrario, 
c a prova incumbe a quem argúe e não a quem defende. 

Em 1segu nclo logar, fôra preciso que a commissão provasse que ha 
grm1 de desproporção na medida que proponho, de modo a infringir 
no conselho daquelles que, reconhecendo aliás o principio em que 
me fund ei para apresentar o projecto, suggerem o perigo de ab11-
-sar-se desse alvitre do governo, perigo que é evidente. 

Confesso que não sei a composição da liga das moedas · de nickcl 
em outros paizes . 

Sei, porém, que pelo cambio actual a moeda de 20 centimo.s cor-
responde quasi a dons tostões; e, emquanto a moeda de 20 centirnos 
qnc apresentei á commissão tem quatro grammil s, a nossa de dons tos-
tõr.s tem 15. 

O SR. LEITE E OrTrcrcA dá um aparte. 
O SR CoELHO RomuGUEs - Não conheço a composição dessas 

liiOeclas. 
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O SR. LEITE E 0ITICICA - São 500 partes de cobre, 250 de esta-
nho, 150 de prata e 100 ele nickel. 

O SR. CoÉLHO RoDRIGUES - }.{as a verdade é que essas moedas 
.são chamadas de nickel, de onde concluo que a rnateria principal, ao 
menos quanto ao valor, é o nickel. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - A materia principal é o cobre, como 
.entre nós. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Mas o facto é que a nossa moeda de 
.{lous tostões, que corresponde ao cambio actual á de 20 centimos na 
Suissa, tem muito maior peso do que aquella, quasi o quadmplo. 

O perigo de falsificação a que a commissão alludiu não se applica 
:á hypothese: o facto que citou é verdadeiro; mas o argumento que 
dahi tirou não é applicavel, porque se tratava de moeda de cobre, 
metal muito ductil e elo cunho ele puncção, muito portatil, facil de 
.esconder e de snpprimir e que, por consequencia, torna clifficil a eles-
coberta do culpado, ao passo que a1s ligas elos outros metaes são mais 
.difficeis de se fundirem e precisam, para serem cunhadas, de maehi-
nas pesadas, que não são faceis ele esconder e .de adquirir, dous in-
·convenientes muito serias para o moedeiro falso. Por consequencia, os 

. Jtrgumentos apresentados debaixo deste ponto ele vista tambem não 
procedem contra o projecto. 

O projecto é deficiente, é verdade; não tive a pretenção de re-
mediar os males do nosso meio circula1lte e si, não tendo esta preten-
·ção e reduzido o projecto ás proporções modesta,s que lhe dei, encon-
trou opposição tão tenaz da illustre commissão, obrigando-a a ir pelos 
seculos, dentro até 450 a1mos atrás para anancar um decreto que já 
não tem vigor entre nós, imagine o Senado o que faria a honrada 
·commissão si o projecto tivesse proporçõe.s mais vastas. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Talvez acceitasse. 
O SR. CoELHO RODRIGUES - Não posso admittir reforma do meio 

>Dirculante sem equilíbrio elo orçamento ; não posso admittir este sem 
despezas muito fi.scalisadas e muito rigorosamente applicadas na 

-conformidade das leís. Isto no estado' em que nos achamos é uma hy-
pothese gratuita; não podemos tratar seriamente de equilíbrio do or-
çamento ; mas por isso se segue que não devamos procurar um reme· 
.dio para necessidades tão urgentes como a falta de trocos? 

Sr. Pr•esidente, não quero cansar o Senado. Sómente por defe-
1'encia á honrada commissão, de cujo voto fui forçado a divergir, vim 
oexpôr um resumo do meu voto separado; si o Senado o leu, deve ter 
·comprehendido as razõe1s da minha divergencia e ao seu criterio 
'COnfio o meu projecto, que elle approvará, si julgar conveniente. 

Não quero tomar tempo ao Senado e creio que a questão não 
vrecisa de maior elucidação do que a que lhe deram os honrados 
membros da commissão. 
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O Sr. Leite e Oiticica lamenta que as suas opmwes estejam 
em inteira opposição .ao modo de pensar do honrado senador pe1o 
Piauhy, relativamente ao as1sumpto. 

Em considerações geraes declara que, ·a seu ver, as doutrinas fi-
nanceiras agora sustentadas pelo illus.tre senador, não são mais do que 
um effeito da desorientação que paira, ainda, em muitos espíritos,. 
sobre o assumpto que se discute. 

Passa em seguida áiS demonstrações com que busca provar que 
S. Ex. labora em manifesto engano amparando e ·defendendo uma 
doutrina que considera insustentavel, e conclue lastimando a actual 
situação financeira do paiz que, aliás, o orador tinha previsto. 

O Sr. Coelh:o Rodrigues-Sr. Presidente, os escolasticos tinham 
uma maxima que me occorreu por occasião de ouvir, com a attenção 
que merece, o honrado :senador pelas Alagoas. Diziam elles: cum ne-
gantibus principia non est di,scutendum, com quem não admitte os-
principias não se póde discutir. 

Ora, no meu parecer procurei firmar os principias, e o primeiro 
delles foi que o bilhão não era moeda no sentido rigoroso e econo-
mico desta palavra, defini com autoridade muito respeitavel (que 
aliás era es'cusada porque a definição é corrente em economia polí-
t ica) dizendo que a moeda, juridicamente, é o unico meio legal de 
extinguir as obrigações pelo pagamento e gosa por i,sso do curso 
forçado. 

Economicamente ella é o producto empregado como medida com·· 
mum de valor e como meio geral de troca e pagamento. 

Ora, o bilhão .. . 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Não está incluído nesse principio? 
O SR. CoELHO RoDR_IGuEs - Tem curso forçado? 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Tem. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Até mil réis, sómente. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Tem curso forçado. 
O Su. CoELHO RJODRIGUEs - Pois uma moeda que só tem curse• 

forçado até mil réis é moeda no rigor da expressão? 
o SR. LEITE E 0ITICICA- E'. 
O Su. CoELHO RoDRIGUEs - Si é limitado, não é forçado o 

t;Urso ; não é medida geral de valor. Si não é de curso forçado ou si-
não até certa medida, só até esta medida é moeda .de v.alor, isto é, até 
mil réis. Logo, não se lhe pócle applicar a lei commum da moeda. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Hom'essa! 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - E' uma moeda que não póde servir 

ele medida de valores, sinão até o valor de mil réis. 
O SR. LEITE E OrTICICA - Logo, serve de medida. 



-363-

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - E' meio geral de pagamento e de 
troca nas transacções de valor que não exceda de mil réis. 

Pela definição, quer jurídica quer economica, o bilhão não é, pois, 
moeda no rigor da expressão. 

Moeda é o papel com curso forçado para medida commum de 
valor e meio de troca e de pagamento que não póde ser reduzido e 
deve se·r recebido por mais depreciado que esteja, desde que o valor 
corresponda ou esteja dentro do limite da divida que se trata de 
pagar. 

Neste sentido pensam todos e não sómente a autoridade que citei, 
cuja obra é recente. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - V. E~. é quem interpretou; elle não 
cita ; diz apenas, - o principio geral da moeda. 

O SR. ÜOELHO RoDRIGUEs - Elle diz que o bilhão tem um valor 
convencional puramente. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Puramente, não. 
O SR. CoELH'O RoDRIGUES - P erdão; eu releio: "o bilhão só tem 

um valor convencional." 
O SR. LEITE E OrTICICA - Então o bilhão não é moeda real? 
O SR .. CoELHO R'ODRIGUES - Não é moeda real no ,sentido rigo-

. roso da palavr·a. 
O SR. LEITE E OrTICICA T enho lido nos tratadista·s que é 

moeda real e effectiva. 
O SR. CoELH'Ü RoDRIGUEs A moeda, que não é medida com-

mum de valor, que não é um instrumento geral de troca e de paga-
mento, não· é moeda economicamente; é preciso que tenha curso for-
çado e illimitado, que seja instrumento geral de troca e de pagamento 
para que seja medida commum de valores. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Mas tem curso forçado. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Só tem curso forçado até 1$, d ahi 

por deante, não o tem; não é medida commum de valores, porque só 
serve para pequenos pagamentos ; n ão é instrumento geral de troca, 
porque tambem só .serve para pequenas t ransacções: não está nos ter-
mos da moeda geral. 

Do facto de não ser o bilhão uma moeda propriamente dita, de-
duzem-.se duas consequencias: a 1 a é que a .sua emissão é monopolio 
do governo, porque o governo sempre lucra a ·differença en tre o valor 
intrínseco da moeda e o seu valor nominal; a 2a é a limitação do seu 
curso . 

Na mesma lei que entre nós autorizou a emissão do nickel, vê-se 
que a despesa autorizada foi de 450 :000$; ent retanto, as 100 toneladas 
de nickel, a cuja .acquisição se destinava essa quantia, podiam dar 
de 1. 000 :000$ a 1.300 :000$, conforme a moeda fosse de cunho maior 
ou cunho menor, é uma differença elo triplo do que se ·suppunha dever 
ser o custo do metal. 
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Não é, por consequencia, uma extravagancia; nem ha proporção-
entre o valor intrínseco do nickel e o valor nominal ... 

O SR .. LEITE E OrTICICA - Ha proporção. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - . . . e a prova .de que não ha pro-

porção é que, nas tres qualidades de moedas de nickel que nós teinos, 
a de 50 réis tem sete grammas, a ·de 100 réis, em logar de quatorze 
grammas, tem dez, e a de 200 réis, em logar de vinte e oito grammas, 
tem quinze . 

Pois ha relação necessaria quando os factos demonstram contta 
o nobre senador desta maneira c com esta eloquencia, que elle não 
póde negar, porque o proprio parecer da commissão refere o caso? 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Todas as moedas teem a mesma liga; 
ha proporções. 

O S.rr. CoELHO -RonmGu:r;s - Estou provando com os factos na 
m ão que proporção não h a. Não h a proporção entre o valor da 
moeda e o cunho, porque a lei autorizou a despeza dos 450 :000$ para 
um cunho que se podia elevar de 1. 000 a 1. 300 :000$000. 

Não ha proporção ainda, porque as moedas não guardam pro-
porção entre o valor c o peso: dessas mesmas moedas, com a liga 
unica que nós temos, a de 50 réis tem sete grammas·, a de 100 réis 
tem dez grammas c a de 200 réis tem quinze grammas, quasi metade 
do que deviam ter, guardada· a proporção. 

I sto não é uma especialidade do nosso direito. A peça ele 5 cen-
timos na Suissa tem 2 grammas, a de 10 tem 3 grammas, e a de 20 
tem 4 grammns, envez de S, como seria preciso que tivesse se fosse 
guardada a devida proporção. 

E', pois, uma petição ele princípios querer applicar os princípios 
geraes que regulam a moeda padrão á moeda bilhão, que não é rigo-
rcsamente moeda . · 

Os factos e a pratica enÚc nós e uo estrangeiro justificam o que 
acabo de dizer. 

Além disto, é admiravel que o homaclo senador que justificou as 
roech~1iUS em 1833 e de 1846 .. . 

O SR . 0ITICICA - Não houve 1·oedunJJS. 
O SR . CoELHO RoDR.IGUEs - Eu chego lá. 
O SR. 0ITICICA - Peço a V. Ex., que não ins·ista nisso que não 

é exacto. 
O SR. ÜOELHO RoDRIGUEs - Isto é que está em contradicção com 

o parecer de V. Ex. 
O SR . OrTICICA dá um aparte. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Mas o honrado senador que admit-

tiu que era legitimo fazer-se votar em 1833 um valor a~·tificial. 
O SR. OrTICICA - Artificial não . 
O SR. ÜOELI-Io RoDRIGUEs - Artificial s1m. 
O SR. OrTICICA - Não, senhor. ' 
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O SR. OoELJIO RoDRIGUES - Que em lagar de 1$600, valesse n. 
oitava de ouro 2$600. 

O SR . 0ITICICA - A oitava do ouro e não a moeda. 
O SR. OoELJIO RoDRIGUES - Mas o valor da oitava do ouro era 

a base do valor da moeda; o valor da moeda cresceu ipf!O fact0 J. a 
moeda de 6$400 chegou por isso a 16$ sem recunho, quando em 1846 
passou o valor da oitava a 4$. Isto, quando se tratava da moeda 
padrão, o honrado senador acha muito justificavel! (phrase latina) . 

Q·u·is tuleTit Gmchoi3 de seditione q1treTentes ? 
Agora o effeito moral da roed1tm desse tempo prova·se com o 

seguinte facto : 
Quem em 1833 tivesse tomado emprestado 1 :000$ em ouro e 

guardado em sua casa, em 1847, depois da lei, podia pegar em 250 
oitava·s elas 625 que t ives-se tomado, e dizer ag seu credor: "Aqui tem 
o seu capital, e mais 210 oitavas para pagar o juro ele 14 annos na 
razão de 6 % ", e ficava ainda com 165 oitavas ou 660$000 . 

Era este o lucro legitimo que teria por effeito ela lei . Ora isto 
na sua opinião é honesto, é legitimo, não revolta a susceptibilidade elo 
nobre senador, mas duplicar o valor ela moeda ele nickel, que não é, 
moeda padrão, que é moeda bilhão, isto sim, fere a susceptibilidade, 
<i systema nervo )lo ele S . Ex. ! 

Senhores, isto é engolir uma arara e engasgar-se com um mos-
quito, com licença da expressão. 

Agora vamos ao facto ela 1·oedttwct. Diz elle que neste caso não 
houve 1·oedtt?1a, que o que houve foi augmento do valor do metal. 

O SR . LEITE E 0ITICICA - Não houve 1'0ed1id'U>. foi quasi uma 
sancção do que já existia no mercado. 

O SR. CoELHO RoDR.IGUEs - Agora estamos com o cambio baixo 
digamos, valendo o ouro nas nossa:s t ransacções o triplo elo que valia 
em 184.6. Por consequencia, é muito honesto que a moeda- de 20$ 
desta data em diante fique valendo 60$000 ! 

E é o nobre senador, que combate com tanto zelo, com tanto 
azedume a duplicação do valor ela moeda de nickel, que é moecln 
Lilhão, quem justifica as Toedums de 1833 e 1846 ?! 

Mas vamos adiante. Di·sse elle que não foi 1·oeclmn o que houve 
CUl 1833 e en1 1846 . 

Ora, Sr. presidente, 1·oeclum, 1'oe1· ·a moeda, foi uma exp1:essão 
popular do tempo do rei velho; quando elle, sem augmentar no peso, 
alterava o cunho e augmentava o valor, diziam roeu a moeda : quando 
diminuía o peso da moeda e conservava o valor antigo, diziam roeu 
a moeda, isto é, a differença de peso que havia entre a nova moeda 
e a antig·a, chamava-se uma 1'00d1wa, do mesmo modo se conservado 
o mesmo peso e o mesmo metal augmentava seu valor. 

Ora, não ha duvida que em sentido rigoroso, a 'roedum er a só-
mente a diminuição do peso, conservado o vàlor; mas economica-
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mente para o portador da moeda tanto faz o diminuir o peso con· 
servando o valor, como conservar o peso e augmentar o valor. 

E foi o que se fez com o leal de prata; em logar de 10 r éis, ficou 
elevado a 12, e o parecer da comrnissão cita isto entre os casos de 
1·oecluras . 

O SR. 'LEITE E 0ITICICA - Sem duvida. 
O SR. CoELHO HODRIGUES- Pois, se é 1·oedurra augmentar o valor 

dó leal de 10 para 12, é roedura augmentar o valor da moeda de ouro 
de 1$600 para 2$500 e de 2$500 para 4$000. 

Si ha impropriedade de expressão, vem do parecer do nobre 
senador; e eu penso que não ha, porque economicamnte os dois phe· 
nornenos produzem o mesmo resultado é urna desproporção entre o 
o valor que a moeda tinha antes, e o que ficou tendo em vista desse 
artifício do legislador . 

.Sr. Presidente, eu já o disse, é inutil complicar esta questão de 
sua natureza simples . O bilhão não é em rigor uma moeda, não é 
uma moeda, porque não tem curso forçado, e illirnitado, como tem a 
fiduciaria; porque não é uma medida commum de valores, visto que 
só se presta ás pequenas transacções e a inteirar os pagamentos de 
hacções ... 

O SR . LEITE E 0ITICICA - Com essas palavras .si justifica o 
contrario. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Não é instrumento geral de troca, 
c de pagamento, porque não serve para todas as trocas e ninguem 
é forçado a receber mais de mil réis em nickel; o seu curso é limitado, 
não está nas condições da moeda de ouro: como é que o honrado 
senador, que admitte a roedura da moeda padrão se insurge contra 
esta da moeda de nickel? 

Diz o nobre senador que, quando o cambio restabelecer-se, ficará 
est.a moeda muito depreciada; mas a quanto montará isto 1 Não 
pretendo augrnentar a massa do nickel; duplico o valor, o que quer 
dizer que não póde exceder ao duplo da circulação actual e isto 
poderia ser f acilmente recolhido. 

O SR. LEITE E 0ITICICA dá um a parte . 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Os dous tostões de hoje valerão 

400 réis. 
9 nobre senador julga que isto eleva muito a circulação da moeda 

d? b1lhã_o. Nã~ póde augmentar a quantidade do metal que está em 
cuculaçao, e amda quando fosse recunhada toda em moedas de 400 
réis, não excederiam em valor a dous mil e setecentos contos. Divida 
o honrado_ senador a quantidade actual em circulação em peças do 
Yalor max1mo e verá que não darão mais que dous mil e setecentos 
contos . 

O SR . LEITE E OrTICICA dá um aparte . 
Ç> SR. COELI-I~ RoDRIGUEs - Mas eu não quero fazer alteração 

no mckel actual (e outra accusação que o honrado senador me faz 
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sem razão) desde que a lei autorisar sómente o recunho das moedas 
com o valor dobrado, isto é, conservando a mesma fórma e a mesma 
liga, a unica differença virá a ser que a moeda de 50 réis ficará 
como a de 100 réis, a de 100 réis· como a de 200 réis ; é cousa muito 
simples. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - E' o mesmo que emittir notas de 200$ 
por 500$000. 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - Não é o mesmo, porque estas notas 
têm curso forçado, força liberatoria a illimitada, e não são os paga-
mentos de 1$ que perturbam a circulação monetaria. 

E' inutil tentar convencer o honrado senador; não po-demos che-
gar a accôrdo, parto de um principio que elle nega; digo que a moeda 
ele nickel não é uma moeda real e geral, elle sustenta que é uma 
moeda geral e dahi deduz que a ella se applicam todos os perigos que 
ha por occasião da roedura da moeda padrão. A casa está sufficiente-
mente esclarecida e f ni forçado a vir ele novo á tribuna par a ver se, 
desfazia este mal entenc!1t entre mim e o honrado -senador. 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se a discussão . 
Segue-se em discussão com as emendas offerecidas no voto em 

separado, o art. 2° elo projecto. 
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em discussão, a qual se encerra sem debate, o art. 3° . 
Anunciada a votação verifica-se não haver mais numero legal, 

pelo que se procede á chamada dos Srs. senadores que com pareceram 
á sessão (33) e deixam de responder os Srs. Nogueira Acr.iol:y, Almino 
Affonso, José Bernardo, Abdon Milanez, Manoel Victorino, Virgílio 
Damasio, Eugenio Amorim, Quiutino Bocayuva, Saldanha Marinho, 
C. Ottoni, Rodrigues Alves, Campos Salles, Silva Canedo, J oaqnim 
:M:urtinho e Ramiro BarceUos (15). 

Fica adiada a votação do projecto. 

Na s•essão de 12 de Setem'hro o projecto foi rejeil a do. 
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NOTA: 

PROJECTO MAY<RINK 

N. 172 

Em 26 de ~gosto de 1895 é publi1cado o projecto e p'areceq· da 
Oonvmissão .de orçamento, com votos vencidos. Em 30 faWa o Sr. li. 
Torres ,em 1 a discrus~ão. Em 31 faU;a o Sr. B. Leite. Em 3 de Setem-
bro fnllam os Srs. A. Tor'T'&f, B. Leite e Aniistidlls de Q.1teiroz que 1·e-
q1ter informa,gões ao governo. Encerrada a 1 o. d;iscussão. Em 4 é rejei-

. tado o voto em separado do Sr. A. Torres. E' app'l'ovado o proje'Cto. 
E' igwallmente app'l'ov·ado o requerirrl(3nto A. Qweiroz. Em 16 entm 
em 2a discussão. Fwlla o Sr. B. Leite qwe offereC'e subistitutivo. Em 
17 falla o ST. A. Queiroz qwe offf3rece s;u,bstitwtivo. Em 18 falla o 
Sr. A. Torr~JS . Em 19 f(J;lla o Sr. M'ayrtím,k. Em 20 favla o Sr. A_ 
Torres. Em 23 falllam os Srs. B. L e!ite e A. Queiroz. Encerrada. Em 
24 são rejeitado'S o projecto e subsbitwtivos. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO (1895) 

Esbabe~ece o modo por que deve ser exewtado o acdôrdo, de que tml;a 
o art. 5° da •lei n. 183 O, de 23 de setembro de 1893, paq·ra, o fi m 
de realisar-se a t'ransferencia . iJJas emt1ssões 1'egiona:es pam o 
Bawco da R e publica do Brazil CO?n úm voto em s>ep:a?'rLdo dos S rs . 
Benedicto Leite e Paula GuimJarrí~s e 01~tro dos Srs. A'lberto 
To1·res. e Augusto 1\1oritenegro 

A commissão de orçamento, tendo examinado os requerimento5 
.e mais papeis dos Bancos União de S. Paulo, Emissor da Bahin, 

No r te do Brazil e Emissor de Pernambuco, 
P,a.r.ecer transmittidos pelo Governo, afim de que o Con: 

gresso N acionail, tomando conhecimento do a!"-
sumpto, delibere conforme julgar de justiça, \\em apresentar seu 
1)arecer . 

Não tendo obtido maioria de votos o parecer elo primeiro relator, 
o Sr. Alberto Torres, em razão ele concluil-o pela incompetencia do 
Congresso, para tomar conhecimento da petição ·dos bancos, visto eu-
tender que, em face do art . 5° da lei n. 183 C, ele 23 de setembro 
de 1893, estando o governo autorisado a celebrar accôrdo para in-
demnisação, só lhes cabe recurso para o judiciario, no caso de não 
se conformarem com os termos propostos ; nem o do Sr. Benedicto 
Leite, nomeado segundo relator , que aliás, reconhecendo competencia 
no Congresso, estabelece, ent retanto, para determinação do quantum 
da indemnisação, regras e condições, que não· foram acceitas; foi, 
em consequencia, nomeado terceiro relator, que subscreve o presente 
parecer e tendo obtido este tres votos concordes e um com restricções, 
ficou por isso considerado como o da Commissão, constituindo os de-
mais apresentados votos em separado . 

A commissão não entra em largo desenvolvimento para justificar 
seu parecer, por isso que em seu entender julga a materia a resolver 
daramente definida e estabelecida nos arts . 5° e 6° da lei n. 183 C, 
de 23 de setembro de 1893 . 
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Realmente d'ahi resulta: 
a) o reconhecimento do direíto dos bancos á indemnisação; 
b) a autorisação dada ao governo, para celebrar o acc~rdo para 

transferencia das emissões e lastro dos bancos ao da Repubhca; 
c) a fonte de recursos, para o pagamento da indemnisação - re-

cursos destinados á constituição do fundo de garantia; · 
d) a base da indemnisação - juro das apolices de~ositadas, 

quando constituídos nesta especie os lastros, ou sobre os JUros d~s 
apolices substitutivas do encaixe metallico, durante o prazo dos prl-
vilegios. 

Ora, dos precisos termos em que estão concebidos OS' referidos 
art-s. 5° e 6° citados, parece que nem outra base para indemnisaçãCJo 
- que a da totalidade dos juros das apolices já existentes, ou vierem 
a existir por effeito da conversão dos lastros - poderia ser admit-
tida para a celebração do accôrdo, nem tão pouco dar-se duvida sobre 
a fonte, onde se buscariam os recursos ao respectivo pagamento. Tal. 
a clareza das disposições da lei. 

Entretanto, assim não aconteceu, porquanto o governo, assen-
tando os elementos do accôrdo em bases assás restrictas e não indi-
cadas na lei, deu Jogar a não acceitação dellas pelos bancos. 

Para a devida orientação em materia tão importante como a de 
que se trata, a commissão entendeu conveniente reduzir a algarismCJo 
o producto dos juros das apolices, nos termos da lei a-cima referidos, 
afim de habilitar a Camara a proferir uma solução consentanea com 
os principias de justiça e rectidão, que aliás presidem sempre a seus 
actos. 

Assim representando os lastTos -dos bancos, 31. 623 :000$ . em 
apolices de ouro - capital e juro: este na razão de 4 % corresponde 
1.264:920$, que ao cambio p·ar é igual a f: 142.285 por anuo. 

Ora, o prazo a correr, contando de 1893, é 46 annos; por isso 
f: 142.285 X 46=! 6. 545; 110, que, ao cambio médio provavel de 20 
ou 12$ por libra ést.erlina, produz o total de 78.541 :320$000. · 

Seria, portanto, · esta a somma para base da iridemnisação, dada 
a precisa execução da lei. 

Â effectividade, porém, desta indemnisação ficou dependente do 
accôrdo com os bancos, para a transferencia das suas emissões e las-
t ros ao da Republica do Brazil, e é manifesto que o legislador, esta-
belecendo os dados que realmente estabeleceu para a formação elo-
computo total, a que chegou a commissão, teve em vista que da li-
quidação das operações indicadas resultasse saldo para dentro de 
sua importancia, indemnisar-se os bancos das vantagens e dir~itos, 
que lhes foram cassados. 

E comprehende-se que, si não fosse . esta a intenção do legislador, 
ou antes, si fosse a que l'he deu o governo, difficilmente seriam en-
contrados os motivos, por que elle estabeleceu um processo que, 
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pnma facie, denota algarismo avultadissimo, quando poderia servir-
se do praticado pelo governo, dispondo que a indemnisação seria 
baseada nos juros das apolices, nos precisos termos do art. 4° do 
decreto n. 165, de 17 de janeiro de 1890. 

E', pois, intuitivo que o legislador pensou em indemnisar mais 
largamente -os bancos das vantagens e direitos, que lhes foram cas-
sados, afastando-se, quando estabeleceu o seu processo, das disposi-
çõe restrictivas e limitativas do decreto de 17 de janeiro citado, na-
turalmente porque as considerou derogadas por effeito do decreto de 
7 de ·dezembro de 1890, que marcou o prazo de dous annos para o 
complemento das emissões, isto é, alterou profundamente as condi-
ções, em cuja fé os bancos se constituíram. 

Assim o calculo para a base da indemnisação não podia ser 
apoiado em taes disposições, a menos que se não arvore em princípios 
sãos - o arbítrio de, em um contracto bilateral, uma das partes tm· 
o direito de modificai-o á medida dos seus interesses permanecendo, 
porém, contra a outra tudo quanto constituía ma teria onerosa. 
. Na opinião da commissão, este principio não é admissivel, entre-
tanto não desconhece que em casos es·peciaes em que porventura 
possam estar envolvidos altos interesses publicos o governo seja leva-
. do á pratica de medidas extremas; mas, nestes casos, si a medida 
fere direitos e interessés, a indemnisação deve, tanto .quanto possível, 
seguir-se ao acto, tendo como elementos de sua determinação os que 
a justiça e a · razão indicarem. 

P ensando assim, e tendo em vista a commissão os requerimentos 
dos bancos e a exposiçao feita pelo governo no relatorio do ministro 
da fazenda, do modo por que comprehendeu o ·art. 5° da lei n. 183 O, 
de 23 de setembro de 1893, para dar-lhe execução, e 

. Considerando que os bancos não se conformaram com a resolução 
do governo, que fixou o quanittm da indemnisação, correspondente a 
cada um; . 

Considerando que, em consequencia, o governo julgou dever at-
tender ao pedido dos bancos, para ser a questão novamente affecta 
ao conhecimento do Congresso, afim de tomal-a na consideração, que 
mereceu; 

Considerando que, si o governo julgasse a sua resolução perfeita-
mente justa e resguardada por disposição clara e terminante da lei, 
não attenderia ao pedido dos bancos; antes sustentaria o seu acto, 
deixando ás partes os recursos legaes que tivessem, para prova de 
melhor direito; · 

Considerando, portanto, que esta annuencia ao pedido dos 
bancos importa a prova de que a disposição legal, no entender do go-
~ern9, se re,sente da falta de clareza e precisão, prestando-.se a·ssim a 
mterpretações, .que tanto podem resultar em damno dos interesses 
publicas, como dos part~culares; 

Considerando que é da maxima conveníencia a reorganisação, 
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quanto antes, do Banco da Republica do Brazil, a qual depende da 
transferencia para ella das emissões e lastros dos bancos regionaes,. 
segundo o disposto no art. 5° da lei n . 183 O, de 23 de setembro· 
de 1893; 

Considerando, finalmente, que, em taes circumstancias o Oon-
o·I'esso deve reconsiderar na lei, para dispol-a em termos de ser 
~xecutada, de perfeita conformidade co~ as razões e. motivos, ~u6' 
tornaram necessaria sua elaboração e evite quaesquer mterpretaçoes~ 
que retardem sua execução : 

E' de parecer seja adaptado o seguinte projecto : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o O accôrdo, de que trata o art . 5° da lei n . 183 O, de 

23 de setembro de 1893 - para o fim de realisar-se a t r ansferencia 
das emissões e respectivos lastros dos bancos de 

Projecto n. 172 emissão regionaes para o Banco da Republica do 
Brazil, em execução do decreto de 17 de dezem-

bro de 1892, e como inclemnisação das vantagens e direitos cassados 
aos mesmos bancos, - terá como limite o ·producto de 15 annos de 
juros das apolices, que constituiam ou vierem constituir os seus 
lastros, nos termos da presente lei . 

§ 1 . o Si os lastros forem em ouro, serão préviamente converti-
dos, ao cambio do dia, em apolices de capital e juros ouro, do valor 
nominal de 1 :000$ cada uma, vencendo os juros de 4 % ao anno, 
pagos semestralmente·. 

§ 2. o Si os lastros forem em apolices, serão estas -calculadas 
pelo seu valor nominal. 

§ 3 . o Os juros das apolices em ouro, já depositadas no Tihesouro 
N acionai, ou as em que venham a ser convertidos os lastros bancarias 
em ouro - pará o effeito da indemnisação aos bancos, nos termos 
deste artigo - terão como limi te o cambio de 24 . 

Art. 2 . o O governo deduzirá da importancia que couber de in-
demnisação a cada banco a differença que fôr verificada entre o 
lastro calculado de accôrdo com a presente lei e a respectiva emissão, . 
entregando o saldo que fôr apurado . -

Art. 3. o A indemnisação será feita por conta dos recursos des-
tinados á constituição do fundo de garantias, de que trata o art. 5" 
da lei n . 183 O, de 23 _de novembro de 1893, nos quaes se compre-
henderão não só as apolices, que constituiam os lastros dos bancos, 
como as que foi'em levadas e seus respectivos juros a esta conta ele. 
accôrdo com a citada lei n . 183 O, de 1893 . ' 

Art . 4. o Revogam-se as disposições em contrario: 
Sala das commissões, 26 de agosto de 1895. -João Lopes, presi-

dente.- Fmncisco 1viay1·ink.- Augusto Bevero.- Lau1·o Mü~l81·, pela 
competencia do Congresso, com restricções quanto ao proJecto . 
Serzedello Corrêa, vencido . -Ben.edicto Leite, vencido com voto em 
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separado .- Paula Guimarães, vencido, subscrevo o voto do Sr . B. 
Leite.- Alberto Torres, vencido com voto em separado.- Aug1tsto 
111 ontenegro, vencido com voto em separado . 

Entendo que o Poder ugislativo não está p~·ivado de intervir 
no caso vertente e deve fazel-o pelo modo que abaixo exponho. Cer-

. tamente não tem esse poder competencia para 
Voto dos Sr>S. B. b · · tomar sobre o assumpto resolução o ngatona, 

Lci~ . . pois só mente decisão do Poder · J udwiano terá 
e Pa·u}a. Qui- es,se effeito, obrigando as partes e pondo termo 

m'<lrães á quest.ão1 mM~ versando o desaccôrdo entre 
os bancos e o governo sobre a intelligencia a dar ao art . 5o da lei 
de 23 de setembro de 1893 e tendo os bancos de rnotu proprio recor-
rido ao Congresso, nada impede que este mantenha a autorisação 
dada ao executivo para o accôrdo e esclareça os termos daquella dis-
posição legislativa. 1 

Assim comprehendida, a competencia do Congresso não pôde ser 
contestada. Trata-se apenas de precisar a autorisação dada em 1893, 
c para isso tanta autoridade tem elle actualmente quanta tinha 
naquelle anno para autorisar o accôrdo. Não pareça que, assim me 
exprimindo, supponha que a situação juridica do caso de que se 
trata seja determinada pelo citado art. 5° da lei de 1893; não, essa 
situação é regulada pelo decreto de 17 de janeiro de 1890 e actos 
posteriores que deram organisação aos bancos, estipulando os favore~ 
que recebiam estes do governo e as obrigações a que se sujeitavam. 
N ão ha sobre isso duvida a lguma, mas o 1que ·affirmo, o ;que ao rrieu ver 
úão soffre tambem contestação é que nada disso se oppõe a que se 
tende ainda resolver a questão por meios conciliatorios, desde que os 
proprios . bancos acceitam este processo . Uma co usa só mente poderia 
aconselhar camin'ho diverso - o temor de que o arbítrio collocasse 
o Estado em má posição, porém o voto da Camara e do Senado e o 
veto de Presidente da Republica são garantias sufficientes para t ran-
quillisar a esse respeito. 

O art. 5° da lei de 1893, regulando a indemnisação por meio de 
accôrdo, usa de expressões vagas, falia de vantagens e direitos que 
foram cassados aos bancos, manda basear a indemnisação sobre os 
juros das apolices calculadas durante o prazo dos seus privilegias, e 
autorisa o accôrdo para hYlJY!;Sff,renc~a dias ernissões e dos lastros . 

Tudo isso tem dado lagar a duvidas e origi~ado exigencias que 
convém não deixar abrigadas na sombra de uma disposição legislati-
va . . E' assim que, buscando apoiar-se nesse artigo, teem os bancos 
sustentado que a transferencia dos lastros está na dependencia do ac-
côrdo e da indemnis·ação, que se lhes deve reparação dos prejuízos cau-
sados pela privação da faculdade emissora e favores garantidos, no 
decreto de 17 de janeiro de 1890 e finalmente que lhes são devidos ju-
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J'OS de 2 % durante o tempo que falta para o termo {1o prazo de seus 
eontractos. 

Um delles, o de Pernambuco, reclama os juros integraes du-
rante esse prazo, reduzindo para o calculo seu la·stro, que foi todo em 
ouro, a apolices de 4 %. 

Não os acompanhou o governo nesse modo de entender a dispo-
sição citada; antes, tomando-a como simples autorisação para o ac-
côrdo, procurou examinar em face dos actos que deram logar á orga· 
nisação dos B ancos e á privação da faculdade emissora a indemnisação a 
oue teem elles direito. 
· .E' este, com effeito, o verdadeiro caminho a seguir e, não uc-

ccitando eu tambem a intelligencia dada pelas bancos ao referido ar-
tigo, procurarei, com uma analyse rapida do assumpto, precisar as 
bases para a indemnisação conforme o meu modo de considerar o di-
J·ei to desses estabelecimentos. 

A Oamara conhece a fundo a historia da questão bancaria no 
rcgimen republicano, pqrtanto, não tenho· necessidarde de occupar-
lJJe a attenção com uma exposição minuciosa a tal respeito. 

O decreto de 17 de janeiro de 1890, creando os bancos regionaes 
~oro emissão sobre apolices, teve principalmente em vista, além da. 
parte que affecta o meio circulante no paiz, r eduzir a divida publica 
('. os respectivos juros. 

Não sómente está isto declarado na exposição de motivos que o 
precedeu como foi positivamente consignado nas disposições do arti-
go 4° ns. 1° e 3°. 

P artindo desse principio, que é fundamental no regimep. insli-
tuido por esse decreto, e não se podendo negar ao poder publico, uma 
vez deleg.ada, a faculdade emissora, o direito de inspeccionar a exe-
cução da. lei reguladora da materia, pois, nisto vae de envolta o inter-
esse publico, claro está que entra na sua competencia tudo quanto fó.r 
JJCcessario para conduzir a esse resultado. 

Pois bem . 
Os bancos em questão foram organisados nesse regim.en, devendo 

emittir sobre apolices e tendo fixado na lei o capital e a emissão, en-
tretanto, passaram-se alguns mezes e como não tivesse um delles las-
t ro algum em furidos publicas e não o tivessem os outros completHdo, 
marcou-lhes o governo, por decreto de 7 de dezembro de 1890, o praw, 
aliás razoavel, de duus annos, para preencherem .as emissões sob pena 
de lhes serem cassados os favores . ' 

Não o fizeram e a comminação lhes foi applicada pelo decre lo-
de 17 de dezembro de 1892, approvado com modificações pela lei elo 
23 de setembro de 1893. 

Partem ·daqui as recla:m31ções dos bancolo.\ itf.ão martcav~m os 
r·ontract.os o prazo para a realisação das emissões, dizem elles; por-
tanto, não podia o governo determinai-o depois. 
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Baseado nos principiós que acima adduzi, estou .plenamente con-
vencido de que o governo procedeu a esse respeito com toda a legi-
t imidade. 

Realmente, si elle não tivesse o direito de fixar o prazo para. com· 
pletar-se a emissão, isto é, para a acquisição das apolices, que tinham 
de ser annulladas e cujos juros eram desde logo reduzidos, os bancos 
poderiam atravessar todos os 50 annos de sua ·duração sem fazel-o, 
e dessa fórma gozariam os favores da emissão que quizessem realisar 
e todos os mais que a acompanhavam e o Estado nã:o lucraria :1s 
vantagens que entraram no plano da reforma de j aneiro de 1890. 

A delegação da faculdade emissora não teria então razão de ser, 
essa faculdade compete ao poder publico, prende-se a interesses 
publicas da maior importancia e não pócle ser delegada sinão em be-
neficio e por conveniencias do E stado, nem escapar em qualquer 
tempo á inspecção deste, quanto ao modo porque ella deve ser legi ti-
mamente exercida. 

Organisados no regimen do decreto de 17 de janeiro, os bancos 
não podiam fugir ás condições fundamentaes dessa reforma. A le-
gitimidade do decreto de 7 de dezembro está, pois, fóra de duvida. 

Não desconheço as diffieuldades com que tiveram de luctar es-
. ses estabelecimentos, a crise em que se acharam envolvidos e ao lado 

das irregularidades por elles commettidas, as faltas, os erros graves 
com que para tudo isso concorreu o governo. Reputando impossível 
entre nós a emissão sobre ouro e condemnando por esse motivo o rep;i-
men mixto CI'eado na lei de 24 de novembro .de 1888, o governo insti-
tuiu a 17 de j aneir-o os banco.s regionaes com emissão sobre apolices 
correspondente ao lastro e conversibilidade das notas em ouro quando 
o cambio perdurasse um anno ao par. 

E11tretanto, pouco tempo depois, a 8 de março, con:cedeu a-os B:m-
cos N acionai e do Brazil emissão sobre ouro no duplo do deposito 
de 50.000:000$; a 29 de agosto concedeu ao Banco elos Estados Uni-
dos do Brazil (banco da região do centro) emissão tambem sobre ouro 
no duplo de 25.000 :000$; a 25 de setembro estendeu identico favor tt 
todos os bancos regionaes, autorisando-os a realizarem sobre ouro, 
no duplo, metade das suas emis-sões, com a condição, porém, de comple-
taren: primeiramente -a parte baseada sobre apolices, elevou a réis 
40.000 :000$ a emissão do Banco de S. Paulo, augmentando-lhe a re-
gião e dando-lhe obrigação de effectuar emprestimo aos Estados da 
sua zona, concedeu ao Banco ele P ernambuco emissão de mai-s 
10.000 :000$ sobre ouro no duplo para fazer emprestimo áquelle E s-
tado, finalmente a 7 de dezembro, autorisou a fusão dos Bancos Na-
ciona.l e elos E. U. do Brazil, tendo o novo estabelecimento - Banro 
da Republica dos E. U. do Brazil - capital ele 200.000 :000$ e emis-
são no 1:riplo elo deposito em ouro. 

Tudo isso concorreu brgamcnte para a crise que se operon 110 
paiz e o proprio regimen dos bancos regionaes, com a sua plurali-
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cln de de ennssoes e diversidade de notas, começou a dar como fructo 
11ma anarchia aterradora. O governo mesmo reconheceu esse mal e 
í1 H1es ele um anno ele execução da reforma tomou nov-o rumo, buscando 
,,o,n. o decreto ele 7 de dezembro a unificação ela moeda bancaria e 
ron clemnan elo elle proprio na exposição de mo ti vos desse decreto a re-
forma de que fôra autor. 

Com toclas essas medidas que ahi ficam apontadas, tomadas den-
tro do anno ele 1890, modificou o g-overno o regimen que adoptara no 
decreto de 17 ele j aneiro e é isso bastante para provar da parte delle 
a falta de orientação firme e a facilidade de reformas em materia 
ele tanta transcencl~ncia . . 

Por seu turno os bancos organisados de accôrclo com esse decreto 
uão realisaram na parte que lhes cabia o plano claquella reforma, con-
con enclo tambem para o mal que os affligia e que perturbava a vida 
financeira do paiz. Um delles não fez acquisição ele uma apolice si-
quer e ·Os ?utros não completaram os lastros que deviam constituir 
11essa espec1e .. 

Irregularidades de parte a parte, carencia de orientação no go-
' crno, prurido de reformas, fa lta_ por parte dos bancos do preenchi-
lllrnto dos fins a que se destinavam, anarchia no meio circulante, 
cli vcrsiclade de notas, superabundancia de moeda bancaria, consequen-
tc depreciação, tudo isso determinou a crise que enervou a acção da-
quelles estàbelecimentos e forçou -o governo a agir no intuito de me-
lhorar as condições financeiras do paiz. 

Em nm momento dado, Bancos e Governo acharam-se em frente 
lllll do -outro, aquelles impossibilitados de satisfazer os intuitos da 
lei que os creou e este forçado a salvar o interesse publico compro-
mctticlo . 

Completarem -os Bancos as emissões era mui difficil; o valor 
ckstas é regulado pelas necessidades elo meio em que são lançadas e 
além dessas necessidades toda emissão se deprecia, se a~mulla. 

Cruzar tambem o poder publico o•s braços diante desse especta-
eulo não seria de todo justificavel. Dahi a decretação da unificação 
da emissão bancaria em dezembro de 1892. 

Sem entrar na apreciação do modo por que ella se fez é em t odo 
caso incontestavel que o facto em si d a unificação foi um alto ser-
viço prestado ao paiz. 

Analysados como foram os factos, torna-se simples agora apre-
eiar a .situação em que ficaram os Bancos . . 

Não tendo poâido desempenhar a faculdade emissora pelo modo 
por que lhes fôr.a delegada, com as vantagens de ordem publica que 
o Estado devia colher, claro está que a privação della entrava na com-
-;:>et~ncia do poder publico e este nenhum direito atacou assim proce-
dendo. Desse modo não ha indemnisação a f azer pela faculdade emis-
sora que se cr~ssou, faculdade que realmente nenhum valor já tinha, 
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porque os Bancos não podiam utilizar-se della. Si isso não dá direi to a 
l.ndemnisação alguma, o mesmo se deve entender com os demais f a-
vores que acompanhavam a emissão. 

Legitimo como foi o motivo que determinou a ruptura dos con-
tractos, seria absurdo continuarem os Bancos com as regalias nelles 
estipuladas, sem os onus a ellas correspondentes. . 

Assim restam apenas os juros das apolices constitu tiYas dos las-
tros, os quaes foram regulados pelo art. 4° do decreto ele 17 de ja-
neiro de 1890. 

Antes de tudo, tratando esse artigo elos juros das apolices con-
stitutivas dos l astros é fóra de toda duvida que o estabelecimento que 
não tiver constitui-do last ro nessa especie não póde reclamar juro 
algum . 

Os fins do decreto eram, além de outros, a reclucção elos juros 
da vida nacional e a diminuição desta pelo que estabeleceu lastros 
ele apolices que teriam de soffrer desde logo reclucção nos juros e ele-
pois ficar annulladas; conseguintemente o Banco não emittiu sobre 
esses títulos e .sim sobre ouro; que não proporcionou ao E stado as 
vantagens que a emissão sobre apolices devia trazer, não póde exigir 
p ilgamento ele juros. 

O contrario disto seria pagar juros ele ouro, o que é verdadeira-
mente absurdo. 

Aquelles, porém, que emittiram sobre apolices, têm incontestavei 
direito aos juros dellas, contados pelo modo estabelecido no decreto 
de 17 ele janeiro de 1890, art. 4°. 

E sse ·artigo dividiu os juros em duas partes - uma, a de que 
trata o seu n. 1, juros reduzidos de 2 %, a contar do começo daos ope-
rações dos B ancos, augmentando-se a reclucção 112 % cada anuo até 
completa extincção clelles - outra, a ele que trata o n. 4, composta 

claquellas reducções até a totalidade dos juros e consistindo dahi por 
deante 11a metade dest~s. 

E sta ultima parte, como se vê ·do mesmo n. 4, era destinada a 
auxiliar emprestimos que os bancos se obrigaram a f azer á lavoura. 

O direito .da primeira parte me parece incontestavel, contados os 
juros pelo modo estabelecido no ci tado n. 1; quanto á segunda, en-
tendo que depende de se ter realisado a condição da lei, isto é, de se 
terem effectuado emprestimos á lavoura e industrias auxiliares, pois 
essa parte dos juros a lei cedia como auxilio a esses emprestimos, 
como garantia ás letras hypothecarias emittidas para esse fim. 

E1stabelecido isto, e não contestado portanto o direito a essa 
parte para os B ancos que tiverem preenchido a condição da lei, resta 
regular esse ponto na · indemnisação. 

O cit ado n. 4 do art. 4°, do decreto de 17 de j aneiro de 1890, ga-
r antiu os 12 % até o termo do.s cont ractos dos Bancos e por i sso elles 
se julgam com direito a essa parte dos jm;os contados durante todo 
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:aquelle prazo, porém é manifesto que na hypothese da lei teria de per-
durar tambem durante o mesmo prazo a obrigação dos emprestimos, 
por conseguinte, cessando esta, o auxilio dado a esses emprestimos 
não póde ir tão longe, pois fioaria sem objecto. · 

Da mesma fórrna não encEJnt ro razão par a determinar outro pra-
:zo qualquer, o dos ernprestirnos, por exemplo, pois du rante elle não 
peí·dura a .obrigação de fazer outros como calculava o legislador 
de 1890 . 

A meu ver o fim de.ssa ·disposição n . 4, elo art. 4°, foi promover 
<e facilitar favores á lavoura, offerecendo certo auxilio e garantia aos 
Bancos, par a evitar-lhes prejuízos nessas operações ; portanto, aquel-
les que tiverem realizado emprestimos, têm direito a essa parte dos 
juros de que t rata o n. 4, até 23 ·de setembro de 1893, data da appro-
vação do decreto de 17 de dezembro de 1892, e mais a quantia que fôr 
{:alculada sufficiente. para amparar o exi to desses emprestimos, fei-· 
tos com a promessa do auxilio que a lei garantia, quantia essa que 
não pó de ser avultada porque t aes operações teem tambem a seu · fa-
YOr as hypothccr~s . Nessas condições sóincnte se podem considerar os 
cmprestimos que tiverem sido realizados até 23 -de setembro de 1893; 
mas. como o prazo delles póde ir além dessa data, a gar anti a, o auxi-
lio para o seu msul tado não deve ficar alli sómente, e sim ir além, 
~1té um qnanhm~ que fôr julgado sufficicnte. 

Precisa r e.ste quan htm na lei é impossível, isso deve ser objecto 
'(]e accôrdo entre o Governo e os Bancos, () resolvido em face das 
condições dos contractos hypothecarios. 

E ' essa a solução que me parece mais r azoavel para a longa e 
~om plicad a questão dos Bancos regionaes. 

Em occasião opportuna, offerecerei nesse sentido projecto de lei. 
Sala das commissões, 26 de agosto de 1895. - Benedicto L wi:te. -

Panla Guimia1·ãcs. 

Pensamos que não compete ao P oder JÁ)gislativo proferir decisão 
·sobre as reclama~ões dos B ancos Emissores Rcgionaes contr a os des- ' 
V ·t d S. A pachos com que o ::M:inist erio da F azenda pro-o os os l s . . d 1 - . 1 Torres curou .. ar. so uçao ; .os rcquenmentos pde os quaes.. 

1e M·orttenegro esses m.stltu tos pe u am a execução o ar t. 5° 
da lei de 23 de setembro de 1893 . 

Dessas reclamações e dos ·documentos apresentados, ver ifica-se 
•-1ue o accôrdo para a liquidação das indemnisações a que se refere 
~lq~tell~ texto de lei não teve logar por ·Se ter pronunciado logo nos 
TJrlmeiros actos da negociação a mais r adical desintelligencia entre 
o governo e os bancos' interessados acerca do objecto da indemnisa-
<:ão e elo modo -ele a executar. 
.. Pretendiam os bancos que, por fo rc;a daquella disposição legal, 

.Piles se achavam em face do Poder Executivo investidos de todos os 
d ireitos, vantagens e privilegias com que foram dotados pela,s ·suas 
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leis organicas; que havendo a lei de 1893 sanccionado o estado de 
facto cr·eado pelo acto dictatorial de 17 de dezembro de 1892, corri-
gira-o, no emtanto, para o effeito de fazer dependente a transf.erencia 
dos la.stroP. da indemnisação aos Bancos Regionaes; .devendo esta, por-
tanto, equivaler á totalidade daquelles direitos, privilegias e van-
tagens, confirmados e reconhecidos em vigor pela lei. 

O Ministro doa Fazenda:, porém, assim não pens·ava. Fundando-
se no decreto de 7 de dezembro de 1890, que fixou o prazo ele dons 
annos para que os bancos ultimassem as respectivas emissões, sob pena. 
de perda da faculdade de emissão e dos privilegias a ella inherentes, 
considerava-os decahidos ·desta faculdade e destes privilegias, por te-
rem incidido na sancção do decreto -

Desta diversidade de comprehensão das relações reciprocas entre 
o E stado e os Bancos, resultou logicamente uma profunda differença 
entre o objecto que, segundo o modo de ver do ministro ela F azenda,. 
constituía o direito á indemnisação, e o que o constituía, ao ver dos· 
J3ancos Emissores. E esta divergencia é tão profunda qne, mesmo· 
eliminadas do activo que tres dos Bancos Emissores fazem figurar 
nas suas contas primitivas, varias parcellas, para reduzil-ó aos t res 
objectos em que concentravam afinal as suas reclamações - os juros·. 
das apolices, o agio destas e os favores do art. 3° do decreto de 17 de 
janeiro de 1890 -, ella vem affectar ainda a definição ·dos direitos e 
Yantagens a indemnisar; elifm~nando-se comp.leitame:nth este ulbmo 
objecto, si fôr acceita a intelligencia dada pelo ministro da Fazenda7 

desde que taes ·direitos pertencem ao numero dos privilegias que pos-
suíam como Bancos Emissores e de que haviam decahido por força da 
sancção penal ; e estabelecendo diversidade no modo de fazer o calculo 
dos juros . 

De facto, pensam os bancos ter direito a receber os juros por in-
teiro até á data do accôrdo com o governo e dahi por deante em me-
tade até no fim do prazo dos seus privilegias; julga o Ministro da 
Fazenda que não lhes assiste mais o direito ao recebimento cle.sta parte 
dos juros, porque, dada a ti tuliO de auxilio para formação elo fundo· 
de garantia de letras hypot_hecarias, para elles não era vantagem, mas 
subsidio de segu rança fornecido pelo governo, extincto naturalmente, 
com a obrigação .de fazer emprestimos á lavoura, por força ela mesma 
sancçãci que destituiu os bancos da fàculdacle de emittir e elos pri-
vilegias inherentes . 

Quanto a este ponto, mesmo para quem não acceite a doutrina 
do Ministerio da Fazenda, ha ainda logar para qUe se hesite ácerca 
da extensão do direito dos bancos a este auxilio. 

Quando a lei de 17 de janeiro de 1890 estabeleceu por principio 
que as quantias economisaclas dos juros, pelas reducções successivas, 
e, depois da extincção delJes, a metade .dos juros seria entregue aos 
bancos como auxilio para formação do fundo da garantia das letras 
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hypothecarias, presumia o funccionamento regular elos bancos durante 
todo o prazo das concessões, com o capital dentro de bre-Ve prazo rea-
lisado e em certa parte applicado em emprestimos á lavoura e indus-
trias congeneres. 

Mas, demittidos os bancos da obrigação de fazer novos empres-
timos á lavoura nos termos da lei de ·17 de janeiro, si este facto não 
al tera os effeitos dessa obrigação .g_uanto ao capital realisado, altera-os, 
no emtanto, quanto ao futuro; porque; sendo os prazos dos contra c tos 
dos emprestimos inferiores ao das concessões, vencidos eLles, não es-
tariam mais os bancos obrigados a empregar os mesmos capitaes nes-
sas operações, continuando, entretanto, a perceber auxilio por ellas. 

O direito de receber agio das apolices é tambem susceptível de 
contestação. Como se vê do decreto de 17 de janeiro de 1890, as apo-
lices constitutivas dos lastros, .si não eram transferidas ao . Thesouro 
em plena propriedade, eram desde logo eliminadas da circulação. 

Por esse motivo não só não lhes é applicave1 o premio de procura 
das circulantes, como, pelo contrario, a mesma eliminação dellas elo 
mercado foi naturalmente um elos elementos causadores desse premio, 
pela diminuição do stocl,;. 

Pretender, portanto, que os bancos recebam sobre o numero das 
apolices o agio que teem as circulantes é, pelo menos, supprimir da 
conta · de liquidaçãó deste objecto o elemento indispcns:n·el ela influ-
encia que -sobre esse agio teria a cxistencia dessa massa de apolices 
em circulação. 

Accresce ainda que, desde que os bancos regionaes foram de-
mittidos ela funcção emissora, por força de uma disposição penal c in-
eOJ·poraclos os privilegias e as emissões ao Banco da Republica, não 
depende mais clelles o resgate de suas notas, que, sub~tituidas pelas 
do novo in stituto, serão por este resgatadas ele accôrdo com as normas 
ele lei de sua creação. Tomando o art. 4° d.a lei ele 7 ele novembro de 
1890 . como preceito comminatorio contra o excesso do prazo para a 
emissão, vencido o prazo, esses bancos perderam de pleno direito a 
capacidade jurídica que possuíam como bancos emissores e consequen-
temente a faculdade ele optar pelo resgate como meio ele liquidar as 
suas respon sabilidade pela emissão. 

As apolices .elos las tros são convertidas nas elo fundo dle · ga-
r antia, as proprias notas .são substituídas, o processo elo resgate é 
diverso. 

A emissão, com os lastros e os privilegias, é incorporada, segu nclo 
a textual expressão de lei, ao Banco da Republica, sem clepcnden-
cia de qualquer restituição ou indemnisação. 

E sta poderia, guando muito, cahir das compensações a que ti11ham 
direito os banco.iL. pelas emissões realisaclas e pelos onus cumpridos, 
proporção ele umas e de outras. 

Destas considerações fica patente que os clous modos ele com-
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pi'ehEmder •as relações entre os bancos regionaes e o E stado, segundo 
a interpretação dada ao art. 5° da lei de 23 de setembro de 1890, 
levam a conclusões diametralmente oppostas. 

Ora, essa diversidade de interpretação gira toda sobre a questão 
ele saber si um acto legislativo, como o decreto de 7 de dezembro 
cie 1890, foi valido, si teve efficiencia jurídica para produzir todos 
os .seus effeitos. 

Affirma o ministro da F azenda que te>e ; contestanrn'o os ba11cos. 
N ão nutrimos duvidas a tal respeito. 
O direito de legislar sobre moeda, de regular o meio circulante, 

de dirigir os seus movimentos ele expansão e de retracção, é uma 
faculdade immanente do poder publico, um attributo de sober ania, 
que o E sta do póde delegar, mas de cuj a superin tendenci.a nã.o ~o 
exonera j ámais. 

A delegação dessa faculdade não póde ser confundida com os 
contractos bilateraes ordinarios entre 0 Estado e indivíduos, para o 
nso e goso de simples concessões· de interesse publico, como as elo 
viação, 11.avegação, etc . · · 

P elas concessõel:' feitas, o E stado outorga a faculdade emissora 
aos bancos, garante-lhes todos os lucros consequentes dessa faculdade, 
mas permanece em face delles na intenção de deleganJe, embora por 
força de um mandato o prazo, que não póde dispensar da attribuição 
de fiscalisar o cumprimento do mandato, estabelecendo as condições 
para a sua execução . 

Tanto isso é ele direito, . e assim foi entendido pelos bancos, que, 
depois da lei de 17 de janeiro de 1890, installaclos os bancos emis· 
sores e approvados os seus estatutos, acceitararri quasi todos elles 
modificações radicaes nas suas relações de direito com o E stado, 
como as dos decretos qlle fizer am concessã.o de novas emissões a outros 
bancos - offendendo-lhes, por tanto, os privilegias ~ que limitavam 
ou ampliavam as suas emissões, que limitavam ou amrili avam as 
respectiva s zonas de circulaÇão, que os obrigavam a fazer empre.stimos 
aos Estados, etc . 

E ra o reconhecnnento do direito sober ano do E stado par a dirigir 
e superintender o dinheiro circulante nacional que inspirava, sem 
duvida, aos B ancos Emissores, privilegiados pelo decreto de 17 de 
janeiro · de 1890, a acceitação sem protesto de todas estas medidas, 
algumas por forças lesivas aos .seus interesses, todas infringentes 
dos contr actos anteriores. 

A ·Condição prescripta no art . 4° da lei de 7 de dezembro de 
1890, só seria ata cavei de vicio si alterasse ,fundamentalmen ü~ o 
regimen de direito existente entre o governo e os bancos, ultntpas· 
sando os limites da simples regulamentação de modalidade de func-
cionamento, infringindo o espírito e os intuitos do legislador de 17 
de janeiro . 
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Contra esta hypothese, porém, oppõem-se considerações de poai-
tiva refutação. 

E' sabido que nm dos objectivos capitaes do dec:e~o de 17 de 
janeiro era a suppressão de ~ma gran?e . parte da. dr":1da naCI?n~I 
interna é mesmo certo que fo1 este desu1e'liafJum o mapll'ador pnml-
tivo d; construcção bancaria ideiada pelo Governo Provisorio. 

Ora do conjuncto do decreto de 17 de janeiro e principal-
ny.ente dos' fundamentos da exposição de motivos com que o fez pre-
c$der o ministro da fazenda, se deduz que era pensamento do legis-
lador fazer com que a realidade do capital dos bancos e a sua appli-
cação em apolices tivesse Jogar, sinão de chofre operando-se a emis-

. c;ão de um só jacto, ao menos em limitadissimo espaço de tempo, de 
fórma a poder produzir-se nos mesmos primeiros seis annos a ex-
tincção completa dos juros, pela fórma precisa, quasi mecanica, que 
o exemplo constante da exposição indica. . 

Este objectivo ·deixaria de ser satisfeito si as emissões fossem 
sendo realisadas com longos intervallos, em períodos indefinidos, 
vindo a protrahir-se a almejada liberação do Thesouro do onus dos 
juros. 

Assim, pois, ao contrario de ferir o espírito da lei de 17 de ja-
neiro, a determinação do prazo, limitando no tempo o exercício· da 
faculdade emissora, veio em soccorro á execução do seu talvez prin-
cipal intuito, firmando uma garantia de exe~cução por parte dos 
bancos de uma condição primordial do regimen bancaria instituído, 
com a fixação de um estadia que, ·. sommado ao t~mpo já decorrido, 
constituía período sem duvida maior do que o previsto pelo legislador 
em 17 de janeiro. 

A estas considerações accresée que a jurisdicidade do decreto de 
7 de dezembro não foi contestada por qualquer dos interessados ao 
ser promulgado o . decreto, nem durante o curso do prazo fixado. 

Si a commissão não tem elementos para verificar si todos elles 
o acceitaram expressamente, julga fóra de duvida que o sancciona-
ram tacitamente, como o fizeram em relação a todos os outros actos 
anteriores modificativos ou limitativos dos seus direitos, deixando-o 
correr sem protesto_ 

Cumpre nobar que o vinculo obrigacional nunca foi constituído, 
nas relações entre o Estado e os bancos, por contractos expressos e 
solemnes; afóra as obrigações constantes dos estatutos dos bancos as 
impostas por actos posteriores foram acceitas pelos bancos, sem' ex-
pressão formal, por assentiment1o tacito. 

Si fosse licito hoje aos bancos contestar a efficiencia do decreto 
de 7 de dezembro, depois de esgotado o prazo, com a mesma força 
de razão poderiam elles negal-a a outros decretos, accrescentando 
tanto~ novos artigos de indemnisação quantas as medidas lesivas aos 
seus mteresses eonsl!antes delles. 
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Si não encon trarmos, porém, mais para provar o as~ntimeuto 
expresso de t.odos os bancos ao decret~ de 7 de de~embro, JtÜgamol-o 
provado quanto .a dons:, o Banco Em~sso!· ela Balna, que em t~rmos 
positiros se conformou as suas prescnpçoes, requerendo c acccltando 
novacão de contracto para evitar a remoção desse decreto e o Banco 
Emi;sor de Pernambuco, de fórma .indirect>a, porque, protestando 
no mu1o de 1891, isto é, .durante o curso do prazo, perante o Senado 
contra a acceição da proposição n . 83 da Oamara dos Deputac1os, 
que limitava as notas em circulação as emissões dos bancos, nenhuma 
palavra articulou contra a fixação do termo e a pena elo decreto ele 
7 ele dezembro. 

O silencio de quasi todos os bancos, a acceitação posi tiva de um 
n indirecta .de outro, demonstram, portanto, que até ao vencimento do 
pr::tzo não cogitavam elles de negar legitimidade ao decreto. 
· Por um lado, o poder publico confirmou-o sempre solemnemente, 
sem a menor hesi tação: é assim que o decreto de 17 de dezembro 
de 1892, destinado, segundo as expressões textuaes dos .seus conside· 
raudos, a sanar os inconvenientes ·da quantidiacle e rlive1·siclacle do meio 
circulante, prescrevia claramente no art. 3° a incorporação no Banco 
da lwpublica clo.s privilegias elos demais emissores, const·atando nestes 
t.cnnos, tal facto como effeito espontaneo da conclusão do prazo; c n 
lei de 23 de setembro de 1893 confirma esta constatação nas termi-
nantes palavras do art.. 4": "Fica ext.incta a faculdade emissora do 
Banco da :Republica, ao qual, nos termos .do art. 4° elo decreto de 7 
de dezembro ele 1890, foram incorporados o.s privilegias dos demais 
bancos emissores." Tanto o decreto ·como a lei, dfw, portanto, como 
produzido, espontaneamente, ele pleno direito, o effeito ele unificação 
e uniformisação do meio circulante ela Hepublica, por força do de-
creto de 7 ele dezembro de 1890, que com a pena estabelecida visou 
enfeixar no Banco da Republica não só os privilegias inherentes a 
concessões, como as responsabilidades das emissões feitas, o que é 
ainda ratificado pelo art. 7° ela lei de 23 de setembro. 

Foram, portanto, produzidos de direito todos os effeitos do de-
creto ele 7 de dezembro; a lei de 23 de setembro confinno11 a extincção 
dos privilegias dos demais bancos, subrogou o Banco da Republica 
nas .responsn bilidades das emissões, uniformisou o meio circulante , 

Os seus multiplos fins principaes estão juridicamente acabados, 
irrevogavelmente obtidos e si a conver,são dos lastros nas apolices do 
novo typo não teve logar, explica-se pelo natural escrupulo do go-
verno em executai-a, mantida de pé a duvida sobre deverem as in-
dewnisações a que tenham direito os bancos sm· pagas por conl·:l dos 
lastros c não fixado.s qv;an!Atm clellas, isto é illiquido ainda caso a 
indemnisação saia ·dos lastros, o saldo a converter. ' 

Não podemos, por conseg·uinte, deixar de consignar cRtegorica-
mente neste vot.o qne reputamos inteiramente dscabidn a prcl·cnção 
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intentada pelos bancos de que rnanteem os privilegio~ em1sso.res, 
emquanto não são i ndemnisados: taes privilegias elles os perderam 
por força de pena; e os effeitos desta não admittem indemuisação. 

Si os termos elo art. 5° da lei de 25 de setembro devem deixar 
duvida a t al respeito, esta não resistiria á interpretação deste artigo 
em confron to com o conjunto da lei e especialmente com o art. 4°. 
O accôrdo a'hi a u torisado só pó de ter por objecto os direito.s c van· 
tagens que foram cassa.do~; pela lei: e o::; privilegias inherentes á emis-
são, não for.am cassados, cahiram em commisso, por força do decreto 
de 7 de dezembro de 1890, diz o art .. 4" . 

A argumentação contraria contém o vicio de subordinar a intel-
. Jigencia da lei na parte propriamente dispositiva, nas linhas princi-
paes que visam a regularisação elo meio circulante, á disposição ae· 
cessaria que autorisa accôrdo para regular e Jiquid::n ns relações de 
direi to privadas entre o Estado e os bancos. 

Mas, si não concebemos duvidas acerca da efficacia elo decreto de 
7 de dezembro ele 18UO, deYemos confessar que não reconhecemos no 
Congresso competencia par~t affirmal-a ou conte.sta1-a. De facto, em 
que consistiria a solução legislaúra d·ada á questii.o ·da efficiencia desse 
decreto ? Trata-se de um acto publico destinado a produzir effeHos 
durante limitado c certo período de tempo; este período está vencido; 
o acto concretisou-se em umas tantas relações de direito, encontrou 
objcctos positivos 1que se •a applicou; vineulou apenas; deixou emfin1 
situações praticas, correntes, l'ealisou - para empregar a expressão 
ronsagrada - hypothese.s juri dirns perfeitamente consummadas. 

Qual a attribuiçã.o const.it.ncional q11e autorisa o Oongrrsso ;I in· 
I crvir no easo ? 

Não é necessal'Ío recordar á Camara os princípios rndimentares 
que regem a separação elos poderes publicos para excluir a. possibili-
dade da competencia legislativa. 

Não se trata de prover sobre instituições ele direitos, sobre re· 
lnções de direito em genero para o futuro: trata-se de d.eci!li1, sobre a 
applicação ele princípios jurídicos n relações consummadas . 

J.l... titulo mesmo de interpretação, o acto legislativo seria eles· 
Jtccessario ou inefficaz: desnecessario, si contivesse a affirmação dn 
juri~dicidade do decreto de 7 ele dezembro, porque esta está feita 
pela lei. ele 23 ele .setembro, que partiu do estado de causas orçado 
por tal decreto; inefficaz, si a contestasse, porque tal interpretação 
não seria mais do que revogação de acto que regeu factos p assados, 
c como tal retroagiria nos seus effeitos, o que a tornaria insanavel-
mente nulla . 

O poder publico que, nas relações do E stado com os particulares, 
actua como parte, contrnctnndo, t ransigindo, apurando e liquidando 
direitos e obrigaçõe~, e o Executivo, com a limitação unica de não 
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invadir a orbita dos out.ros poderes, o que não ó para temer 11::1 hypo-
t hese, desde que o Congresso autorioo. o accôrclo. 

Si as transacçõE-.s propostas pelo Execut ivo não convém ás outras 
partes, o recurso qu~_ca?e a estas é o que protege a toc~o~ o~ indivíduos 
para reparação de aueltos lesados: o appello ao J ud1c1ano . 

No typo de poderes separados elo regimen presidencial, a fu n-
cção legislativa é sempre generica, só póde ser exercida para ~·cgn l ar 
no conjuncto e para o futuro; o Executivo é o orgão de apphcação; 
o Judiciario, o de reparação. 

Na applicação da lei aos casos que interessam o E stado, o 
Execut.i v o é, por -assim dizer, a p(3na. j-twidi•ca, pois só clle tem eoll! pc-
tcncia para negociar, paTa comparecer c disc11tir em juizo. 

Vimos em prinôpio que o desaccôrdo entre -o governo e os bancos 
nasce da clcsintelligencia acerca ela efficiencia deste derreto . Vimos 
mais que, segundo se lh'a reconheça. ou niio, a solução das r cl::ima-
ções das bancos será, mais ou menos, a que deu o governo on a pre-
tendida pelos reclamantes. Verificado que o Congresso não tem poder 
para decidir o conflicto, poderíamos, pois, concluir desde já pela smt 
incompetencia para prover no caso. 

E n tretanto, devemos dcrlar:1r :í. Camarn que todos os outros ele-
mentos da questão combin am-se ele fónna a. impossibilüar qualquer 
solução legislativa . Suppondo a hypothese de soluçiio dada de nccôr -
clo com. a exposição, quanto á efficiencia elo decreto de 7 ele dezembro, 
seria inevitavel estabelecer, pelo menos, tres ordens de providencias : 
uma relativa aos Bancos União de S. Paulo e Emissor elo Norte, 
que doca hiram elos privilegias emissores; ou t'ra relativa ao Banco 
Emi.ssor da Ba'hia, que innovou contracto an1es de remido o prazo; 
on~ra emfim, no Banco Emissor ele Pernambuco, qne, só haven do 
emittido como base -ouro, não t inha por compen.sação do exercício da 
faculdade emissora, nem os juros das apolices, nem os privilegias do 
art . 3° do decreto de 17 de janeiro, mas a propria emissão no duplo 
do deposito, o que si não exclue de qualquer direiLo, á indemnisação, 
daria Jogar a que esta seja liquidada com bases inteiramente diversas. 

E a decisão assim formulada pelo ·Congresso J1ão obrigaria os 
hn Hcos, les[ldos por olla, segundo o seu modo de ver , e livres ele 
recorrer ao Judiciario para fazer vingar direitos preexistentes a 
qualquer acto legislativo. 

Suppondo a hypothese contraria, a da revogação do decreto, 
pois tanto valeria declarai-o injuridico e nullo, depois do prazo, teria 
o Congresso ele definir as vantagens e os direitos a indenmisar . 

Mas com·o o direito ií. iuclemnisação é um correlato .siricto de um 
dnmn.:-, ele uma culpa, embora -contractual, para definil-os precisn-
ria., sob pena ele não .satisfazer a·os bancos ou de correr o risco ele 
fazer obra ele favor antes que de direito, entrar com elles na apura-
ção das vantagens que tinham o que perderam, na verificação elo 
C'llmprimento dos O?HIS, na apreciação das circumstancias que possam 
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eontribuir para fixar o valor daquelles, em uma liquidação articulada 
de activo e passivo, indispensavel para levar a resultado ~guro, 
desde que se trata de apurar direito e ~ste deve ser 1~duz1d~ a 
tpwnturn proporcionalmente exacto. Reduzmdo mesmo a mdennnsa-
ção aos tre.s artigos - agio das apolices, juros destas, transformados 
pela met.ade em auxilio e indemnisação pela perda dos favores do 
:1rt . . 3° - o Congresso teria de applicar todo esse proee.sso de inda-
g-ações judiciaes, fazendo uso dos necessarios instrumentos de prova 
para avaliar o qt~ianilum deste ultimo artigo; teria de liquidar o tempo 
Jurante o qual os bancos deveriam gosar do auxilio" da metade dos 
juros, pois os contraetos de emprestimo á lavoura .são firmados por 
prazo inferior ao dn duração -elos bancos e estes só deveriam justa-
mente perceber :nu:ilio, emquanto obrigados pelos contractos exis-
tentes; teria, finalmente elo decidir acerca da restituição do um agio, 
que evidentemente T1ão accresce ús apolices deposit adas, poi·que es-
tavam fóra ela circulação e foram como que desclassificadas do seu 
typo primitivo para constituir um grupo original de juros reduzidos 
c afinal extinctos, não susceptível de cotação. 

Tal processo, ainda, não seria applica.vel ao emissor sobre ouro, 
cuja inclemnisação só poderia assentar no exame dos lucros obtidos 
rom a emissão realisada, para por elJes anxiJiar os prova:veís lucros 
futuros. 

E esta liquidação ele percbs e damnos, que em juizo eonteneioso 
P; objecto de um proeesso ordinario, incidente da execução, e prote-
gido pelo conjuneto de meios com que o direito processual :=~rma as 
partes litigantes para indagação da verdade, seria objocto de nma 
deliberação legislatin1 incapaz ele resultados serios, de conclusões 
i !ll'idica.mentc seguras. E, o que é mais, não sendo obrigatoria para 
os bancos, si nã.o satisfizessem os seus interesses, não seria tambem 
para o Executivo, que a proposito elo menor clesa:ceôrdo acerca da 
execução do decreto legislativo, poderia recusar a solução amistosa 
para esperar sentença conclenmatoria. E perante o judiciario levan-
tada a questão da constitucionalidade ela lei-sentença, encol~trar-se
hão. o governo e Bancos na mesma situação em que hoje se acham. 

Pelas razões expostas, pensamos, portanto que nada ha a deferir 
.o0bre as reclamações elos Bancos Emissores Regionaes, por ser in-
competente o Congresso para proC€cler no c11so. · 

Sala das com missões, 24 de agosto de 1895. -A.ilberto Tones .-
A 1tg1C,sto M ontenegro. 
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SESSÃO DE 31 DE AGOSTO 

O Sr. · Benedicto Leite como o nobre d'cputado pelo l~.io de 
,T aneiro, a quem vae responder, considera a ma teria do projecto em 

debate de importancia incontestavel, envolvendo 
i' á i se. do proje- questões melindrosas e complexas. 

cto 11. 172 E' por isso que com difficulclade vac :í tri-
buna tanto mais quanto tem que responder 

a um orador brilhante, que deixou rastro luminoso de sua palavra. 
Vem apenas sustentar o voto e lll separado que deu no seio da 

"cmmissão e que em discussão se acha com o ])rojecto. 
O decreto de 17 de dezembro de 1892 unificou a moeda bancaria 

(lu paiz c ca.ssou aos bancos regionacs os direi tos emissores ·conferi-
doi:! pelo decreto de 17 de janeiro de 1890. 

Esse decreto foi approvado pelo Poder Legisla ti v o em o art. 5", 
de cujo acto auctorisava o Executivo a entrat· em accôrdo com esse::; 
Bancos, afim de serem elles inclentniúmdos dos direitos e vantagens 
fJLlC lhes l1aviaw sido ca,ssados, ·estabelecendo as bases para esse 
accôrdo . 

·Procuraram os Bancos entender-se com o governo e, uão chegan-
do a um convmúo, recorreram ao Leg·islativo por iu tcnnedio do 
mesmo Executivo . 

Esses papeis euvindos á Camara, foram sujeitos [t Commissão 
de Orçamcuto, c no seio dclla levanton-.se a questfLO preliminar da 
c:ompe tencia do Poder :Lc~islativo, opinando os illustres deputado'S 
Alberto Torres c .Augus to Monteuegro pela iucompctcncin. ; os demais 
membros ela commissão, excepção feita do Sr. Serzcdello Corrêa, 
que, como aut or elo decreto de 17 de janeiro, absteve-se da discussão, 
manifestaram-se pela COlllpetencia da i11 tervcnção legislativa no caso 
em questão . 

Lê, para justifi car :l sua posição, o voto eill separado, que assi-
gnou com seu illustre collega pela Bahia, o Sr. Paula Guimarães. 

A um aparte do Sr. Alberto Torres, responde que, ou o Con-
g.rcsso em 1893 uão tinha competencia pa1·a au torisar o governo a 
necorclar com os Bancos regionaes sobre a indemuisação, ou tinha . 
Si não tinha, tolliitt,?' qnd.sti o >. mas si tinha, .segue-se que o Congresso 
em 1805 tem ainda competencia para esclarecer os termos deste ac-
eônlo, para modificai-o, sendo preciso, procurando dar o verdadeiro 
wntido :í. lei ele 1893. 

Em seu voto não cleclaTara a competencia do lBg1slativo para 
l'Csolver em ultima analyse. 

. Ex-·oi do decreto de 17 de jalleiro de 1890, fuuclaram-se os Bau-
eDs regionaes que fizeram com o governo um verdadeiro contracto . 

D eu -lhes o governo a faculdade de emittir e muitos outros 
privileg-ios ; os Bancos tomaram compromissos de certos c determi -
nados favores. . · 
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O Poder Publico bem ou mal entendeu cassar-lhes a faculdade 
emissora e sendo esse o facto, ninguem póde recusar a esses Bancos 
o direito de procurar a intervenção do Poder J udiciario. 

Não obstante ser esse poder competente para resolver em ultima 
anu.lyse, não estava o Congresso inhibido de intervir no caso e esta-
belecer as base.s ele accôrdo para resolver a questão por meios con-
ciliatorios . 

A um aparte do Sr. Alberto Torres, responde que esse acto do 
Congresso tem força obrigatoria para o Executivo e, recordando a 
explicação dadn por seu contendor sobre a posição do Estado eru 
tempos idos e hoje, diz que, segundo essa theoria, não se pódo con-
testar a dons in di viduos o direito de se conciliarem, antes de levarem 
a questão ao Poder J udiciario . 

Desde que o Estado, segundo a nossa legislação, estú equiparado 
ao individuo, por que fazer excepção a respeito claquelle? 

O Poder Executivo não é o Estado e si a quest.ão se trava 
entre o Estado e o individuo, per~;unta quem é o Estado, quando H 

ÚlJJcção cl elle está affecta ao Poder Legislativo? 
No caso o Executivo age não como Estado, mas pelo E stado c 

t anto assim é, que, decretada uma reforma bancaria como se deu 
em 1893, o Executivo .sem auctorisação legislativa não podia entrar 
ern accôrdo com os Bancos, porque só o Congresso é competente para 
decretar uma reforma bancaria, tendo o Execu tivo tão .sómerll"e a 
irll'orvenção do veto, inexistente pelo voto ele dons terços da Carnan. 

O quo o nobre deputado pelo Rio ele Janeiro hontem sustentou 
foi: resolvida a questão por uma lei.., o Poder Execu tivo que, em. sua 
opiuião, no caso representa o Estado, não tern obrigação de cumprir 
a lei votada. . 

A um aparte do Sr. Alberto Torres, que salvava o caso ele uma 
lei positiva elo auto ris ação de pagamento, responde que não póde 
representar o Estado um poder que recebe determinações ele outro. 

Lê um topico -elo parecer e pergunta; se o Executivo, após a de-
(~rel a~ão ela. rcfonna bancaria, podia acordar-·se com os Bnncos sem 
autorisação legislativa? 

· Contesta a affirmativa do seu contraclictor e diz qne o nnico 
poder competente nesse caso seria o Jucliciario, mas 1sso mesmo 
mediante reclamação das partes . 

Expõe o processo da factura das leis para co11cluir que vebcula. a 
lei, mas acceita por dous terços da Camara, eleve ser cumprida pelo 
Executivo sem apreciar si é boa ou má, constitucional ou uão. 

A attribuição elo J ucliciario é outra, applica a lei ú especic, 
tendo ern vista, não só disposições da lei, n1as tambem da Cousti tui-
ção Federal. 

O Poder J-udiciar1o pó de intcrv i r direchnnente, o Exceuti YO sv 
tew o direito do veto. 
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Cita Adams sobre o direito federal Suisso para exammar a con-
fecção das leis naquella Republica c analysa varias opiniões sobre o 
processo seguido nos Estados Unidos na elaboração e vigencia elas 
leis, especialmente sobre a competencia c direito ele interpretar. 

Lembra que, em consequencia das di ,-ergencias na grande Re-
publica americana nesse particular, J ackson, ao prestar o compro-
misso legal de presidente dos Estados Unidos, prometteu cumprir a 
Constituição e as leis como elle as entendesse e uão á feição do.s 
outros. 

Responde ao nobre deputado Sl'. Alberto Tones com a opinião 
de Story, com os arestos, colhidos por Calvo, das Côrtes Supremas 
dos Estados Unidos e com os conceitos de Pascal para provar que 
sendo a lei regularmente votada pelo Congresso, o Executivo tem 
obrigação de cumpril-a . 

O Judiciario é livre para interpretar em todo tempo uma cxce-
pção á lei ordinaria, e, para julgar 11a especie, não sómente de con-
formidade com a lei orclinaria, mas encarando-a em face da disposi-
ção constitucional. 

O Executivo só tem recurso no veto, HUlti vencido o veto, clle não 
póde recusar a execução da lei. 

O Poder Legislativo orclinario não tem com petencia para inter-
pretar de modo positivo, obrigatoriu a Coustitui~ão; tratando-se, 
porém, de uma lei feita pelo poder ordinario, como é a lei de 1893, 
o Poder Legislativo tem toda a competencia para interprctal-a . A 
quem faz a lei compete interpretai-a. 

E' esta a doutrina corrente desde o romanos e e11sinada por 
Laurent, em um trecho que lê. 

O .Legislativo é competente para fazer uma reforma bancaria; 
:fal-a como entende. 

No caso vertente o Poder Legisla ti v o como representante do 
Estado, póde entender que ha mais conveniencia para o interesse 
publico em fazer-se o accôrdo do que em submetter a questão ao 
Poder Judiciario, e neste caso elle tem competencia para determinar 
que se dê aos Bancos esta ou aquella indemnisação. 

O Poder Legislativo não tem competencia para cassar a facul-
dade emissora elos Bancos? V. Ex. já provou c com V . Ex . estão os 
bons escriptores sobre a ma teria . 

A faculdade emis.sora cabe ao Estado, elle póde delegai-a a par-
ticulares, ficando, em tudo o caso, com, o direito de cassai-a, de ac-
côrdo com o interesse publico. 

A este direito de cassai-a c;orresponde [~ obrigação de iucle-
umisação. 

O nobre deputado sabe perfeitamente que o pensamento do go-
vemo provisorio ao baixar o decreto de 17 de janeiro era acabar, 
era pelo menos diminuir a divida publics, fazendo com que as apo-
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Jiccs que servissem de lastros ás emissões elos Bancos, no fim do 
prazo elo contracto, ficassem annulladas para ~oclos os effeito~ e que 
desde o comeco ela funcção desses e&mab~lecmlentos ellas twesse111 
dirninuíc;ão ele ~juros. . 

Assim procedendo o Ministro das Finanças estava couvencido 
ele que as emissões sobre ouro, naquellas circumstancia,s era impossi·· 
vel, porque argumentando contra a legislação . ele 1888 elle proprio 
sustentava que a emissão sobre ouro em reg1men de papel-moeda 
uão póde viugar; os particulares fazem corrida·& aos Bancos para 
rcm.ct·.terem o ouro para o estrangeiro . 

Com o decreto de S de março. o governo modificou o seu plan,o, 
autorisando os Bancos N acionai e do Brazil a fazerem uma emissão 
sobre omo no duplo. 1\{ais tarde, a 29 de agosto, continuando ainda 
o governo a modificar o seu plano, autorisava o Banco dos Estados 
Unidos do Brazil fazer emissão de 25 mil contos sobre ouro no 
duplo. 

A 7 de dezembro o governo au torizou a emissão de uwa quau t ia 
cxtraordinaria sobre ouro no triplo, aquillo mesmo que cllc havia 
censurado na lei ele 2:1: de 110vembro de 1888. 

Por esse decreto de 7 ele dezembro o governo obrigava os Bancos 
a completarem as suas emissões sob pena ele lhes ser cassada a fa-
culdade. emissora. 

Em dezembro ele 1892 era cassada a dita faculdade emissora por-
cp.le havi a superabuiJ.dancia ele moeda bancaria. 

Em vista ela exposição, pergunta o orador o que aconteceria s1 os 
Baucos tivesselll cumprido a obrigação imposta pelo governo ele com-
pletarcnt as emissões '? 

Chamo a attenção da Cam1ara para a euorme respousabilielacle 
assumida pelo Poder Publico em todo este negocio. 

Houve faltas por partes dos Bancos mas tambew houve, c gravi:s~i
ma:o, por parte do governo. 

· Em dezembro de 1890 o gorerno censurava os J3ancos por não te-
reli! cotnpletado as suas emissões, ·a 17 ele dezembro de 1892 o governo 
cas~ava a faculdade emissora porque havia abundancia ele papel-moeda 
no mercado. 

Nestas e.o 11d.i\iões o Poder Publico obraria com grande pruclcncia 
uut.orisunclo o accôrclo nesta intrincada questão para qual elle tambem 
em parte concorreu. 

l'ois bem, foi o que fez o art. 5° da lei de 2iJ de se tembro; mas 
<:om a redacção. deste artigo levantou-se logo esta duvida da parte elo::; 
Bancos : si para fazer-se a trausferencia dos lastros, não devia primeira-
mente realisar-se accôrclo para. indemnisaç:ão. E' em virtude desta du-
vida e ainda outra, que o Banco da Republica não tem, até hoje, o seu 
lastro perfeitamente reg·ularisado, porque ninch não ~<' frz a transfe· 
l'L'.JI CÚ para clb elos lastros elos Bancos region:1cs. 



Diante desta anarchia do nosso meio circulante, a ponto de não ha-
ver legalmente um lastro que g·aranta a emissão, pela qual é responsa-
vel o Banco da Tiepublica, e indirectamente o Estado, não é dever do 
P0der Publico resolver o caso, liquidando logo a questão da indemnisa-
~ã.o que não poderá ser prcjud\cial ao Thesouro, porque deve ser paga 
por conta do last·ro do Banco da Hepublica? E o nobre deputado a 
quem responde sabe que o orador é bem restricto no qua.nlwn. 

Não sabe a quem cabe maior responsabilidade nesta questào: se 
ao govemo provisorio, se nos Bancos. 

A um aparte do Sr. Alberto Torres contestando ao Congresso o 
direito de firmar o estatuto decl'a1·a.t·m'io, o orado r responde que no caso 
vertente, tratando-se de uma :mtorisa ção dada :w Poder Exccu ti v o 
pelo Legislativo em 23 ele setembro reconhecendo o direito de indcmni-
saÇão, elle eleve ter uma solução ou explicando-se os termos da lei ou cle-
tenninando de qualquer fórma uma indemnisação. 

A competencia do Congmsso é plena. 
A um outro aparte do Sr. Alberto Torres, rc~pondc que o art. 5° 

rc<Jlment·e trata de uma autorisação; o Congresso, porém, tanto póde au-
torisar como determinar que se dê aos bancos tal indenmisação, c o 
Poder :Executivo não pócle recusar obecliencia ao Congresso. 

A' proposição do nobre deputado apoiada em. Sali s, sobre a in-
t,ompetencia elo Congresso para interpretar ern casos como o vertente o 
orador responde com citações elo mesmo escriptor, com decisões do 
Conselho Federal c ela .Assembléa F ederal ela Suissa. 

S. Ex. contestou tnmbem ao Congresso a compotcncia para mandar 
)Jagar urna inclerunisação de certa c dctermi11acla quantia. Si assim é 
V. Ex. tem concordado em que a competencia do Congresso não se li-
rni ta a traçar regras jurídicas, porque dar uma autorisação para pagar· 
11ií.O é regra juridica. 

A conveniencia desta medida tomada pelo Congresso é qne, si a 
lu i )l[tda clispuzessc a esse respeito si a sentença viesse do ' Poder J udicia-
;·io, ella iria directamcnte ao Thesouro; ao passo que mandando estipu-
lar a. inclenmisação poderia fazer como fez de modo razoavel, determi-
nando que a indemnisação cona por conta elo lastro elo Banco da Rc-
publica. 

O omclor termina dizendo que parece ter demonstrado que não falta 
ao Poder Legislativo ordinario a competeucia para interpretar o .art. 5" 
da lei ele 1893 e estabelecer ele qualquer modo a inclemnização; que o 
pensamento do legislador de 1S9a mandando fazer o accôrclo entre o go-
verno e os Bancos, attencleu a motivos de couveniencia publica que na 
propria legislação ela Suissa, o Pode1' Legislativo ordinario, levando <J 

sua interprétação até a Con~tituição, póde tambem interpretar os seus 
proprios actos e parece ter demonstrado ainda que o acto elo legislativo 
afa stado o obsUtculo do ·reto obriga o Executivo uão só vela Oonsti-



tuição, como pelos autores e arestos dos Tribunaes a que se referiu. 
( .M u.ito bem, muito bem.) (*) 

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 

O Sr. Aristides de Queiroz - Sr. Presidente, não tencionava 
discutir este projecto ein 1" discussão, pretendendo, todavia, fazel-o 
em 2a. 

A' vista, porém, da preliminar estabelecida JJO voto em separado do 
llObre deputado que acabou de fallar, tenho necessidade de justificar de 
algum mod'o o requerimento que vou apresentar á Mesa com .relação ao 
projecto. · 

O assum pto é delicadíssimo, é irnportantissimo. 
A prova está em que a commissão dividiu-se, por assun dizer, 

crn quatro opiniões differentes a respeito da materia. 
O nobre ·deputado que acabou de fallar, concluiu opinando pela 

incompetencia do Congresso pura legislar no caso. 
Quando se discutiu aqui a questão da renovaç:ão do privilegio 

da Chopirn, manifestei-me contrario absolutamente a todas as leis-
~entenças, a essas leis que differem petições, ou resolvem conflictos entre 
partes, quaesquer que ella·s sejam, seja o Estado, ou o particular, ou 
seja uma entidade jurídica qualquer. 

Por consequeucia, por coherencia, deveria acowpauhar o nobre depu-
lado na opinião de que o Congresso, não direi que :niio tenha competen-
Gia, mas não deve tomar conhecimento elo caso 11ara legi.slar sobre elle. 

O Srt. ALBERTO ToRRES -Isso é que nã.o; si tem competencia, deve 
eonheeer do caso. Nenhum Pode1· Publico tem ·o clil'eito ele r ecusar-se 
conhecer do caso sobre que tem de decidir. 

O Sit. AmsTIDES DE QuEIROZ - Mas o que quero dizer é que se trata 
precisamente de um destes casos espcciaes, para os quues V. Ex. mesmo 
reconhece a competencia do Congresso . 

Eu distingo perfeitamente a interpretação legislativa, da interpre-
l.:te;ão que cabe ao Poder J udiciario. 

O caso especial de que se trata é justamente um daquelles figu-
l'ados na ultima parte do discurso do nobre deputad'o, i.sto é, em que 
~ trata, não de -definir direitos, não -de applicar Ieis, mas ele sanar 
males creados por leis anteriores. 

Si se tratasse de interpretai-as ou moclical-as ele accôrdo com\ o 

(*) ;~a se.'3sào de ~O f nJlou o Sr. }·\llJePto Tu 1· r~s . cujo di~C ll l'BO não <;On sta (los 
,tnna.r.s. 
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interesse publico, de definir direitos do~ Bancos, negados pelo Poder 
Executivo, bem é que o Congresso se declarasse incompetente para 
resolver no caso. 

llifas o caso vertente é muito differente. 
Vejamos em primeiro logar a origen1, a procecleneia ela questão a 

resolver. 
O nobre Ministro da F ,azencla a collocou em geu verdadeiro pé. 
Não se trata, ·diz S. Ex., de autorisar o Poder Executivo a chegar 

a accôrdo com os Bancos regionaes; não •se trata de corrigir uma decisão 
proferida pelo Poder Executivo; trata-se sirn, ele regulamentar ou am-
pliar a lei no sentido de facultar a esse Poder os meios ele fazer effe-
ctivo esse accôrdo. ' . 

A. lei é deficiente, a lei c1·eou uma situação insoluvel, quer pnra o 
Poder Executivo, quer para o Poder Judiciario, si pOl'Ventura o COJJ-
flicto fosse levado ao conhecimento deste. 

Figure o nobre deputado a hypothese que o,s Bancos reg-iouaes 
recorressem para o Poder J udiciario da decisão proferida pelo Ministro 
da Fazenda. O Poder Judiciario se acharia ele mãos atadas, porque não 
teria base na lei para resolver a questão. 

E' uma difficuldade Cl'eada em lei anterior, que não tem solução uem 
da parte do Executivo, nem da parte do Poder Jucliciario. 

A. intervenção, por tal)to, do Legi-slativo, é imprescindível no caso. 
1\. interpretação que cabe aqui é a legislativa não a indiciaria. 

Discordo por Í·sso da opinião do nobre deputado no caso verteu te, 
tendo discorda-do em sentido inverso quando se tratou ela questão Cho-
prm. 

As anomalias e1·eadas pel1t lei de 23 de . ~etembro ele lS9H, são 
t:; ntas, e de tal ordem, que aquella de que se trata no projecto é uma ela.~ 
menores. 

Terei occasião de pôr em evidencia quantas outra·s anomalias, quau-
tas outras questões insoluveis para o Poder Executivo se contém na lei 
eitada. 

Julgo, portanto, que a intervenção do Poder Legislativo não póde 
vir mais a proposito. 

E' necessario aproveita1· justamente o ensejo de sanar uma serie 
ele incongruencias e difficuldades que a lei ele 23 de setembro creou Íl. 
administração publica . 

O parecer da maioria ela commissão propõe uma solução que me pa-
rece inacceitavel, porque a lei regulamentar, ampliativa ou interpre-
tativa, como quizerem, da de 23 de setembro, deve ter em mira em 1° 
logar não offender direitos firmados, reconhecidos pelas leis anteriores; 
em 2° logar não levar além do que é compatível com as nossas condições 
financeiras actuaes, os favores que podem ser concedidos aos Bancos I'C-

damantes, em substituição ou como inclemnisação dos que lhe são cassa-
dos. 
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O SR. ALBERTO ToRRES - De modo que V . . Ex. acha que o Poder 
:Legislativo tem o direito de determinar que aos Bancos sejam concedi-
dos estes ou aquellcs f a v ores. 

O Su. ARISTIDES DJ<; QuEmoz - Ocrtarucutc, assim como já lhes 
f0rau1 concedidos outros, conto este da emissão. 

O Su. ALJnmTo Tomms - A lei só autorisou o accôrdo. 
O SR. ARISTIDES DE QuEuwz - Autorisou o accôrdo; mutl não deu 

as bases necessarias para que o Poder Executivo reulisasse esse accôr-
do com os Bancos, do que resultou a situação anomala em que se acha o 
nosso mercado monetar.io, não se sabendo quem é o responsavel pela cir-
culação fiduciaria, si é o Banco da Eepublica, si os Balleos regionues. 
si o governo, 11ão se sabendo a quem cabe a propriedade dos lastros que 
existem no Thesouro ou em outra qualquer parte. (Apoiados.) 

O o mo pó de o I' ouer .Tudiciario sanar este estado de co usas? ? SR. Fll.ANcrsco GucERIO - Ainda h a mais, ha apoliees iualie-
navels . 

O S11. .AmsTIDEs m~ Qmmwz - Ha o processo da conversão dos la8-
tros ainda por fazer, para que a lei ele 2·3 de setembro tenha um prin-
cipio ele execução . 

I)ortanto, não se trata de uma sentença, entre partes litiguutes, eu-
Ire o Estado c os Bunr:_os, trata-se de uma lei interpretativa, que venhH 
~ana1· situação insauavel por ou tros meios (apo·iado.s ): E' um dos casos 
formulados pelo nobre depu tado. 

Mas o meu fim nesta primeira Jiscussào não é cliscut.i.r o projecto, 
ó apenas requerer que a Mesa ~:>olicite ·elo Poder Exeeutivo dacloi:l e 
elementos que julgo serfw imprescindiveis pura que, JJa seg·nnda diseu~
~ão se possa esclarecer suffi cientemente a materi.a e pos.sa sahir desta 
Camam uma lei capaz de melhorar a situação d iffic:ultosissima creada 
pela lei ele 2:3 de setembro. (Apo~iaclos.) 

Requeiro, portanto, que se solicite tlo Poder ExecuLivo cópia das 
iHformações prest·adas pelo Thesouro sobre o requerimento dos Baneos 
reclamantes e sobre as reclama~ões posteriores contra o despacho do 
Sr. 1iinistro da Fazenda. Em seg·unda discu ssão então, eom mais lm·-
gucz·a me estenderei sobre o assumpto. (lliu~to bem; 1nu·ito bem.) ('') 

Vem á :Mesa, é lido, apoia·clo c posto conjunctamente em discussão 
o oeguinte requerimento: 

Requeiro: 
1°, que se requisitem ( oem prejuizo ela primeira discussão) do Po-

t1er Executivo cópias das informaç'ões prestadas pelo Thesouro sobre os 
requerimentos, pelos qu acs os Bancd,s emissores 

R.eqrterimc11to regionaes pediram a execução do art. 5°' du lei de 23 
de setembro de 189:3, bem como sobre as reclamações 

dos mesmos Bancos eon tr:t a solução dada pelo 1Iinisterio da :Fazenda; 

( •) Ante:; do 'Sr-. A. Queiroz f.alluu u '101'. :\Jberto 'l'ones, euj:o dlsc·urso nfco 
consta {los <1?~nncs. 



2°, que sejam es~as informações publicadas uo Diwn:o Offz:oial. 
S. R. - Sala das scsqões, 3 ele setembro de 1895. - A:rist:ides do 

Q1.wiroz. 

O Sr. Benedicto Leite diz que o nobre cleputlado pelo Rio de Ja. 
neiro ao terminar o seu cli~cm·so referiu-se á opinião do orador em re-
~~·Çii.o á competencia do I.egislat.ivo para resolver esta questão, e ter, en-
t rétrmto, no seio da commissão concluído por um projecto, quando 
rlevo saber que os bancos nfw se satisfazem com a inclemnisação nesse 
projecto consignada. 

Declara em respostn a S. Ex. que examinando esta quesLilo tinhn 
simplesmente, em uma a situação dos Bancos regionacs os direitos 
que elles poderiam legitimamente allegar c de accôrclo com os dictames 
de sua consciencia procurou resolver o caso, pouco se importando que 
:; sua decisão satisfizes~e ou não aos referidos Bnncos que vieram pe-
dir uma solução ao Congresso, em virtndr do desaccôrdo havido entre 
r·!lt>s c o governo. 

Convencido dn; compctencia do Legislalivo, nffirmou esta. com-
petencia no seu parecer e cxpôz ao mesmo tempo a. sua opinião ::~cerca 
elo pedido dos Bancos na qualidade elo relator que foi. da materia. 

O nobre deputado armou cont.ra o orarlor um verdadeiro castcllo 
no ar. S. Ex. ·disse que o Congresso não tem competenci.a pura clcfi · 
nir os direitos que teem os Bancos regionaes. em face das lei.s primiti-
vas que orgnnisnram esses Bancos, em fnrc dos l~onf.ract·os qnc clles fir-
mnram com o Poder Publico. 

Não rebate este ponto porque no seu parecer affirmou a incom-
petencin. do Congresso para dar sobre o assumpto uma solução obri-
g:atoria, porque os Baneos podem em todo o tempo recorrer ao Poder 
.Tncliciario. O que se trata de fazer é estabelceer as bases para o accôr-
rlo entre elles e o governo. 

O nobre deputado votou que a lei seria obrigatoria só para o Es-
tado, e desde que- obrigasse o Executivo. S. Ex. confunde o Exeeutivo 
com o Estado. 

O orador contesta, e a.ffirma que a lei obrigaria o governo. 
E quem é o Estado neste caso? O Estado como todos sabem é 

o corijuncto dos tres poderes, e se qualquer delles, em um momento 
<lado, em uma questão determinada póde representar o Estado, é jus-
tamente o que tiver rompetencia para a funcção relativa a essa ques-
tão . · 

Ora, a proposito do caso vertente, quem tem compctencin parn 
fazer ::1 reforma bancm·ir. e para autorisar um accôrdo com os Bnn-
ros, é o Poder Legislativo; logo, em caso alg11m o Executivo póde re-
presentar a outra parte na questao em que uma clellas são os Banc.os. 

Sabe que o Estado, como affirmou 6 oou illustre contraditar, re-
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pre~m1ta! hoje, pel'nn1e os T'ribunaes, o papel de urn simples individuo 
sem privilegias. 

E partindo desse principio que deduz a compeü:mcia do Con-
gresso para intervir no assumpto. 

Si o Estado não é mais do que um individuo, por que razão não 
tem o ·direito de chegar a um accôrdo com outro individuo com quem 
lí tiga? 

E' de uma simples composição que se trata. A prova dessa asserção 
está na autorisação dada ao governo pelo art. 5° da lei de 1893, para 
o accôrdo em debate . 

Esse accôrdo foi impossível de uma parte porque o governo de-
clarou não encontrar nas bases que lhe foram offereciclas pelo Con-
gresso a clareza devida; de outra pa1·te, os J3ancos interpretavam de 
modo differente as referidas bases. 

Portanto, trata-se unicamente de declarar quaes as bases elo ac-
C'ôrdo, para a indemnisação; e si o Congresso em 1893 pôde dar essa au-
torisaçã_o ao Poder Executivo, por que motivo o Congresso em 1895, 
oão tem a mesma competencia para esclarecer as bases da referida 
:mtorisação? 

A decisão do Poder Legislativo não importa no exame dos di-
feitos resultantes ela ruptura elos contractos: dla apenas define as bases 
que offereceu para o accôrdo no art. 5° da lei de 1893, ou então esta-
belecerá novas base·s, si porventura entender que aquellas não offerecem 
de parte a parte os meios precisos para uma conciliação. 

O Congresso não va.e estabelecer prinópios jurídicos, regras ele 
direito, como quer o nobre deputado que seja a competencia exclusivn 
do Poder Legislativo. 

A funcção deste ramo do. Poder Publico é mais lata; e si é certtJ, 
como disse S. E_x. que o Legislativo faz a lei e o J ucliciario applica-a, 
não é menos certo que este principio não pôde ser entendido de um 
modo tão absoluto. 

O Poder Legislativo tem tambem outras funcções. A prova está na 
disposição do art. 5° da lei de 1893, ·em muitas outras disposições de 
autorisação ao governo para fins administrativos e outras ainda de 
na tu reza diversa. 

Uma outra razão justificativa desta intervenção é o reconheci-
mento de faltas do Poder Publico, falta·s igcwes áqueJl.as que tiveram 
os Bancos. _ 

De facto, quem examinou, imparcialmente, tudo quanto se tem 
feito em materia bancaria de 1890 até hoje, ha de reconhecer que o 
Poder Publico com Ri!t suas incertezas conduziu o nosso meio circulante 
n uma anarchia extraorclinaria com grave prejuízo para o Estado. 

Dahi conclue-se que o Poder Legislativo, entrando nesta questão, 
tinha em vista fazer um accôrdo afim de evitar um pleito judiciario. 

o orador contesta tambem a proposição do nobre deputado sobre 
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a resisteJ.lCÍa por parte do Poder Executivo a urna resolução elo Oon-
g:resso julgada, em seu criterio, inconstitucioual; o nnico meio que 
tem o Executivo de contrariar uma medida tomada em projecto de 
lei, é o ·/J.e to; e,_ uma vez vencido este pelos don s terços, o Poder Exe-
cutivo não póde recusar a applicação ela lei. 

Só o J'udiciario conserva-se em qualquer tempo livre ua :1cção, 
iulganclo em especie, porque tem competencia para resolver todo e qual-
quer caso, não só em face da lei ordinarin, rnas t::nnbem dos principias 
constüucionaes. 

Quanto á interpretação, o · orador ci ta o caso ela Assembléa Fe-
deral, na Suissa, para demonstrar a compet.encia do Congresso, no 
<'aso da lei ele setembro de 1893. 

A um aparte elo Sr. Alberto 'Dorres, responde que, no caso vcT"-
t.ente, o Congresso não vae legislar para o p::1ssaclo, sim para o fut.m·o, 
porque o accôrclo não se realizou. A lei ele setembro de 1893 não estfí 
applicadn. ; o que se pede é que o Congresso resolva sohrr a d uvi i\ a 
della resultante . 

Ainda não pôde !:;omprehender a razão por qne o poder que Ú17. 
uma lei não tem competencia para interpretai-a, como quer o nobn· 
deputado . O Legisla ti 1' 0 votou uma lei, 'ha duvida~; quem melhor do 
que elle póde interpretal-ru? Refere~se ainda ao caso de nma reelnmn-
ção sobre interpretação da lei. do orçamento, da qual a eommissão 
tomou conhecimento . A um aparte do Sr . Alberto Torres, o orador· 
responde que a commissão concluiu no sentido ele apoiar a interpre-
tação dada ao caso pelo Poder Executivo, o que quer cliz:er incont.eR-
tavelmente que ella tomou conhecimento da mnterin não opinnndo 
pela iucompetencia do Congresso . 

Conclue convencido de haver cumprido o seu dcYer e ele que o 
voto que assignou com o Sr . Paula Guimarães, 110 .seio ela Oommis· 
são de Orçamento, teve uma impugnação muito brilhante, é verdade, 
mas não uma impugnação jurídica na altura do t alento do illus1.re 
deputado pelo Rio de Janeiro. (ll!f1~do bem>· m1!{i!to bem.) 

Ninguem ma1s pedindo a palavra 6 encenada a discussão e 
ndincb a votação . 

SESSAO DE 4 DE SETEMDHO 

E' annunciada a votação do projecto n. 172, de 1895, estabele-
cendo o modo por que deve ser executado o accôrdo de que trata o 

art . 5o da lei n . 183 O, de 23 de setembro de 
Votação 1893, para o fim de realizar-se a t.ransfereneia 

das emissões e respectivos lastros dos Bancos de 
emissão regionaes para o Banco da Repuhlica do Brazil com um 
voto em separado dos Srs . Benedicto Leite e Paula Gu'imarães e 
outro dos Srs. Alberto Torres e l'ril'gusto Montenegro (I• discussão) . 
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O Sr. Presidente - A reclamação dos Bancos regi.onae::: foi 
J'emettida ú Conuuissão de Orçamento . Esta commissão divicliu·se 
em dous grupos, relativamente á preliminar - si o Congresso. e~·a 
competente para tomar c.onhecimento ·do assurnpto ou nfLO . A ma10r1a 
da commissão entendeu que o Congresso é competente para tomar 
conhecimento da referida reclamação; entretanto dons outros mem-
bros desta commissão divergiram c apresentaram um parecer que 
eonclue do seg11Ínte modo (lê) . 

Tendo de proceder á votação, que ficou encerrada, parece des-
necessario submetter a votos esta preliminar, uma vez que submet-
tido a votos o projecto assignado pela maioria da commissão, .si fôr 
este approvado, fica entendido que a Camara reconheceu n sua com-
pr.lencin; si fôr rejeitado, declnra a sua incompetencia. 

O Sr. Francisco GJ,ícedo (pela. onle·m) - Sr. Presidente, 
estou muito de accôrdo com o modo por que V . Ex. está dirigindo 
a votação; mas me parece que a C amara, votando o projecto mn 1, 
discussão, ainda em 2" e 3" ella pôde conheeer da competencin elo 
Congresso . 

Segundo as palavra•s elo honrado relator ela commissão, o Sr. Dr: 
.Alberto Torres, pareee que S . :Ex . mesmo se l'eservou o direito -
elle que entende pela incornpeteDcia do Congresso - dr estudar em 
2" di scussão mais nmplameDle o projecto . 

O nobre deputado pela 13abia, o Sr. Dr. Arishcles ele Queiroz, 
fez um rcr[nol'imento no se11hdo de obler Í11formações parn n 2a dis-
cussão. 

Parece·me, porl;mlto, que V. Ex . não tem razão declal'ando que, 
si :1 Camarn approvar em 1" di scussào o projecto, fica resolvida de-
fin iti vamente n quest.ão de competencia . (11p.oiados . ) 

Creio que nós podemos Yotar e ficando a ·questão de c.ompetencia 
aincb adiada para 2" e il" , discussões. (Apoiados .) · 

O Sr. Presi·dentJe - ~Parece-me qne a preliminar deve ser de-
cidida desde já. (A.poiados . ) 

O que não parece razonvcl é que a Camnra, nn duvida de ter 
eompetcncia, ou não, sem que essa quesl·ão se tenha resolvidp enve-
rede em uma cli.scussào que poderia ser inutiJ. CMndos apoiMló~ . ) 

O S11. HERCUJ.ANo DE FREITAS - O que não importa a renova.-
çfw é! a minha preliminar 11 a.s discussões posteriores. (Não apoiados.) 
., O SR. PRESIDEN~r~- Parece-me que ~ Carnara quer pronunciar-
]U sobre n competenmn elo Congresso ( apm,ados), c por isso von con-
sultai-a. 

O Sr. Fredet·ico Borges (pc?a ordem) - Estou ele in tei ro ae-
eôrdo com a opinião de V. Ex., Sr. Presidente. Entendo que :1 ques-
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tão ela preliminar sobre a competencia ou não competencia da Oa-
!.lnara é uma questão prejudicial. . 

Si vencer esta preliminar no sentido da não competenCla 
do Poder Legislativo para tomar conhecimento do assumpto ele ac-
côrdo com o voto em separado dos SPs . deputados Alberto Torres 
e Augusto Montenegro, inquestionavelmente fica prejudicado o pro-
jecto. 

E' uma preliminar prejudicial, não resta duvida; ella prejudica 
necessariamente . 

Portanto, para evitar mais delon:gas, peço ·a V. Ex . preferen-
Cla na votação para o voto em .separado. 

Rejeitado este, procecler-se-ha então á votação do projecto. 

O Sr . Presidente - Vou submetter a votos a questão ela com-
petencia exarada no parecer ela maioria ela commi~Ssão, que parece 
que eleve preceder, segundo a opinião do nobre deputado pelo Ceará, 
a todas as demais votações . (Apoiados. ) 

A commissão conclue o seu parecer deste modo (lê) . 
V ae-se proceder á votação . 
E' posto a yotos e rejeitado o voto em separado, offereciclo pelos 

Srs . Alberto Torres e Augusto MonlcnegTo, julgando o Poder Le-
gislativo incompetente para tomar conhecimento elo direito elos 
Bancos regionaes á iudemnisação . 

E m seguida é posto a votos e approvado em 1" discussão o 
seguinte projecto : 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1 . o O accôrdo de que trata o art . 5° da lei n . 183 O, de 

23 de setembro de 1893 - para o fim ·de realizar-se a transferencia 
elas emissões e respectivos lastros dos bancos ele emissão regionaes 
para o Banco da Republica elo Brazil, em execução elo decreto de 
17 de· dezembro ele 1882, e como inclemnisação elas va,ntagens e direitos 
cassados aos mesmos bancos - terá corno limite o prodncto de 15 
annos de juros das apolices, que constituíam ou vierem a constituir 
os seus latros, nos termos da presente lei . 

§. 1. o Si os lastros forem em ouro, serão préviamente converti-
dos, ao cambio do dia, do decreto n . 1. 553 E, ele 30 de setembro de 
1893, em apolices de capital e jmo amo, elo valor nominal de 1 :000$ 
cada. uma, vencendo os juros de 4 % ao anno, pagos semestralmente. 

§. 2. o Si os lastros .forem em apolices, serão estas calcul adas pelo 
seu valor nominal. 

i§: 3. 0 Os juros elas apolices em ouro, já deposi\tadas no Tlhesouro 
N acionai, ou as em que venham a ser convertidos. os lastros bancarias 
em ouro - pa11a o effcito da in·demnisação aos bancos, nos lermos 
deste artigo - terão como limite o cambio de 24. 

Art. 2. o O governo deduzirá da importancia que couber de 
indemnisação a cada banco a differença: que fôr Yel'Íficada entre o 
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lastro calculado de accôrdo com a presente lei e a respectiva emissã'o, 
entregando o saldo que fôr apurado . 

.A1,t. 3. o A indemnisação será feita por conta dos recursos des-
tinados á constituição do fundo de garantia, ele que trata o art. 5o 
ela lei n. 183 C, de 23 ele setembro de 1893, nos quaes se comprehen-
clerão não só as apolices que constituíam os lastl'os dos bancos, como 
as que forem levadas e seus respectivos juros a esta conta, de accôr-
clo com a citada lei n. 183 C, ele 1893. 

A11t. 4. o Revogam-se as disposições em contrario 
E' tambem approvaclo o seguinte requerimento offereciclo na 

sessão de hontem pelo Sr. Aristides ele Queiroz: . 
Requeiro: 
1 o, que se requisitem (sem prejuízo ela P discussão), elo Poder 

Executivo cópias elas informações prestadas pelo Thesouro sobre os 
requerimentos, pelos quaes os bancos emissores regionaes pediram a 
execução elo art . 5° ela lei ele 23 de setembro ele 1893, bem como sobre 
as reclamações elos mesmos bancos contra a solução dada pelo Minis-
teria da Fazenda; 

2°, que sejam essas informações publicadas no D'i'ario Official. 
S. R. Sala das sessões, 3 de setembro ele 189 5. - A Tistides d:e 

Q1~eÍ1'0Z. 

SESS.t\.0 DE 13 DE SETEMBRO 

Do Ministerio dos Negocias ela Fazenda ele hoje, em resposta ao 
officio desta Camara n. 205, ele 4 do corrente, enviando flS seguintes 

INFORMAÇÕES 

Informação prestada pelo official elo Contencioso do 
Thesouro Federal Dr. Pedro Teixeira Soares, sobre os re-
querimentos elo Banco União ele S. Paulo de 2 e 15 ele maio 
ele 1893 : 

Nos inclusos requerimentos o Banco União de S. Paulo, pro-
t~st~ndo contr~ o decreto de 17 de dezembro ele 1892, pede que o 
due1to de em1ssão passe para o Banco da Repub']ica do Brazil 
mediante acc_ôr~o sobre a propriedade elas apolices depositadas par~ 
lastro ela em1ssao. O m·•t . 4° do decreto n. 1.154, ele 7 de dezembro 
de 1890 marcou o prazo improrogavel ele clous annos para os bancos 
completarem suas emissões, ·sob pena ele decahirem do direito de 
emittir; e é facto que o Banco União de S. Paulo não completou 
sua em~ssão. Si essa f alta foi occasionada por actos do governo, 
como d1z o banco, não lhe póele ser imputada com o mesmo rigor, 
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mas é preciso que sua allegação sej a provada. Por emquanto o que se 
sabe é que o banco infringiu o art . 4°, incorrendo na pena do §. 1° . 
A ·concessão do direito 1de emiJssão e a oonsequente incorporação 
deste e dos privilegias conespondentes a um outro banco era, por· 
tanto, fac to previsto na lei, e do qüal não póde resultar direito á 
indemnisação. Pende de · despacho do Sr. ministro um requerimento 
do Banco Emissor da Bahia sobre assumpto identico, em que a ma-
teria já foi ·convenientemente ·discutida por esta directoria. Parece-
me que estes requerimentos devem ser presentes ao Sr . ministro jun· 
tamente com aguelles, para completa informação de S. Ex . Dire-
ctoria do Contencioso, 13 de julho de 1893.-(Assignado) P. Soares. 

Parecer proferido sobre os meRmos requerimento.s pelo 
sub-clirector elo contencioso, Dr. Antonio Frederico Cardoso 
ele Menezes e Souza. 

·Parece-me que se eleve aguardar a decisão elo Congresso sobre a 
questão bancaria, afim .de se resolver o que fôr justo a respeito ela 
pretenção elo banco supplicante . O caso elo Banco Emissor ela Bahia 
é especial e pende ainda ele superior decisão. Directoria elo Conten-
cioso, 15 ele julho ele 1893. - (Assignado) 11. F. G. d'e M\mezes e 
Souza. 

Parecer proferido sobre os mesmos rcquerimen tos pelo 
director interino da referida directoria, Dr. Carlos Augusto 
Naylor. 

Concordo com a informação em frente, parecendo-me, entretanto, 
conveniente nada resolver relat ivamente á pretenção elo Banco União 
ele S . Paulo, constante de seus inclusos requerimentos, emquanto o 
Congresso não se pronunciar definitivamente sobre a questão bancaria. 
A pretenção elo Banco Emissor da Bahia, que aliás não é perfeitamen-
te identica á do banco ora requerente, ainda pende ele decisão de S. Ex. 
o Sr. Ministro. Directoria Geral do Contencioso, 7 de agosto de 1893. 

(Assignaclo) G. A . Ncvylor. 

Despacho exarado por S. Ex. o Sr .. ministro Dr. Felisbel-
lo. Firmo de Oliveira Freire sobre os referi elos requerimentos: 

Aguarde solução ·· elo ' Congresso N aciomtl sobre a questão banca-
na. Em 9 de agosto ele 1893. - ( Assignaclo) Fe/;i;sbeZlo F1·lei1·e. 

Informação prestada pelo official elo Contencioso do The-
som·o Federal Dr. Pedro Teixeil'a Soares sobre o requeri-
mento do Banco União de S. Paulo de 3 de outubro ele 1893: 

O art. 5° do decreto n . 183 O, de 23 de setembro findo, autorisa o 
governo a entrar em accôrclo com os diversos bancos emissores para in-
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demnisal-os da cessação de seus direitos de emissão. - A base para 
esse accôrdo, diz a ultima parte daquelle ar tigo, é o juro da:s apolices 
deposita:das pelo banco, durante o prazo de seu privilegio. - Parece-
me, á vista disso, que se póde entrar em accôrdo com o Banco União 
de S. Paulo no sentido de ser elle indemnisado de seus privilegias dE> 
emissão com os juros das apolices que depositou. Creio que esse banco 
11ada deve ao Thesouro. Directoria do Contencioso, 5 de outubro ele 
1893. - ( Assignado) P. Soa?'ep. 

Parecer do Sr. dircctor interino Dr. Carlos Augmto N ny-
lor, sobre o r equerimento ele 3 de outubro ele 18!.li3 : 

A' vista do que dispõe o art. 5° elo decreto n. 183 O ele 23 de se-
tembro ultimo, concordo com o parecer elo Sr. Dr. P . Soares, official 
desta Directoria. Convém que pela Directoria ela Contabilidade se exa-
mine e informe oppol't,unamente : 1°, qual o valor das apolices deposi-
tadas pelo banco requerente nos termos ela segunda parte do citado 
art. 5°; 2°, em quanto importam os juros que terão ele servir ele bese 
á inclemnisação que houver ele ser feita ao mesmo banco em virtude elo 
accôrdo que com elle fizer o governo; 3°, finalmente, si o banco é 
deve.dor ao Thesom·o Federal, e, em caso affirmativo, ele que impor-
tancia. Directoria Geral do Contencioso, 10 de outubro de 1893. -
(Assignado) O. A . NaylOT. 

Parecer prestado pelo sub-director interino da Dirccto-
ria do Contencioso, Dr. Ped·ro Teixeira Soares, sobre o re-
querimento ele 28 ele oulubro de l 893: 

O decreto n.' 183 O, ele 23 ele setembro ele 1883, autorisanclo o go-
verno a entrar em accôrclo com os ·bancos emissores para inclemni-
sal-os elas vantagens e direitos que lhes são cassados, declara na ultima 
ahnea elo art. 5° que a indemnisação serú baseada sobre os juros elas 
apolices depositadas, quando constituídos nessa especie os lastros, ou 
sobre os juros das apolices substitutivas elos encaixes metallicos du-
rante os prazos de seu s privilegias. Dando interpretação a essa dispo-
sição do decreto citado, o Banco União de S. Paulo multiplica os 
juros, que na constancia de seus privilegias lhe seriam devidos em um 
élnno, pelo numero de annos que faltam para completar os 50 que lhe 
haviam sido concedidos para gozo daquelles privilegias e, consideran-
Llo-se com direito á garantia assim encontrada, propõe-se a abater 
della uma terça parte, recebendo a differença em apolices, bonus ou 
dinheiro. 

Antes de tudo, ha um engano que convém rectificar. 
O decreto u. 183 O, não estabeleceu o quanhw1 de indemnisação; 

apenas marca a base para o accôrclo. Não se póde, portanto, affirmar, 
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á vista desse decreto, que o banco tenha direito a uma quantia deter-
minada, e que o accôrclo con ~in ta n as reducções que elle queir a fazer . 

:Mas quando assim fosse, o calculo elo. banco não me p arece d~ 
accôrclo com as disposições do decreto, porque 1nultiplicar os juros de 
um anno por 46 annos imrior ta em consider ar cobravel adeantada mente 
por uma só vez, divida que podia ser solvida em 26 a nnos, por pres-
tacões semestraes ou trimestraes. 

, Ora, n ada rau torisa a crêr que o decreto, referindo-se aos juros da s 
apolices, quizesse mudar as condições de seu pagamento, e como esse 
pagamento, n a constancia dos privilegias dos bancos . emissores, seria 
feito por p restaçõ<c:s, é preó o que essa cil'cumstancia sej a tomada em 
consider ação nos calculas a que se houver ele proceder par a encontrar 
a hase par a o accôrdo. Mas, base ZJa11a a.ccô1'do e uão Q1l'ant1im de in-
demnisação, porque este deve ser fixado, tendo-se em vista de um lado 
os direi tos e vant agen s que são cassados aos bancos, ele outr o lado o 
onus que cessam com a cessação dos favores. 

A questão pr incipal está, pois, em determinar com precisão quaes 
são esses direitos e van tageDs, quacs os onus e f ixar-lhes o valor. 

Os direitos e van tag·en s cassados aos bancos são os que lhes garan-
tiam os decre tos de su as concessões, e que podem ser assim cliscrimi· 
nado : 

a) os diversos f avores el o a r t. 3° elo decreto n. 165, de 17 ele feve-
reiro de 1890 ; 

b) os recebimentos dos jur os das apolices deposi tadas, chuan1 c o 
p razo do art. 4° n . 1 e a metade desse juro durante o resto do pTazo ele 
l1mação do hanco, nos termos do refer ido ar t. 4° n . 4. 

Os onus que cessam ·são os seguintes, devendo-se, porém, notar que 
H S anolices do lastro pas~aram já par a o Banco da R epuhlica do 
Drazil: 

a) resgate elas notas emitticlas ; 
b) annullação .das apolices do lastro, de accôrclo com o ar1. 4:0 n. 3 

Jo decreto n. 166; 
c) emprestimo á lavoura, nos termos do ar t. 4° n . 4 citado. 

Determinados os direi tos e van tagens, assim como o onus. r esta 
fixa1·-lhes o valor. E ssa taref a par ece competir á Directori a el a Oonta-
hilidade, que com os elementos acima fornecidos c teJJClo em vista a 
emissão feita pelo hanco, a especie elo lastro, os juros c m ais as i nforma-
ções de f acto que de su a escripturação devem constar , pocler ú propor 
ao Sr. Ministro não só o quan tmn da indemnisação devida ao B an co 
União, como tambem ao B an co Emissor d a B ahia, cujo requerimento 
aqui junto, e aos ou tros bancos emissores. S i as inclcmnisações pro-
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postas pela Directoria ele Contabilidade pareceram acccitaveis, será 
conveniente ultimar os accôrdos, afim de evitar os embaraços e sacri-
fícios que o adiamento dessa questão pódc trazer ao Thesouro. Mas si 
o Sr. Ministro entender que os accôrclos são gravosos á Fazenda Na-
cionai, nas condições em que os permitte o decreto n. 183 O, pócle dei-
xar de os fazer porque a disposição do mt. 5° é puramente facultativa. 
S. Ex. pócle usar ou deixar ele usar da autmisação alli concedida, como 
achar conveniente, na sua sabedoria e prudencia. 

Directoria elo Contencioso, 22 ele dezembro ele 1893 ( assignado) . 
- P. S'o:Ctres, sub-director interino. 

Parecer proferido sobre o mesmo requerimenlo pelo cli-
rector interino elo Contencioso, Dr. Carlos Aug11sto N aylor. 

Estou ele accôrdo com o paracer em frente. Convém ouvir a Di-
rectoria Geral ele Contabilidade. 

Directoria Geral do Contencioso, 26 ele dezembro de 1893 (assi-
gnado).- O. A. Naylor-. 

Confere. - A ?'th1.M' Ewe1·ton. 
Está conforme. - José 111 a ria ela Sil,u:a Por-ti7ho . 

Exm. Sr. ministro-De volta dos Estados elo norte, onde me acha· 
em commissão, assumi o exercieio elo men cargo no dia 5 do eorrente, 
e enc.ontrei sobre a minha mesa os papeis j tmtos, relativos ao accôrdo 
proposto pelos bancos União ele S. Paulo e Emissor do Norte, no sen-
tido ele serem elles indemnisados segundo o art. 5° elo decreto legisla-
tivo n. 183 O ele 23 ele setembro do anno proximo passado; e, verifi-
cando que o assumpto já tinha sido definitivamente examinado pelas 
clirectorias da Contabilidade e do Oon tencioso, venho submettel-os á 
illustrada apreciação de V . Ex. adduzillClo apenas que aquella dispo-
sição de lei, effectivamente é [ac1oltat·ivct, como observou um elos pa· 
recercs, e o governo póde não usar clella; mas o facto é que as circum-
stancias pedem uma solução para o easo. Os bancos precisam regular 
a su::i situação, porque teem obrig-ações a cumprir, e o decreto alludiclo 
innovou radicalmente as condições ele sua existeneia; e o Thesouro, por 
sua vez precisa que essa questão elos bancos cesse um dia de ser o es-
pectro das finanças ela Republica. Com a base fomecida pelo Banco 
União e pela Directoria ela Contabilidade, talvez não sej a clifficil ob-
ter razoaveis concessões; além do pouco que aquelle banco se propõe a 
ceder, sem levar em conta a isenção ele onus que lhe deeone elo proprio 
f a c to ela perda elo direi to ele emissão. 

Em todo o caso, seja-me permittido expôr, com a devida venia, 
tendo em vista os pareeeres e informações que offereço, que adiar a 
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solução dessas questões, não importaria de cer to remover as difficul-
dades no fu turo. 

Directoria Gera l elo Oon tcncioso, J O ele fevereiro do 1894. --
DT. De1'1WCTÜO Cavalwnti. - Confere, ci. R. Tlaldetwro . - E stá con-
forme, José Jlfa11ia da Silva P01·tilho. 

P arece-me indispensavel a ancliencia da Directori.a ele O ou tabili-
dacle a respeito elo assumpto do iucluso requerimento do Banco Emis-
sor de _Pernambuco, afim de que por aquella r epar tição se verifique 
a exactldão ela conta nelle apresentada pelo dito banco. Directoria elo 
Oonteil cioso, 26 ele maio ele 1894. (Assignaclo) A . F. Ocwcloso ele 111ene-
;WS e Sou;w. - Peço a ancliencia ela Directoria ele Contabilidade, para 
o fim indicado na infonnacão em frente. Directoria Geral elo Oonteu-
r.ioso, 29 ele m aio ele 1894: - C. fl. N,aylO'I ·. - Declaro que a data 
supra diz 29 de maio ele 1894. - C. A. JI.T.aylJO?·. - O banco clepositol'l. 
para garantia de su a emissão ±: 875 .077 ou 7. 779 :434$530, e eleve ao 
Thesouro libras quatrocentas n:Jil ( ±: 400. 000) ou tres mil quinhentos 
e cincoenta e seis contos ele réis, (3. 556 :000$); quan to á conversão elo 
lastro metallico em apolices, a que se refere o decreto n. 1. 553 E , de 
30 ele setembro ele 1893, compete á 2" sub-clirectoria inform ar. P ri-
meira sub-clirectoria ele Contabilidade, 29 ele i11aio ele 1894. - (Assi-
gnaclo) F. F . ele~ Costa Jtmio1'. -De accôrclo. - Silva Po?'ti lho. - Em · 
c·elação ao assumpto ela inclusa petição elo Banco Emissor ele Pernam-
buco, esl·a sub-clirectoria pouco ou mesmo n ada pócle dizer por fal-
tar-lhe elementos. O art. 5° elo decreto 11. 183 O, ele 23 ele setembro 
do 1893, expedido para se dar execução ao decreto legislativo ele 17 
rle dezembro ele 1892, autorisou o governo a entrar em accôrclo com os 
diYe1·sos bancos emissores, para tran sferencias ele suas emissões o res-
pectivos lastros, no senJ.iclo ele inclemnisal--os por coDta dos recursos 
rlestinados á constituição elo .fundo de garantia, das vantagens e direi-
tos que lhe são cassa dos, devendo quaesquer differenças a favor dos 
bancos ser levadas á conta elos respectivos debitos para com o Thesouro. 
E accrescenta: a indemnisação ser{! baseada sobre os juros das apo-
lices substitu tivas do encaixe metallico, durante o prazo de seus privi-
legias. O art. 6° determina: que todo o lastro dos bancos emissores, 
Axistente em ouro ou apolices, seja conver tido em apolices de capital e 
jm;o ouro, do valor nominal · ele um conto de réis cada uma, vencendo 
o juro de quatro por cento ao anno, p agos semestr almente, e que o ouro 
soja calcul ado ao cambio do dia ela conversão, e as apolices pelo seu 
valor nominal . 

Pelo decreto n. 1.G53 E , · de 30 ele setembro ele 1893, m andou-se 
inscrever uo graucle livro da Divida Publica um emprestimo, cuj a im-
portancia nominal fosse exactamente cor respondente aos alludidos de-
positas. E sse trabalho, porém, ainda não foi feito, por depender de 
esclarecimentos indispensaveis para formular-se aquella inscripção, es-
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clarecimentos que, apezar de já terem sido solicitados, ail1da uão foram 
reme !"tidos ao Thesouro com a exaeticlão' uecessaria. 

Os elementos a que me refiro são os seguintes : . 
1 o, quaes os deposites effectuaclos pelos bancos emissores em. ga-_ 

rantia das suas respectivas emissões, tanto em ouro como em apohces, 
discriminados pelos ditos bancos; . 

2°, qual a import ancia que cada um desses estabelecimentos 
effectivamente emitt in, não só sobre a base mctallica, como tambem 
sobre a de apolices . 

O primeiro quesito deve ser respondido pela Thesouraria Geral 
e o segundo pela Caixa de ..cimorti~ação . Cabe, pois, á administração 
superior providenciar a respeito. · 

Eis ·O que posso, por emquanto, dizer com referencia aos pl'e-
sentes papeis . Segunda &ub-directOI;ia da Contabilidade do The-
som·o, 1 de junho de 1894 .-0 sub-director , H. P. de A i v;·vedo . 

Nada se me offerece accrescentar ás informações d,as P e 2a 
sub-directorias, com as quaes estou de accôrclo. Acompanha a este 
processo uma certidão da Caixa ele Amortização, sobre a importancia 
emittida pelo Banco Emissor de Pernambuco. Em 14 de jun'ho de 
1894 .-Alonso de Almeida~.-Confere.-Ar·th1w Ewe1·ton.-Está con-
forme.- José JYJ,ar1Ja àa S1Jlva Partilho. 

A quem fez a requisição (o Sr . depu tado Aristides ele Queiroz). 

SESSÃO DE 16 DE SETJ!:MBRO 

O Sr. Ben·edicto Leite - Na P discussão elo projecto agitou-
se a questão da competencia por parte do Legisl ativo para resolver 

2" d i's'c. da p·ro-
jeci'o 

sobre a indemnisação aos Bancos regionaes. 
A Camara acceitou o projecto do nobre 

deputado por JI.Enas, nias o seu voto apenas si-
gnifica a resoluçã·o da questão da competencia. 

Agora é que começa propriamente o debate sobre o quantum, a 
dar aos Bancos privados de sua faculdade emissora. 

Em 1893, quando trat ava de approvar o decreto de 1892, diversas 
opiniões surgiram entre as quaes a elo Sr . Ame rico Lobo, que era a 
mais radical e não concedia aos Bancos nenhuma inclemnisacão. 

O Sr. Amaro Cavalcanti apresentou um voto em separ~do, no 
seio ela Commissão ele Finanças do Senaclo, mas unicamente con-
testando a inelcmnisação como consequencia da privação ela facul-
dade emissora . 

A Commissão de Orçamento ela Camara apresentou um projecto 
que não foi acceito, versando a discussão sobre o substitutivo elo Sr. 
Glicm·io, 
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Diversas opiniões surgiram sobre a refonmt bancaria, 1_mtre as 
quaes notaram-se as dos_ Srs. Glicerio, Mayrink e R?sa e Silva. 

}{as todos reconheciam que alguma cousa se devia aos Bancos e 
apenas divergiam no modo de encarar a questão . 

.Além de todas as opiniões a que se referiu, recorda ainda a qo r 
foi emitticla pelo Sr. Rodrigues Alves já como senador, representan-
do o E stado ele S. Paulo, já como :Ministro da Fazenda. 

S . Ex. não discorda do direito ele inclemnisação aos Bancos, mas 
encara por outro lado a questão. 

E stabelecida assim a preliminar elo reconhecimento ele direitos 
elos Bancos regionaes, vae oxamin ~r as moclaliclacles que temn sido 
apresentadas, os meios que se hão suggericlo de satisfazer a esses 
direitos. 

A primeira questão que se levanta é saber no que r. qnP. i·epm 
direito os Bancos regionaes; si a uma indcmnisação pelo facto ele se 
lhes haver cassado a faculdade elllissora ou si ao reconhecimeHto ele 
algum direito que lhes pertencia e lhes foi tirado pela lei que cassou 
essa faculdade . 

O Sr. Mayrink sustentou em 1893 que .esse dirc.ito nascia do 
facto de lhes haver sido cassada faculdade emissora e assim pensando 
S. Ex. sustentava que o proprio decreto de 17 de dezembro ele 1892, 
bem como lei de 23 de setembro de 1893 não haviam tirado aos 
Bancos o direito aos jmos elas apolices. 

Recorda que S. Ex . por essa occasião dissera que o Poder Pu-
blico arrancara aos Bancos emissores a faculdade de continuarem a 
emittir notas ao portador e á vista, não tocou, porém, nos juros das 
apolices que serviam de lastro, juros que continuam a pertencer aos 
Bancos e a cujo pagamento o g-overno não se póde recusar . 

E assim pensando, S. Ex. offereceu uma emenda que mandava 
que o governo entrasse em accôrclo com os Bancos a respeito elos 
!juros das apolices e si não chegassem a accôrdo continuassem elles 
por todo tempo do prazo a perceber os 2 %, continuando tambem 
com a obrigação de fazer emprestimos á lavoura, ele accôrdo com o 
decreto de 17 de janeiro de 1890. 

Não reconhece, e declara-o categoricamente, o direito por parte 
elos Bancos á indemnisação pela privação da faculdade emissora ele 
que estavam ele posse . 

· Tin'ha o Poder Publico o direito de cassar aos Bancos a facul-
dade emissora? Si a tinha nenhuma indemnisação lhes é devida ; si 
não a tinha, o caso é então inteiramente diverso . 

A faculdade de emissão cabe exclusivamente ao P oder Executivo 
c só por uma concessão pó de ser delegada a outrem; isso se verifica 
da n~:;sa Constituição, dos nossos costumes, ela nossa tradição fi-
nanceua. 

E ssa concessão, porém, só póde ser feita visando o interesse pu-
blico e já mais em beneficio priva do. . 
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Para justificar-se esse asserto cit a a opinião de Laferriere, 
quando no tomo I, pag. 5a da sua obra htTisdição ad'1nindstmtiva, 
divide em duas grandes categorias os actos da 'adnl.inistr ação publica. 

Lê ainda os ar ts. 92 e 93 da Constituição belga, as considerações 
que f az sobre elles Tlhonissen, cita Mantelini que é m ais expresso, 
R odolpho D areste e Giron, tndo para provar que o Poder Público 
não póde soffrer restricções no exercício ele actos que lhe são priva-
tivos, sobre qualquer in deú:misação por prejuízos causados e não J,JOr 
lucros futuros . · '··----,,..., ~IJ'?~ 

Chega-se assim a essa con clusão: que o decreto de 7 de dezem-
bro, podia cassa r aos B(lncos a f aculdade emisso1;a que lhes h avia 
sido dada pelo decreto de 17 de janeiro, desde que o Poder Publico 
se convencesse de que essa f aculdade dahi por cleante se constituía 
em um mal par a o paiz. . 

O fito do Governo Provisorio -creanclo os B ancos regionaes era 
reduzir a divida publica e ao mesmo tempo reduzir os juros dessa 
divida. · 

Installaclos os Bancos debaixo desse regimen, o Poder Publico 
t inha o direito de exigir que elles torna·ssem a reforma uma reali-
cladle, isto é, que di sseminassem pelo paiz os beneficios que os Poderes 
Publicas esperavam do plano de reforma que havia iniciado. 

Por esse decreto dava o governo a esses B ancos metade dos juros 
até ao fim do seu contracto, m as com - a condição de f azerem ao 
mesmo tempo emprestimos á lavoura . E ssa metade dos iuros con-
stituía o fundo da gar ant ia ela~ letras hypot'hecarias emittidas em 
virtude c~os emprestimos effectuaclos. 

N ão chegaram os B ancos a completar suas emissões, segundo os 
obrigava o decreto que os creou, sendo par a notar que a responsabili-
dade dessa f alta não cabe sómente aos Bancos, mas tambem ao. go-
verno, porque variou de oninião quanto ao lastro, admittinclo-o tam-
bem em ouro com a faculdade emissora no duplo e m ais tarde até 
no triplo . 

I sso den ota falta de orientação segura sobre o fm1d o de gar antia; 
para provai-o lê a exnosição de motivos do Sr. Ruy Barbosa, autor 
do decreto de 17 de i aneiro. em que S . E x . crit ica o act.o elo P arla-
mento em 1888 e cahe no mesmo plano que repntava máo. Si esses 
actos determinaram a r.rise e si os B ancos region ae~ acceitando as 
modificações do primeiro decreto con correr am para essa crise, não 
podiam absolutamente ::~ llegar ·em sen f avor os ÍJl convenientes do 
act.o elo governo contr a o qual não reclamaram em tempo. mas antes 
uelle convier am . 

Si nessa occasião formulassem elle.s a sua reclamação, melhor 
seria a sua situação no ca·so que se debate. 

O f acto é que no decreto ele 7 de dezembro de 1890 o governo 
fixou o prazo de dous annos para que os Ban'cos terminassem snas 



-413-

em1ssoes. Si elles pudessem fazel-o, certo, tel-o-hiam feito j mas 
passou-se o prazo de 7 de setembro de 1892 não tinham elles termi'-
nado suas emissa.e's, porque o meio para que emittiam já não -com-
portava o papel que se desvalorisava. 

Nessas condições, pergunta: que pedido podem fazer os Bancos 
por causa da f aculdade emissora, si elles já nã.o podiam emitti.r? 

Só poderiam allegar que tinham sido levados a esse extremo, 
porque o governo augm'entara consideravelmente as emissÕflS; mas 
ainda assim não procederia a allegação, pois que elles acceitaram 
as emissões utilisando-se dellas; conformaram·-•se com o procedimento 
do goVierno, hoje nem uma palavra podem articul ar contra elle . 

Tendo provado que nenhum direito assiste aos Bancos de recla-
marem indemnisação por lhes ter sido cassada a faculdade emissora, 
vae examinar o decreto de 17 ele janeiro para concluir onde se achfl 
a orig;em de uma reclamação justa e leg;itima por parte elos Bancos. 

No n. 1 elo art . 4° desse decreto vê~se que os Bancos eram obri-
gados á reclucção elos juros elas apolices; o g-overno tendo ele pagar 
o juro dessas apolices estabeleceu como condição que o Banco que 
quizesse g-ozar da faculdade . emissora teria de ceder a favor elo go-
verno 2 % e quanto a outra parte o governo deu-lhe o destino que 
consta do n . . 4 do :p.1esmo ~rtigo . 

O decreto obrigava ainda á averbação das apolices como inalie- . 
naveis de principio ao fim do contracto e que começassem desde log;o 
a perder uma ·certa parte dos juros, 2 °fo com o. accrescimo de 1[2 % 
até extinguirem-se e qu::mto a da outra parte os Bancos a recolheriam, 
mas como compensação dos emprestimos que eram obrigados a fazer. 

Esse direito mantém todos aquelles Bancos que hajam satisfeito 
essa condição especia l do decreto - o emprestimo á lavoura - e 
bem assim o ele recebe1' os juros, desde o começo ele suas operações, 

. da·s apolices que depositaram no Thesouro para lastro das emissões 
que fizeram. juros reduzidos ele a ccôrdo com o art. 4°. · 

Lê o 11elatorio elo Sr. Mi11istro ela Fazenda para mostrar á O a-
mara qual seja a sua opinião, com a qual não pócle Ú'& tohm1 con-
COl'cl:ar. ..- · 

Os Bancos regionaes divide-os o orador em dous grupos, um dos 
que hajam feito os emprestimos, outro dos que não o fizeram. 

Aos primeiros cabe o direito aos juros de que trata o n. 4 do 
art . 4° do decreto ele 17 de ianeiro com as devidas limit.rtcões, aos 
segundos não. visto que aquelles satisfizeram n exigencia cloo art. 4° 
e estes preteriram-n'a. 

O governo conta os juros elas a1)oli ees que servi ram de lastro 
ás emissões integ-ra lmente até 1893, data em que foi approvacla a 
privação elas emissões. . 

Qual o motivo desse procedimento e por que desse dia em diante 
começou a fazer a cleducção elos 2 %? 
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Não vê razão. 
Quanto á primeira parte dos juros deve ser contada desde o 

inicio das operações, reduzida logo de 2 % e as mais dBduções de 
que trata o n. 1 do. art. 4°; quanto á outra par te o Banco deve ter 
direito a ella tani.bem desde o inicio das operações até o prazo em que 
os juros ficarem extinctos . 

Os Bancos reclamar am a segunda parte dos juros durante todo 
o resto do prazo do privilegio que é superior a 40 annos. 

A essa parte . teem elles direito se fizeram os emprestimos á 
lavoura porque esses juros serviram de base ao fundo ou garantia ás 
letras 'hypothecarias. 

Em face da lei, si o Banco realisou o emprestimo, tem direito 
a juros de que trata o art. 4° n. 4, e mais ainda alguma quantia que 
venha representar a garantia das letras emittidas para os emprestimos 
effectuados até 23 ele setembro de 1893. 

A garantia da lei aos que realisaram esses emprestirilOS não pôde 
ser preterida. · 

Esses emprestimos foram effectuados de boa fé, os contr aetos la-
vrados pelos Bancos e lavradores foram feitos sob a confiança que lhes 
inspirava uma disposição legal. 

Teem, portanto, direito ao auxilio que a lei prometteu . 
O orador não tem duvida a este respeito. 
Si a lei não promettesse essa parte dos juros aos Bancos, elles cer-

tamente não tratariam desses emprestimos. 
Mas em quanto importa essa quantia? 
Eis a razão por que se tonut necessario o accôrdo que o governo 

tem de fazer eom os Bancos, para em face dos emprestimos, resolver . 
o que fôr razoavel, de modo que os Bancos não venham a soffrer pre-
juízos. 

Deixa de examinar a quantidade elos emprestimos para encarar 
sómente a faee jurídica ela questão. 

O resultado que almeja é provar que os Bancos não teem só-
mente direito á -sua 2" parte elo juro até 1893. 

A Camara não pôde sahir deste dilemma : ou recusar aos Bancos a 
promessa que a lei lhes fez ou reg·ulal-a, porque uma vez que fizeram 
emprestimos, usando da garantia que a lei lhes deu, essa garantia eleve 
ser respeitada, esses emprestimos devem ser amparados para que não 
aclvenham clahi prejuízos aos Bancos, e ahi está a confirmação ela theo-
ria ·que sustentou, isto é, que os Poderes Publicos teem o direito ele cas-
sar a faculdade emissora com tanto qnc se sujeitem a fazer inclemni-
sação dos prejuizos que eausarem, não incluídos os lucros futuros, 
principalmente da faculdade emissora no caso vertente, que na reali-
dade já não existia, por isso que os Bancos não podiam mesmo fazer 
emissão alguma, mas dos prejuizos que podiam ter, em virtude ele se 
lhes cassar essa faculdade. 
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Reconhecendo aos Bancos este di rei to eleve tornar saliente que não 
lhes dá esses juros até o fim do prazo ele seus contractos como preten-
dem, mas tão sómente até a quantia, que aliás reputa pequena, para 
garantir· os emprestimos. 

O Sr. Conselheiro Mayrink pensa ele modo diverso elo orador. 
S. Ex. entende que o acto do -governo ele 7 ele dezembro ele 1890, as-

sim como o decreto ele 17 ele dezembro de 1892, só podiam cassar 
aos Bancos a faculdade emissora: esse acto do Poder Publico, dizia 
S. Ex., em 1893, 11ão tirou aos Bancos o direito que tinham á metade 
elos juros, durante todo tempo elos contractos. 

S. Ex. autorisaya o governo em uma emenda que apresentou, a en-
trar em accôrclo com os Bancos para inclemnisar-lhes elos juros ces-
santes ; e · no caso ele não entrarem em accôcclo continuaria ele pé o 
art. 4°, isto é, o governo continuaria a pagar metade elos juros durante 
o tempo elos contractos, e os Bancos continuariam a fazer empres-
timos á lavoura e industrias auxiliares. 

A emenda ele S. Ex. não foi acceita. Si tivesse sido acceita os 
Bancos estariam hoje nesta situação : ou o governo entraria em accôrclo 
com elles, para inclemnisar-lhes ela metade clo's juros durante o tempo 
dos contractos, ou não chegando ao accôrdo com o governo, continua-
riam com todo o direito a f,azer emprestimos á lavoura c a, perceber 
;netade dos juros. -
· A' um aparte elo Sr. Mayrink dizendo que os Bancos ficaram 

com a propriedade de suas apolices depositadas em virtude ela lei de 
setembro de 1893, passando ellas a constituir um lastro ele emissão e 
l'verbadas pelo Banco ela Republica, responde o orador que não com-
prehencle esta averbação pelo Banco ela Republica si as ditas apolices 
são propriedade elos Bancos regionaes. 

O que diz o decreto ele 1J ele janeiro é que as apolices inscriptas 
como lastro seriam in aliena v eis. 

O nobre deputado disse ha pouco que os Bancos regionaes não 
;eem mais obrigação ele fazer emprestimos á lavoura; ora, pelo decreto 
ele 17 ele janeiro, estes Bancos sómente teem direito á parte elos juros 
elas apolices ele que trata, o n. 4 elo art. 4° com a condição ele fazerem 
e:sses emprestimos; portanto, que direito poclen:r ter a essa parte elos 
juros durante toda época ele seus contractos? 

Não ha duvida alguma a este respeito desde que o Congresso uão 
approvou a emenda elo nobre deputado. 

A situação ele hoje não é a mesma em que estava a Camara em 
1893; é mais positiva e clara a este respeito. 

Como a obrigação ele fazer emprestimos á lavoura está contida na 
mesma disposição em que está o direito á percepção ela metade elos 
juros elas apolices, segue-se que o não cumprimento ele uma obrigação, 
importa a eliminação ela outra. 

- Não concol'clanclo com a opinião elo nobre deputado tambcm não se 
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conforma o orador com a do governo quando resolve que aquillo que 
couber aos Bancos pela 2a parte dos juros, até a extincção delles, tem 
de servir de garantia aos emprestimos. 

Acha, entretanto, que é direito incontestavel, no caso de terem rea-
lisado ernprestimos, o auxilio pelo Poder Publico para que não ve-
nham a ser sacrificados naquillo que fizeram confiados em unia dispo-
oi ção legal. 

Não podendo cleterminar a quantia exacta para esse fim, não acha 
que sej a uma cousa fóra de ptoposito que o governo, ao verificar 
c,s emprestimos que os Bancos tenham feito, possa chegar a um ac-
côrdo com · elles ácerca das condições desses emprestimos, sem lesar 
0 /3 interesses dos Bancos e dos accionistas. 

A um apa1;te do Sr. Alberto Torres dizendo que a solução offere-
eida não será executada, porque os Bancos não acceitam, responde o 
orador que não sabe então quaes são as provas exactas que pôde ter 
un1 juiz, caso os Bancos recorram para o Poder J udiciario, para man-
Jar pagar esta ou aquella quantia necessaria como garantia dos em-
prestimos. 

Na 1" discussão teve occasião de dizer que estabelece a questão em 
um ponto .de vista especial, mas a Camara decidirá como entender. 
Passa a examinar o projecto ela commissão. 

O art. 1 o elo projecto apresent ado pela maioria da commissão é 
exactamente o que se refere á iriclemnisação dada pelo facto de se 
haver cassado. a faculdade emissora. Os .seus collegas já conhecem a 
sua opinião a este respeito. Nega essa indemnisação. 

A um aparte do Sr. Chagas Lobato diz que o Poder P ublico tem 
indemnisação a fazer pelo facto de haver cassado a .faculdade emis-
sora dos Bancos, e neste caso não vê entre esta indemnisação e os juros 
de apolices, de que t rata o referido artigo, relação de ordem alguma; 
ou o Poder Publico não tem que indemnisar por esse 111otivo, e neste 
caso não tem razão alguma de ser a disposição do ar t. 1" . . 

O que se nianda fazer, entret anto, é a indemnisação pelos direitos 
e vantagens cassados, como diz o art . 1 o, correndo, porém, a indemni-
sação por conta elos juros das apolices até 15 annoll. 

Mas pergunta, ·si por ventura fosse necessario dar-se aos Bancos, 
os jmos elas apolices por uiais de 15 annos, para garantia dos em-
prestixnos, a que ficava reduzida a garantia das letras hypothecarias ~ 
São duas causas inteiramente clistinctas. 

O ·§ 1 o trata da convetsão dos lastros. Como sabe a C amara os 
bancos podiam a principio fazer lastro em apolices ; depois, obtive-
ram concessão pelo decreto de 25 ele setembro de 1890 para emittir 
ouro. A lei de 1893, art. 5°, manda fazer conversão do lastro eni ouro 
par a apolices . 

O mesmo faz o projecto da maioria da commissão para regular 
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a inclemnisação a que dá direito. O orador não está de accôrdo. Não 
dá propriamente inclemnisação, apenas reconhece direito a juros de 
apolices. 

Desde que um Banco emittio sobre ouro segue-sli) que não se deve 
absolutamente contar juros porque o Poder Publico não eleve juros 
de ouro. 

O art. 3° do projecto refere-sE: ao pagilmento pelo fundo de ga-
rantia . Neste ponto está de pleno i\ccôrclo. N ão quer que saia do The-
souro. 

Foi exactamente por este fuuclo de garantia que a lei de 1893 man-
dou coner a indemnisação, e é ainda por ellc que o seu projecto manda 
pagar o jmo ruas apolices. 

O nobre deputado, Sr. :M:ayrink. porém, aqui faz no seu projecto 
uma alteração no regimen ela lei de 1893, porque S. Ex. inclue no fun-
do de garantia os proprios lastros. Com effeito, o lastro faz parte da 
garantia da emissão; porém a lei de 1893 ao que chamou propriamente 
fundo ele garantia foi ao juro elas apolices, que tem por fim cobrir a 
clifferença entre os depositas e as emissões . 

São estas as bases que no entender do orador c no elo seu clistinctu 
collega, que tambem assignou o projecto, elevem ser acceitas para isso 
que_ se chama algum tanto impropriamente indemnisação aos Bancos 
regwnaes . 

Synthetisando em poucas palavras o que disse, não reconhece o 
direito de inclemnisação aos Bancos pelo facto de se lhe ter <Jassaclo a 
faculdade emissora. 

Entende que sómente se deve a esses Bancos o juro das apolices 
de accôrclo coni o art. 4° do decreto ele 17 de janeiro de 189U, e mais 
uma certa quantia desde que os Bancos tenham feito emprestimo :1 
lavoura . 

Bem ou mal, acaba ele fundamentar o parecer, que apresentou no 
seio da commissão, enviando á Mesa o projecto substi tu tivo ao ela maio-

. ria da commissão, e ao mesmo tempo pede ' desculpa a Oamara pelo facto 
de haver por tanto tempo importunado a sna paciencia. (Não apo·iados, 
muito be1n, 1m~ito bem.) 
· E' lido, apoiado e pos·to conjunctamente em di scussão o seguinte 
substitutivo: 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 Aos Bm1cos que foram privados ela faculdade emissora, 

em virtude elo art. 4° elo decreto n. 1.154, de 7 de dezembro de 1890 
e art. . 4" ela lei n. 183 O, ele 23 de se tem bl'o ele 

Subst!ftu.üvo B. 1893, e que fizeram emissão sobre apolices, pa-
Le!Ue gará o governo os juros dessas apolices contidas 

ele accôrdo com o n. 1 elo 2rt- 4° do decreto u. 165, 
ele 17 ele j aneiro de 1890. 
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:§ 1.0 Si os ditos Bancos tiverem realizado emprestimo de confor-
midade ~om o n. 4 do a.rt. 4° do citado decreto de 17 de janeiro de 
18.90, pagará o governo os juros integraes das apolices até ao fim 
do prazo marcado para a extensão delles, de accôrdo com o n. 1 do re-
ferido art. 4°. 

~§ 2.0 Si fôr isso insufficiente para garantia das .letras hypothe-
cm·ias emittidas em virtude de ·emprestimos effectuados até 23 de 
setembro de 1893, pagará mais o governo metade dos juros das apo-
lices (2" parte elo ~1. 4 do decreto de 17 ele janeiro de 1890) até á 
quantia que de accôrdo com os bancos e em face .dos emprestimos repu-
tar necessaria para sua garantia. 

Art. 2.° Fica o govemo autorisado a abrir o credito preciso para a 
execução desta lei, levando as importancias para a conta do fundo 
de garantia ele que trata o art. 8° da lei de 23 de setembro ele 1893 . 

Art. 3. o Revogam-se as disposições eni contrario. 
S. R. Sala elas sessões, 16 de setembro de 1895. - Benedicto L eite. 

- Pa.u.la G1timarães. 
Fica a cli scu ssáo adida pela hora. 

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO 

O Sr. Aristides de Quei'r·oz - Sr. Presidente, considero esta 
questão ela inclemnisação aos bancos emissores regionaes, de que trata 
o projecto, como interessando não tanto aos reclamantes por um lado 
e ao Thesouro' N acionai por outro, quanto á situação financeira do paiz. 

A lei,, que se trata de interpretar e que motivou a questão penden-
te, data de 1893; e entretanto, sómente agora, dons armos depois é 
que se vem revelar á Nação que a lei ele 23 de setembro ele 1893 ainda 
não teve siquer principio de execução. E assim é : a não ser 11a parte 
em que approvou ou homologou a fusão de dous bancos, a lei bancaria 
reguladora do nosso meio circulante ainda está por ter execução. N e-
nhuma outra de suas disposições foi ainda executada. 

O SR. M.umNR - J\_poiado. 
O SR. ARrsTIDEs DE QuEIRG'Z - Ha dous annos, portanto, que essa 

lei não produz outros effeitos, sinão estes, que chegam agora ao nosso 
conhecimento, e que, aliás, considero como um . dos aspectos menos 
grav~s c menos importantes dos cahos fi11a11 ceiro que envolve todo 
o pmz. 

A lei bancaria n. 183 O, ele 23 ele setembro de 1893, filha obrigada 
dq,_ decreto clictatorial n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, cobria-se 
com o intuito patriotico de livrar o paiz da anarchia monetari,a, que en-
tão reinava e que era attribuida ao regimen estabelecido pelo decreto 
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11. 165, de 17 de janeiro de 1890; e, para conseguil-o, firmou a unifi-
cação das emissões bancarias, investindo no monopolio da funcção 
emissora um Banco unico. 

E, si foi esse o pensamento clirector elo decreto de 17 de dezembro, 
este teve tambem, por outro lado, como motivo determinante, a neces-
sidade, que na occasião se impunha ao ministro, de pTocurar recursos ao 
governo por meio da desapropriação dos lastros de emissão depositados 
no Thesouro. 

Ora, Sr. Presidente, si a lei ele 23 de setembro falhou completa-
mente na realização do seu eleva·do intuito financeiro, neste intuito 
de valorisar, unificando, o nosso meio circulante; si apenas conseguiu 
<1.té agora substituir a anarchia pelo cahos em nosso mercado maneta-
rio; ainda mais infeliz vai ser, pelo que vemos, em relação ao seu fim 
ele occasião, ist.o é, de ministrar ao Thesouro recursos pela applicação 
dos lastros, de que era depositaria. 
. Quão caros vamos pagar agora esse ouro e essas apolices, de que 
se lançou mão em um mome11to de apuro ! 

Para tol"nar bem saliente este facto, aliás bem assignalaclo pelo 
actual JYiir.istro ela Fazenda, em seu relatorio, i sto é, que a lei de 23 
cl~:; setembro ainda não pôde ser executada em n_enhuma de sua-s prin-
cipaes disposições, e que os seus effeitos só teem sido, por ora, nullos 
ou negativos, terei ele RIJ.alysar um por um os diversos artigos dessa 
lei, entre os quaes clestaéarei então aquelle que se refere ú materia em 
discussão. 

E, como. é o art. 5° que especialmente se relaciona com essa mate-
ria, cómeçarei por elle, fazendo as minhas observações a proposito das 
llifferentes soluções propostas á questão da inclemnisação. 

Não discuto o direito á indemnisação, porque me parece i ncon1es-
tavel e indiscutível não sómente diante da letra plena e do espírito 
claro da lei, como em face do direito commum, que sempre garantiu 
ao desapropriado a iudemnisação do valor ou objecto de cuja posse 
ou domínio é privado . 

A lei de 23 de setembro firma e reconhece esse direito nnpugnan-
do no art. 5° o propriG termc. indem;niscd-ios J . estabelece o meio legal 
que regula todo o processo de indemnisação, que é a avaliação do ob-
jecto rneihiante· accônlo entre o governo e os Bancos; determina a verba 
ou a fonte de onde ha de sahir a impor tancia a indemnisar: "Os ju-
ros das ,apolices depositadas durante o prazo do privilegio dos Bancos''; 
e. finalmente, define e especifica o objecto a indemnisar, exprimindo-o 
llOS termos : elos dJi1·eitos e vantagens que lhe são c{l)Ssad.os. 

Ora, si a condição de accôrdo prévio é irrecusavel; si o direito á 
indemnisação é liquido e incontestavel; si a fonte dos recursos está 
indicada; outrotanto não se póde dizer, entretanto, dos demais ele-
mentos indispensaveis para se regular e effectuar a indemnisação, ele 
accôrdo com o pensamento do legislador. Nem o vercladeiTo objecto, 
ele que os Bancos devem ser inclemúisados, nem o valor pecuniario, 
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si quer approximativo, que deve ser attribuiclo a esse object~ e dado 
como equivalente, se acham bem defin~dos e precis~dos na lei . . 

As bases da inclemnisação são, pois, por demais vagas ; e Impos-
sibilitou-se por · isso o accôrdo a que pretendeu chegar o Ministro da 
Fazenda . 

Houve desapropriação de lastro e houve cassação de direitos que 
produziam vantagens . Que ha, pois, a inclemnisar ? 

Evidentemente a lei não se refere a simples propriedades elos 
lastros ele que o governo se apoderou; pois que estes representam 
somm; inferior áquella a que são obrigados os Bancos pelas respectivas 
commissões ; e, em vez ele receber, os Bancos ainda teriam de repô r 
alguma cousa por conta . 

Não é, pois, dessa mera restituição, por encontro de deve e have1·, 
que a lei cogitou, e sim das vantagens, que a posse desses lastros com 
a faculdade de emittir-l'hes teria proporcionado nos termos da lei de 
sua organisação, e da.s quaes foram privados por lei ou leis posteriores. 

Ora, desde que a lei de 23 de setembro, em vez de usar das expres-
sões: direitos ele que decahi?'(tm ou que lhe fo·ram cassados, usou deste 
ultimo verbo no presente, isto é, alludio a vantagens e direitos que ella 
propria cassava, dizendo: "que lhe são cassados"; parece claro que 
suppunha implicitamente insubsistente ou revogada a disposição do 
decreto de 17 de dezembro de 1892, que clava á perda do direito de 
emissão pelos Bancos regionaes o caracter de uma pena imposta em 
consequencia ele infracção do eontracto e na fórma do decreto ele 7 
de dezembro ele 1892 . 

A lei de 23 de setembro consider a evidentemente como cassados · 
por ella propria e não por leis anteriores o direito ele emissão dos 
Bancos regionaes e suas consequentes vantagens . 

Restabelece,. além disso, em seu verda-deiro fundamento o acto de 
cassação desse direito, isto é, funda-o no motivo do interesse publico, 
tirando-lhe este caracter, que lhe tquerem dar os Srs . Benedicto I,eite 
c Alberto Torres, de comminação ele uma pena. 

O que ha pois, unicamente, de vago e indeterminado nessa lei, é 
a base da apreciação ou avaliação quantitativa da inclemnisação de-
vida. E a esse r~~peito ella nada fixou. verdadeiramente ; não dispoz 
ele modo que habilitasse o Poder Ex~cutlvo a effectuar o accôrclo com 
a consciencia ou certeza de se ter cingido· á lei. ' 

A esse respeito diz a lei o seguinte (lê) : 
"A indemnisação será baseada sobre os juros elas apolices deposi -

ladJa·s clu?Ytnte o prazo de sett-s privilegias?" 
Em primeiro logai· a redacção -dá logar a uma ambiguidacle ma-

nifesta . Deve-se entender, como pretendem os Bancos reclamantes 
que se trata dos jtwos vencúlos, durante os prazos dos privilegias, Ol~ 
de accôrd? com a. letra e c?mo entendeu o Ministro da Fazenda, que 
se trata M/.8 ap.ol•tces deposttadas durante esse periodo ? 
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Ambas as intelligencias são n:dmissiveis, quer grammat.ical, quer 
juridicamente . 

Em segundo logar, e qualquer que seja a interpretação : que si· 
gnificação tem essa base? 

Como deve ser utilisada e applicada? E' um maximo da quantia 
a entregar como indemnisação pelos direitos e vantagens cassados? 

E como ·devem ser calculados esses juros e paga essa quantia ? 
Bem se vê que a lei contém neste ponto uma lacuna, que só outra 

lei póde preencher. 
O que ha a fazer não póde ser a computação ou determinação · 

quantitativa da indemnisação, nem mesmo da sua base nos termos 
do art . 5°, mas sim restabelecer essa base em termos claros, justos 
e precisos. 

O SR. JoÃo LoPEs - Nos termos do art. 5° . 
O SR . ARisTIDES DE QuEIROZ - Mas é justamente a impossibili-

dade de entender-se o art . 5°, nesta parte, que se trat'a ele supprir ou 
remediar . A base nem está regulada em termos claros, nesse artigo, 
nem estabelecida de modo a tornar-se exequivel o accôrclo sob a res-
ponsabilidade do Executivo . 

A interpretação que a commissão quiz dar segundo o seu projecto 
é de todo o ponto inacceitavel. 

Calcular integralmente os juros da totalidade dos depositas, con-
siderando-se estes convertidos ab iwitio em apolices-ouro, e durante um 
período inteiramente arbitraria, para pagar-se antecipadamente a im-
portancia desses juros ·COmo indemnisação, me parece um alvitre in· 
admissivel além elo razoavel . 

O SR. MAYRINK - Mas limitou-se o prazo a 15 :umos para isso. 
O SR . JoÃo LoPEs - E' que V . Ex. não reparou, o projccto 

consigna esse limite . 
O SR. ARISTIDES DE QuEIROZ - Mas pergunto : em que se baseou 

a commissão para fixar arbitrariamente esse prazo mesmo de Hí 
annos? Não é elle inteiramente -arbitraria? 

O SR. J OIÃO Lol'ES - E' por isso que ha pouco eu dizia que nos 
termos do art. 5° se mandava fazer accôrclo sobre esta base. 

O SR. ARISTIDES DE QuEIRoz - Além disso, Sr . Presidente, cal-
cular os juros correspondentes a um periodo de 15 annos e pagar 
adiantadamente essa importancia como i.ndemnisação, equivaleria a 
dar aos Bancos o usufructo de todos os seus depositas, convertidos a 
apolices-ouro, isto é, a pagar-lhes os respectivos juros a 4 %, durante 
30 annos; de sor te que durante esses 30 annos nem o tal fundo de 
garantia, que se tinha de constituir com esses juros, nem o Banco da 
Republica, a quem se dizia transferida a propriedade de taes depositas, 
teriam de ver um só real de juros de tão fecundas apolices, a não ser 
que o governo tivesse ele multiplicar por tres os juros fixados para 
n s mesmas apolices. 
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Accresce, Sr. Presidente, que esse modo de computar_ valor a~tual 

de títulos sujeitos a altas e baixas e a outras eventual~da~es a~nda 
maiores em um periodo de 15 annos, é, além de con~rar10 a razao e 
aos usos mercantis, por demais lesivo a quem os adqmre por tal p:~:eço 
e nas condicões actuaes do mer cado do cambio. 

Os jurõ's annuaes de uma apolice-ouro de 4 %, que importa hoje 
ao 1\hesouro em cerca de 1,20$, poderão importar amanhã ~m 40$, 
si o cambio attingir ao par. E, segundo o processo da comnnssão, os 
juros ·de 15 annos, ou antes de 30 annos, sobre ce!·ca _de_ 32 mil contos, 
serão calculados, na melhor 'hypothese, ao cambio hmlte de 24 pari.', 
ser entregues aos Bancos . · 

Tambem não concordo com a restricção que, collocando-se em 
extremo opposto, pretende fazer no calculo da indemnisação . o voto em 
separado dos Srs. Benedicto Leite e Paula Guimarães. 

Si a indemnisação não póde deixar de ser entendida no sentido 
de restabelecer aos Bancos ou restituir-lhes as vantagens a que se 
aspirou pela revogação de uma concessão ou de favores, que se lhes 
assegurou em fórma de contractos; favores que eram correlativos a 
onus contrahidos e a perigos, a que se expuzeram esses Bancos, claro 
é que o valor da indemnisação não póde ser considerado nem limitado 
pelo da importancia estrictamente devida segundo um calculo rigoroso 
de clev·e e haver entre os mesmos Bancos e o governo, suppondo-se em 
vigor os onus a que se haviam estes sujeitado, e privados ao contrario 
de todas as vantagens que lhes haviam sido asseguradas . Além do 
quantum precisamente calculado como correspondente ás sommas 
apropriadas e devidas pelo governo, quer como capital, que tomou na 
fórma da lei de 23 de setembro, quer como juros, que {levia, nos termos 
do decreto de 17 de janeiro, ha sem duvida alguma cousa mais a in-
demnisar. 

O calculo do voto em separado me parece pois estar aquem elo 
justo razoavel. 

Divergindo desses dons extremos e resumindo a minha opinião 
entendo, pois, que a indemnisação deve assentar sobre a condiçã~ 
preliminar da reintegração completa, até 23 de setembro de 1893 da 
situação juridica dos Bancos CI'eada pelo decreto de 17 de janeir~ de 
1890, e modificação dessa situação sómente a datar e nos termos da 
lei daquella data. · 
. Pelo_ ~ue as condiçõ;os de inde_mnis~ção c_or:espondente a dons pc· 

nodos differentes, ou as duas situaçoes distmctas elevem deferir 
nesses dous períodos . , ' 

E' sobre_ es~a base jurídica que assenta a solução que proponho 
em um, substitutivo q~e . vou apr~sentar; solução que me parece estar 
de accordo com o espulto da lei de 23 de setembro e em termos d3 
pre:enir todo o pretexto de reclamação ulterior por parte dos Bancos 
regwnaes. 

Na fórmll dessa solução a indemnisação ou antes as contas ent re 
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esses Bancos e o govemo liquidam-se, desde o começo das operaçõ~s 
até a data da rescisão, isto é, até 23 de setembro de 93, de ç:onform1~ 
dade com as clausulas do decreto de 17 de j aneiro de 1890; c dah1 
em deante conforme o espírito do art. 5° da mesma lei, entendido 
como na lettra do art. 2° do substitutivo. 

Essa intelligencia .suppõe que, cessando na data da lei o direito 
e as vantagens da emissão, cessam tambem na mesma data todos os 
onus e desvantagens a que estavam sujeitos os Bancos investidos desse 
direito. 

E como todo o lastro elos Bancos emissores deve ser considerado 
convertido em apolices de 4 % ouro desde a -data da lei, tornn.-se 
muito facil o calculo c muito precisa a base da indcmnisação; o que 
não succecle ao projecto da connnissão. 

Dizer que ''o accôrdo para a inclemnisação terá com o limite o pro-
dueto ele 15 annos elos juros elas apolices, que constituíram ou v•ierem 
a consl·iínú· os seus lastros nos termos ela. presente lei" é tornar ainda 
muito mais vaga a autorisação e mais irrealisavel o accôrclo, elo que 
já eram em vista do art. 5° da outra lei . 

Será impossível ao ministro chegar a accôrclo com o Banco com 
semelhante base. 

Mas, Sr. Presidente, passando a outra 01··clem ele considerações, 
devo dizer que o meu substitutivo não visa unicamente a solver o 
ponto em debate; mas tem igualmente por preve11ir ou sanar outros 
grandes inconvenientes ·da lei de 23 ele setembro. 

A inexequibiliclacle dessa lei estú reconhecidn c provada pelo pro-
prio facto ela sua inexecução ha dons annos. 

Não é sórnente o accôrclo com os Bancos rcgionaes que estú por 
fazer ; é a conversão dos lastros, é a sua transferencia, é a constituição 
do proprio Banco da Republica. As notas bancarias circulam sem se 
saber quem responde. pelo seu valor; as apolices estão na Caixa da 
Amortisação sem. se saber a quem pertencem e a quem pertencem os 
seus juros. Os Bancos estrangeiros continuam a funccionar no paiz 
sem se importarem com o art. 7° da lei, que lhes impoz a obrigação 
ele realizarem no paiz 50 % ele seus capitaes. 

Em summa, Sr. Presidente, reina o ca'hos financeiro como o 
uni co fructo da lei de 23 de setembro. 

Tratando-se, pois, de solver uma dessas muitas difficulclacles 
neadas pela lei, parece !file que a melhor opportunidade se nos offc-
rece {1~ remediar igualmente as outras. 

Mas ha um facto ele importancia capital, para o qual eu não 
posso dei;;:~u de chamar muito especialmente a attenção do Oougresso, 
a proposlto do assurnpto . 

E' este o facto : que o pensamento cardeal, que parece ou devia 
ter clictado a reforma attenclicla pela lei de 23 de setÍ:mtbro, foi com-
pletamente falseado e desvirtuado pela propria lei. 

A icléa clirectriz -do plano fin::niceiro e elas diversas tentativas de 
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reforma bancaria realisados no paiz desde a inauguração da Rep~l
blica tem sido esta, de nacionalisar, unificar e consolidar o nosso melO 
circulante . 

Quanto aos dous primeiros objectivos, a nacionalisação e a unifi-
cação, póde-se dizer, que, apezar dos_ en~rmes tTopeços que, encontra· 
ramos autoTes do-s decretos de 17 de Janeno de 1890 e 17 de dezembro 
de 1892, conseguiram attingil-os. 

Quanto, porém, ao terceiro, aliás o essencial, e que justifica os 
dous primeiros, os resultados teem sido, desde o começo, inteiramente 
negativos e lastimaveis . 

Fosse por comprehensão incompleta elo papel dos lastros de ga· 
rantia em título-s da -divida publica; fosse pela pressão insupperavel 
das circumstancias da occasião, o f acto é que pelo que respeita á 
consolidação e consequente valorisação do nosso meio circulante, 
aquelles dons decretos só fizeram aggravar o mal de que j á se resentia 
essa moeda. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um a parte . 
O SR . ARISTIDES DE QuEIROZ ~ O nobre deputado bem sabe que 

o pensamento primitivo, donde se gerou o systema financeiro, institui-
do na America do Norte pelo ministro Chan em 1863, e que serviu de 
guia ao Governo Provisorio, como ouviu V. Ex., autor do decreto de 
17 de dezembro de 1892, foi este : "bancar sobre o decreto publico", 
quer dizer, fazer moeda nacional sem ser papel a descoberto emanado 
directamente do Thesouro, mas moeda tendo por ·fundo de garantia o 
credito uniforme e solido do Estado, alliado ás vantagens de caracter 
particular do orgão emissor . 

Mas ~ . Ex. sabe tambem que esse meio e esse processo, tão 
fecundos e efficazes, são precisamente fecundos e efficazes como . meio 
e processo de transição, como ·Caminho para o regimen da circulação 
bancaria livre e convertivel, e não como uma ,solução definitiva, um 
estado puramente -do regimen monetario de um paiz. -

O SR . SERZEDELLO CoRRÊA - V . Ex . comprehende que eu não 
podia modificar o ,systema estabelecido. Não construi edifício com ma-
terial novo; aproveitei o material existente. 

O SR. ARISTIDES DE QuEIROz - Podia ter substituído e corri o-ido 
o vicio essencial, que prejudicou o systema estabelecido pelos dec1~tos 
anteriores . 

O que prejudicou o plano e inutilisou todos os esforços do Minis-
'tro da Fazenda do Governo Provisorio e de V. Ex . f di jnstament\l 
o cl~feito ~e ~mllificar por uma disposição legal aquillo 1~10smo que 
clev1a constltmr não sómente o fundo de garantia da moeda fiduciaria 
mas tambem e pr~ncipalment~ a fonte dos reeursos mais precisos par~ 
preparar-se e ass1gnar-se a í:utura conversão dessa moeda em moeda 
real, isto é, em ouro ou papel conversível. 

_ Baseou-se a emissã? sobre o credito. publico, sobre apolices; mas 
chspoz-se que essas apol1ces clesapparecenam, primeiro os seus juros e 
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ellas proprias, no fim de um certo prazo, deixando em seu loggr t l-
. guma cousa que certamente não seria ouro nem mais fundos publicos. 

Üra, o que constitue o fundo de virtude e de efficacia do systema 
americano não é o facto de ser o lastro constituído por títulos solidos 
da divida publica, mas sim e principalmente o constituir-se com essa 
especie de lastro a propria fonte dos recursos reaes, i sto é, do ouro 
indispensavel ao estabelecimento do regimen da conver·são . 

Não havendo ouro no presente, essas apolices Tepresentam credito 
sobre o futu ro, saques sobre a renda. futura da Nação, e esse credito 
se realiza em capital, essa renda se arrecada e se accumula em valor 
real, lenta e progressivamente, por meio dos juros, que são ou devem 
ser pagos em ouro. 

E' nisso que reside todo o segredo, toda a virtude do systema.; e 
dahi a natureza especial destas apolices de juro omo; dahi a sua ap-
plicação aos lastros das emissões dos Bancos nacionaes. Elles c1·e ::uu 
o fundo real indispeusavel ú convertibilidade das notas em circulação. 

:Mas o que fizeram os decretos de 17 de janeiro e 17 de dezembro? 
Anniquilaram previamente essas apolices, decretando o seu :mniquila-
mento dentro de pequeno prazo . Procederam do mesmo modo que o 
avaren to do apologo da gallinha dos ovos de ouro; mataram a gallinha 
suppondo encont r ar dentro todo o ouro dos ovos que ainda pudesse 
pôr. 
. O S1~. SERZEDELLO CoRRÊA - M &s essa uão era a base da reform a. 

O SR . ARISTIDES DE QuEIROZ- Era a base da reforma de 17 de 
janeiro de 1890, e V . Ex. não a supprimiu em 1892 . 

Sobre o fundamento de reduzir os cargos da divida publica, o 
systema creado e que ainda vigora, impossibilitou totalmente o adven t.o 
de um regimen da circulação convertivel, e enfraqueceu consideravel-
mente, em vez de conaolicla.r, o meio circulante actual de curso f or-
çado. 

A reforma sacrificou· totalmente aos interesse·s passageiros da. 
divida fundada da União, os grandes interesses sociaes e permanen tes 
do meio circulante nacional . 

O decreto de 17 de dezembro de 18!.l2, referindo-se ás apolices-
lastr os elo Banco da Republica do Brazil assim dispõe : (lê) 

" Art. 8 . o os juros das apolices pagos ao Banco serão esm··iptwra-
rlJos em fundo especial denominado - gamn tia da emissão, - e cles-
tina·do .a cob1·i?· a dJ.iffe1·ença enif1·e o va)lm· dos deJJOs;itos e o d'as notas . " 

" Cobe-rta a differença o Theso•u.1·o de>ixará /]e paga1· .iu1·os. " 
Ora, aqui está completamente falseado o principio basico do sys-

tema.; completamente burlado o fim para que foram CI'eaclas essas 
apolices-ouro ; completamente adiada para as kalenclas gregas a crea-
ção de um fundo em capital real, sem o qual é absolul;amente impos-
sível a conversão elas notas. · 

Ent ret anto, Sr . Presidente, V. Ex. não ignora que, antes ele ser 
acloptado na America do Norte e applicaclos em outros paizes, já esse 
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systema ou prosesso de formar oapibal, bancando sobn o credito pu-
blico,- havia sido utilisado na. Inglaterra; e foi sobre elle que se fun-
dou o grande "Banco de Inglaterra". . . 

Alli h a o lastro estatico constituído por títulos .da di v1da pubhca e 
que v~m -desde as origens do Banco; e ha o fundo de conversão em 
ouro, -que se constituiu com o producto accumulado desses mesmos 
títulos. 

O camin'ho para o regimen da conversão foi na Inglaterra o 
mesmo que na .America do Norte-

Aqui, a lei de 23 -de setembro obstruiu cuidadosamente esse ca-
minho. 

Tratou-se de supprimir os juros da divida publica, e não ele ap-
parelhar os meios para chegarmos um clia ao regimen da circulação 
metallica ou conversível. 

Manter indefinidamente um 'titulo de divida, um papel f iducia-
rio, servindo -de garantia a outro titulo de divida - a nota, - e 
realizar os juros do primeiro sempre e i.nval'Íavelmente sob a mesma 
fórma de titulo creditorio - nota ou apolice, - é manter indefinida-
mente o mais fallaz dos ci.rculos viciosos, é querer ser eternamente 
estacionaria no s·tatuo-qtw do curso forçado. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - V _ Ex. não leu en tão a lei. 
O juro dessas apolices era juro-ouro-
O SR. ARISTIDEs DE QuEIROZ - Mas que importa a simples de-

nominação si, de facto e como a propria lei admitte expressamente, 
esses juros são apenas esc1'·iptu1·ados ou são pagos na mesma moeda de-
preciada, que elles garantem, e conver tem-se assim sempre na mesma 
ou em novas dividas, de realisação indefinidamente adiados ? 

Pergunto ao nobre deputado: Qual o fundamento ou convenien-
cia, que determinou e justifica. a 01·eação deste titulo especial - a 
apolice ouro ? 

A que vem esta ·qualificação, qua11do não ha outra unidade de 
valor, senão o ouro, representada na expressão de qualq~1er titulo 
ou ele qualquer preço ? 

Pois o valor que uma apolice de qualquer especie representa e 
exprime não é valor em ouro ? 

N ão, a apolice 1ouro não quer dizer uma: apolice representando 
valor actual invariavel em ouro expresso ao par com a nossa moeda. 

E' uma apolice cujo juro deve ser pago ou realizado effectiva-
mente em e'specie ouro na razão elo valor nominal ela mesma apolice 
supposta sempre a paridade das moedas_ Assim concebicla é que ella 
foi invm: tada pelo tino financeiro dos americanos e póde ser u tilisada 
como o 1nstrumento ele preparação elo regimen de conver são metallica. 

O SR- SERZEDELLO CoRRÊA - P erclõe-me V. E x_ , mas o fim não 
era esse - q fim era poder-se em occasíão opportuna a brír cotação 
no estrvng(~ll'o para essas apolices _ . 

O S:t~. AJ.USTIDES DE QuEIRoz - Não. I sso seria apenas realizar 
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novos emprestimos no estrangeiro, e termos então de mandar para lá 
esse mesmo ouro, producto dos juros, que deveriam ficar na caixa 
do Banco . 

O fim da apolice-ouro é, <' só eleve ser, precisamente este de 
realizar c constituir no paiz um fundo real metallico, que, acc~lm~llado 
á medida do desenvolvimento ela riqueza do paiz, possa constltun ern 
prazo curto um stoclc sufficiente para garantir a convertibilidaclc da 
circulação ficluciaria. 

A essa conversão jámais se poderá chegar, desde que indefinida-
mente se mantenha como fundo ele garantia unicamente títulos de 
credito, por mais solidos que sejam e ainda que representem muitas 
vezes a importancia da emissão . 

Si não ha possibilidade elo Estado pagar juros em om o, isso seria. 
outra questão . 

Mas, como ia dizendo, de nada vale ele facto. ao portador da nota. 
rk cnrso forc-ado . n. cxistencia, qu a.si sempre ]Foblernatic!l, des>"•fl mns~:l 
rle t ir.ulos dormindo silenciosa nas arcas do Thesouro ou nas bmT<'-' 
·elos Bancos a titulo de garantir a nota; porque, si o Estado cbeç·aT :i 

não pocle1· pagar a importnneia da llOta, mniio menos o poderá fa;~,er 
a ela apolice . 

Esse la stro em credito tem mu effei to todo coJWCJJcion[J] n ilh)so-
rio, ·como siinples garantia cst.a.t.ica. O seu v:Jlor e o sen effeito RÓ-
nwnt.B se tornam reaes e influem sobre a valorisação da nota cir-
culrwt.e, si e quando se lhes junta a probabilidade on a certeza de 
uma Gonversão ou realiza(}ã.o effectiva, actual ou proximn , elo valor 
da noi'n. peln exist.oncia ou formação ele um .f'wndo 1·eal em especie. 

Si não fôr nssim, como õe poderá cheg·ar um dia; pergunto eu ao 
nobrB denutado. ao regimen da conversã.o? Como e de onde nos ha do 
vir afi11 al o eapi tal, o ouro preciso p:ll':l occoJ.Ter a r.ssa conversão ? 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊ11 - E 11ergunto a V. Ex. : que outra 
garantia podia eu dar a essa emissão? 

O SR. AmsTIDES DE QuEIRoz- V. Ex. deu n garnntia d11s npo-
lices, constituiu a: parte dormente ou estrttica elo lastro, que offerece 
uma certa gar antia vap:a para casos extremos, ele liquidação, de crises, 
etc . , casos em que aliás tanto valeriam os títulos garanticlós com os 
que garantem; mas não curou de formar a parte movei ou dynamica 
desse lastro, que tem outra missão e outra funcção: garantir. a con-
versão corrente, a conversão normal determinada pelas variações ela:! 
relações ele offerta e procura. entre as duas moedas - a externa e a 
interna - a nota e o ouro . 

E' preciso ao menos i.tdmittir em hypothese que havemos de 
chegar um dia a esse regimen. E não ha outro meio. não 'ha outro 
proeesso conhecido sinão este elo fundo ela conversão ~onstituido gra-
dualmente por meio ·de apolices - juro-ouro. 
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O Su. SERZEDELLO CoRRÊA - E' justamente o da reforma de 17 
de dezembro; nós, porém, estamos ainda longe disso. 

O SR. ARISTIDES DE QuEIROZ - Estaremos longe emquanto con-
tinuar prohibido pela lei o unico meio que ha de alcançar-se tal 
desideratum. 

O SR. SEHZEDBLLO ÜoRitÊ:\ - Supponha V. Ex. chegado o mo-
mento da conversibilidade . .. 

O SR . ARISTIDEs DE QuEmoz -- De onde sahiria o ouro para isso 1 
O Srt. SERZEDELLo OormÊA - Naturalmente da venda das apo-

lices. 
O Su . ARISTIDEs DE QuEIROZ - Eis ahi : seria preciso recorrer a 

uma operação difficil e movimentar todo o lastro em um dado mo-
mento. 

O Sn. SERZEDI<JLLo CouRÊ.a - Si o cr·edito publico estivesse man· 
tido, ellas teriam cotação. Acaso V. Ex. acredita que seria possível 
fazer a conversão sem a movimentação do lastro? 

O SrL AmsTrnEs DE QuEIRoz - Certamente, desde que para esse 
fim é destinado, como supponho, não o lastro estatico em apolices, 
que deve manter-se em ser, mas o fundo especial de conversão-, cuja 
funcção é acudir a esta conversão que se opera naturalmente, e não de 
uma vez nem de toda a emissão, mas sómente daguella parte que se 
torna, excedente ás necessidades do commercio interno ou vae á com· 
pra de ouro para satisfazer compromissos externos . 

A parte estatica dos lastros não se movimenta, nem se convert'e 
em paiz algum, sinão em casos cxtraordinarios de verdadeiras crises . 

Em sumrn a, senhores, o juro-ouro, mas ouro real, pago como con· 
tribuição necessaria, pela Nação interessada na valorisação ele sua 
moeda, ta l é o unico meio racional, o unico meio experimentado de 
preparar-se a possibilidade do regimen da conversão em nosso paiz. 

Com um lastro de quatrocentos mil contos, por exemplo ele apo-
lices-ouro, depositado como garantia da emissão que temos em circula-
ção, póde ac.har-se constituído, no fim de dez annos, um s,toclc me· 
tallico, sem ftmdo de co.1w~r~ão, de ceuto e sessenta mil contos; e com 
esse fundo já se tornará certamente possível inaugurar esse regimen 
e abolir-se o curso forçado desde que, por outro lado, tenhamos con-
seguido regular o equilíbrio ele nosso balanço internacinal de modo 
que as sommas, a remetter annualmente em ouro para saldo, se con-
servem ordinariamente aqliem desse stoclc metallico assim adquirido. 

Não ha sinão dous meios possíveis de adquirir ouro, e que ha· 
vemos de forçosamente empregar para adquirir a somma de que pre-
cisamos como instrumento in dispensa vel ás nossas permutas, seja cir-
culando em especie, seja garantindo notas conve1:siveis. 

Estes dous meios são: a economia e a producção . 
A apolice-ouro é o meio ele recolher e accumular as economias 

da Nação; o desenYolvimento das inclustl'ias nacionaes é o meio de 
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augmentar a producção e fazer saldos a nosso favor uo halanço lU· 

ternacional. 
Uma medida é complementar da outra. 
E' força confessar, Sr. Presidente, que no gráo de accei tl.l ção ou 

no valor da moeda fiduciaria comparativamente ao ela. metallica, 
muito pouco ou nada influem a natureza e a importancia disto que se 
chama lastro de garantia, desde que essa moeda· fiduciaria circu~a .com 

- curso forçado, e a existencia desse lastro não augmenta nem dnmuu.c 
a possibilidade de reduzir a ouro o valor da nota; desde que a possi-
bilidade de converter em ouro a apolice de garantia não é maior cb 
que a da conversão immediata na nota. 

A prova, a mais cabal, que temos desta verdade está neste fact.o 
muito notorio - que o papel-moeda elo Thesouro entre nós tem agio 
geralmente sobre as notas bancarias. 

Entretanto, est as que têm como aquellas a responsabilidade c a 
fé de governo, tem ele mais a garanti a dos lastros e a dos ('Tcclilos 
dos Bancos emissores. 

Que vale, pois, a existencia dessa especie ele ga ran ti:1 cxcessu 
sobre a simples condição do curso official, legal ou forçado'! 

Nada. E disso estamos tão convencidos, nós todos, qne não du-
vidaríamos do effeito que a encampação pelo governo produziria sobre 
a valorisação elas notas que temos em circulação . 

O actual :Ministro ela Fazenda, por exemplo, como os demai s sm-
tentadores do projecto de encampação, que se discutia no Senado, ha 
dons annos, acreditavam mesmo firmemente que era este o melhor c 
niais prompto meio de valorisar a nossa moeda circulante : - retirar-
lhe totalmente a tal garantia dos lastros, e ainda mais supprimir a 
uma das firmas garantidoras, a do Banco da R epublica, deixando 
como uni co fiador a Nação ou o Thesouro . 

Figuremos ainda a hypothese de que, em logar do governo, se 
apresentassem os Srs . Rotschild declarando encampar toda a nossa 
emissão fiduciaria , no Yulor ele setecen to~ mil con tos, 'as~urn indo <I 

responsabilidade do seu resgate e fixm1do o prazo de ·dons ou tres 
anno.s para abrir a sua conversão, á vontade, subsistindo até esta 
época o curso. Pergunto e dirijo-me especialmente ao nobre deputado 
por :Minas, o Sr. Ma.yrink: 

·Qual seria o effeito produzido sobre o valor da nossa moeda? 
Não subiria ella de preço? Não se elevariL o cambio? 

O SR. 1YIAYR.JNK - Absolutamente não. 
O SR . Fn.A.NCISCO GLicmuo - Si puzessemos em Londres réis 

700 . 000 :000$ em ouro. 
O SR. ARISTIDEs DE QuEIRoz - Extran h o a resposta elo nobre 

deputado por Minas e penso que não me fiz hem comprehender. 
R€pito, portanto, snpponlwmos que por qualquer mot.i v o, como 0 

ele uma grande sympathia ou gratidão pelo Brazil, os banqueiros 
Rotschild as~umissem a msponsabiliclade ele todo o papel que temo . 
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em circulação, garantindo a sua conversão. á vista e_ á vontacl~ ~e~tro 
do prazo ele dons ou tres annos; pergunto : que effelto procluzn1a 1sso 
sobre o valor desse papel, que é a nossa moeda? 

O SR . MAYRINK - Completamente nullo; porque a Nação Bra-
zileira vale mais que os Srs . RotschilcL 

O Srr . ARISTIDES DE QuEmoz - Admira-me em todo o caso a res-
posta de V. Ex . · 

Não h a duvida em que a Nação Brazileira vale mais que os 81's. 
Rotschild; mas, não obstante, acredito que o 11osso papel subiria 
immecliatamente de valor; que o nosso cambio se elevaria considera-
velmente. 

O 81{. Fl{ANCISCO Gr.ICEltiO - Eu desejava que V. Ex. me de-
monstrasse isso . 

O Sn. AmsTIDES mJ QuEnwz - E' uma verdade que não se de-
monstra, porque é por clemai.s intuitiva ; e nenhuma demonstração 
t'heorica é capaz ele angmentar a c01wicção de que cada um ele nós já 
se acha possuído a respeito . 

P ela minha parte acredito que o nosso papel se valorisaria a tal 
ponto que passaria até a ter curso na Europa. As notas do Thesouro 
transformar·se-hiam em verdadeiras cambi'aes, procuradas com em-
penho na praça. 

Quero provar com este ar~:rumento, Sr . Presidente, que a fun-
cção ou a acção dos lastros de emissão constituídos exclusivamente por 
títulos dn divida publica é completamente nulla e nada in±1ue sobre a 
valorisação da nota emitticla com circulaçiio legal ou forçada. 

Quero provar que o poder acquisitorio e libcratorio ela moeda 
fiduciaria, o valor da nota, nasce e forma-se de clous elementos essen· 
ciaes, que são os faetoms desse valor e que não lhe podem ser minis· 
traclos por um simples deposito ele bons títulos. 

Esses factores são : 
1 ", o cunho da lei, isto é, a sancção legal, cu1e cousagra e na· 

cionalisa a circulação convencional ou habitual ; 
, 2°, a certeza m\ probabilidade da realisação effectiva, em qualquer 

tempo, ou em prazo curto, elo valor que a nota apenas represeuta. 
A legalidade, em primeiro lagar; depois a ~·ealidacle, tacs são os 

elementos ele força ela moeda :ficl1,1Ciaria. 
Ora, si a legalidade é facil ele dar por um decreto, nem por isso 

a realisahilidade lhe pódc ser garantida por um deposito de apolices, 
que por sua vez dependem de realisação, e que se tornam mesmo incon-
vcrtiYcis, porque são inalienaveis. 

E' preciso, portanto, Sr. Presidente, si queremos deveras consoli-
dar e valorisar o 110sso meio circulante, dotal-o quanto antes deste se-
gundo elemento de valor, ele que carece absolutamente: a possibilidade 
on probabilidade proxima ela sua conversão á vontade elo portador. 

Fornecer esse elemento, creanclo pelos · seus juros em ouro o fundo 
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de conversão, essa ·é que é a verdadeira funcção ele Yordadeirn utili -
dade dos lastros em apolices ouro. 

Não é pela repentina transformação dessas apolices c moeda mc-
tallica em um certo dia, e não se sabe quando, que se ha de começar 
a conversibilidade. 

Seria uma tentativa ou uma operação absurda; pois que o ouro 
assim realizado constituiria um emprestimo contrahido cujos títulos 
viriam a ser essas mesmas apolices; e não mudaríamos conseguinte-
mente de situação, porque o ouro realizado voltaria p ara o estrangeiro 
nos juros a pagar annualmente. 

Em COJ!clusão, prevalecendo-me elo ensejo, que me offerece o pro-
. jecto em discussão, e, acreditando que as circumstancias do paiz no 
momento não impedem, antes favorecem a modificação ela lei ele 23 de 
setembro, no sentido em que a reputo neccssaria, entendi consignar 
no meu substitutivo outras disposições que, não se referindo, é verdade, 
ao objecto especial elo projecto, se relacionam tod·avia com elle. 

Não é uma reforma banearia o que proponho, e menos ainda uma 
reforma do plano ou regimen financeiro em vigor. São apenas modifi-
cações, melhoramentos na lei de 23 ele setembro ele 1893, no sentido, 
sobretudo, de prover á CI'eação do fundo de conversão, de qnc acabo 
ele trata r. _ 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. que a hora está esgotnda. 
O SR. ARisTIDEs DE QuEmoz - Neste caso deixarei parn completar 

em outra oceasião as considerações que tinha a fazer ainda sobre antros 
pontos da lei alterados no substitutivo. 

Limitar-me-hei por hoje á leitura do meu substitutivo, que é o 
seguinte (Zê) : 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.0 O decreto n. 183 O, de 23 de setembro de 1893, será exe-

cutado com as modificações e de accôrclo com as disposições constantes 
da presente lei. 

SzrbS'iJiutivo Ai. Art. 2.0 Para execução desse decreto na parte 
Queiroz em que provê á unificação ela emissã.o bancaria 

e uniformidade do respectivo lastro, o Poder E xe-
cutivo entrará em accôrclo com os antigos Bancos emissores para 
o fim de regularem-se e liquidarem-se os seus direitos c obrigações so-
bre as seguintes bases: 

1." Os bancos emissores recolherão á Caixa de Amortização, em 
notas de qualquer padrão, e dentro do prazo ele um anno, toda a im-
portancia de suas, respeetivas emissões. 

O governo lhes restitui rá, em apolices de 4 %, ouro, ú medida que 
forem sendo recolhidas essas notas, valor equivalen te, até a importan-
cia total dos depositas cffectivamente realisaclos como garantia daquel-
lns emissões; sendo o deposito - apolices ~- avaliado pelo seu vn1or 
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nominal e o deposito - ouro - calculado ao cambio do dia 23 de se-
ttOmbro de 1893. 

2.a O governo entregará aos Bancos emissores, em apolices ge-
raes de 5 % ou em moeda corrente: 

1 o, a importancia dos juros das apolices depositadas, calculados 
integralmente e vencidos desde a data do deposito até 17 de dezembro 
de 1892; 

2°, a importancia dos juros correspondentes á totalidade elos de-
positas effectivamente realisados ( apolices e ouro), e a contar de 17 
de dezembro ele 1892, calculados esses juros como si a conversão de 
taes depo,sitos em apolices ouro se tivesse effec1uaclo desde aquella data. 

Os juros-ouro até 17 de dezembro de 1892 serão calculados ao cam-
bio do dia do deposito da apolice. 

De 17 de dezembro de 1892 até á data ela entrega das novas apo-
lices, na fórma da base 1", serão calculados ao cambio 20 ds. 

3.a Deixarão de vencer juros as apolices, de que trata a base 1", 
que, por falta do reoolhimento da,s notas no prazo alli marcado, deixa-
rem de ser entreg11es no fim desse prazo. 

Art. 3.0 Salvo a faculdade de emittir notas ao portador e á vista, 
são mantidos aos Bancos organisados sob o regimen do decreto n. 165, 
de 17 de janeiro de 1890, todos os direitos e privilegias concedido,s 
pelo mesmo decreto, e que não estejam explícita ou implicitamente re-
vogados na presente lei. 

Art. 4.0 Para o fim de reconstituir-se em bases solidas o novo insti-
tuto da emissão nacional e consolidar-se o fundo de garantia dessa 
emissão dando-lhe fundamentos reaes, o Poder Executivo entrará em · 
accôrclo com o Banco da I{epublica, no sentido de: 

1.0 Elevar o seu capital a 200.000 :000$, pela emissão de novas 
ucções; sendo o capital addicional convertido em apolices-ouro de 
4 % até á somma necessaria para completar-,se o lastro-apólices fi-
xado no art. 8°. 

2. 0 Liquidar, dentro de prazo determinado, os seus títulos de car-. 
teira de natureza incompatível com o gráo excepcional de segurança 
e garantias, que deve offerecer a toda a nação interessada, o Banco 
que se constitue orgão dos interesses financeiro~s excepcionaes. 

3.° Fazr effectiva, dentro do minimo prazo possível, a substituiçáo 
das notas em circulação por outras de typo uniforme. 

4.0 Reformar os seus estatutos em conformidade com as disposições 
desta lei. 

Art. 5.0 Além ela superintendencia exercida pelo presidente de no-
meação do governo, exercerá este a sua fiscalização sobre o Banco da 
Repnblica do Brazil por intermedio de uma commissão fiscal, com-



-433-
posta de funccionarios superiores do Thesouro designados pelo Pre-
sidente da Republica, em numero de tres. 

Essa commissão funccionaní. durante tres anuas, sendo annnal-
mente renovada pela substituição de um de seus membros, a começar do 
segundo triennio, e perceberá a gratificação que lhe fôr arbitrada pelo 
governo. 

lht. 6. o Ficam revogadas todas as disposições legaes e clausulas 
contractuaes relativas :í. reducção e applicação dos juros das apoli-
ces constitutivas do Ja,sfro de garantia das emissões bancarias. 

§ . .. Todo o lastro existente ou que fôr depositado como garantia 
da emissão a cargo do Banco da Republica do Brazil serft convertido 
em apolices de 4 % - ouro, do valor nominal de 1 :000$ cada um~t. 

§ . . . Os juros dessas a1~·olices serão pagos annualmcnte em ouro e 
1·ecolhidos a deposito no banco, para const.üuirem um fundo que se 
denominará - f'nndo de conveTSão -, destinado á effectiva conversll.O 
aas notas logo que seja abolido o curso forçado pela fórma prevlsta 
nesta lei. 

'§ 3.0 Antes de ser legalmente estabelecido o regimen da conver sl· 
bilidade dos termos acima indicados e sem prévia autorisação legis-
lativa, não poderão ser empregados nas tl'ansacções do Banco, nem uti-
lisadas pelo governo, quer o lastro de garant.ia em apolices qner o 
fundo de garantia em ouro. 

Art. 7.0 Emquanto subsistir o rcgimcn do curso forçado, fica rc-· 
strictamentc limitada a 600.000 :000$ a circuLação fiduci-:uia do paiz, 
inclusive o papel-moeda do Estado. 

Paragrapho unico. O governo providenciará de accôrdo com o 
Banco sobre a retirada de todo o papel exc~dentc áquella importancia 
e sobre a suhstitnição de todo, o papel-moeda do Estado por notas 
do Banco. 

Art. 8.0 O lastro de garantia constituído em apolices será na razão 
de dons terços da emissão realisada, ficando assim fixado em réis 
400. 000 :000$ o seu maximo correspondente á maxima emissão auctcr 
risada . 

§ ... O outro terço da emissão será coberto pelo fundo de con-
versão constituído em ouro com. os juros das apolices. 

Art. 9.0 Uma vez realisada em ouro a importancia de um terço 
da emissão calculada 110 par, será i~so facto declarada a conversibili-
dade das notas e abolido o curso forçado. 

Paragrapho unico. Dos juros das apolices-lastro cleduzir-se-ha 
desde então a metade, que ficará depositada no Thesouro, para con-
stituir um fundo ele resgate gradual da's mesmas apolices. 

Art. 10. Ficam revogadas todas as clausulas de contractos ant.o-
riores relativos ao resgate do papel-moeda do Estado. 



-434 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorisado a fazer as ope'eações 
de credito que forem necessaria-s para execução desta lei. 

Art. 12. São revogadas as disposições em contrario. 
S. R. - Sala elas sessõe•s, 17 de setembro ele 1895. - Ar'rist/j,des de 

Q1C.eiroz. ( '~) 
Fica a cliscus·são adiada pela hora. 

SESS1\.0 DE 19 DE SETEMBRO 

O Sr. Mayd~nk (rnovúnento de (â;tenção ) - Sr. Presidente. A 
petição dos Bancos regionaes emissoros, affecta pelo governo ú Camara, 
dividiu a Commissão elo Orçamento em t res grupos: · 

Um constituído pelos Srs. Alberto Torres e Ai.1gusto Montenegro, 
que opinaram pela incompetencia elo Congresso para tomar conheci-
mento ela· ll!ateria; outro pelos Sr.s. Benedicto Leite e P aula Guima-
rães que, opinando pela competencia, estabeleciam, entretanto, bases 
tão restrictas, que autorisavarn a presumpção de não ser acceitas; fi-
nalmente, o terceir:o pelo Sr. João Lopes, Augusto Severo, Lauro Mui-
ler e o orador, que, COI1Cordando com a cornpetencia, entenderam, po-
rém, estender as bases para o accôrdo além elos limites do segundo gru-
po, votando com restricções o Sr. Lauro Müller. E tendo eu t idO fr hon-
ra de ser nomeado relator elo parecer que concluiu pela apresentação 
do projecto que orá ' se discute, venho dar as razões em que me fundei 
~· no mesmo tempo responder aos oradores que· 1ne precederam. · 

Sr. Presidente, parecB que os oradores que se · empenharam na dis-
cussão buscaram no ·decreto n. 1.154 ele 7 de dezembro de 1890 a 
chave para escl:ueceT a questão; mas quer parecer-me tambem, que, no 
corrrr ela discussão se a f•astaram elas disposições que serviam ao caso 
c por isso chegamm a conclusões que nüo se acordam com o direito e 
a :i ustiça. 

Sr. P residente, o decreto de dezembro no art. 4° marcou o prazo 
de clous annos pura os bancos completarem suas emissões, comm.i-
11fmdo-lhes a pena ele clecahirem do direito de emittir si o não fizessem. 

Foi só o que estabeleceu em relação aos privilegias de emissão fa-
cultados pelo decreto ,n. 165 de 17 de janeiro de 1890. 

Na da absolutamente determinou sobre transferencias de lastros elos 
baneos para o da Republica. 

O SR. ALmmTo ToRRES - Em paragrapho desse artigo mandou-se 
passar para o. Banco da Republica a emissão já feita e V. Ex. compre-

\ '') Na sessão de 18 f a llou o Sr. .-\l>berto Torres. O disct'-rso ni'to con s tfl 
1•Js Ann.cteil , 
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h eJJClc que o Ban co ela Heplihlica m'to podia fi t.:a r respomarel pelas 
omi•ssões, sem ficar com os lastros. 

O SR. J\L\YRIN K - V . Ex. h a de permittir-Iuc que continue JUI · 
t!ha exposição e nella .me esforça rei c1h dar respo~t.a á perguntn que 
V. Ex. foTmulou. 

O decreto de 7 de dezembro, Sr. I'residen te, f ixando o prazo ele 
dous annos para o preenchimen to elas emissões, alterou profunclamenlc 
~~ disposição do decreto de 17 ele janeiro de 1890, instituidor dos Bancos 
r egionaes, porque ahi ·Se estabelecen que o capital seria consti tuído nfl. 
l'azão mínima de 10 ~/, . 

Não marcou prazo; c, é ele bom senso, não podia. fazel-o, porque 
as emissões dependendo de um milhar de circumstaucias, entre as quaes 
reconhecida defficienciP. elo numer aria no mercado, tem de su]:nnet-
ter -se ás leis ela opport,_m iclade e assim não podem, em ahsoluto, ficar 
snbordinadas a prazos fataes c~ zn:ior-i esta belcidos. 

Foi, pois, na fé que regulariam os princípios estatuídos do decreto 
n . 165 de 1890 que os banws se organisaram e, nessa fé permanece-
ram, até que foram sorprebendiclos pelo decreto n . 1.154 de 7 de dezem-
bro ele 1890, quando já hfl.viam recolhido ao Thesouro N acionai cerca 
de vinte e qua tro mil coJJiw· de r éi s em apolices c tomados sérios com-
pronnssos. , 

Foram, portanto, victimas de uma imposição; mas cujos effeitos 
não i r iam além de - privar os Baucos da faculdade de emi ttir_.=-; 
isto é, não affectar os seus lastros, nem qnnesquer outros interesses. 

Em meu humilde modo de ver, Sr. Presidente, essa fixa ção de 
pmzo só por si bastaria para destruir o laço que liga os Bancos ao go-
verno, ammllando as obrigações reciprocas que constituem a viela el o 
eon tracto acceito por ambos. 

Mas ainda como jnstifieativa clessn opinião se:ja -·mc lici1o ler o 
;Ht. 4° elo decreto n. 165, ele 1890, que diz : 

Para que os Banc01s possam pretender os faym·es elo presente de-
creto e gozar da facnldacle da emissã.o ele not.as; cle l'em obrigar-se em 
favor do E stado. 

Deduz-se conseguintemente elo texto deste artigo que os Brm cos 
qttc 'não acceitassem as obrigações ahi impostas, nfto poderiam gozar 
elos favores concedidos pelo alludido decreto 11. 165 ele 17 de jm1eiro ele 
J 390. Isto me parece logico. 

Vejamos quaes são esses favores, que constam: 
Art. 3.0 E' concedido aos Ban cos fu11C1ados 110s termos do pro-

sem te decreto : 
\a.) cessão gra tuit n ,. á discl'i p ção elo goveru o, de tenas clevolu tn s, 

na zona ela sua circumscripção, para localisação de colonos e funcln -
ção de estabelecimentos industriaes de qualquer ordem; 

b) preferencia, em igualdade. de condição, na construcção ele cs-
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ti·ada de feno e outras obras e melhoramentos projectados pelo go-
verno; 

c) preferencia em condições iguaes para exploração de minas de 
qualquer especie, comprehendidas na sua circumscripção territorial e 
bem assim para exploração de canaes e communicações fluviaes, que 
servirem ás di tas minas ou dellas se avisinharem. 

d) prefercncia em ig·ualdade de condições, nos contractos com o 
governo sobre objecto ele colon isação e immigração na sua circum-
scripção tenitorial ; 

e) direito de desapropriação nos termos da lei n. 816 de 10 de 
julho ele 1865 e seu Regulamento, que baixou com o decreto n. 1.604 
de 27 de outubro elo mesmo anno e bem assim isenção de decimas, im-
postos e direi t.os aduaneiro.s para os estabelecimentos industriaes que 
fundarem, emquan to os houver sob su a administr ação, e materinl 
de qualquer especie, que importarem com destino e applicnção a es-
srs estal>elecirnentos, estradas de feno, exploração de rios, minn•s c ou-
tras fontes de producção. 

Art. 1.0 Pockrão emittir 1ilhc1es ao portador os Bancos que se 
fundarem com autorisação do govern o e cujo fundo social foi consti-
tuído com apolices da divida publica - moeda corrente ou ouro --
observadas as disposições seguintes : 

~ 2.0 (Trata do capital fixad o aos Bancos). 
E ste capital será rcnlisado em prestações nunca inferiores a 10 % 

e convertido em apolices, as qunes se averbarão em nome dos respecb-
YOS bancos com a clausuln ele inalienavei•s. 

§ 12. O prazo de duração destes bancos será de 50 nnnos podendo 
ser prorogado, mediante au torisação do governo. 

São estes os f nvores e concessões feitos pelo decreto n. 165 de 17 de 
j aneiro de 1890 ao,s bancos regionaes em compensação das obrigações 
que contrahem em favor do Estado e constam do art. 4°; 

1°, a r eduzir,. a. contar do começo de suas operações 2 % nos juros 
dns apolices que constituírem o seu fnndo social e a augmentar 
esta porcentagem mais 1 12 % annu al nté á comp1et.a extincção do re-
ferido juro; 

2°, a averbar como inalienaveis as apolices que constituírem esse 
fundo social, das quaes não poderã.o dispôr, sa lvo necôrdo com o go-
Yerno; 

3°, a constituir como uma quota nunca inferior a 10 % elos lu-
cros bmtos, um fundo para representar o capital em apolices que fi-
carão ammlladas, para 1·odos os effe itos, no fim do prazo da dnração 
dos Bancos. 

A essa quota serão contados semestralmente juros na razão nom i-
nal de 6 % ao rumo. Cessará a formação deste fundo logo que sua 
importancia attingir ao respectivo limite; 

4°, a emprestar á lavoura e industrias auxiliares a JUro nunca su-
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pBrior a 6 %, co1mnisSa.o de 112 % o prazo maxuno de 30 annos sob u 
hypotheca de immoveis ruraes, urbanos e industrias e bem assim a 
effectuar com ella transacção ele penhor ele productos e outros titulas 
que offereçam garantia, a prazo nunca superior a 3 annos. 

Para auxiliar taes emprestimos, o governo concorrerá apenas com 
as sommas que receber dos bancos a titulo de reducção da taxa de 
juro elas apolices que constituírem seu fundo social; e depois dessas 
sommas attingirem á totalidade elo jmo, ficará este auxilio reduzido 
ií metade. 

Com este auxilio os bancos formarão um f undo especial para ga-
rnntir o serviço elas letras hypothecarias que emittircm, em virtude 
de emprestimos á lavoura e inclust.rias auxiliares . 
. . , ... . , , . . . ... . ..... , , . ..... . . , .... . .. .. . . , .. • , . r .... . ... . . . 

Acabei de ler, Sr. Presidente, o que o art. 4° elo decreto n. 165, 
de 17 ele janeiro ele 1890, exigia que os Bancos acceitassem, para obter 
o gozo elos favores e concessões constantes elo art. 3°. 

Que acontece actualmente? 
E' sue os Bancos se ·acham collocaclos em uma sil-.uação melindrosa, 

porque não se puderam conformar com o despacho do governo sobre 
os termos do accôrdo cogitado e autorisado pela lei n. 183 O, de 1893, 
e isto em razão de haver sido ba-seado em elementos, que por força do 
decreto ele 7 de dezembro ele 1890, perderam a raúio de ser . 

( Ha nm aparte. ) 
Senhores, isto é logico, é claro, é jurídico. 
O decreto de 7 de dezembro não podia na sua execução comprehen-

der só o que lhe agradasse; não tinha o direito de escolha; isto é, 
manter para o governo em complet.a effecti viclacle os onus a que os Bau-
r:os se obrigarem a retirar elos mesmos bancos as concessões c f:wores 
que em troca o govenw lhes garantiu. 

Parece-me, Senhores, que isto seria clamorosa injustiça. Ou o de-
creto produziu um só effeito ou nenhum. 

Si produziu um só, subsistem para bancos e govenLO os onus e 
concessões que os relacionaram ; si nenhum, os ba~tcos e go_verno fi-
caram na mesma posição que estavam antes elo seu appare01mento. 

Foi assim que comprehencli o deer·eto. O contrario seria admittir 
que o :P'ocler P ublico eleva a Nação e gere 1oom honradez seus i n-
teresses, impondo a lei ela força, ou abandonando a cadeira ela justiça, 
para sentar-se no tamborete dos aventureiros e especulaclores. 

E' o que se daria si realmen te fosse exigido dos B ancos a effcct.i-
vidade elos onus, negando-se ou fugindo o governo ao cumprimento elas 
ob1:igações, que tomou em. troca. 

O SR BENEDICTO LEITJD - Da mi nha parte protesto. 
Não estou ele accôrdo con1 a inclemnisação que V . Ex. propõe, 

mas entre. isso e ser um nventureiro ou espcculaclor, ha uma grande 
differença . 
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O SR .IVL\'1"1'.1 MM' Junt: - O o rador uão ten iatençii.o de dizer 
J SSO . 

O SR .. EDUARDO R~Mos - Fallon em abstracto . 
O SR. MAYRJi'IX - O que eu disse e sustento é que esse decreto 

não póde produzir clous effeitos diametralmente oppostos. Não me re-
firo a V. Ex. nem a pessoa determinada. 

Raciocinava apenas, no interesse 'de mostrar o risco que correria 
0 Poder Publico de ser acoimado de aventureiro e especulaclor, si real-
mente procedesse como acabei de figurar - quando entre os onus das 
bancos e as concessões do goveTno - existem intima relação de de-
]:Cndencia ll3:-?;:i, dos arts. i1° e 4° do decreto 11. 165, de 1890. 

Discuto a meu modo e exponho o que entendo r.omo me é possi vel, 
oem pretenções. 

Não sou formado em direito, nem me apadrinho com n opinião 
dos publicistas, comrnentadores e pmxistns, o que aliás, no easo ver-
tente, se ria in teiramente desnecessario, attenta á clateza de taes ar-
tigos, que me permittem uma opinião tão valiosa quanto á de V . Rx. 

O SR. BENEDICT~ I.JEITE- Nem contesto a competencia de V . Ex. 
O Su .. :MAYJUNK - Obrigado. A pratica e a experiencia, Sr. Pre-

~idente, me ensinam que não ha causa que não dê logar á controversia; 
não encontre uma respeitabilidade do fôro que a contrarie e outra que 
~l defenda : quando não é a mesma que desempenha as duns funcções 
segundo as convenien ci as. 

Por isso tenho firme convicção de que encont raria tambcm res-
peitabilidades quo julgassem ::1certada a intC1·pretação que dou no de-
creto de 7 de dezembro. 

J:>reciso explicar-me bem. Sr. Presidente, para vencer a prevenção 
rla O amara sempre quf'. falia um banqueiro, (titulo com que me honrou 
o illustre deputf;do Sr. Alber to Torres.) 

Desde 189J que mn occupo de questões financeiras e economicas, 
e sempre sou vencido; o que, aliás, nada tem de estranhavel, desde que 
as icléas e os prineipios que advogo não agradem. 

Ainda em J893, quando foi discutido o decreto de 17 de dezembro 
de J 892, propuz emend·as que me pareceram necessarias; e, estou certo, 
ieriam evitado ::1s desintelligencias de hoje e, no entanto, for8m rc-
r.nsadas. 

Tenho éclo, pois, infeliz . Entretanto, não tenho deixado de gozar 
tnmbem, algumas vezes, momentos ele verdadeira satisfação, quando 
vejo as minhas idé8s, as medidas que aconselhei, transformadas em 
lei sob o patrocínio de um collega, depois de haverem sido rejeitadas. 

O SR. MATTA MACHADO - Todas as idéas teem sido acloptacl~s c 
a1é por decretos dictatoriaes. 

O SR. MAYRINK- Já disse, Sr. Presidente, mas peço licença para 
repetir, que ou o decreto ele ' 7 de dezembro de 1890 produziu identicos 



effeitos pa-ra Bancos e governo no 'que diz respeito a - ouus e con-
cessqes - á que recipl'ocamente .se obrigaram, ou ficou lettra mor ta. 

O SR. ALnERT<J To1mEs - V . Ex. tolel'a um aparte? E' que o de-
creto de 7 de dezembro continha uma pena, e as penas eram mttural-
mente contr a aquelles que infringem disposições. 

O SR.: :M:AYmN,iK .- Tenho o maior prazer em ouvir a V. Ex., pois 
quero a luz e não peÇo votos; o que desejo é o julgamento criterioso 
e justo ela questão. Acceito o aparte de V. Ex. mas pergunto : que 
vale a pena ·si ella é tão arbitraria como a disposição do decreto que 
mar cou o prazo, si .. . 

O SR. ALJJER.TO Tonn..ws - A exposição de moÜI'O do decreto res-
vonde a esse argumento. 

O Sr~. MAYIUNJ< - Oinjo·lJue estrictameute ús disposições ela lei, 
que estou lendo . 

Não commeuto, uem discu to exposiçõc:; de' motivo que 11ão são lei. 
Limito-me ao estudo elo decreto de 7 de dezembro, que, com a f i-

xação do prazo, levou os bancos · ú si tu ação inteiramente opposta á qne 
lhes garantiu o decreto n . 64 ele 1890, da sua organisação, - ... si, 
como íamos dizendo, além disso, um anuo antes de findar o prazo, o go-
verno eru o primeiro a violentar o decreto de 7 de dezembro, negando 
autorisação ao Banco Emissor da Bahia para completar sua emissão 
sobre apolices? 

Que vale a pena, repito a pergu nta, 5 vista, pr iullipulmeu te, da 
·, 11 lima consideração? 

Na da absolutamente. 
Sustento, pois, que o decreto de 7 de dezembro é arbitraria, por-

que feriu di rei tos adquiridos pelos bancos. 
Não entro, Sr. Presidente, na indagação, si o Poder Publieo 

póJe a seu talante alterar contructos em que elle é parte. Concedo 
mesmo que o possa, dado circumstancias imperiosas que tendam a 
prejudicar interesses da Nação; mas, neste caso, elle não applica mc-
clidas que produzam meios effeitos, mas totaes que cortem o mal, 
;;ujeitanclo-·se ús consequencias elo seu acto. E foi o que realmente fez 
o decreto de 7 de dezembro, marcando o prazo ele dons annos para 
r:omplemento das emissões bancarias. O governo quiz ou antes enten-
deu que devia estancar a fonte elas emissões e o meio que melhor achou 
·;"oi esse; mas notc~se que a pena comminada não passou de privar os 
bancos da faculdade ele continuarem a emittir. si não cumprissem a 
c.brigação imposta. N acla mais. O direito ú indenmisação ficou man-
tido e nem }Jodia deixar ele sel-o. 

Aecresce que o proprio governo previra a inconveniellci a Jo pr -
enchimento ela emissão, desde que fixou o maximo ele 600.000 :000$ 
para o Banco da Republicn elos E stados Unidos elo Brazil, successor 
dos privilegias elos bflncos regionaes, comprehendicla a emissão do 
E stado. 
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Ora, a enussao Ja realizada pelos Bancos regwuaes ou não, nu-
portava em 340 .714 :200$000. 

A emittir : 

Banco da Republica .. . . . .. . .... . 
Bancos da União . ............ .. . 

133 .208:800$ 
183.098 :000$ 

Emissão elo Estado . .. .. .. .. .. .. .. , ...... . . . . . . . . 

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

316.306:800$ 

657.021:000$ 
160 . 000:000$ 

817 .021:000$ 

Que daria um excesso de 217.021:000$ para o computo marca-
do pelo governo. Verdade é que si, dentro elo prazo, fossem realizadas 
taes emissões, o resultado seria prever o resgate desse excesso, para fi-
car no algarismo do decreto ele 7 de dezemlno; mas tambem é verdade 
que havia; era conhecida a impossibilidade manifesta produzida pelo 
nlto preço do ouro de realizar-se a emissão nesta especie, a qual im-
possibilidade foi ainda aggravada pela inabalavel decisão elo governo 
prohibindo o Banco , Emissor da Bahia effectuar a que faltava sobre 
npolices e tratava-se simplesmente ele 500 :000$000. 

Portanto, Sr. Presidente, este decreto perante minha consciencia 
que, em materia ele direitos e justiça, r1ão transige, não póde ter 
produzido os effeitos oppostos ele que hei tratado. Não. 

Para mim elle limitou-se a dar como decahiclo do direito ele emit-
t.ir os Bancos que não preencheram as emissões no prazo marcado; 
não foi além, isto é, não influiu nos onus e concessões estipulad,os 
no decreto de 17 ele janeiro ele 1890; e quando influísse, seria no 
~tntido ele annullar uns e outros, como se realmente 11 ão houvessem 
existido. 

Nem outra cousa logicamente -se poderia deprchender. E n c JJ L 

~c diga que o decreto ele 17 de dezembro ele 1892 autorisa a coneluir 
diversamente do meu modo ele ver, não, porque no art. 3°, que ex-
tingue a faculdade emissora dos Bancos ela Re publica e Credito P o-
pular apenas diz : ao qual (Republica) nos termos elo art. 4:0 do de-
r. reto ele 7 de dezembro de 1890 foram incorporados os privilegias 
elos demais Bancos emissores. I sto -é, já considerO'li incorp-omclos os 
pT·i,v-iveg·ios. 

Peço bem a attenção da Camara para este ponto: incorporados 
os privilegias. Na ela mais. 

Verdade é que este decreto tambem mandou fazer a substituição 
elos lastros por apolices, sendo que estas deveriam ser averbadas em 
nome elo Banco ela Republica do Brazil; mas é tambem verdade que 
rsta conversão , . . 
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O SR. ALBERTo ToRRES dá mu aparte. 
O Sn .. MAYRINK - Não póclo ser en tendido asslln, omissão não 

é lastro. 
O S1L. ALBE.RTO TORRES - Transferir emissão fei ta impo.cta 

transferir lastro. 
O SR. MAYRINl' - Não, absoluVameute 11ão ; é esl"e o po11to da 

nossa divergencia. 
O SR. ALBERTO TOimEs - Responderei a V. Ex. P oço a palavra. 
O Su .. MAYRINK - O lastro é uma propriedade do Baneo: é seu 

activo; a emissão é obrigação; é seu passivo. 
O Sn. ALBERTO ToRRES - Lastro não. 
O Stt. MAYRINK - Siw, lastro. Apoliee depoétada é lastro e 

com os caracteristicos de propriedade dos Bancos, e para maior fon;:.t 
<~ propria lei impôz a averbação com a cbusula de ÍHalieoavel. 

Conseguinternen te Hão pó de sot· alienada sem o cousenso elas duas 
partes . 

I sto é que é jurídico no meu entender. 
Assim, pois, as apolices ou sua s succedancas, ernquan to não fo-

l'em trallSferidas para o Banco· da Republica cout:inuarão em nome 
dos Bancos seus proprietarios. por isso que eu, como vim de dize-r , 
d laa estão averbadas corn a clausula de inalienaveis; c é justamcn te 
por isto que o art. 5° da lei n. 183 C, de 189il, :mtorisou o governo 
:~ entrar em accôrdo com os Bancos. visto que, sem ell.e, a transfc-
rencia J1ão se operará, ao menos legalmente. 

Ora, Sr. Presidente, si os decretos ele 7 de dezembro de 1890 e 
17 de dezembro de 1892 estavam em execução; si não offereciam du-
vidas nem davam logar a interpretações oppostas; si Bancos c go-
verno tiuham nelJes clara e per:feitarnonle estabelecidas as relações 
iuridicas e de in ter esses ; si reconheciam os direitos dos Baneos ú. 
i.'1dem11isação e tiravam-lhes a propriedade elas apolices; porque, per-
gunto, o legisbdor de 1893, julgou noccssario, indispensavel o art. 5° 
ela lei n. 183 C, do 23 do setembro, quo é a prova mais completa de 
ou o t::ws decretos nada ·definiam? 
~ Diz o art. 5° : Para execucão do decreto de 17 de dezembro de 
J 8!32 na pari e que providencia , sobre a unidade ela emissão baneaTia 
é o governo autorisaclo a entrar em accôrdo com os diversos Bancos 
emissores pa r n. transferencia do suas emissões e respectivos lastros, 
11 0 sentido de indemnisal-os por conta elos recur.sos destinados á consti-
tuição do fundo ele garantia, da5 vantagens e direito que lhes são cas-
sados e devendo quaesquer differcnças a f avor dos Bancos ser lcvacl·as 
ú conta dos respectivos clebitos p ara com o Thesouro. 

A indernnisação será baseada sobre os juros das apoli ces deposi-
tadas, quando constit.uiclas nesta cspecie os lastros ou sobre os juros 
das anolices substituídas de emissão metallica, durante o prazo de 
f-cus privilegias . . . 
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I-Iaverú nada mais claro e positivo do que isto, que dispensaria, 
quando mesmo houvessem, quaesquer outra~ leis que precisamente t ra-
tassem do assumpto? 

O SR. BENEDICTO LBrrE - V. E x. se esquece da disposição do 
<trf·. 4°. 

O SR., :NIAYJ.UNK - Perdõe-mc, estou lendo o art. 5°; hei de ler 
o art. 4° tambem; mas desde j á declaro que este artigo apenas manda 
extinguir a fa culdade emissora elos bancos regionaes. Não selTe, nada 
adianta o ponto que estou discutindo. 

A questão, Sr. Presidente, é lisa e simples nos seus termos e o 
hrt. 5° a que venho ele referir-me e ler é -o seu uuico regulador. 

Elle autori sa o governo a entrar em accôr.clo; e, o accôrclo só 
ti nha por fim a t ransferencia elas emissões . 

Ora, estando i sto tão claro, t ão tcnninanle, perguHto, ele que 
serve tudo quanto de confuso, de dubio, porventura conste elos decretos 
anteriores ? · 

De nada absolutamente; e si assim não fôra , como comprellender-
se o motivo que originou o art . 5° que ha pouco li ? 

Impossível seria, uma vez que o legislador cauteloso e prev idente 
procurou revestil-o ela maior clareza, reunida á maior precisão, seut 
duvida para cortar e evitar falsas interpretações ; e é n atural que 
isto não lhe acudiria ao espírito, se estivesse convencido ele que a 
materia sobre que legislava não estava sujeita a duvida s e sophismas, 
oriundos da dubiedade c omissões elos decretos anteriores. 

O SR. BEKJWICTO I.,EITE - Leia o art . 4° . 
O SR. 111AY1UNK- J ú que V. Ex. ü 1.nto desej a, vou ler o art. -1:0 : 

"Art. 4 . o Fica .oxtincta a faculdade emissora do Banco ela Hc-
publiK\a , ao qual, Jtos termos do art . 4° do decreto ele 7 de dezembro. 
ele 1890, forant incorporados os privilegias dos demais Bancos emis-
sores, ficando igualmente extincto o direito de emissão elo Banco ele 
Credito Popular, creado pelo decreto ele 23 de dezembro de 1890. 

E ste urtigo é a r eproducção fiel elo 3° do decreto 11. 1.167, de 1'7 
dezembro de 1892 . 

ComprehellCle Y. Ex ., Sr . Pmsiclente, que a servir este artigo 
ús vistas elo meu illustre eollega, Sr . Benedicto Leite, a sua utilidade 
11ão poderú ir além <lc mostrar que ao Banco ela Republica foram 
111 ~ icnmen te incorporadc:s - privilegias - nada rnaÍs; cousn que, 
ahás, mmca puz cm duvida; apenas me hei limitado a considerar como 
origimtria ele um neto arbitraria. 

Proseguirci , portanto, na minha argumentação . 
Sr . Presicle tJfe, duas oper ações distinctas resultam do llrt . 5° da 

lei 11. J 83 C, el e 23 de setembro de 1893. 
A primeira que autorisa o governo a en trar em accôrdo com os 

Bancos p :u n da 1· logm· :í lr:msfcrcnri n dns emissões p respcrhYos 
l:1 stros . 
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~\_ segunda que, como consequcucia da p rimeira, manda indemni-
sal' os Bancos, por conta dos recursos destinados {t consti tuição do 
fm1do ele g:nantia, das vant-::1gens c direitos quo lhe são cassados. 

N ada pócle haver ele mais claro. 
O legislador de l S93, portanto, resolveu ele fól'Jlta a não dei:<;ar 

duvidas, que os lastros eram propriedade elos Bancos e como tri l ele-
terminou que o g·overno entrasse em accôrclo com estes pnra ter Ioga r 
sua tnm sfcreu cin ao da R epublica. E ste accôrdo, por consequencin, é 
inclispensavel. 

E si assim não fosse, Sr . President e, si simp1esntente o legis1aclot· 
t·ivesse inten ção ele indemnisar os Bancos elos direit--os c vantagens quo 
lho são cassados, é m :mifcsto que motivo el e ordc n1 algUJna o obri p:aria 
<l incluir 11a lei semelhante disposição, que mesmo não lhe occorreria. 
pela unicn razão ele que seria contraclictoria, desde que considcravn o~ 
Lt~tro~ co111o propriednrlc do TlH'souro c ~uj cii-.os á sua livre disposição. 

JYias, Sr. Presidente, ao em vez disto, au t.orisou o accôrdo : logo, 
é porqtw tinha como ineontestavel o direito dos B~mcos aos seus respe-
ctivos lastros . Oomprehensão perfeitamente c01-recta, porque as lei s 
ani crim·0s, clllbora toc~n a su:t nrbitrnriecladc, nacl a dispuzeram nh,oln -
tamenle sobre taes direitos. 

Assim, Sr. Presidente, o accôrclo para a tnmsferencia dos lastros 
é indispensavel, repito; c tanto, que o BmJCo da Hepublicn ainda iliio 
está reorganisaclo nos termos ela referida lei de 23 ele setembro ele 1.898, 
ul!icamente porque ... 

O Sn. Ar"BERTO TormtêS - Isso ~tão prova. 
O Sn . :M:AYRINK - . .. porqnc para isso é IICCessario que ;;c l.be 

transfira os las tros dos Bancos, ou seu s su ccedaneos, trn.usfe1·encia 
ainda nã.o effectuada, evidentemente pela razão ele constituírem os 
lastros uma propriedade e depender elo aecôrdo aut.orisado r1a supr:t -
dita lei . 

O SR. B.1mEDICTO T~EI'l'E - Mas a lei f alla na i.ransfcren ci a do~ 
lastros e elas emilssões ; portanto, si estas jft estão sob a responsabili-
dade do Banco ela Re publica, não póde h rcve1· duvida quanto úquelles . 

O SR _ M AYRINK - Não é assim. 
Si o Banco assun tiu a responsnbiliclnele ela eirculação, foi porque 

o qmz . 
!lias 11 ão o devia autes ele averbadas em seu nome as apolices 

substitutivas dos lastr os nos termos elo art .. 5° ·do decreto n. 1.1.67, de 
dezembro de 1.892, approvaclo pelo art. 7° ela lei 11. 1.83 O, ele 23 ele 
setembro de 1893. 

Eram portanto duas operações disi'ÍJJctas, ma s que se eornplc tu-
vam, e o Banco não era obrigado a realizar uma antes ela outr a; no 
eontrario, não devia separal-·as para evitar a. anomalia que se nota H O 
seu balanço - o lastro não corresponder á emissão. 

I sto. poi s, prova q1w o areônlo [• indispen saYel para " lmu sf('.-
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renc1a dos lastros bancarios ao da Republica, e que, sem ellc, será 
arbitrario qualquer acto do governo que o determine. 

Póde ser que o governo mande averbar em nome do Banco da 
Republica apolices que representem as emissões para desfazer a ano-
malia -a que nos vimos de referir; mrrs isto será consa independente 
de conversão dos lastros; será cousa inteiramente diversa do que 
cogita a lei. 

A condição substancial da lei para dar-se a transferencia dos 
lastros e chegar~sc á sua conversão é o accôrdo, porque s·ó este póde 
tornai-os alienaveis ... 

O SR:\ ALBERTO TonR~:s - O illustre minisl:ro da Fazeuda, ern seu 
relatorio, tratando deste assumpto, diz que a conversão dos lastros 
in depende do -accôrdo com os Bancos; já vê V. Ex., portanto, que 
não foi por isso que ella deixou de ser feita. 

O SR. MAYRINR - Tanto depende, que ella não se fez, nem se 
fará como já o disse, salvo acto arbitra rio . O accôrdo é indispensaveL 

O Sn. ALnEwro ToRREs - Não foi por esse motivo que não se f c;>; . 
O SR. MAYRINK -- O ministro ela Fazellcla pódc dar uma falsa 

intelligcmcia á lei. 
o· SR . ..~.iLBER'l'O ToRRES - 111:as si se tivesse estabelecido essa 

falsa intelligencia, a conversã.o nã.o estaria feita? 
O Sit. MAYRINR- Arbitrariamente. Neste caso, o governo res-

ponderia pelas consequencias. Estou discutindo de boa fé. 
O Srt. ALBEn:ro Tonnro;s - \T_ Ex. uào me póde attribuir on tros 

intuitos. 
O Sn. MAYRINK -Não teuho argumentos preconcebidos, nem me 

sirvo de sophismas . Procuro sempre discutir com a maior clareza , 
mórmentc artigos de lei . 

O SR. ALBERTo Tm~rtEs - Sem que isso importe di~er qne eu só 
argumento com má fé. 

O Sn. . MAYRI:r-..,JK - Com certeza . E a não ser que eu J a não 
saiba ler, acho que o modo por que comprehenidí o que está no art. 5° 
rla Jei n. 183 C. de 18!)3, é o verdadeiro, o legitimo e. o uuico. Póde o 
illustre deputado' comprchendcr D discutir como entender melhor ás 
suas vistas, que me manterei no que disse ha pouco: todas as questões 
encontram sempre uma respeitabilidade jurista que as defende e outra 
que as accusa, quando não encontram em uma só o -defensor de hoje 
c o a ccusador de amanhã. 

Portanto, póde o illustre deputado concluir do modo que mais 
J'be aprouver; mas cu, que não sou advogado, eu que sou commer-
ciante . . . 

O SR . ALBERTO TomtEs - Aqui nenhum ele nós é advogado. 
O Sn . MAYRIN!K - . . . eu, que só comprehendo as leis pelos seus 

termos, naturalmente, sem prcoccupação de especie alguma, só posso 
dar ao art. 5° a interpretação que venho de ferir. 

Os illnstres collegas favorecidos por outros elementos, doutos na 



scienci.a, em conhecimentos osp'ccia]iissin~os da; mate-ria "'. soccorro 
das respeitabilidades que se affeiçoam ao seu modo de ver e Julgar elos 
direitos de outrem, podem dizer-me que estou errado; e, como t·enho 
de sujeitar-me á maioria, considerar-meJhei Yencido; mas até lií c 
estudando a questão, como A estudo, grammat.icalmentc, persist·o 11:1 
opinião, já manifestada, ele que o referido art.. 5° só póde ser eom-
prehendido como o regulador -do modo pratico para se celebrar o 
accôrdo, afim ele chegar-se (t t.ransferencia dos lastros e eonsequcutc 
indemnisação aos Bancos, independente ele qualquer out.ra lei. 

O SR. BENEDICTO LEITE - V. Ex. diz que em face do art. 5o 
não se póde fazer a transferencia do lastro; mas corno esse artir:o 
diz tambern ela transferencia elo lnstro c emissão, pergunt.o: - houve 
ou não transferencia de emissão? 

O S1t . MAYRINK - Não houve . V. "Ex. terá a bonel flde d<' ;i.l"-
tencler . Si 1;is paoem pa1•a lkU-nm: - venl1o preparado p:nn paz, por· 
que estamos em tempo ele guerra . 

Tenho prese11te. Sr. Presidente. o baL111ço elo Bnnro clu Repuhlica 
do Br:u:il, de 31 de iulho nlt.imo. N esse balnnco. o Bmt co nl t'n.cionfl 
o ::1lp;arismo ela prop1:iíl emiss?ío conúmclido eon~· o da que lhe foi. en-
corpomcla do Banco ele Credito T-'opubr elo Brazil 11:1 import::m cia 
total de 306.000~00$000. 

Antes de proscguir, convéltl dizer que este Banco rlr Crc.rli to 
Popular mtclil absolnt<lmcnte t.inll[l com o decreto ele 7 ele' dezembro, 
porquanto foi 1lOmcaclament·e cxccp t.narlo da ohrip:a çã.o imposta aos 
domai >; Banros . Entretanto, o fl rt.. 3° elo rlecrcto ele 17 ele dezembro 
ele 1802 ext.ing-ue-lhe n facnldncle en1issora r r:m 1893. qnnndo foi 
di scutido este decreto, f!Ji11a l alterado pela lei 11. ·133 C. do mesn10 
armo, ficou accentuado nela illu Btre cleJ}Utaclo Sr . Rosn c Silv:1, qnc 
llCm elle nern o ela Republi ca teriam indemnisação em ·caso algum. 

Pois bem, Sr. Presiclenle, npezar disto, foi cxactameute o nnico 
est.nbclecirnento que a teve até ngora. Cito o facto apenas para JnOS· 
!".l·nr como sã.o diverso8 os modo>; de ver , eOJnpre'hendcr e resolver a 
fJnestão da iuclemnisação, sem que de modo algum elle me surpre-
hencla, pois fui. :mtor ele uma emen-da que mandava inclemnisar 11 ão 
só a es.se Banco. como o da Republicn , de pa r com os regionues . Os 
direitos para mim eram perfeitamen te i.guaes. Continuando a expo-
sição do balanço, chamo a vossa nttenção, Sr. Presidente, para n 
verbn - Emissão dos Bancos da União - 33.000 :000$000 . E stes 
Bancos sã.o da Bahia, Pemarnbuco, S. Paulo e Pará. 

O Banco ela Republi ca, pois, accusa como propria cm issfto 
nquclla que realmente é reunida . .. 

O Sn. Ar~BERTO ToRims ·_ E stá claro. 
O S.n.. BENr-;mcTo LErn : - A outra recebeu-a ellr . 
O Sn. MAYmN·K - . .. a que lLw veiu rlo Banco ele Cr ed ito T'o-

pnht r, cuj:1 lrnn~fcrcHr·.i:.t dt' last.r os e e1ni ssfío foi-l11r fe i In :1 pós o a e-



côrclo deste com o governo - isto é, em observancia do art. 5° da lei 
1 .. 183 O, de 1893. 

Diz, porém, o illustre deputado que se figura a emissão. figuram 
os lastros; vou provar que assim não é. 

O Sn; .AL'BERTO ToRRES - Eu não disse isso. Disse que o art.. 4,o 
do decreto de 7 de dezembro, transferiudo ao Banco da Republica a 
responsabilidade da emissão dos bancos emissores regionaes i.pso faclo 
n·ansferiu os lastros . 

O Sn. Jl.fAYR.INK - Não, senhor, e vou dar a prova. Quanto Ít 
r missão, já expliquei que figura na verba ele 306.000 :000$ do passivo. 

O SR. ALBERTO TonnEs - Sei que essa tra1~sferencia de lastro 
JJ ÕO teve logar effectivamente. 

O Sn. MAYRINK - Mas si não teve, V . Ex. me está auxiliando. 
O art. 4° do decreto de 7 de dezembro não cogitou de transferir 

emissões, nem lastros, mandou apenas incorpol'ar privilegias. Per-
;r,unta V. Ex. como é então que o banco assumiu a responsabilidade 
da emissão ? Respondo que o Banco se antecipou a assumir a respon· 
S!l bilicladc dessa emissão de 33.000 contos de réis, simplesmente n a 
boa fé, filha da persuasão de que o accôrdo fosse celebrado -dentro de 
breve tempo, dando logar ú iuscripção em seu nome das apolices 
respectivas, com o que equilibraria o activo e passivo do seu ha-
lanco. 

, O SR. ALBERTO ToRREs - Foi em cumprimento do art. 4°. 
O Sn. :M:AYRINK - Não senhor. Jú acabei de provar que e~te 

:ll'tigo não trata ele transferencia ele lastros, nem de emissões; trata 
simplesmente ele incorporar privilegias, que -absolutamente não é :1 
mesma causa. Não é licito escurecer o que estú tão claro c uo al-
er.mce da mais ... 

O SR. A.LBEltTO ToRnEs - E' uma interpretação sua . 
O SR. 11ÍAYRINE: - Tal e qual, e não peço n copartieipação ele 

V. Ex. 
Assim, Sr. Presidente, foi essa a razão que agiu para que o banco 

~e antecipasse a tomar a responsabilidade ela emissão dos bancos da. 
União, independente de, simultaneamente, serem inscr:iptas em sen 
nome alõ respectivas apolices. A.polices que cumpre ter em vista, não 

,;()riam as elos Bancos, mas as em que fossem conver tidas ps lastros, e 
~em clausula alguma, nem onus de qualquer especic, o que constitue 
prova evidente de que o pensamento do legislador elo decreto ele 7 ele 
dezembro ele 1890 foi , unicamente, reduzir o numero dos bancos cmis-
':orcs, a.proveit.ando-sc elas circumst::mcias elo rnomen t.n, que de algnrn 
woclo difficultavam a emissão sobre o ouro, pois, o ·seu preço era 
neima do par; restando n de apolices que, com quanto provavei, toda-
I' Í:t não podia prever quo tnmbem fosse embaraçada, por aclo elo 
.!!.OVoJ·no, como o foi. 

:\ p enn pois rcsnltautP du vrnzo HJ:tn·n dll t1úo ia h t: JJt ; uão 11l-



teressava ás demais condições do <~outracto e tanto que o legi~lador 
do decreto de 17 de dezembro de 1892, e poste riormente o de 23 O<' 
>:etembro de 1803, m:mdaram que as apolices ela conversão dos las-
tros fossem ·simplesmente - inscript as e m nome do B:1 nl'o ria I~epu
bl ica - isto é, sem clausulas, nem condições onerosas. 

Entretanto, Sr. Presidente, a r esponsabilidade :ussumida pelo 
Banco da l~epublica não ficou descoberta porquant.o, ainda que não 
possuísse as apoli-ces correspondentes, todavia, ell as coni.ÍnuRram em 
nome dos bancos, como propriedade inalienave1. 

Assim não repugnou tomar tal responsabilidade . Sómente para 
que a todo o tempo se pudesse discriminar as diversa s emissões, pôl-as 
separadamente no seu balanço até que o nccôrdo désse logar ií in -
seripção elas 11polices em sen nome nos termos ela lei 11. 1S0 O, 
de 1893. 

O Sn .. . A.umRTO ToRnEH - O B anco da 11epnblica é que não se 
p6de recusar ao cumprimento do art. ,~o do decreto de 17 de clezem-
Lro de 1892, que fez a fusão dos Bancos dos Estados Unidos do Brn-
zi l e Nacional, ficando-lhe logo nesta f11São imposto o dever de rr-
ceber as emissões dos bancos regionaes. 

Portanto, não foi na f{> de nm acontceimento 11dvent.icio, mns Ri rll 
por disposição da lei . 

o SR. lltiAYRINK - Não mudo ele opinião . .Foi a uoa f é con.in 11 -

r.i'amente com a certeza da inalienabilidade dns apoli ces. 
O SR. ALnERTo ToRRES - :Foi a lei. 
O SR. MAYmNK - V. Ex. pôde prever o que ha de rcSllll nr 

elas transformações por que o mundo houver ele passar ~ 
Quem sabe o que poderá acontecer ainda antes ela compleln exc-

cnção dessa lei? 
Portanto, o banco, antecipando-se a. tomar compromissos ::111 teR da 

•·xecução da lei procede ou não por boa fé. 
Sr. Presidente, disse-o e repito, a responsabilidade assumida pelo 

Banco da Republica não soffre contestações . 
Mas o acto não está completo, pois lhe falia a inscl'ipçii.o das 

apolices. 
O Srr. BENEDICTO LmTE - Entre tanto, o accôrdo não se fer.. 
O SR. 11LH1UNK - lvins já disse que justamente lhe fall.a esse 

:' ncramento. 
O SR. BE NEnWTO LEITF. - V . . Ex. então estii quebrando o seu ar-

g;nmento. 
O SR. JYIAYRINK - Não comprehcndo. 
V. E x. ha de permittir-me dizer estA equivocado, nüo quebro. 
T enho dito e sustentado que o Banco da llepublica ainda não 

tem em seu nome as apolices correspondentes ás emissões ; assumio a 
responsa bilidndc na fé e em razão de saber que ellas estão averbadas 
eom a clausula de inaliennveis; assim, si amanhã qualquer circumstan-. 
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c1a ou aco ll tccÍm<'.JlÍO 1·icr alterar a vida elo paiz c influir clcsfavo-
r:lvehncllte no seu creclüo e nas suas relações ecouomicas e financei-
ras desvalorisauclo sua s apolices, fi candü conseqnentementc a emi s-
~ào a descober to, o ban co teria a Nação corno responsavel. 

Foi, pois, nessa fé que o Barnco acceitou a responsabilicladc, pois 
t em firn\e conYicc:ão de que seja qual fõr a situação que os destinos 
preparem para o paiz e ainda na peior dellas, não lhe será negada 
ou apolice 011 a garant.i a, provado como está que aquella está aver-
bada na Caixa da Amortização como inalienavel e o ouro está dcpo-
j tado nns arcas do Thesouro. E, Sr. Presidente, esta questão dos 
ln slTos jú vac produzindo cffeitos desagradaveis, quiçá inconvenientes. 

O jornal annun cia crise na administração do Banco da Repn-
blica: qual porém ·seu mobil ? Diz-se : exigencia do presidente do 
banco ao governo para a reorganisação â0 estabelecimento_ nos_ ter-
mos da lei, dando-se divergencia JlO mor1o de realisar-se a opera ção. 
I sto é, o que se sabe por uma vOJrÚ~ do J o mal ào Gornmerc·i.o. 

O Sn. ALHEnTo Trmrms - Mas a Omnara não pócle fazer obra por 
ran as de jornaes. 

O Sn .. J.'ÜYRIN K - P erfeiktme11te. 1VIas refiro o facto apenas para 
ruostrar a V . Ex. os inconvenientes de uma situação indefinida que 
<::st.á produzindo resultados prcjudiciaes aos interesses da Nação, como 
<1 clemonstrn. a baixa do cmnbio no mesmo dia em que se soube 
da clivergencia entre o ministro e o presidente do banco, em assum-
pto ele maxima importancia, corno realmente é o ela rcorganisação 
~l c accôrdo com a lei. 

O SR. ALBERTO TmmEs - O cambio estavíl farto de sn ber que os 
lastros não estão convertidos. · 

O S:rt. BENEDICTO l,EITE - Só si o cambio não leu o relatorio. 
O SH. :NIAYRINK - Podem os illustres deputados não ligar im- ' 

portancia ao f acto ; mas no meu modo de entender a·s cousas influem 
nas relações intem acionaes da moeda, não ha duvida que a noticia 
da .divergencia, entre o ministro da F azenda e o presidente do banco, 
;,nnunciuda por uma folha que gosa dos fóros de bem informada, foi 
nma razão para que no primeiro momento o cambio descesse. · 

VV., Exs. admittem que poderia pela mesma r azão subir; isto en-
tretanto depende do modo de comprehender os serviços ou eles-
serviços dessa directoria. E ' portanto uma questão propriamente de 
VV. E xs. Eu, porém, que sou negociaMo e como tal obrigado a ouvir 
n a informar-me do que se passa na Praça, tive noticia de que o 
cambio estremecera 1 JS por tal motivo e achei logico. 

E stava eu, Sr. Pre-sidente, demons!Tando que embora o Banco 
da Republica já accuse en.1 seu balunço as emissões proprias e as dos 
Bancos da União em verbas cspecines, todavia não figuram ainda 
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em seu actiYo os lastros concspo11dentes, que fon11e ll1 :1 gnraulia de 
t aes emissões. 

O SR. ALBERTO TonREs - I sto é sabido. 
O SR, 1fAYRINK - Jl.ias isto é urna argume11 to que apresento 

para mostrar ao nobre deputado que o decreto 183 O, de 23 de setem-
bro de 1893, ainda não está em execução nessa parte . 

Peço licença, Sr. Presidente, para lêr o art. 1° do projeeLo dn 
Oommissão de Orçamento, ora em discussão: 

"Art.. 1. o O accôrdo de que trata o art. 5° da lei. n. 183 O, de 
z8 de setembro de 1890, para o fim de realisar-sc a transferencin das 
emissões e respectivos lastros dos Bancos de emissão regi.onacs para 
o Banco da l:Wpublica do Brazil em execução do decreto de 17 de 
dezembro de 1892 e com inJemnisação das vantagellS e d·irei tos ens-
::~ados aos mesmos banco·s, terú como limite o produc to do lG annos 
de juros das apolices, que constituíam ou Yirrem n eonstit11ir os so1ts 
lastros, nos termos da presmll'e lei. " 

Sempre que se discute uesta Oamara assurnp Los que müendcm 
corn os bancos r egionaes, é argumento obrigndo que a ualburdia, a 
<!_!larchia financeira, pela largueza elas emissões, clellcs procedem. 

Ora, pela nota que te uh o em mãos e que a Oamara póde v cri fi -
ear, a emissão dos B an cos rcgion:1.0s feita até ao ele dezembro de 
1890 represen ta . apenas 23.000 :000$, dos qnaes 4 . 000 :000$, ba~ea · 
.dos em ouro e 19.000 :000$ em apolices. 

Seria, poi·s, crueldade altrihuir-sc-lhcs o motivo originario d·o 
decreto de 7 de dezembro, como principio de um plano p ara cortar 
os lamentaveis e:ffeitos do excesso e diversidade dt' meio circulante; 
11 ilo. 

Oom emissão tão reduzida seria at.é riclicnlo semelha nte pre-
Sl!mpção. 

E convém ponderar, Sr. Presiden te, que se em 30 de dezembro 
de 1890 os Bancos tinham ta l circulação de 23.000 :000$; em 1S!l2, 
quando expirou o prazo para complemento das emissões, o totn 1 re-
presentava 36.000 :000$ incluindo o Banco de P ernambuco. 

Portanto, si balburdia e anarchia houve, que pudessem determinar 
a medida coercitiva imposta pelo alluclido decreto ele 7 de dezembro 
de 1890, é evidente que os seus provocadores não foram os bancos re-
gionaes ; a causa tem de ser procurada em outra fon te recahindo a 
responsabilidade sobre quem fôr, mas o que não é justo é lnnçal-a á. 
eonta desses bancos regionaes. 

A histeria financeira ele 1890 ahi está para provar que os 
Bancos do Brazil e Nacional obtiveram elo governo a faculdade ele 
emittir GO . 000 :000$ cada um sobre deposito da metade em ouro c 
fornm elles que nesse :nmo de 1890 entupiram os canaes ch circmla-
ç1í.Q. __ eom 100.000 :000$000. 

E f aHo em nome da just iça da historia, pois que é preciso con-
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úguar que não foram os baucos cmi ssor·es os provocadores do d<:>i~retrJ 
ele 7 de dezcnibro ele 1890. 

O Sn. ~\T.BERTP Tom:E~ - O decreto ele 7 ele deze mbro ,·i·savn 
on.no f im. 

O Su. M:.1 Y.J.a K K - Visava H uni ficação dos baucos como pre~ 
p:no p uru a uuificação ela moeda. 

Vou, Sr. Presiden te, irat ar ela cletenn inação do q·tw-nl'lf.m da iw 
clemni sacão. 

Dcs~joso de ser cx11cto, soccorri-me de uma no La do Thesouro para 
H!rdadei r·o eonhceimcnto ela narnreza c va lor dos lastros que lá teem 
os bancos. 

UM,, r oz - E estão lá ? 
O SH. :i'd:c~YmK"I-~ - f.s~o não é da rninha conta. 

Eis os rlados qne r~ollri : 

Banco Fnião de S. Pmrlo: 

:'1. policcs 
.\pol tC'CS 

Capital, jnro em. ouro . .. . . . ..... . 
Papel . .... .. . ,, ..... . ...... . .... . . 

Banco Emissor da Bahitr: 

Apoliccs - Capi tal e jnro - ouro .. .... ... . . . 
Apoli ces - P.apel. .... ~ - . . .... . . . .. .. ) . .. , .. . 

Baneo Emissor do N01·tc : 

Apoliccs - - Capital e juro -- omo ...... . .. ... . 
Apolices - Pn:pel ... : . ..... .... . . . .. . : . .. _. . .. ... · 

Bm rco Emissor de P ernambuco : 

,10 'J-7 fí ,077 no cnmbio de lO J i4- ... .. .... . . . . . 

9.566:700$000 
'134-:800$000 

10.001:500:);000 

8 . 330 :300$000 
1 .179 ~700$000 

H. 510:000$000 

750:000$000 
250 :000$000 

1.000:000$000 

1] .123:452$870 

A' vista destes l:lstros, fiz os calc1Jlos de eonfonnidar1c com os 
rn t.s. 5° e 6° ch lei n. 183 C, ele 23 de setembro de 1893. 

Ora, Sr. Presidente, o art.. 5o diz: 
A inclemnisação será baseada sobre os juros das apolices depo-

sitadas, quando constituidos nesta especie os lastros ou sobre os juros 
das apolices substitutivas do encaixe met.allico, durante o prazo ele 
St:ms pri v:ilegios . . 
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E o art. ao: 
Todo o lastro dos bancos emissores, existentes em ouro ou em 

apolices, será convertido em apolices de capital e juros ouro do valor 
nominal de 1 :000$ cada uma, vencendo os juros de 4 % ao anno pagos 
sen:wstr almente. 

O ouro será colculado ao cambio do dia da conversão e as apo· 
h ces pelo seu valor nominal. 

E m consequencia do disposto nestes ar tigos e par a sua execução 
foi lavrado o -.:_,;ereto n . 1 . 553 E, de 30 de setembro de 1893, man-
dando inscrever no Gr,ande Livro da divida publica um emprestimo 
cuja importancia nominal fosse exactamente correspond'Jmte á dos 
depositas de apolices e ouro como lastros dos bancos, ficando por isso 
fixado o cambio de 10 1[4 que era o do dia. 

Relator da commissão tive de cingir-me aos dictames da lei e 
conclui : 

que as apolices sendo do valor e juros conhecidos, resumia-se o 
calculo á uma simples operação arithmetica; 

que o ouro teria, primeiramente, de passar pelo processo est a-
belecido no art. ao j á referido, e depois de transformado em apolices 
submetter-se ao dito calculo. 

Foi, Sr . P residente, como entendi as disposições da lei a que 
venho, de referir-me; e creio que grammaticalmente ao menos, nen-
huma ou tra intelligencia seria permitticla dar-lhe. 

o art. ao da. lei n. 183 o, de 1893, que é o que regula ou me-
lhor estabelece o modo pratico de oper ar-se a conversão dos lastTOs 
não póde ser nem mais claro nem mais tenuinan,te. 

Diz elle que todo o lastro - ouro - ou apolices será conver tido 
em apolices de capital e juro - ouro- ; portanto exclue in teira-
mente toda a. duvida, uma vez que os Bancos não teem no Thesouro 
outros valores que porventura. pudessem originar confusão. 

E passando deste para o final do art .. 5° que terminantemente 
dispõe que a indemnisação será baseada sobre os jmos das apolices 
depositadas, quando constituiclas nesta: especie os lastros ou sobre 
os juros das apolices substitutivas do encaixe meta]lico, durante o 
prazo de .seus privilegias ; vê-se a perfeita ligação que existe entre 
Embos no sentido de bem accentuar o pe_nsamento do legislador sobre 
o modo de effectuar-se a indemnisação aos Bancos, que arbitraria-
mente foram prejudicados em seus direitos e interesses. 

Eu já disse, Sr. Presidente, que não póde ter produzido o ef-
féito que se presume o decreto de 7 de dezembro de 1890, porque não 
me é possível .comprehender como se possa licitamente privar os 
bancos de todos os fa.vores da lei de sua organisação, e ao mesmo 
tempo obrigai-os aos onus que •só acceitaram em troca da effectivi-
dade daquelles e filhos da mesma lei . 

Oonseguintemente não admittindo que a lei produza effeitos dia-
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rnetralmente oppostos - um que tira aos bancos tudo, outro que dá 
tudo ao governo, julguei em consciencia que esse decreto era nullo e 
então formulei o prqjecto de accôrdo com este meu modo de entende1·. 

Procurando um meio de tornar a indemnisação razoavel e conci-
liadora tanto quanto possível dos recíprocos interesses do governo e 
bancos, estabeleci o juro de 15 annos das apolices convertidas se-
gundo os arts. 5° e 6° da lei n. 183 C, de 1893. Como porém as apo-
lices são em ouro e o governo paga ou em ouro ou em moeda cor-
rente ao cambio do dia o respectivo juro, e attendendo a que não 
será, infelizmente, tão cedo que o cambio attinja ao par ou mesmo 
á taxa razoavel, calculei esse juro para o effeito da indemni·sação 
ao cambio médio de 24, que ninguem me contestará ser muitissimo 
superior ao que natmalmente o paiz póde ter em longo periodo de 
tempo. 

Portanto, vê a Camara que estabeleci um limite razoavel ·segundo 
o meu modo de comprehender os direitos dos bancos, sem todavia 
descuidar dos interesses do Thesouro. 

Peço licença, Sr. Presidente, para ler a tabella que elaborei para 
prévio conhecimento ela importancia total dos juros elas apolices du-
rante o prazo dos bancos, calculadas de accôrdo com o final do ar-
tigo 5° da lei n. 183 C, de 1893: 

Banco União ele S. Paulo: 

Juros em 46 annos calculado o ouro para estudo 
ao cambio médio de 20 ........... .. .. .. . 24.758:776$000 

Banco Emissor da Bahia: 

Idem .... 23.402:822$000 

Banco Emi&sor do Norte: 

Idern ... . . .. ...... . ' . .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · 2.437:4.48$000 

Banco E missor ele P ernambuco: 

Idem. 27 . 625 :944$000 

78.224:990$000 

Por consequencia, Sr. Presidente, no fim do prazo elo privile-
gio, os bancos teriam recebido de juros setenta e oito mil duzentos 
e vinte quatro contos novecentos e noventa mil réis. 

O SR. BENEDICTO LEITE - Mas as apolice.s teriam desappare-
eido. 
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O SR. JYIAYRINK - Que importava isso si o capital dos bancos 

ter-_§e-hia restabelecido pela accumulação da quota de lucros nos ter-
mos da lei ? 

E comprehende V. Ex. que esses lucros proviriam das vantngeu~ 
dos direitos que hoje se pretende arrancar aos bancos exigindo-se 
delle•s ao mesmo tempo o cumprimento rigoroso elas obrigações qnc 
tomaram na crença ela imparcial execução da lei. 

E' uma justiça um tanto ex qui si ta, mas que em honra do paiz 
acredito não se consummará. 

Ainda, Sr. P residente, pelas operações autorisadas, os Bancos 
teriam mais 112 % de commissão sobre as hypothecarias que effe-
ctuassem, além da differencial de juros. Ora, como V .. Ex. sabe, estas 
operações poder-se-hiam elevar no coner do prazo dos bancos á dez 
vezes a importancia do capital de cada um, produzindo, portauto, só 
essa verba consideravel ·Somma ele lucros inteiramente líquidos; mas 
não é meu empenho apparentar, mas sim mostrar a verdade cla.s 
cousas, em desencargo de minha consciencia e completa orientação ela 
Oamara, por isso me limito aos interesses que poderia produzir ape-
nas o capital realisado ele ca·da Banco . 

.1\:ssim teriam : 

Banco União ele S. Paulo: 

Commissão ·differencial de juros elas operações 
hypothecarias em 46 annos ... .. ..... . . .. . 4 . 600:690$000 

Banco Emissor ela Bahia: 

Idem ... . 4 .364:600$000 

Banco Emissor do Norte : 

Idem . .. .......... ... .... , . .. .. . . ..... .. ... . . 460:000$000 

Banco Emissor de Pernambuco: 

Idem ................... ........ ........ . . 7 .156 :772$000 

16.592:062$000 

Assim, Sr. Presidente, além elos 78.214:990$ de juros das apoli-
ces, os bancos em igual tempo perceberiam tambem de lucro ·das ope-
rações hypothecarias 16. 592 :062$ que elevaria o total á 94.807 :052$, 
sem fallar nos interesses que lhes adviriam das diversas e valiosas 
concessões do governo e do manejo do seu capital. 

Como V. Ex., Sr. Presidente, deveria ter notado, eu calculei os 
juros das apolice.s em sua totalidade pelo prazo elos privilegias elos 
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bancos, não só em ohservancia elo fi[llal do art. 5° ela lei n. 183 O, 
de 1893, como porque entendo, e já por vezes o tenho manifestado, 
que o decreto de 7 de dezembro de 1890, si annullou as concessões 
feitas aos bancos, annullou tambem os onus a que em troca eram 
obrigados. ' 

Assim, procedi coherentemente com o meu modo de entender esse 
decreto . Entretanto, como meu intuito é deixar bem clara a razão 
em que 1p.e fundei para provar COino indemnisaçãÓ o producto de 15 
annos dos juros das apolices, seja-me licito, Sr. Presidente, ler a 
tabella que formei considerando a metade apenas de taes juros como 
se estivesse em execução o Decreto de 17 de janeiro de 1890. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe que pelo § 4° do art. 4° deste de-
creto os bancos aclquii·iram direito á metade dos juros das apoli-
ces dos seus lastros destinada a um fundo para garantir o serviço 
ela-s letra,s hypothecarias. 

Pois bem, admittindo-Ee o rigoroso cumpriment'O dessa dispo-
sição, os bancos perceberiam durante o prazo de seus privilegias: 

Banco União de S. Paulo: 

Juros de apol~ce'S ..... . ... . 
Oommissão, etc., sobre hypo-

thecas ... .. .. . .. .... . 

Banco Emissor da Bahia : 

Juros de apolioes . . ... . . . ! . . 
Oommissão, etc., sobre hypo-

thecas . . .. .... . .. .. . 

Banco Emissor do Norte: 

Juro.g de apolilces ..... ... .• 
Oommissão, etc., sobre hypo-

thecas . ... . . ........ . 

Banco emissor de Per-
nambuco: 

Juros de .apolices ...... . .. . 
Oommissão, etc., sobre hypo-

thecas . . .... . ..... .. . 

L. 

12 '379 :388$'000 

4. 600 :000$000 

11. 706 :411$000 

4.374 :600$000 

1.218:724$000 

460:000$000 

13.812:972$000 

7.156 :772$000 

16.979:388$000 

16 .081:011$000 

1 . 678:724$000 

20.969 :744$000 

55.708 :867$000 
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E', pois, de concluir que, si os bancos não fossem surprendidos ... 
O SR. ALBERTO ToRREs dá um aparte. 
O SR. MAYRINK - ... si a lei continuasse em execução, é fóra 

de toda a duvida que os bancos perceberiam, além da metade do.s juros 
das apolices, os interesses resultantes da commissão e differencial de 
juros das operações hypothecarias ; e do quadro que acabei de ler, 
vê~se que a ,somma total subiria a.. 55 .708 :867$000. 

Ora, Sr. Presidente, tendo demonstrado que a totalidade dos 
juros das apolices, calculados nos termos elo art. 5° ela lei n. 183 O, 
de 1893, montari.a a 78.224 :990~j); que a das operações hypothecarias 
.:mbiria a 16.592 :062$ e, finalmente, que a metade claquelles juros 
das apolice,s, reunida á ·somma elos interesses hypothecm•ios, produ-
ziria a importancia de 55.708 :867$; entendi que não seria desarra-
zoado propondo 15 annos ele juros para indemnisação de cada banco, 
segundo o respectivo capital. 

Oorresponde a terça parte do prazo ele clm,ação, em virtude da 
lei organica elos Bancos. E para que a Oamara conheça previamente 
a somma, peço licença para ler o quadro detalllado elo que toca a 
e:1da banco, cuja totalidade julgo não execederá de 16 .000 :000$000. 

O SR .. ALBERTO ToRREs - Para todos os bancos? 
O SR. MAYRINK - Sim, senhor; como se vê : 

Banco União de S. Paulo ... ..... .. . .......... . 
Banco Emissor ela Bahia ..... ........ .. . .... . 
Banco Emissor 1 do N;o1ite ..... ..... ...... .. . . . 
Banco Emissor ele Pernambuco .............. . 

Deduzindo-se o excedente ela 
importancia do lastro do 
Banco Emissor de Per; 
nambuco f: 400077 a 
10 1!4. . . ..... .... . 

para o total da sua emissão. 
11.128 :452$870 
15.558:200$000 

6.300:000$000 
6.000:000$000 

670:000$000 
({ .451:000$000 

20.421:000$000 

4 .434:747$130 

15.986 :252$870 

Oomprehende-se que, não possuindo eu dados exactos das contas 
elos bancos com o Thesouro, o calculo que apresentei póde não ser 
rigorosan1ente certo, mas é o mais 'approximado possível da ver-
dade. ' 

A:ssim, Sr. Presidente, na minha dupla qualidade ele humilde 
membro desta Owmara e relator da Oommissão ele Orçamento, dese-
joso ele dar golpe decisivo na questão, desejoso mesmo de desviar ou 
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evitar uma acção judiciaria, cujo resultado ninguem póde preve~·, 
mas que os termos precisos da lei induzem a uma solução talvez m_a1s 
elevada para o Thesouro, não hesito em dar o meu voto no sentldo 
ele _ser paga aos Bancos a indemnisação que proponho. 

E' verdade, Sr. Presidente, que se poderá dizer que 15 annos 
é muito bastando apenas 10 ou menos ainda; i sto, porém, não passa-
r ia de ~1ma simples questão ele apreciação, que afinal seria dec~dida 
pela maioria de votos. Quanto a mim, persistiria no meu algan smo, 
porque acho que é uma inclemnisação razoavel, pela perda das vanta-
gens e direitos c,a·ssados aos Bancos. 

O SR. ALBERTO ToRRES ·dá um aparte . 
O SR. MAYRINK - Isso é questão de palavras, que seria inter· 

minavel. 
Não desejo tornar a discutir a ma teria; como relator elo parecer, 

estou cumprindo o meu dever, defendendo-o. 
· Não tenho o menor interesse na questão, e sinto-me com tanta 
dignidade e independencia como qualquer ... 

O SR . ALBERTO ToRRES - Mas quem o está contestando ? 
O SR . MAYRINK - Não estou advogando interesse de ninguem, 

apenas estou expondo os elementos de que me servi para firmar o 
meu parecer. A O amara que o julgue, fazendo aquillo que entender 
melhor, na ·certeza de que não deve proceder de encontro aos dieta· 
mes do direito e da justiça, porque do contrario não seremos legis-
l adores . (Apartes .) A Oamara deve distribuir justiça: imparcial· 
mente, não se deixando levar por paixões ou por odios. 

O SR . ALBERTO ToRRES dá um aparte . 
O SR. lVIAYRINK - Ainda hontem o nobre deputado fallou no 

Banco de Pernambuco . Pois, ou a lei não é lei, ou o Banco de Per· 
nambuco está perfeitamente ocllocado nas mesmas condições de qual-
quer outro Banco. Já provei que a indemnisação mandada calcular 
IJela lei t inha por base os juros das apolices dos lastros constituídos 
nesses t ítulos e tambem elas apolices substitutivas do encaixe metal-
lico, como diz o final do art . 5° da lei n. 183 C, de 1893: a in· 
denmisação se1•á baseada sobl'e os juros da:s apolioes ·de')Jositada.s, 
quando constituídos nesta especie os la.stros ou sobre os juros das 
apolices substitutivas do encaixe metallico durante o prazo de seus 
pri vilegios. · 

Não ha, Sr. Presidente, duas intelligencias para esta disposição 
da lei . 

Si, porém, o nobre deputado não acceita o que prescreve à lei 
tolit'ur q'Uiestio . . ' 

O SR . ALBERTo ToRREs - Acceito o que diz a lei de accôrdo 
cam a propria lei. O que não acceito são interpretações erronea.s. 

O SR . MAYRINK - Erroneas ~?! ... Si o nobre deputado não res-
peita aquillo que nasceu de si, de nós, como legisladores nada real-
mente tenho a dizer. Si, no emtanto1 respeita, então a l;nica intelli· 
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gencia do final do art . 5° da lei n. 183 O, de 1893, é a que acabei 
de dar. 

Portanto, Sr. Presidente, o Banco de Pernambuco tem direitos 
perfeitamente iguaes aos de todos os outros Ba.ncos, porque, si elle 
não depo-sitou apolices para fazer as suas operações, depositou ouro, 
e o deposito em ouro foi equiparado na legislação, para o effeito da 
indemnisação aos mesmos termos, as mesmas condições das apolices. 

O Banco de Pernambuco foi autorisado pelo decreto n. 880, de 
18 de outubro de 1890 com os onus e favores elo decreto n. 165 e 
outros de 17 e 19 de janeiro do mesmo anno. 

O SR. ALBERTo ToRREs dá um a parte. 
ü SR. MAYRINK - V. Ex. tem a lei, tem os estatutos elo Banco, 

onde a duvid-a sobre o quB affirmo em face desses documentos incon-
testaveis ? 

O SR . ALBERTO ToRREs - Encontro esta lei de 17 de janeiro 
provendo unicamente a emissão sobre apolices, e o Banco de Per-
nambuco emittiu sobre ouro; logo, não póde ser regida por essa lei . 

O SR. MAYRINK - Seria assim si o Banco se instituísse por 
acto proprio, sem dependencia ou autorisação do Poder Publico. 

Mas não. O Banco vem da lei e com seus direitos e deveres 
perfeita e claramente definidos. 

Si, pois, emittiu primeiro sobre ouro, do que sobre apolices, .foi 
porque assim conveiu ao governo, que planejara um emprestimo 
feito por elle, Banco, ao 'Estado de P ernambuco, na importancia de 
10.000:000$000 .. o 

O SR. ALBERTO ToRREs - E tendo emittido quinze mil contos 
ele réis, apenas emprestou 6. 000 :000$000. 

O SR. MAYRINK - ... e exactamente pela obrigação imposta ao 
Banco de effectuar tal emprestimo é que lhe foi ordenada a emissão 
sobre o ouro, antes ela sobre apolices sendo effectivamente empres-
tada a quantia de 6 . 000:000$000. 

Além disso, emprestou tambem á lavoura mais de 3. 000 :000$, 
em operações hypothecarias ele cujas letras o Banco faz pontualmente 
o serviço de juros e amortização. 

O SR . ALBERTO ToRREs - Faz mal. 
O SR. MAYRINK - Então V. Ex. queria que o Banco suspen-

desse o pagamento de taes serviços? 
Em que lei se fundaria para justificar seu procedimento? 
Na lei · da violencia? 
O SR . ALBERTo ToRRES - Não devia ter feito operações hypo-

thecarias contando com o auxilio da metade dos juros, porque esse 
auxilio era apenas para emissão com lastros de apolices e elle não 
tinha feito emissão com lastro de apolices. 

O SR. MAYRINK - O argumento não aproveita. 
O Banco operou por autorisação do governo que approvou seus 

estatutos, portanto· está dentro da lei. 
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'A1ém disso · quando effectuou as transacções 'hypothecarias, si 
não cogitava de receber juros de apolices que realmente não possuía, 
confiava em poder continuar a emittir sobre ouro, ao menos, até 
completar os 20 . 000 :000$ de accôrdo com seus estatutos, pois, . acre-
ditava na subida do cambio . 

.As vantagens d'ahi resultantes seriam a compensação ela falta 
de taes juros. 

Mas o nobre deputado sabe perfeitamente que o Banco deu co-
meço á emissão em janeiro de 1891, e gradualmente continuou-a até 
outubro do mesmo anno . 

Pois bem, os extremos do cambio em 1890 foram 26 7\8- 20 5\8 
e em 1891 - 21 5\8- 10 3\4, dahi se póde bem avaliar do sacrifício 
que o Banco fez para adquirir - ouro - ao elevado preço do mercado 
e depositai-o no ':::hesouro ao par . 

Ora, suppondo-se que a média ·do preço do ouro em 1891 fosse ele 
16.000 por f:, é evidente que o Banco perdeu de prompto 6. 223.000$ 
no deposito que fez para lastro da emissão . 

.Assim, Sr . Presidente, os 15.552 :200$ que accusa essa emissão 
ficaram realmente reduzidos a 9 . 336 :000$, que o Banco no cumpri-
mento exacto de seus deveres emprestou: seis mil ao Estado de Per-
nambuco e mais ·de tres mil á lavoura elo mesmo e Estados cncum-
vizinhos . 

Não podia ir além, sob pena de desastre inevitavel. 
Esses dons emp·cestimos representavam uma immobilisação de 

capital, que nem pelos interesses, nem pelas amortizações, permitti-
riam ao Banco entrar em nova ordem de transacções compensadoras 
das medíocres vantagens que clelles provinham. · 

Por isso, Sr. Presidente, o Banco teve ele paralysar suas opáa-
ções para aguardar melhor opportunidacle e proseguir. 

O SR. ALBERTO ToRRES - Ahi V. Ex . dispensa ele novo a lei . 
Havia uma lei que o obrigava a fazer o emprestimo . 

O SR. MAYRINK ---,-- Não dispenso a lei; digo que o Banco não 
tinha recursos para emprestar de prompto ao Estado de Pernambuco 
10.000:000$000. 

Ser-lhe-hia necessario continuar a emittir . 
O SR. ALBERTO ToRREs - Affitmo a V . Ex. que esse seu ar-

gumento será destruido completamente . 
O SR . MAYRINK - V. Ex. permitta·me d.izel-o, não me demo-

verá, nem o espaço de uma vírgula da. minha argumentação: 
O SR. ALBERTo ToRRES - Não tenho essa esperança . 
O SR . MAYRINK - Não tem nem póde ter, porque estou bem 

baseado e confio nas razões em que me fundo. 
Mall, por que não podia o Banco completar o emprestimo? 
Porque, quando fez a ultima em,issão, o cambio estava a 10 3 \4; 

ora, peço a V . Ex. dizer-me, era ras:oavelmente possível a compra 
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de ;E a 23.000 para serem depositadas a 8 . 890, isto é, para emittir 
17. 780 despender-se 23. 000? 

Vê, pois, V . Ex . que havia impossibilidade manifesta para o 
Banco em completar o emprestimo. 

Convém, entretanto, examinar si, mesmo dada a hypothese do 
Banco querer aventurar-se ainda com prejuízo, ser-lhe-hia possi.vel a 
emissão? 

Respondemos, não. 
Porque a'hi está patente o caso do Banco Emissor ·da Bahia, 
Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, este Banco emittiu sobre 

apolices e sobre ouro. 
Em janeiro de 1892 pretendeu couyerter a emissão sobre ouro 

em apoliees e nesse sentido requereu ao governo. 
E como apenas lhe faltasse a somma de quinhentos contos ele 

réis para completar sua emissão sobre apolices, solicitou o Banco 
permissão para emittil-a . 

Não foi attendiclo, proferindo o illustre Ministro ela Fazenda o 
seguinte despacho no requerimento para á conversão: "Deferido, 
com tanto que se limite á emissão ele 9. 500 :000$000." 

Por este despacho, que não é mais do que a resultante elo juizo 
formado pelo ·illustre Ministro da Fazenda sobre a necessidade ele 
retrahir a circulação elo papel-moeda, como o disse em seu relatorio, 
ele 1892, dando conta ela conversão a que me refiro: "Em falta 
ele providencias legislativas, ten'ho guiado a minha administração 
inspirado nas idéas que me pareceram justamente predominantes na 
opinião. Refiro-me á necessidade não sómente ele limitar a actual 
massa de papel em circulação, mas de promover o seu resgate gradual." 

Não podia haver esperanças ele Banco algum emittir, fosse qual 
fosse a somma . 

Assim, Sr. Presidente, quando mesmo se désse a ·opportunidade 
elo Banco ele P ernambuco adquirir ouro para lastro, não poderia 
com cer teza emittir, porque o illustre Ministro da Fazenda não o 
permittiria de accôrdo com o seu plano, pois negou o Banco ela 
Bahia completar .sua emissão sobre apolices e tratava-se ele 500 :000$ 
apenas . 

O SR. ALBERTO TomtEs -,Essa condição podia ser recusada pelo 
Banco, mas si a acceitou foi como condição contractual. 

O SR. 111:AYRINK - Pouco, ou nada importa que fosse ou não 
uma condição contractual; o facto é que o illustre Ministro da Fa-
zenda negou autorisação e certamente procederia de igual modo com 
todos os Bancos. Era ptano estudado e assentado . 

O SR . PRESIDENTE - Peço aos nobres ·deputados que não inter-
rompam o orador, porque a hora está bastante acleantada . 

O SR . MAYRINK - Dizia. Sr. Presidente, que era plano estuda-
do e assentado elo illustre Ministro ela Fazenda negar autori.sação 
para augmento do meio circulante . 
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Ao contrario, tinha em vistas reduzil-o. 
Si assim é, e não póde ser seriamente contestado, pergunto que 

valor tem o decreto de 7 de dezembro de 1890, na parte que arbi-
trariamente marcou o prazo de 2 annos para os Bancos completarem 
suas emissões? · 

Nenhum, absolutamente, nenhum. 
Si um <mmo antes de expirar esse prazo era proposito firme, 

inabalavel do governo, no seu intuito patriotico de melhorar, sinão 
de salvar as finanças publicas, seriamente compromettidas, no seu 
entender, pela ma.ssa avultadissima de papel-moeda em circulação, 
negar autorisação para elevai-a, antes tendo a intenção de reduzil-a, 
como pôde ser rasoavel, a censura aos Bancos de não haver com-
pletado sua,s emis·sões; e, o que é mais, ac'har,se de todo o direito, 
de toda a justiça, de todo o criterio - os dous effeitos, diametral-
mente oppostos, que 'se pretende haver produzido o decreto de 7 de 
dezembro de 1890: - um arrancando aos Bancos o que lhes garan-
tira, outro obrigando-os a cumprir os onus que t omaram em com-
pen·sação? 

Não, a pena imposta ne13se decreto é nulla; não pôde ser válida, 
não só por ser arbitraria, como porque o governo com o seu despacho 
á pretenção do Banco Emissor da Bahia, para completar a emissão 
sobre apolices, na ins~gnificante sonuna de quinhentoG contos de 
réis suspendeu-lhe a applicação. 

E peço licença para ler o quadro das emissões a realizar, cujo 
algarismo atordoaria o illustre Ministro da Fazenda, aliás já tão 
preoccupado com o de qui'nhent'os contos de réis. 

Bancos 

Emissor do Sul. ............ . 
" da Bahia .... . . . ... . 
" de Pernambuco. . . . .. 
" elo Norte. . . . ... . . . . 

União de S. Paulo ....... .. . 

s!ouo·o 

33.333 :000$000 
16.000 :000$000 
24.441:800$000 
20.000:000$000 
40.000:000$000 

slapolices 

13.166 :500$000 
4.500:000$000 

10 . 000:000$000 
9.000:000$000 

10.000:000$000 

133.774:800$000 46.666:500$000 
133.774:800$000 

180. 441 :300$000 

I sto é, pelas concessões que os Bancos tinham de emittir, ainda 
lhes restavam cento e oitenta mil quatrocentos e quarenta e um contos 
e trezentos mil réis para lançar á circulação. 

Poder-se-ha, entretanto, objectar que a parte relativa ao ouro 
era de si mesma irrealisavel devido ao seu alto preço, no que con-
r.ordamos; mas restaria ainda sobre apolices no algarismo de 
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46. 666 :500$, que com maioria de razão seria impugnada como foi 
a de quinhentos contos de réis do Banco Emissor da Bahia. 

E não haveria razão para que não o fosse, desde que o principio 
que se impoz o illustre Ministro da Fazenda condemnava o alarga-
mento da emissão em absoluto. 

Não se póde, pois, censurar os Bancos a não observancia do de-
creto de 7 de dezembro de 1890 porque elle, além de arbitraria, foi 
dispensado da execução pelo governo, oppondo-;Se ao preenchimento 
das emissões mesmo exclusivamente sobre as apolices, com abstracção 
completa da sobre o ouro. 

E assim tinhamos razão quando logo em começo- dissemos : ou 
o decreto de 7 de dezembro produziu um só effeito ou não produziu 
nenhum. Si produziu um só, subsistem para Bancos e governo os 
onus e concessões que os relacionava, -si não produzia effeito alg·um 
os Bancos e governo ficaram na mesma posição em que estavam, 
autos de apparecer semelhante decreto . 

E foi por força deste dilemma que eu figm;ei, primeiramente, 
a totalida-de dos juros das apolices no prazo de duração dos Bancos, 
c01-respondendo á sua segunda proposição; e, em segundo logar, a me-
tade de taes juros de conformidade com a primeira proposição. E 
conclui por julgar -de boa razão a justiça e indemnisação correspon-
dente a 15 annos de juros das apolices nos precisos termos do final 
do art. 5° da lei n. 183 O, de 1893. 

E.~ta indemnisação, comprehende-se, não póde deixar de ser, nem 
proporcional aos lastros do.s Bancos, nem imparcial, isto é, sem ex-
clusão de algum, pois, perante o art. 5° que acabei de referir, tanto 
direito tem a indemnisação os Bancos que emittiram sobre apolices, 
como sobre ouro. E nem podia ser outra a intenção do legislador, 
porque a offensa de direitos adquiridos e prejuizo de vantagens ori-
ginadas da arbitrariedade elo decreto de 7 de dezembro de 1890, com-
prehendeu uns e outros sem distincção. 

O nobre deputado Sr. Alberto Torres disse que eu havia alte-
rwdo a lei n. 183 O, de 1893. Confesso, Sr. Presidente, que o fi z 
por entender necessario. Oomprehendi da exposição do illustre Mi-
nistro da F azenda sobre o modo por que julgou acertado o accôrdo 
com os Bancos que a lei não estava bastante clara no que dizia res-
peito aos recursos -destinados á constituição do fundo de- garantia, 
e por isso no art. 3° do projecto em discussão declarei que nesses 
recursos .se - comprehenderam não só as apolices que consti tuíam 
os lastros dos Bancos como as que· forem levadas e seus respectivos 
juros a esta conta. 

Nada mais tenho a dizer sobre a ma teria; expuz o que entendo 
como permittiu minha apoucada intelligencia (não apoiado), tendo 
deante de mim interes-ses do paiz, ao qual penso que se .serve bem 
aconselhando o respeito á lei e ao direito. 

Agradeço a V. Ex., Sr. Presidente, e aos illustres Srs. depu-
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t ados, a elevada consideração que me dispensaram prestando-me a 
mais acurada attencão e sento-me com a consciencia tranquilla de 
ter cumprido meu ,dever. (Muito bem. O oraclo1· é m~mprimen
taclo.) (*) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

O Sr. Benedkto Leite encara a 2a discussão do projecto offe-
recendo á consideração da Camara um substitutivo. 

Mais tarde o Sr. Arist ides de Queiroz apresentou um outro 
projecto e o Sr. Mayrink defendeu o seu parecer, como relator da 
maioria da Commissão de Orçamento, e refutou os ar gumentos com 
que o orador justificara o seu substitutivo. 

Em seu primeiro discurso procurou desempenhar-se dessa tarefa; 
cabe-lhe agora responder aos discursos, dos honrados deput ados pela 
Bahia e por Minas e tambem ao do Sr . Alberto Torres, que sempre 
manteve na discussão o seu primitivo ponto de vista, da incompetell~ 
cia do Congresso para decidir d as reclamações dos Bancos regionaes, 
que devem pleitear seus direitos perante o Poder J udiciario. 

Convém com o Sr. Alberto Torres em que o projecto substitu-
tivo do honrado deputado pela B ahia importa mais em uma reforma 
bancaria, uma remodelação do B anco da Republica, do que em um 
meio de resolver a que.stão especial que ora prende a attenção do 
Poder Legislat ivo, a indemnisação aos B ancos regionaes . 

Apenas o art . 2° desse projecto i·efere-se á questão que se debate, 
e o seu proprio autor o reconheceu quando affirmoli em seu discurso 
•que -a lei de 23 de setembro a'inda não t ivera completa exem1ção e que 
era preciso reorganisar o Banco da R epublica, afim de tornar-lhe 
applicaveis algumas disposições dessa lei' que approvou o decreto de 
17 de dezembro de 1892, ou substituir-l'he algumas por outras que 
entende mais u teis e proficuas . 

O nobre deputado pela B ahia criticou .severamente a applica-
ção da lei de 23 de setembro especialmente no ponto que obriga os 
Bancos estrangeiros de descontos e depositas a realisarem pelo menos 
50 % do seu capital no Brazil, meio que se reputara efficaz para 
manter uma taxa regular de cambio . 

A Camar a tem agora de manifestar-se não sobre uma questão 
bancaria, e nisso acompanha o illustre deputado pelo Rio de J aneiro 
no estudo que fez do projecto substitutivo do honrado deputado pel~ 

(*) Na sessão de 20 1'allou o Sr . Alberto Torres . O dis curso .não c.ons ta 
elos A?Wta.es. 
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Bahia, mas s1m sobre a indemnisação que reclamam os Bancos á 
vista do art . 5° da lei de 23 de setembro e que não foi feita pelo 
Poder Executivo, porque não lhe foi possível chegar a accôrdo com 
os reclamantes . 

Deixa, portanto, de parte o substitutivo em sua generalidade para 
estudar o seu art. 2°, que mais propriamente se refere ao assumpt.o 
em questão e que consagra opinião divergente ele quantas foram ex-
postas no seio da commi.ssão e no debate. 

Entende o illustre deputado pela Bahia que a liquidação dos di-
l·ci tos e obrigações entre o govem o e os Bancos pôclc fazer-se re_ço-
lhendo-se as notas por elles emit tidas e restituindo-se-lhe o lastro 
dessas emissões . Ainda assim parece inevitavel a reorganisa ção do 
Banco da Republica, porque a lei de 23 ele setembro determinou que 
a emissão dos Bancos regionaes corresse de então sob a responsabili-
dade daquelle Banco, passando para elle a propriedade das apolices 
que serviam ele lastro. 

Vê-se, pois, que se não póde hoje proceder ao recolhimento das 
notas e á entrega dos lastros sem uma remodelação completa naquelle 
estabelecimento de credito e profunda alteração no meio circulante 
do paiz . 

Si fosse o momento dessa remodelação, si agora tivesse a Oa-
ma.ra de approvar o decreto de 17 de dezembro de 1892, votando a lei 
que teve a data de 23 de setembro, talvez fosse bem acceito esse pro-
jecto; hoje, porém, é difficil e pouco pn~:dente talvez esse alvitre . 

Lê o §, 1 o elo art. 2° elo projecto e crit ica-o, dizendo que a con-
tagem elos juros integraes até 17 de dezembro de 1892, data do 
decreto em que o governo effectuou a fu são dos Bancos dos E stados 
U niclo.s d a Hepublica e do Brazil e a unificação da nossa moeda 
bancaria, quando integraes fossem devidos, não deveria ser ela dat a 
elo decreto que só nasceu de uma necessidade de occasião e que teve 
sua sancção com o acto legislativo que o legit imou em 23 de setembro; 
até esta data, portanto, na hypothese elo .substitutivo, ·deYia-se pro-
ceder á contagem desses juros. 

E sse pagamento não pócle ser integral, porque essa vantagem 
só deve caber aos Bancos que tenham cumprida a disposição elo .§ 4° do 
art. 4° do decreto de 17 ele j aneiro ele 1890, isto é, que tenham feito 
emprestimo á lavoura . 

Esse decreto dividia os juros das apolices constitutivas elos lastros 
em duas partes, uma que tinha de .soffrer a reducção e outra que 
tin'ha de ser entregue ao.s Bancos em compensação e como garantia 
aos emprestimos á lavoura, de onde se conclue que os Bancos que os 
não tenham feito perderam o direito a essa parte. 

A outra parte desse artigo elo substitutivo, que determina a 
conversão dos lastros ouro para apolices, afim ele se fazer 
a contagem aos juros, afasta-se ainda do projecto que .se discute 
e do' substitutivo do orador, porque, desde que o decreto de .17 
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de janeiro apenas garantiu aos Bancos a contagem elos juros em 
parte com reducção e em parte como garantia dos emprestimos feitos, 
a conclusão a tirar-se é que os Bancos que não tiverem feito a emis-
são sobre apolices, mas sim .sobre ouro, não elevem ter direito a uma 
quantia correspondente a esses juros, porque o ouro não os vence -

O autor do decreto de 17 de janeiro ele 1890 tinha em vista ex-
tinguir a divida :funclackt, creanclo desde logo a reclucção dos juros, e 
a autorisação elo deposito em ouro a este ou áquelle Banco não quer 
dizer que este deposito vencesse juros como o deposito em apolices. 

Não procede a critica dB ser clefficiente a inclemnisação que o 
orador consigna em seu substi tutivo, porque já demonstrou o orador 
que o governo nenhuma indemnisação deve aos Bancos pelo facto ele 
lhes haver cassado a faculdade emissor a ; o governo estava em seu 
direito limitando a dons annos o prazo para completar suas emissões, 
estabelecendo como pena aos infractores a perda da concessão. 

O que se lhes eleve apenas é o juro das apolices contado ele ac-
côrdo com o decreto ele 17 de janeiro, e é o que consigna o substitu-
tivo do orador, resalvanclo ainda a au torisação de accôrclo entre o 
Executivo e os Bancos que á sombra ela lei houverem feito empres-
timos á lavoura ou inclustrias auxiliares no sentido ele serem garan-
tidas as letras hypothecarias emittidas em virtude desses emprestimos 
e com a promessa de auxílios feita na lei. 

Passando a responder o discurso do Sr . Mayrink, diz que a 
Oamara e o orador recebem sempre com o acatamento que lhes im-
põem as verdadeiras competencias, as opiniões de S. Ex. sobre todas 
as questões, especialmente as que constituem sua especialidade. 

Contesta, porém, a opinião do honrado deputado quando affirma 
que o decreto de 7 de ·dezembro de 1890 não transferiu as letras 
dos Bancos regionaes, mas tão só mente as emissões . 

O decreto ele 7 de dezembro não podia retirar as <;Jmissões dos 
Bancos passando-as para outro, sem ao mesmo tempo dar-lhe o lastro 
corr~spondente á garantia das emissões cuja responsabilidade as-
sumia. 

A interpretação dada pelo nobre deputado, -a quem responde, ao 
art. 4° do decreto citado não é acceitavel, mesmo porque o decreto ele 
17 de janeiro de 1890 dispõe que as apolices que constituíam os 
lastros dos Bancos regionaes fossem · inscriptas. como inalienaveis e 
e:x>actamente por essa fórma figuram no Thesouro, e assim sendo não 
se comprehende que se faça a trans.ferencia das emissões, ficando os 
lastros na propriedade dos Banco.s que perderam a faculdade emis-
sora. 

O decreto de 17 ele janeiro não foi uma reforma bancaria isola· 
da; o Sr. Ruy Barbosa ao publicar esse decreto tinha em vista não 
sómente legislar sobre a reforma bancaria, mas ainda :f1azer uma 
reforma financeira e economica, e isto está expresso na expos.ição 
de motivos, que precedeu o decreto de 17 de janeiro. 
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E, com effeito, nessa mesma data fez S. Ex. publicar o decreto 

n. 164 sobre sociedades anonymas, e a doutrina do art. 1° desse ele-
ereto abrange, por sem duvida, os Bancos que depois se organisaram . 

Esse decreto obrigava as sociedades anonymas bancarias a reali-
sarem dentro de clous annos, pelo menos, dons terços elo seu capi tal; 
logo, não colhe o argumento elo illustre deputado por Minas Geraes, de 
que o decreto ele 17 de janeiro não havia marcado prazo algum para que 
os Bancos completassem suas emissões, mas que o capital fosse reali-
sado com uma entrada nunca inferior a 10 % tão sómente. 

E tanto não é assim que na exposiçã.o ele motivos o ministro faz 
o calculo da mducção dos juros e deixa ver bem claramente que es-
perava que dentro de curto pn1zo o capital em apolices estivesse todo 
realisaclo, operando-se ao mesmo tempo a economia elos juros dessa.s 
apolices, e a disposição que citou do decreto n. 16<t mais força vem 
dar a essa argumentação . 

E vae ver o nobre deputado que essa disposição dos dous terços 
do capital, consignada no decreto n. 164, foi examcla nos proprios 
estatutos elos Bancos. 

ü Banco União de S. Paulo, organisaclo por ·decreto ele 19 de 
abril ele 1890, declara no art. 42 elos seus estatutos que se fundou de 
accôrdo com o decreto n. 164. 

O Banco ela Bahia, organisado por decreto de 12 ele maio, con· 
signa a mesma cousa no art. 54 de seus estatutos. 

O Banco de Pernambuco, organisaclo pelo decreto de 18 de ou-
tubro, fez a mesma cousa no art. 43. 

O Emissor do No r te, organisado por decreto de 19 de junho, 
110 art. 1", consigna o mesmo . 

Entrando em outras considerações, o orador responde a um 
aparte do Sr. Mayrink, dizendo que uma vez cassada a faculdade -
emissora - os Bancos não podiam continuar com os privilegias ema· 
nados do art. 3° elo decreto ele 17 ele janeiro. 

E' o decreto de 7 de dezembro que manda fazer a incol'poração 
não só da faculdade emissora, como dos privilegias. 

A emissão era elos Bancos regionaes e como garantia dessa 
havia lastros; uma vez cassa·da a emissão, naturalmente estes passa-
riam a pertencer ao Banco da Republica. 

A um aparte do Sr. Mayrink diz que a lei de 23 de .setembro 
dá a propriedade destes lastros ao Banco da Republica e pelo regimen 
do decreto de 17 de janeiro as apolices er am inscriptas com a clau-
sula de inalienaveis. 

A lei manda entrar em accôrclo com os Bancos regionaes, mas 
para ilvdemnisal-os sómente e não para effectuar·se a transfcrencia 
dos lastros e da emissão. A transferencia ela emissão já se fe?., a dos 
l astros não, porém, como sabe o nobre deputado, pelo motivo decla-
mclo no relatorio do Ministro da Fazenda. 

O art. 1 o elo projecto do nobre deputado manda calcular para a 
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indemnisação, como limite, o producto dos juros das apolices durante 
15 annos. 

O orador não sabe como conciliar -esta questão dos juros da.s 
apolices com a da indemnisação. 

S. Ex. entende que se deve uma indenmisação pelos prejuízos 
causados aos Bancos com os lucros cessantes dos privilegias inheren-
tes á faculdade emissora; estes prejuízos sobem a cerca de 50 mil 
contos. 

Entretanto o nobre deputado manda ·dar uma indemnisação 
' insignificante, quasi a quarta parte. 

O illustre relator, como vê a C amara,' está em contradicção. 
O orador é mais justo, propõe que se dê aos Bancos muitos menos 

ainda, não ha duvida, porém dá aquillo a que elles têm direito no 
seu entender. 

Si pensasse, como o nobre deputado o Sr. lYiayrink, sobre os 
prejuízos dos Bancos, mandaria no seu: projecto cobrir esse prejuízo. 

O projecto do nobre deputado por Minas manda fazer a con-
versão dos lastros ao cambio do dia 30 de setembro de 1893, data da 
expedição do decreto para execução da lei de 23 do mesmo mez 
e anuo. 

Por que S . Ex. não manteve a mesma opinião de 1893 man-
dando que a conversão fosse feita ao cambio de 24? 

Lembra que no seu primeiro discurso sustentou ele accôrdo com 
o seu parecer e o seu projecto a opinião de que não se devia pagar 
juros de apolices a quaesquer Bancos que emittiam sobre ouro. Não 
·admitte para esse f im a conversão dos lastros metallicos . 

O Sr. consC:lheiro Mayrink, .sustentando a indemn'isação por 
lucros cessantes e combatendo o simples pagamento dos juros, em 
1893, affirmou da tribuna que assim os Bancos que emittiam sobre 
ouro não teriam indemnisação. 

O orador chama, pois, em auxilio de .sua opinião a do nobre 
deputado por Minas quando discutiu a lei de 23 de setembro de 1893. 

Com relação a essa mesma questão de conversão de lastro o nobre 
deputado sustentou ainda em 1893 que os juros das · apolices deviam 
ser contados sobre o valor dos lastros primitivos e isto por causa do 
Banco da Bahia, que, tendo emittido sobre ouro, converteu depois o 
lastro em apolices ou quantia dupla. 

Com effeito, o Banco da Bahia, dizia então S. Ex., constituiu 
o seu primeiro lastro em ouro e depois, por transacção, aliás feita de 
encontro ás disposições do decreto de 7 de dezembro, converteu o 
lastro em apolices . E ' conveniente, ·dizia ainda o nobre deputado, 
que na indemnisação se determine que os juros das apolices. devem 
ser contados, não sobre o valor ·do- lastro actualmente existente que 
é duplo do primitivo e o Banco já lucrou regularmente com a ~mis
são dupla sobre o ouro. Pois bem, o projecto do nobre deputado 
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agora não cons1gna essa mesma idéa, o que aliús cleYia fazer S. Ex. 
para ser coherente. 

Pelo que acaba de mostrar o orador, o seu projecto encontra 
apoio, até certo ponto, em opiniões emitt.idas pelo nobre deputado o 
Si·. Mayrink em 1893, por occasião ele discutir-se a reforma bancaria. 
O orador lê, para provar essa sua affirma ção, c1i ,·ersos to picos de 
discursos elo Sr. Mnyrink naquella época. 

Quanto ao Sr. Alberto Torres, a quem tambem responde, o ora-
dor diz que S . Ex:. mantém o seu primiti;-o ponto ele vista da incom-
petencia elo legislativo, para resolver o caso, porém confessou que a 
solução dada no projecto do orador era a solução rigorosamente jnri-
dica ela reclamação dos Bancos . 

O orador torna bem saliente esta declaração que fez da tribuna 
o Sr. Alberto TorreS/; isso pesa muito em favor elo projecto do ora-
dor, pois as opiniões de S. Ex. são de grande valor. 

Depois de outras considerações, o orador termina respondendo a 
um aparte do Sr . :iYiayrink - si o nobre deputado sustenta essa 
opinião pelo facto de não haver o decreto d.e 17 de janeil'o de 1890 
marcado prazo fatal para o complemento das emissões ; si partindo 
dahi S . Ex: . quer chegar ao resultado ele que o goYerno não devia 
ter marcado o prazo de dons annos, como fez o decreto ele 7 de de-
zembro, para se effectuarcm as emissões; o orador por sua vez chega 
a es te outro resultacb: que os Bancos se organisaram, gosaram de 
todos os favores da lei, e entretanto poderiam chegar ao fim do prazo 
das concessões sem h averem renlisado mil contos siquer de emissões 
sobre .apolices! 

Os Bancos cobertos completamente de favores, e o P oder Publico 
completamente illudido naquillo que tinha em vista, isto é, a reclucção 
ela divida, já no valor dns apolices, já nos juros a pagar. (Mitúto 
bern>· 1nu·ibo bern.) 

O Sr. Aristi'de<S de Queiroz - Sr . Presidente, o ultimo dis-
curso do nobre deputado pelo Rio de J .aneiro e o discurso que acaba 
ele proferir o nobre deputado, o Sr. Benedicto Leite, obrigam-.me a 
voltar á tribuna e aprovei tarei o ensejo para completar ao mesmo 
tempo algumas observações qne deixei incompletas quando me 0ccunei 
do assumpto. 

SS. E Ex. qualificaram ele reforma bancaria o substitutivo que 
apresen.tei . Ten'ho necessidade de protestar contra esta qualificação, 
que importa nada menos do que chamar sobre o substitutivo uma 
prevenção muito natural e justa, contra toda e qualquer icléa ele re-
forma que .se pretenda actualmente fazer no nosso regimen bancaria 
ou monetario. 

São eonsns mui~o cllfl'8rentes . 
Reformar um systemn, um pb,;o, um rcgime::1Jo c rc:ocar ou 

/ 
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modificar qualquer lei, qualquer disposição relativas a esse assumpto, 
são cousas muito differenteS'. 

Está muito longe de ser uma reforma bancaria, o substitutivo que 
apresentei. . . _ 

Não pretendo alterar nem o systema estabelec1do pela leg1slaçao 
antiga, nem o plano financeiro que está em vigor. . 

O meu substitutivo visa apenas corrigir, melhorar uma le1 que 
nem siquer se pôde cliwr uma lei bancaria, que não se refer~ á 
organisação bancaria do paiz; é uma lei que se applica excluslva-
mente a Bancos emissores. 

Meu substitutivo tem apenas por fim salvar inconvenientes, la· 
cunas que são noto rias na lei. 

Disse S. Ex. que se tratava ela reorganisação do Banco da 
RBpublica. 

Ora, diariamente os Bancos reformam seus estatutos, augmentam 
ou diminu.em seus capitaes, sem que isto importe reforma bancaria. 

Consequentemente não se pôde ainda por este lado co~siderar 
reforma bancaria o substitutivo. 

Não altero absolutamente o systema organico do Banco, não mo· 
difico o seu regimen; as modificações propostas consistem unicamente 
em elevar o seu capital de 180 :000$ a 200 :000$ e alterar algumas dis-
posições dos estatutos relah vamente á t;sphera de suas operações. 

Isto não constitue uma reforma bancaria e muito menos uma 
reforma no regimen estabelecido pelas leis de onde nasceu o Banco da 
Hepublica . 

Isto posto, passo a considerar o substitutivo em relação ao ponto 
do debate, em relação á questão ela indemnisação aos Bancos re· 
gionaes. 

Não obstante, estou de accôrclo eom os illustTes deputados quanto 
á observação que fizer:1m de que a materia do substitutivo, comquanto 
restricta, deve ser estudada com calma, deve ser reflectida antes de 
ser resolvida, e conseguintemente deve constituir projec'to em separado, 
que não seja parte integrante do projecto da commissão . 

Estou de accôrdo com esta observação, e accedendo ao convite 
feito pelo illust re deputado pelo Rio ele J aneíro, vou propôr a divisão 
elo meu substitutivo em duas partes, para consti tuir um o substitutivo 
propriamente dito do projecto em discussão, constituindo a 2a parte 
um projecto especial, que será remettido á commissão competente para 
sobre elle dar parecer. 

Seja-me permittido, porém, voltar ainda a algumas considerações, 
no sentido de estabelecer o merito comparativo entre o projecto da 
commissão e o substit.utivo que apresentei . 

Disse o illustre deputado, Sr. Benedicto Le:te, que, quer uma, 
quer outra solução apresentnva o inconveiJ Íente de serem inteiramente 
arbitrarias. 



-469-

Não tem razão S . Ex. pela parte, pelo menos, que se refere ao 
meu substitutivo . 

A solução n ada tem de arbitraria . 
As bases jurídicas em que assentam as duas soluções, o accôrdo 

é perfeito . 
O meu substitutivo, assim como o da nobre commissão, par te da 

hypothese, da supposição de que a situação jurídica dos Bancos, a 
considerar na questão, é aquella que foi creada pela lei de 23 de 
setembro, considerando esta lei implicitamente subsistente todas as 
outms disposições que mediaram entre o decreto de organisação dos 
Bancos e a propria lei . 

o~ illustres deputados signatarios do voto em separado insisti-
ram em considerar a situação jurídica dos Bancos como derivada da 
imposição de uma pena pelos decretos de 7 e 17 de dezembro de 1890 . 

Ora, esta hypothese está claramente excluida nos termos da lei ele 
23 ele setembro. 

A lei refere-se aos _ direitos e vantagens que são cassados por ella 
propúa a direitos e vantagens que são cassados sob fundamento de 
interesse publico, isto é, sob a fórma de uma desapropriação por utili-
dade publica, e não em virtude de penas impostas por qualquer dispo-
sição -de lei anterior. 

Isto se depre'hende claramente dos termos da lei, quando não 
uzou da expressão - direitos que foram cnssados - mas da expressão 
- direitos e van tagens que lhes são cassados - empregando o verbo 
no presente. 

Oonseguintemente, quanto ás bases jurídicas, 'ha perfeita analogia 
na solução proposta pela nobre conunissão e pelo meu substitutivo. 

O direito á inclemnisação é indiscutível e inquestionavel ; a fórma 
reguladora da indemnisação, a accôrdo, é tambem incontestavel. 

A situação jurídica que deve regular a apreciação dos direitos e 
vantagens dos Bancos, é aquella que é creacla pela propria lei. 

Mas, e ahi começa a clivergencia, quanto ás bases para a determi-
nação quantitativa da indemnisação, o substitutivo afastou-se comple-
tamente elo projecto da commissão. 

A commissão pretende encontrar clareza e precisão mesmo nesta 
parte da disposição elo art , 5°, e eu só encont rei obscuridade e inde-
terminação. 

Realmente, seria impossível chegar a uma solução pratica em 
vista dos termos da lei . 

As bases como ellas estão formuladas no art. 5° da lei de 23 de 
setembro de 1893, são tão vagas que é impossível, mediante um accôrdo 
com qualquer ministerio escrupuloso, resolver a questão. 

Portanto, resta sómente estabelecer a comparação entre o modo 
de resolver a questão do quantttm, proposto pela commissão, e o modo 
proposto no meu ultimo substitutivo . 

O que faz a cDmmissão? Não considera n iudcmnisação sujeita a 
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condiçõe~ pl'éviamea te estabelecidas de accônlo com o estudo minu-
cioso e a analyse da verdadeira situação dos Bancos, antes e depois ela 
lei de 23 ele setembro ele 1893. 

Por um processo extremamente summario e arbitrario, ella as-
signa, como importancia dessa inclemuisação, a somma correspondente 
ao producto do juro das apolices depositadas durante um período que 
ella assenta em 15 annos. 

O substitutivo, pelo contrario, procura approximar-se quanto pos-
sível da quantia devida como indemnisação, em vista das vantagens 
reaes que os Bancos poderiam ter colhido do uso da emissão, si nella 
se t ivessem mantido desde a data da sua organisação até á data em 
que a lei lhes cassou essa faculdade emissora. 

Tem por consequencia, o substitutivo uma base menos arbitraria. 
Vejamos qual a differença arithmetica entre a somma a indem-

nisar em um e outro caso. 
Segundo o projecto ela commissão, a importancia a restituir aos 

Bancos a titulo ele indemnisação, tem um limite maximo correspon-
dente a 24.000 :000$000. 

·Tial é a somma que produz o calculo feito nas. bases indicadas . 
Dessa somma ha a deduzir a differença entre as emissões realisa-

das e os depositos feitos, differença que póde attingir no maximo a 
4.000:000$000. 

De modo que, segundo o art. 1 o do projecto da commissão, os 
Bancos terão de receber uma somma, cujo limite maximo é de 
20.000:000$000. 

Mas, pergunto ao illustre relator ela commissão: esta s~mma deve 
constituir a .somma real, effectiva, que deve ser entregue aos Bancos, 
ou constituindo um limite maximo, impede o ministro de estabelecer 
entre O e 20.000 :000$ a quantia que julgar conveniente? 

O SR. MAYRINK- E' o limite maximo. 
O SR. .ÁRISTIDES DE QuEmoz - Então teremos a inexequibilidade 

do accôrdo. 
Si nos termos da autorisação do art. 5° o ministro não se julgou 

habilitado a resolver a questão por um accôrdo, muito menos o po·derá 
fazer com uma base tão vaga como esta . 

Dar 20 .000 :000$ como limite maximo é amarrar as mãos do mi-
nistro, é dar-lhe bases muito mais vagas, muito mais incertas, muito 
mais recusaveis do que aquellas que lhe dava a lei no art. 5° . 

Eis aqui o defeito que reconheço no projecto -deixar um arbitl'io 
demasiado ao ministro. 

O Sr. l\fAYRINK - O ministro não tem senão que cumprir a de-
cisão do CongTesso . 

O SR. ARISTIDES DE QuEIROZ - Mas, senhores, o motivo que de-
1erminou a solução. cl~3ta questão está indicando que não apresentamos 
uma solução ao m1mstro. Por que não a resolveu o ministro? Seria 
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por que não existissem as base claras na lei? Não, e tan to assim que 
nós mesmos fundamentamos os nossos argumentos na clareza dessa lei. 

A razão que deu o ministro foi que se julgava au torisaclo a inter-
pretar essa lei e a fixar o - qwant!wn - da indemnisação, como, pois, 
em substituição vamos dar-lhe ainda mais arbí trio, ainda mais in-
certeza, um campo ainda mais vasto ? Acredito que o ministro se 
achará em maiores embaraços do que estava. 

Vej amos por este lado como é resolvida a questão pelo substitu-
t ivo. O substitutivo computa precisamente as differentes vantagen s, 
os clifferentes lucros que os Bancos poderiam ter colhido elo uso ela 
faculdade emissora desde a data da sua creação, até á data em que lhe 
foi cassada a faculdade emissora; avalia, firma, portanto em termos 
muito restrictos o direito dos Bancos, precisa muito melhor a quantia 
que deve constituir propriamente a inclenmisação e facul ta ao governo 
o ensejo de realisar uma operação van tajosissima no en tender elo pro-
prio Ministro ela Fazenda. 

Em segundo logar o substitutivo separa a inclemnisação em duas 
partes: a restituição dos lastros desapropriados sob a fónna ele apolices 
ouro, restitue o objecto desapropriado, transformado em melltores con-
dições em relação aos valores desses lastros, calcula-a precisamente 
como si esses lastros tivessem sido desapropriados desde 23 de se-
tembro . · 

A. differença arithmetica é de cerca de dez mil contos, ele maneira 
que estreita, não só o campo do accôrdo em que o ministro tem de 
se entender com os Bancos, como quasi que precisa em t·ermos mathe-
maticos a importancia a indemnisar. 

Mas não é p ara este ponto principal que quero ch amar a attenção 
do Congresso, e sim para o f acto ele constituir esse systema de inde-
mnisação uma opportunida·de para que o governo resgate uma somma 
de 33.000 :000$ papel-moeda, sem a mínima clespeza. 

Ora, si ainda ha pouco tempo o Ministro ela Fazenda considerava 
como uma grande operação a realizar - resgatar 20 . 000 :000$ emit-
tindo apolices abaixo do par e p agando commissão, que vantagem não 
é ter occasião ele, dentro ·de um anno, diminuir a nossa circulação 
fiduciaria de 33 . 000 :000$, sem llCnlmma clespeza ? 

T anto t rabalho par a se recolherem 20. 000 :000$ tl custa elo em-
prestimo de 100.000 :000$ na supposição de que essa gotta de agua 
pudesse influir na valorisação el a nossa moeda, justifica o aproveit a-
mento da opportunidade, para se realisar o resgate de somma muito 
maior, sem a menor despeza e som o mínimo trabalho . 

Terão os Bancos alguma razão para reclamar, om vista des ta 
solução ? 

Não o poderão fazer; não vejo onde poderão fundar reclamações 
ou pretenções a quantia superior áquella quo resulta elo calculo feito 
de accôrdo com o substitutivo. 

Quani·.o á di,-isão elo snbsh 1·nti1;n e 111 ~lu as pa ri-e~, peço a V. E x. 
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que separe os arts. 1° e 2° para que ?oustit:uam um _substitutiv? ao 
projecto em discussão, e. que os den:-ais artigos constituam proJecto 
especial para ir á commissão respectrva. _ ~ . 

O SR. PRESIDENTE - Seria melhor que V. Ex. fizesse um novo 
projecto supprimindo esses artigos. . . _ . 

O SR1 _,_t\..:RrsTIDES DE QuEIROZ - No correr da discussao o fareL 
Eram estas as considerações que me restavam fazer sobre o as-

mmpto. (Muito bem; WIJAito bem.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão elo 

art. 1 o e successivamente a dos demais artigos do projecto n . 172, 
de 1895, cuja votação fica adiada. 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBI'W 

E' annunciacla a votação do projecto n . 17, de 1895, estabelecendo 
o modo por que ·deve ser executado o accôrdo de que .t rata o art. 5° ela 

da lei n. 183 O, de 23 de setembro de 1893, para 
Votaçãro o fim ele realisar-.se a transferencia das emissões 

e respectivos lastros elos Bancos de emissão re-
glünaes para o Banco ela Republica elo Brazil (2a discussão). 

O Sr. Presid·e·nte - Vou pôr a votos o art. 1° do projecto da 
ma10na da Oommi ssão ele Orçamento, ,salvos os substitutivos offe-
rl'cidos. 

O Sr. Al'berto Torres (pela ordem) - Sr. Presidente, na la 
discussão deste projecto, estabeleci o principio da incompetencia do 
Congresso para deliberar sobre este assumpto, fundado em motivos 
ronsti tucionaes. 

Além disso, trata-se de materia de maior importancia, porque se 
refere a um wssumpto que interessa directamente ao Thesouro. 

Venho , depois, pedir a V. Ex. que consulte á O amara sobre si 
consente votação nominal para o art. 1 o do projecto. 

Consultada, a Oamara approva o requerimento para a votação 
rwminal. · 

Procedendo-se á votação Jl ominal. respondem não, isto é, não ap-
provam o art. 1 o do projecto n. 172, de 1895, os Srs. Matta Bacellar, 
Augusto Moutenegro, Theot<mio .de Brito, Bricio Filho, Benedicto 
Leite, .Viveiros, J,uiz Domingl.tes, Gustavo Veras, Eduardo de Ber .. 
1·~do, Anisio ele A. breu, Arthur de Vasconcellos, José Bevilaqua, Fran-
cisco Gurgel, Silva Mariz, Trindade, Martins Junior, Pereira de 
Lyra, Medeiros e Albuquerque, Fernandes Lima, Araujo Góes, Rocha 
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Cavalcanti, Olympio de Campos, Menezes Prado, Augusto de Freitas, 
Milton Tosta, Aristides de Queiroz, Paula Guimarães, V ergne de 
Abreu José I gnacio, Flavio de Araujo, Tolentino elos S;mtos, Athayde 
J unior, Galdino Lo reto, Antonio de Siqueir a, José Carlos, Serzedello 
•J orrêa, F rança Carvalho, Oscar Godoy, Americo de Mattos, Alberto 
Torres, Fonseca Portella, Costa Azevedv, Silva Castro, Agosti nho 
Vidal, Barros Franco J unio:r, SeVn1stião de Lacerda, Puulino ele 
Sonza Junior, Campolina, Lima Duar te, Carvalho Mouriio, J'.i on-
ieiro cl~ Barro·s, Chagas Lo bato, Ferraz J unior, }~ar tes J unqueirn , 
Vallaclares, Cupertino ele Siqueira, Roclolpho Abreu, Manoel FuJ-
geucio, Olegario Maciel, P araíso Cavalcanti , Carlos el a~ Chagas, 
Costa Machado, Paulo Queiroz, H ermcnegildo do Mor aes, ~\h-os el e 
Castro, Ovielio Abnmtes, Urbano ele GouYêa , Mariano Hamos, :FoJl -
seca Guim_arães, J'.farçal Escobar , P ereint el a Costa, ;\ ppar icio Mnr i-
ense, R ivaclavia Corrêa, Aureliano Barbosn, Pinto da Rocha, V ospa-
siano ele Albuquerque e Pedro Moacyr. (78) 

Respondem sim os Srs. Lima Bacury, F ileto Pires, Gabriel Sal-
gadü, Sá Peixoto, Christino Crur., F rederico Borges, Gon<:nlo Lago~, 
Thomaz Cavalcanti, João Lopes, Francisco Dencvolo, A1lgnst.o Severo, 
Tavares ele Lyra, José Mariano, Arthur Orlrrn clo. Tolcnbno de 
Carvalho, Coelho . Cintra, Luiz de Ancl nHlc, Cornelio d:a F onsce:J , 
Lourenc;;o ele Sá, Miguel Pernambuco, Gon~alvcs Maia, GouvoÍ:l de 
I.ima, Santos P ereira, Neiva, F rancisco Soclré, Leovegildo F ilguci-
r as, Rodrigues Lima, Sebastião, Lanclulpbo, P aranhos :M:ou te negro, 
T orquato Moreira, Thomaz Delphino, Lins ele V ::~ sconcollos, J•~r i r. o 
Coelho, E uzebio ele Queiroz, Nilo P eçanha, E n1est.o Brazili.o, Julio 
Santos, :Mayrink, Luiz Detsi, Alva ro Botelho, Leonel li'ilho, Octavia-
no de Brito, Lamouuicr Godofredo, Ribeiro de Almeida, Ferreira P i-
res, Pinto da F onseca, Arthur Torres, Linclolpho Caetano, Alfredo 
Ellis, Domingos de Mor aes, F rancisco ele Barros, Cascrniro ela Rocha, 
Almeida N ogueira, Domin11:ues de Castro, Costa Jun in r. Gustavo Go-
doy, Adolpho Gordo, Bueno ele Andrada, P a(11lrr Salles, H erculano de 
Freitas, P aulino Carlos, Francisco Glieerio, F ur ta do, Xavier elo Valle, 
Lamenha Lins. Almeida Torres, Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, 
I"auro Muller , P auh Ramos, Francisco Tnlentino e E milio Blmu. (74) 

O Sr. Presidente - O art. 1° do projecto n. 172, de 18% , aea-
ba de ser rejeitado por 78 con tra 74 votos. Considero prejudicado as 
dem_ais disposições do projecto. Vou pôr a votos o substitutivo offe-
recido pela minoria da Commissão ele Orçamento. 

O Sr. Nilo Peçanha (pel!a. ordem,) requer p referencia na vo-
tação para o substitutivo offerecido pelo Sr. Aristides de Queiroz. 

Consultada, a Camara não concede a preferencia pedida pelo 
Sr. N ilo Peçanha. 
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Posto a votos, é rejeitado o art. 1 o do substitutivo offerecido 
pela minoria da Oommissão .de orçamento, sendo consideradas preju~ 
dicadas as demais disposições do mesmo substitutivo. 

E' annunciada a votação do art, 1 o do substitutivo offerecido 
]Wlo · Sr. Aristides de QueiToz. 

O Sr. Al'berto Torres (pela ordem) - Sr. Presidente, para o 
substitutivo que se vae votar cabem os mesmos motivos que alleguci 
para pedir votação nominal em relação ao projccto do Sr. JVIayrink. -

Requeiro, portanto, a V. Ex. que consul te a Oamara si concede 
Yotação nominal. 

Consultada, a Oamara não concede a votação 110n~inal. 
Em segui ela. é posto a votos e rejeitado o art. 1 o do substituti YO 

~ej.eiçáo do pro-
jeoto 

offerecido pelo Sr. Aristides de Queiroz, ficam1o 
'prejudica-das as demais disposições do substi-
tutivo. 
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 1 .167 - DE 17 DE DEZENLBRO DE 1892 

AUTORIZA A FUSÃO DO BANCO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL COM O 
BANCO jDO BRAZJL, SOB A DENOMINAÇÃO DE BANCO DA UEPUBL!CA DO BRAZIL, PROVfl: 
AO RESGATE DO PAPEL-MO•EDA DO ESTADO E DA' OUTRAS PROVIDENCIAS 

O Vice-Preside-nte da Republica dos l!:sta.cl os Unidos {lO Brazil: 
·considerando que a questão financeira e.:-.: ig-.e ·promptas e amplas medhlas e 

pelo e ncerramen-to •do Congresso Nacional Tião foram por· elle decrcla{las; 
.C<Jnsi<lerando que a fusão dos Ban00s •do BrHzi! e da R epublica dos Estados 

Unidos do Brazil se impõe como •u.ma .n ecessidad e de expansão c fortalecim ento 
ela riqueza no in terior ·e nas r elações exteriores do pniz; 

Oo<nsidera.n~clo que, pelo .retrahimento .tDmlx;rari-o do m eio ci'Pcula:nte, muito 
soffrem o commercio {) industJrias, que oBferecem condiçê{):-; de vitalidaüe, se 
acham atrophiadas em s eu desenvolv:imento; 

C-onsi•d·er.a•n.do ·que a emissão •d e bcnt1ts ao portador até .a qua,nti-a de c;,m 
mil -contos não impoi,ta em emissão d e -pa1}el-moeda, u:n1:a vez que -vencem clles 
juros, üevenclo ser resgata,0os em curto prazo: 

Considerando que a quanUda;de do mei-o c irculante, ~üém ela. -d.ivcrsidade, 
conco.rre -pa.ra a res·pectiva depre-ciação, sendo .ncccssruria a r e,tr-icção delle; 

·Consi•d.erando que <leve ser dada ás e missõps bancarias uma base segura, 
e nenhuma outra offerece mais segura nça <lo que a do l!:s ta··!o , r epresentada por 
titulas d-e sua <livl·da, decreta: 

Art. 1.0 JD' autorisB.Jda a fusão, por maioria à e votos nas respectivas asse.m.-
bléas de :acci-onista·s, ·elo ·Ban-co •:la -Republica dos Estados 1.hlitlos <lo Brazil com 
o ·Banco do 1Brazil, denomi:n-aP.do-se -o novo instituto - B wnco Kla Repu,blka do 
Brazil. 

Ar t. 2. 0 O co·pital do ·Bancp s-eeá ·de 1·90 . 000 :000$, ·que .ficai'á reduzido dcn-
tn:> de seis -mezes a cento " c incoenta .mil con tos d€ réis pelo recebi·mento e 
amortização de suas ·no,ras ·acções . em pagamento .de <l.i vida•s, para o flue fica au-
torisn{lo. 

O seu .prazo de •cl·u ração ,<; sessenta -annos, ·podendo ser prorogado. 
Art. 3.° Fica extinc-ta a -faould·adc emissora üo Banco da Republica, ao qual, 

nos termos -do art. 4° do üecreto de 7 "de üe2lembro ·cl€ 189 0, f-ora:m incorpor,dos 
o~ privilegias d-os -demais bancos emissores, ficando i-gualmente exUncto o direito 
iic emissão .Jo Banco de Credito Popular, creado pelo decreto de 23 de dezembro 
de 1890. 

A·rt. 4. 0 E' s·ubsti-tuh.Jo o lastro m etallico em sua j.nteg~ridado e o de a.P<J-
l ices dos bancos emissores por apolices <le capital ·d·e um conto de réis, ouro, 
f 2 112 olo -d-e juros em ouro, pagos 6emestralmente. 

A s·ubstitui<:;ão do ou•ro •pelas apoll·ces fa.r-se-ha 1>clo ca.mbi-o ''O ldJa em 
qU€ se fi zer ef.fectiva " dita substituição. 

Art. 5.o As apolices ouro serão escri pt'Urad·as em nome do Ba.nco d!9. Repu-
bl!ca de. Brazil, qu·e assumirá perante_ a.; J){)rta.dores a responsabilidade d.as no-
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tas ·bancarias em ·circulação, subordin.an.do~as a um mesmo ty;po no prazo ·d~ 

doze !IDezes, que po.derá ser ampliado a juiz·o do Governo. 
Art. 6.o Os juros oda.s apolices pagos ao Banco da R epublica do oBrazil serão 

·escr.iJpturados em. fund•o especial, denominado - .garantia d·a (ijii1issão - e des-
t inado a cobrir a differcnça entre o valor dos depositas e o das notas. Coberta 
a differença, o 'I'hesouro deix.a·rá de pagar os juros. O fund·o rde garantia po-
derá ser, entreta·nto, <'mtpregado nas transacções do Banco. 

Art. 7. 0 O Governo se reserva o dir.eito de det erminar com aviso prévio de 
seis mezes ao Banco da RepubJ.ica do B.razil ·o resgate das notas em cirüulação, 
qu·er pelo fundo de garantia, quer pelo d.eposito existente no Thesouro. 

'§ 1. 0 Determinado o r esgate ;pelo !deposito existente no Thesour·o, o Gover.no 
r eporá a ·dHferença entre o ·valor das apolices e o do ouro, d·epositardos •pelos ban-
co·s emisso·res, ·ao <:ambio ·do •d ia ·da entrega ·das al)Dlices; rbem .como a d ilffe.t·ença 
entre o valor destas e o d·as depositadas pelos bancos. 

§ .z.o 10 valor das apolices, que foraJn depositadas pelos ba ncos emis~ores 
em ga'l'antia •de suas emissões, será apur.ado pela méd.ia da cotação dunw.te o 
mez a·nterior a o ·em q.ue tiver Jogar 0 resgat-e. 

Art. 8.0 No ·Caso ·d·e liquidação amigavcl ou judicial do Banco da R epublica 
do IBrazil, ro Gover.no assumirá a responsabili(!rude Jj•as nota:s ·emittidas, fazendo-
se ·representar como cn~clor preferencial sobre todos os demais credores pelo fu·n-
<io de garantia . 

Dad•a a liquidação, serão .resgatadas immcdiatamentc ·as notas e )n c ircula-
ção •por motaJS do Thes'()ur.o '()U por .moeda m etalUca, s-i :nesse tempo ·fôr metallica 
a ci.rculação :nacional ·até ao va l.or 1'1os d·eposi·t-os e o cr·estante .pelo que produ-
zir o rfundo ·de ,ga.rantia. •Send-o insu~fiocientes os deposi·tos e o fund'o de ga-
l·a,ntia, o Governo reS~Po:nd<n1á pel.o resto rd·a emissão. 

Art. 9.° Fica autorisado o Banco da· IRepurb!ica do Brazil, a.fim de oc:correi· 
a.s necesrsid·!JJdes das 1nd.ustrias nacionaes, que tenhrum condições d.e vitalidade. 
a e mittiT, ra.tié ra qua.ntia de 100.000 :000$, bonu.s ao ij:'()rtador no rvalor •ele 200$ a 
1:000$, de 4 % de juros, pagos semestralmente .e amortizados no p.razo de 20 
annos, a começar a amortização no rpTimei•ro .anno do seg.und.o quin.quennio e 'Por 
qtwtas •pt1éviamente determinadas 'Pelo 'Governo. 

§ 1. o Os bomts ao ·portador serão •reccb.lveis mas estações pub.lioas rpelo ·va-
lor nominal. 

·§ 12.0 O IGovm•no app•mvará o modelo dos bomtS, qu.e deverão t er a assi·gnat•uTa 
do presidente e •de um d irector do banco, a~fim de pC>éLerem circular. 

§ 3.o •O pagamento dos j.uros semestraes s·erá feito á apresentação do ti-
tulo e •será com1Jrov!l!do por carimbo ·no dorso do noesmo titulo. 

t§ 4.0 O ex·cesso de .emissão, e qualquer artifício ou processo em.prega;do .para 
a eJi.nJl.nação do <:·a;rim•bo •comrprob.atorio do .paga:men•to semestral dos juros consti-
tuirão o crime de moed•a-falsa. 

Art. 10 . O •Banco d.a Republica do ·Brazil terá uma agencia em Londres. 
Além dessa, podetú estabeJ.ec·er ag·e.n.cias nas capitaes >ela Europa e America e 
nos E stados Unidos da Republica •do •BraziJr, logo que reconheça a necessidade ou 
vantagem da creação de lias . 

E' entretanto obrigatoria a creação ·de agencias nos Esta•dos em que ·exis-
tiam bancos emisso1·es . 

A:rt.. 11. O Banco d a Reipu.blka do Braz!l se enNl!rQ·egará do serviço ·.a a di-
vi··:l.a interna nacional. 

iEm conta corrente s·erão Teco1hidos os saldos do Trhesouro ao lJanco e fará 
<:lle ao Governo os adeantam·emtos ele que tiver ne ce.ssi-da:de, mediante letras do 
1lhesouro até a quantia determinada 1JO·r lei com anteci·pação da r eceita, segun-
do condições ·que forrem ajustada:s. 

A:rt. 12. A conversibili(!·acle das .notas act•ualmente existentes se faTá desde 
que o cambio durante ll'm a:nno se conserve a 27 d., ou quarnd-o seja decretard·a a 
aboÜçãÜ do curso forçado pa1'a o papel-moeid•a do Es·tado . 

.i\.té que possa ser esta,belecida .a conversibi.Udacle das notas, e no caso de 
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comprovado .retrahimento elo numerari<l, Yigorará. a lei de 29 de maio de 1875, 
cujo .maximo set•á. elevado ao duplo. 

Art. 1-3. <O Govel'n<J entt·ará em accôrdo com 0 Banco da Republica d o Bra-
zil para o .resgate ou sub&tituição do papel-moeda elo Estad o. 

O Banco ela Republica do J3razil te!'á. o direito exclusivo de emissão de nota.s 
ao por.ta:d•or e á v ista, -na razão do ·duplo do deposito em ouro, e serão con-
versíveis em moeda met a llica. 

Art. 14. FLca resci-ndido, independentemente de incl-emnização, o contracto 
de res-gate do papel-moeda do Estado, celebrad-o com o Banco ·5a Republlca dos 
Estad<Js· Unidos do Brazil. 

Art. 15 . Pa-ra liquidação .dos debitas dos •bancos ao Th<.'souro .Nacional, ser-
lhes-hão co·nce.~idos prazos e a:batimento •d·e j uros. 

Art. 1•6. O Ba-nco organizaná. os seus estatutos de accôrdo com <l presente 
decre to, s ubmetltendo-os á approvação do G-overno. 

A sua -directoria será composta de ll'lOVe membros, dos quaes 0 presiden te, o 
vice-presid-ente e mai-s um director serão nomeaod<Js pelo Govm•no, e exercerão 
os car-gos durante o tempo •d•o manda to dos demais dire.ctores. 

Art. 17. O pr-esidente terá o direito oe veto a todas as deliberações ,cJa di-
rectoria, que se referirem -ao serviço ·ele emissã<J e com os quacs não se con-
formar. 

Deste vet o haverá r ecursD para o m inistro da F azenda, q.ue -decidirá afina l . 
.Art . 1•8. Com os lastros depositados n o 'Thesot~r-o - ouro e apolices - e 

que serão substiiuid.os pelas a.polices-ouro, sená retirada grada tivamente da cir-
culação dentro de um anno até a quantia de .oem mil contos -de papcl-moc.d.a. 
-do Estado. 

O r esgate do papel-moeda até a referida quanti-a começará. .desde j•á. . 
A r t. 19. Será S•Ubmettida á approvação do ·Congresso Nacional {)m su.a pri-

meLra sessão a parte -do .presente decreto, q ue ex-cede as faculdades do ' Poder 
Executivo. 

Art. 20. . .São Tevog-adas as disposições em contrario. 

Capital Fed-eral, 17 de •dezembro de 1892, 4• da Republlca. 

:FLORIANO PEIXOTo(). 

DECRETO N. 1 .1253 - DE 31 DE JANEI RO DE 1893 

APPROVA, COM ALTERAÇÕES, OS ESTATUTOS DO BANCO DA REPUBLICA DO BRAZIL 

O Vice-Preside-nte d-a Republic.a dos Esta:dos Unidos ICl.o Brazil, attondendo ao 
que .requer-eram as ditrectorias .dos Bancos do Brazil e da Republ-lca dos Estados 
Uni-dos do Br.azil, representadas pe los r es,pectivos pres>cl;?ntes, 1·esoh'O app-rovar, 
com as a:ltcrações a·baixo indica;das, os estatutos oo Ban-co da Republica do Bra-
zil, que será. organisMo peha f;usão dos dou1s r eferidos bancos, e m virtude do 
,d-ecreto n. 1.1-67 ele 17 de dezembro de 189t2: 

Art .. s.• Substituam-se ·no n. 10 a·s palavras "medi-R~nte prestação de funoos 
ou ga.r.antia" pelas -seguintes: - med ia.n te .prév-ia •prest-ação de f.utnJdoos. 

Art. 1-6. S-ub-sti•tuam-se as pa1R~vras "set'á oha!Il!rud.o p.ela directoria" ,pelas 
seguintes :- sét•á ·chamad-o pelo •pt•csüde-nte. 

tA.rt. 17, Supprimam-se os ns. 2·•, 5• e 10 . 
A r t . 21 . S ubstit uam-esc 1110 n . S a s ~J.alavras "que forem 1110meados pela. d!-

recto-ri·a" pelas .s·egutntes: - que furem momead.os 1lOl' e lle . 
ISubstitua-ISe a .di-!õ,posição -do n . 11, pela segui•nte: - /Nomear, -demi tti•r, multar 

e suspender os -emprega;dos do banco, marcar-lhes os vencim{)rutos e as fianças 
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que devem prestar, fi:><ar o quadro dos mesmos •empreg.a.clos e coms titu ir m a.n -
da tarios que r ep.resen tem o ba:n.co em Juiw ou fóra (!.eJle, ouvi.cla a directoria. 

A ccresccnte-se: - N. 1 2 . Distri.buir e•ntre os direclo t•es o s erviço e expediente 
cas differentes secções, ouvin:do a idi·r ectoria, bem como qualquer serviç-o extt·aor-
dinario. 

ATt . 24. Substitua-;s·e pelo seguimte :--<O.s membros da (!LrectO'l·ia terão os hono-
rarios d,e trin ta -contos de .r éis (30 :000$) e o presiod.ente os doe c i-ncoenta contos 
de réús (.50 :0·0·0$) , pa.gos em pres•tações m ensa.es . 

Art. ·57. S ubstitua-s,e pelo .seg.ui•n.te :-As nota•s •da a11ti-ga -emis são ,.~·o BMl·co do 
Brazil .conti-nuarão a se r resga tadas, nos t.ermos ·Joas d isposições ac l uaJ.mente 
em vigor. 

Ar-t. 80. S u.pprima-se a palaNra "o,pportun-amente " . 
O Min istro de .Estado dos N egocies <la Fazen da assim o faça executar . 

Ca.pi t a l F ederal, 31 de janeiro ele 1893, 5° da R epubliea. 

Esta-tutos do Banco da Republica do Brazi l 

TJTUILO III 

OPL~RAÇÕES 

Art. 8. o Como banco -de emissã o, depos itas e d escontos, s ão operações elo 
baneo: 

1°, emittir notas ou bilhe tes ao port a<lor e á vis ta , {:Onversiveis em moeda 
rneta llica , n a razão do duplo dQ ouro que h o·u ver d epositado em {:a ixn.; 

.2°, unifica r as emissões bancarias, subs ti tuindo ·por no tas suas, el o m esm o 
typo, a s (los b'>mcos emissores ex ist entes, no pra zo de 1 2 mezes, que poderá ser 
prorogaclo pelo Governo ; 

3°, p roceder ao r esgate ou subs tituição •do pa pel-moeda d a U niã o e incumbir-
se el o serviço ela divida mterna na-cional, mediante os termos e condições que 
accôrda r com o Governo ; 



RELATORIO SERZEDELLO CORREA (1893) 
REFORMA BANCAHIA 

O ·Congresso Nacional encerrara sua ultima sessão sem providenciar sobre 
a questão bancaria, que se havia cons Utulido o cen t ro <l a questão fi nanceira. S·l 
em toda parte a or.garusação e o funccionamento dos bancos se prendem intima-
mente ao organis mo economico e ao desenvolvimento do paiz, entre nós esses 
laços tornam-se ainda mais estreito~. não só pelos decretos, que haviam instltuido 
os bancos de emissão·, como pelas relações exis·tentes ·com o Thesouro F ederal, 
credor desses ba.ncos• por som mas avultadas. 

Attenta a influencia directa que a organisação e o mtl.o estado <las carteiras 
dos ·bancos emissores exercia sobre o agente da circulação, per turbando ns rela-
ções internacionaes do commercio, '<lesvalorisando, pela baixa do cambio, a for-
tuna public a e particular, encarecendo a vid·a e todos os instrumentos <lo t rabalho, 
o ·Congresso ·Naciona l preoccupou.se e tra.tou rla questão bancaria, desde o reque-
rimento do deputado Dr. Demctrio Ribeiro e outros, que, em julho de .1891, 
~e transfo.,,mou em um· projecto de lei, pelo qual era limLtada a emissão .do papel 
moeda á existente em circulação, não po.dendo continuar a emitt!r banco algum, 
e se da,vam outras providencias sobre recnnstituição do deposito em ouro feito 
pelos bancos, unificação da moeda fi.duciaria e resgate do papel-moeda . 

Após o requerimento do deputado a que acima m e r eferi, póde-se d ize r que a 
questão bancaria, em torno da ·qual se agitavam grandes Interesses e opiniões 
encontra.das, foi a questão nacinnal, tendo sido a c!Lusa predomi-nante do golpe 
de Estado de 3 ele novembro, que produziu, a.inda que, felizmente, por pouco 
t empo, a dic tadura .presidencial em pleno regimen da •Constituiçao repu-blicana . 

Os projectos de refor,-na, entretanto, succediam-se aos projectos, procurando 
debal·de o Congresso -uma formula, qu;o, conciliasse as opiniões . Encerraram-se, 
porém, as sessões legislativas, e, rupós debate agitado, a so.Jução da questão ban-
caria, que compromettia os maiores interesses geraes, e ra adiada. 

Por occaslão do -encerramento da ultima sessão do Congresso, e em segui-da 
a el!a, a questão bancaria tinha entrado em seu período agudo . Todo adiamento 
tornara-·se impossível . E ra preciso resolvei-a, ou a crise commercial, que até 
então se ti.nh.a •mrulife.stado sob a forma d e ·uma febr.e de consumpção, lenta e 
chronica, reves t eria car acte r violen to, produzindo desastres, que não poderiam 
ser calculados. 

Ef.fect! vamente tudo annunciava a aj>proximação do l.;v-a-ck. 
Os títulos tinham descido a cotações ínfimas, o numeraria haYia-se retrahido, 

e o excessivo retrahimento em comprova.do pela alta dos juro~ do dinhel,·o, 
mesmo para as transacções mais seguras; o cambio, thermometro infalllvcl do múo 
estar geral, annuncktva a elevação ela te1nperatura, prec:ur~ora lla tormenta. 

Sob essa a.gitação af!lictlva, r euniram-se os representantes dos estabeleci-
mllntos de c redito desta praça e dirigiram ao g-overno uma r epresenta ção, na 
qual, desc revendo as d i.ffi ~uldades do momento, solicitavam urgen tes providencias 
p ara o f im Je ser impedida a catas trophe . E ra o momento de agir; e todo o 
governo que, diante de perigos sociaes, .não assume a s altas responsabilidades 
tJUe as occasiões impõem , não é clign.o de úirigir um.a nação: a necessLdocl e é 
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tambem u.nHt lei. A Inglatena., apeza r do seu g-ra mlc a.mor ft lega lidade, já 
decretou, por ac to do governo, o cu.r so fO-rçado. Em nosso proprio pa iz já foi 
suspenso pelo Poder Executivo o codigo commercial na parte r ela tiva aos paga-
m entos, <l ian te d e clifficuldades desta ·praça . 

O governo, cor-respondendo á confiança e á as.piração 11acional, e na Impossi-
bilidade de obter promptamente do Congresso, embora extraord ina riamente convo-
cado, uma solução para a ques tão bancaria e remeclio á crise commercial, que 
est21va .imminente, e c ujas proporções e irradiação nem siq.u.er podiam ser pre-
Yistas, j'u Lgou de seu d-ever intervir. Foi esta a origen'l do cl·ecre to -de 17 .de 
dezembro do anno passado. 

R esolvida a intervenção elo gover no, sujeito o acto á approva~ão posterior do 
Congres so, era preciso es tuda.r a fô rma m ais •conveniente dessa interv-enção. 

lDuas soluções eram apres enta da s ·á questão bancaria dentro e f6ra elo ·Con-
gresso: a e ncampação, por pa rte do governo, elas emissões bancarias, transforma-
dos os bancos emissores em ·bancos de depositas e descontos, ou sendo liquidados, 
caso não ·pUJdessem su.pporta.r a tra ns formação; e a r eo.r-ganisação desses insti-
tutos , pri-ncipalmente a do Banco da R epublica dos Estados Unidos elo Bra zil, 
que representava, mui caracterisada m ente, o r egimen emissor creado pelo decreto 
d.e 17 el e janeiro ele 18'9 O. 

A encampação el as emiss ões bancarias, posto que o facto não fosse novo, 
m esmo entre nós, ·porquanto pela lei de 23 de setembro ele 1829 foi liquidado o 
primitivo Banco do Brazil, passando as notas delle á responsabilidade do Estado, 
a ggrRvava a situa ção . P ela impressionabilida cl e do mercado as acções elo Banco 
da R epublica dos Estados Unidos do Brazil que, em mais de duas t erças partes, 
s·eg.un.do . a ffirmações seg.uras, ·estão caucionadas, desva.lorisa r-s.e-hia,m ainda mads, 
e essa d esvaloris ação, prejudica ndo a carteira de alguns ba ncos, principalmente o 
elo B razil, de termina r ia o lcr .ad c. 

A r eorganisação elo B-anco da R epublic a, afim de cons tituir elle a l'epresen-
tação do credito nacional em nosso regimen bancaria, era impossível. O exame, 
a que então mandei proceder pelo ·então chefe ela directoria. das rendas elo 
'Thesouro, o .Sr. Ew erton de ALmeida , demonstran do -os gran des abusos praticados 
em sua fundação e primitiva administra ção, tornava precaria a reorganisação, 
não podendo prestar-se ás funcções a q ue era destinado. 

Contr a a en campação das emissões por pa rte do Estado e a s-irnple s -rcorga-
nisa ção do B anco da Republi-ca dos Estados Uni-dos do ·Brazi! um novo elemento 
interveio : a s:i tu,ação do B a n co elo Brazil. Esse antigo es tabel-ecimento. de cre-
d ito, não tendo .comprehendiclo a phase de prosperidades ephemeras creada p élas 
~missões bancarias, tinha effectuado o.perações q.ue, immobilisando-lhe o capital, 
haviam compromettido a sua carteira . O 'Thesouro Federal, não podendo ser o 
reservatorio ele numeraria para os bancos, desde que pela ' situação dos bancos 
de emissão não encontrasse o Banco elo U3razil recursos pa ra fazer face a pres-
s ivas exigencias de depositantes de dinheiro, a sua existencia estava a meaçada. 
Finalmente, um outro f a ctor a inda concorria para que à solução da ques tão ba n-
caria nã o fosse a encampaçã o da·s emissões pelo E sta d o, co mo ha'V·ia sido consa-
g r a do em a lg uns p rojectos de lei apres entados ao Congresso, nem a r eorganisa-
ção d o Banco da R e.publica; os bancos emissores , bem como o B a nco elo B razil, 
eram devedores ao T hesoaro F ed eral de a vultadas sommas e por títulos d iversos: 
Emprestimo el e ouro para :astros bancarias, .cheqtLes da alfandega, depositas dos 
saldos -do Thesouro, auxilias em virtude da lei de 18815 . Adaptada uma solução 
radical, e dada a liquidação elos estabelecimentos, não seriam sóme'nte accionistas 
e credores os prejudicados; o primeiro prejudicado, abstrahindo mesmo das 
consequencias d esastrosas do lcra.ck, ser ia o Thes'Duro Federal . 

Consequentemente , era preciso ~nconrrar uma soluça o que, p roduzindo os 
effeitos da enoampação Idas emissões b an carias .peio E s ta dü, 1não t·eflectiss'e os 
seus cff.eitos n a praça, pela maioT odesvalorisitção do;s titulas e pelo panico. 

O projecto que mais -cn-ergi,ca:me<nt e accentuou a icléa da on<:ampa~ão, com.-
p)etan t~o-a· com mer1 i cl ~;s ~Pn f! e.ntes á Y31or i s;a~ão do meio circulante, . foi o apre-
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sentado J1a .ultima sessão do Congresso pela commissão de orçamento, com a. 
qual, como é publico, ·estive •d·e ac,côrdo. 

:Por esse projecto era extincta .a faculdade de emi ttir ·bilhetes bancarias, fi-
cando exclusivamente a cargo do Thesouro F.cderal as emissões já realisa·das ; o 
.govern o, tomando conta dos lastros depositn.dos pelas associações em.issora.s, li-
quidaria as r e>SponsabilidacLes destas, provenientes das mesmas emissões, con-
cedendo aos bancos ,d,ivisão eLos pa.gamentos e a batimento da taxa dos juros, 
ou remissão .completa ·C!estes, si assim fosse jul.gado convet11lente; na liquidação 
das responsabilid~rdes dos bancos, o preço .da ·lastro em ouro seria calculado ao 
cambio d·o d·ia em que a lei entrasse em execução, e o d.o lastro em apoJi.ces, á 
cotação da praça no mesmo dia, fi<CaJnd.o o gov-erno autorisa·do: 

1°, a s ubstituir os lastr.os .d,epositados em garamtia das emissões bancarias por 
a·poli.ces da d"vida publica do v.alor nominal d·e 1 :000$ e de juros de 4 11·2 o/o, pa-
gaveis em moeda corrente, emi'ttidas para o fim especial .do resgate de notas em 
circulação; 

2o, a effectuar com esses •recursos e c.om os lastros s ubstituidos, gradati-
v.rumente dentro do .primeiro anno da execução da lei, o xes.gate do papel-moeda 
em ct:r·culação, até lá ·quantia de 100. 000 :00·0$·000; 

3•, a rea.lisar a;s operações de credito necessarirus a retirar da circulação ' a 
s·Hnma de ·p.apel-moed•a que fosse su.ffi:ci·errte para el·evar o me io ·Circulante ao 
vaJ.or do ouro, na fôrma ,da lei n. 40 de 11 de setembro de 1846, e neste valor 
conserv.al-o; 

4°, a substituir por notas do Thesouro ·a;s ·dias emissões ba.ncarias de modo que 
dentro d·e dous a .anos sejam declaradas sem valor as que não tiverem sidü leva-
das ao tro.co ; 

•5°, a r escindir o con.tra,cto celebrado .com o Banco da RC').Jubli<ea dos Es-tados 
Unidos dü Brazil para o .resgate de notas .do Thesouro levando a credfto do 
mesmo banco, ma co•nta •d'e liq·uidação de sua emissão, !L im·portanda do resga.te 
reahsado . 

.As med.i:das principaes doess-e projecto, .apresentado pel.a c.a mmissão de orça-
m~nto da C amara dos Depwtados, são as adaptadas no d·ecr·eto de 17 de ,dezem-
br.o d.a an'l'lo passaiâo, comple·tadas ·pelos auxilias ás i•nduostrias nacionUJes, e ex-
punghdas de algumas disposições, que não seriam realisaveis na oocasião . 

.A demonstração é fac! lima, comparado o decreto .de 17 d e dezembro com o 
proj-ecw da eomnüssão de orçaunento. 

O eixo do p.r.ojecto da commds·são de orçamento na Camara dos Deputados era 
a en·campação ·elas ·notas ba·nr.a-rias pel-o .governo. Com ·essa med·ida tinha ..se .por 
fim: a poose dos lastros, ouro e apolices, por parte d'o Estado; a unificação da ci r-
culação fiduciaria; a gar.amtia na.cional ás emissões; o resgate d·e parte do pa-
pel-moeda por meio dos J.astros; devendo prod.uzir-se a valorisação do .meio cir-
culan te . 

• Não é outm o mecanismo do decreto clJe 17 de ·d,czembro, sem, entr·etan·to, og 
i·n.conven ientes que resu•ltariam da e:nc.arnpação. 

'Pelo a rt. 4o desse dect'eto é su.bstituido 0 lastro metaiJi.co, em sua integra-
Hdax:l e, c o cl•e a.poJi.ces dos bancog emissores por apolices do capital •dJe 1 :000$, 
ouro, e 2 lli2 o lo, de juros tambem em ·Ouro, .pagos semestralmente; pelo 
que, d.acla a •substituição, os runtigos lastros fi,carão de propri·edadc do Estado. 

Substi·tuindio as emissões dos bancos c reailos pelo acto doe 17 de janeiro de 
!.890 por nota.s do Ba.nco• da RepubHca d.o Brazil, l'ealisou-.se a unificação do 
·Ii•ei-o circula,n te; 

-GaraJ1tindo as apolkes de 2 112 o/o , O'll·l'O, a em1~ão bancaria, e sendo o 
govern'O responsavel, q•uer di·rectamente, quer pelo fundo de garant·ia, esta;belecido 
•r.·o a:1•t. 6" do d·ecreto liJ,e 17 de d-ezembro, pela ;n:ova ·emissão, fi-ca ella como si 
a encampação se tivesse realisado sob a garantia do Estado; 

1Finalmente, pelo art. 18 ,do cita.do decre1o, foi determ!n~do que com os lru~

tros cl.aposita·dos ·no Thesouro, ouro e . ·apolices, serã retira;da gr.a.Jd!ativa-mente da 
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circulação, de11t•ro <le u1u a1wo, alé á quantia úe 100.000 :O ú·Ü$ .ele l>a.pel-moe~ól do 
·Estrudo. 

Ten do suste•ntad o , co·mo é pu·blico, o .projecto da com1111issão •cre orçrun1cnto 
HPr·csentacio o anno pa~sado á Ca mara dos Deputados, julgo de m eu dever mos-
trar a icl.e•i•lid rude da.s linha ~ ge r<JJes ·entr.e esse project o e o •d1ecre1o de 17 .:le de-
zembro, defendencl o-m·e as"'im ' le uma :possivel a;ccus•ação de a,post asia. 

Não desconheço que ao rr .hesouro póde importar sacrificios a formação do 
fundo de garantia eonstituido pelos juros de 2 112 %, ouro, das apolices substitu-
tivas dos lastros bancarios . E sse fundo de garantia não sendo, porém, .proprie-
dade do banco, e sim destinado a garantir a differença a .menos entr.e a totali-
clad.e das ·emissões e ovalor dos depositas, póde ·ser transform·ado em responsa.bi-
l'idade di-recta d'O Estado por ella, quando o .Congresso na,cional ti·ver de tomar 
conhecimento el a reforma bancaria . ·Elle não constitue peça essencial mo func-cio-
namento da r eforma e, destinado ao resgate do papel-moeda, pôde ser ·substi-
tuido por quotas orçamentarias destinadas a esse resgate, segunJ o a s ituação ela 
receita publica. 

O art. 9° do decreto de 17 de dezembro autorisou o Banco ela Republic'a do 
Brazil, afim de .accorrer -ás nece~sidades das ind.ustri·as naci-onaes que tenham 
cond-ições ele v italicl.a·de, a emittir, abé •á quantia de 100 . 000· :000$000, bonus ao 
portador do valor ele 200$ a 1 :00•0•$, de 4 o/o ele juros pagos semestralmente e 
a mortizados no prazo de 20 annos, a começar a amortização rio primeiro anno do 
segundo quinquennio, e por quo tas préviamente determinada s pelo governo . 

A autorisação para a emissão el o bonus ao ]Jortador a ttendeu a uma grande 
n ecessidade. B' sabido que .muitas e mprezas incl·ustriaes, poo· e arencia .de capital 
circLtlante, attento o retl'ahimen to do nu.mer.ario, se achavam atrorplU.ac1as e ·so.b 
a ameaça a tê da ruina . O banco, m edia nte solidas garantias sobre a propriedade 
immovel. med ia.n te primeira hypoth·cca, e ·por ill1eio .(lo penhor mercantil>, facili-
t a ndo r ecursos a essas emprezas industriaes, {)Oncorrerá para que ellas salvem 
o capital e.mprega tl o, o q ue ·é d e alto interesse publico, e foi praticado na França 
em situação difficil, sob o imperio .d e Napoleão III . 

•Cahiu sob a censura a denominação dada aos titulos emittidos, bem como 
a emissão, consider a;cl a equivalente a papeLmoecla . Não h a r azão. 

Da palavra la ti-na bonus a lingua hespanllola formou o bonos, a italiana o 
boni, a f.ranceza o bün, equivalente a - tit urlos de O·b.rigação, como o• ·bond na 
techno-Jo.gia j·uráclic a e finan ceira .da Inglaterra. E n t re nós ha sido P•ref.e rido o 
t ermo inglez a o latino, <m.,pr.egado, entretanto, ·em um p·rojccto fina nceiro apre-
sen.tad·o na Camara dos D eputados do ·Chile pelo Dr. Agostin Ross. Sendo na 
maior ver.naculidade o fazer bom .u.m n egoci'O - e m paga m ento, a expressão .bonus 
ao portador é estricta>mente equi!valente a - fazer bom ao portador, isto é, paga r 
ao portador, expressão exacta d·OS titulas e da -obrigação contralüda pelo banco 
para com os portador.es dos mesmos. 

Quando · .existissem dtwidas sobre a diferença entre a e m i·ssão dos bonus a o 
portador e o papel-moeda, o decreto de 8 de março .ultimo, r egulamentando a 
emissão desses ti tu los de obrigação, as destruiria toda.s. 

Destinwdos exclusivamente a a uxiJi.ar e mp.rezas inclus:trtaes, vencendo j.Lüros, 
e garantidos por valores reaes, elles nenhuma semelhança têm com o papel-moeda, 
sendo até, ·po.r sua na tureza, a elle -contrarias, como demons.tra a pratica finan-
ceira -dos Estados '(J.ntdos e da Russia, onde foram empregados para o resgate e 
subs tituição do papehmoeda. 

Sendo o fim da r efo.rma bancaria a valorisação do meio circulante, a 
m ·<!dicla que se .im.purnha era o r esgate gradativo elo papel-moeda, que tem con-
tribuído para a desvaJ.orisação. D a hi a decr etação do r esga te do papel-moeda do 
Esta-do até á quantia de lOrO<. OOO :00 0$000. 

LNão é o unico, mas é um ele mento poderosamente concurrente para a depre-
ciação elo meio circula nte a emissão do papeli-moeda inc'Onvertivel, O ex-minis tro 
das finanças da Inglaterra, o .Sr . Goschen, no seu tratado sobre cambios estran_ 
geiros, escreveu q·Ue - pó.de-se es tabelecer .como um r esultado certo que cada 
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emissão nova ele papel inconYertiYel produz uma alça progressiva elo ouro, pro-
porcionada a depreciação elo agente da c irculação. A theoria tem siDO compro-
vada pela pratica, e, após as desordenadas emissões que se fizeram em nosso paiz, 
a cons·equencia seria, co1no foi, a depreciação do n1eio circulante, e a ·baixa Llo 
cambio, thermometro infa.llivel de má situação economica, linancciru e commer-
c ial. ;Entre .n6s o pri.nc:ipio da sciencia [inan cC'ira te v.e consagração l e;.~ al .pela 
sábia lei ele 18 •16, que autorisou o governo a effectuar operações de credito para 
o r esgate do papel-moeda até á sua equivalencia ao pa·clrão legal do ouro. O 
rem edio contra ,a ~depreci·aç;ão d o meio circulan l e era, ·pois, ~a. Testricção ·da <ei·r-
c uiação por succcssivus resgates, como se p.ra ticou nos ~taDos Uni·dos, na Ital'ia. 
e na H.ussia . 

H.eferindo-se ás reformas financeiras r ealisadas ultimamente na. Russia para 
o 1fim da valorisação -d o nunH .. ' l'nrio .. e~creveu o Sr. Lcro y B eaulieu: 

C<Ü go•v·erno tratou primeiro de r eduzi·r, cada vez mais, a. in-.portancla. dos b i-
lhetes de <:redito em circula.ção, isto é , do papel-m'Oecln, cujo a lgari smo se Hnha 
elevado a 1.188 milhões de rublos, ou, nominalmente, 4. 752 milhões De .francos 
em 1878, immediatamente após a g uerra elo Orien te; foi este o nlgarismo ma.ls 
elevado. Des·àe então, apezn.r de se terem desenvolvido os ncgocios, o go\·erno 
não ha deixado de resgatar ·papel-moeda. e de inutilisal-o . Jii. em 1884 mais de 
100 .milhões de ru·blos, nomi·nal.mentc {00 milhões de francos, tinham sido retira-
d.os assim da circulaçãa. >> 

Proseguindo o resgate do papel:moeda, iniciado já pela execução do decreto 
cl.e 17 de .ckzembro elo anno .pu.ssa·clo, o numera:rio, n·etra·lüdo hoje., voltará á ck-
cul.ação, sendo valorisado . 

E' esta a explicação, foram es tes os intuitos das m edidas financeiras· consa-
gradas na reforma bancaria , a s quaes, segundo O· te legramm.a dos Srs. Rothschild 
Sons «Cnnduzirão á prosperidade do BraziL e á manutenção do seu credito no 
exterior». 

[No annexo B vão r eunidos •os decretos : 
[N . 1.167, ·de 17 de dezembro de 1892, que au torisou a fusão do Banco da. 

H.epublica d(}S Estados Unidos do Brazil com o Banco do Brazil; n. 1. 2·53, d e 31 
de 1aneiro ul timo, approva.ndo os estatu tos do Banco ela Hepublica .do Brazil; 
n. 1.303, de 8 de março, pe.rmiltindo a'O banco da. R.epuoblica do Brazil emittir 
bonus ao portador; n. 1. 3.12, de 10 do m esmo mez, autorisando o Banco de 
Credito Popular do Brazil a transformar-se em banco hypoth~cario ; e, finn!_ 
m ente, o De n. 1.361, de 20 -el o corrente, approvando os estatutos do Banco 
Hypothecario do B r nzil . 

RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

L iga-nd.a a es ta. parte el o •clecreto de 17 el e <lezembro, qne autorisou a Cusi:cn 
dos Bm1cos do Brazil e ela R epublka dos Estados Unidos do Brazil, a maior 
importancia, estando mesmo co·nvencido da. incleclinavel n ecessidade de, quanto 
antes, reduzir-se a m assa de papel inconvertivel existente na circulação, inici-
ando-se assim u ma política fi·nanceira de accôrdo com os princípios da sciencia e 
as leis .q.ue r egem os merca dos moneta.rios do mundo civilizado, apresse.i-me em 
ordena·r ·o r esgate .de 50.00 0 :00•0$ 0.0 0, servindo-me pa.ra. esse fim do !•as tro em 
a.polices e, caso fosse necessar io, do las!To metallico exis tente no Thesouro. Ao 
Banco .da H.epubli·ca do Brazil encarreguei dessa -clel!cada missão, j ii. iniciada 
confo-rme me communicou o presid en te desse bancl), declarando •r esgatada. a somma 
de 2 .127 :•0•00·$000, e prestando minuciosas contas. 

O s ac tos que ex.pedi a esse respeito cons ta.m dos av isos que abaixo transcrevo, 
e bem mostrani o em·penho que tem ligado este :11i.n is t erio a essa oper ação, e a 
seriedade que o inspira. na execução de tão util quanto benefica med ida . 



Nas tabellas ns . . 26 a 28 encontrareis a demonstração do que' têm produztdo 
os titul•os e soberanos vendidos com aque!la applicação. 

Ministerio dos Negocias ·da Fazenda, em 9 de f evereiro de 1893 . 
Sr. Presidente do Ban e{) da Hepublica .do Hrazil. - 'Tendo, pelo a.rt. 1-8 do 

decreto de 17 oe d ezembro do anno passa do, ·O governo se o.brigado a resgatar, 
com <JS lastros-ouro e apolices - ·depositad~ls no Thesouro pelos bancos ;omis_ 
sores, até â. qua ntia de cem mil contos de Péis, d evendo esse resgate começar com 
o funccionamento d·esse banco/ e sendo -conveniente resgatar, o mais breve .po~si

ve l, cincoenta mil contos, remetto a V. Ex. vinte e um mil trezentos e quarenta 
e oito contos de réis (21.348 :0 0•0$0 00) ·em •apolices de 4 %. juros em ouro, € 
sete mil ·e sessenta e seis contos (7 .066 :000$·000) em apolices de 5 o/o, juros em 
papeJ,moeda, para esse bancü, com o pro.cluct<J das mesmas a.poUces, resga;tar, por 
conta dü Thesouro, somma equivalente em pape!_moeda do Estado . O r esgate 
será effectuado na proporção -ele dez mil co·ntos mensaes, devendo esse ba.nco, 
opportunamente, r eclamar do Thesouro a quantia necessaria ·p.ara o preenchimento 
do resgate da r eferida quantia de· ~incoen ta mil contos. 

·Esse banco prestará ao .Thesouro me nsalmente con ta do pro<l ucto ela venda das 
apolices, devendo -o pa pel-moeda r esg.ata.do ser r emettido á Ca.ixa ele Amortização, 
afitn de ser, nos termos da lei, i-ncinerado. 

No caso de as •a-polices '!lão encontrarem facil ~ollocação, tomando-se por base 
a cotação ·da praça, declaro a V. Ex. q ue em Jogar dellas .será. o resgate do 
papel.moeda effectuado com o ouro ·depositado pelos bancos, e que, pelo decreto 
de 17 de dezembro, passou a ser propriedade elo Estado. Saucle e frater.nidad;o. 
- Sfrr zedello Corrêa. 

Ministerio dos Negocias da F azenda , em 20 de fevereiro de 1893. 
Sr. presicl·e.nte 1clo :Banco ·da Rcw ublica do Brasil - Convido apre"sn r o resgate 

do papel-moeda ·da União, nos termos do decreto de 17 d€ dezembro de 1892, e 
já tendo este ·Ministerio envia do a esse banco a importancia de 21.348 contos 
em apolices convertidas ele 4 o/o em ·ouro e 7. 0.66 contos em apolices de 5 o/o 
pa,pel, nesta ·data det•0I'min.o ao 'J',hesou;ro ·que vos ·sP:i;Jm cn tJ'e-!::·P e~ J 00.000 sobe-
ranos des tinados a fa·cilita.r o r esg.ate a effec tuar no present~ mez . 

Espera este Mlnisterio de vossa solicitude que todas as providencias sejam 
dadas para que não deix e ele ser eH ectuado o r esgate do .papeLmoeila. neste mez 
e .nos mezes de maTço e a bril, nos t ermos do aviso que tive a honra uc dirigir -
VDs em 9 do ·corrente. Saude e fraternidade.-Serzeâiello Co·,~·{;a. 

Ml·nisterio dos Negocias da Faze·nda, em 9 de f ever eiro d e 18,93. 
Sr .. diorector da contabiHdacl.e. - ·Tendo resolviclo, po.r a cto desta data junto 

por cópia, remetter ao Banco da H epubHca do Brazil, ·p-or conta dos lustros de-
positados no Thesouro ·Pe'os Bancos emissores, 21 . 348 cO·lllos em a.polices ele 4 o/o , 
juros em ouro. e 7 . 06 6 contos em apolices ·de 5 o/o , juros em papei. moeda, afim 
de que o mesmo ba nco, com o produc to <l a venda desses tí t u los, tendo por base a 
cotação da praça . r es.gate, ·por c onta d o Thesouro, somma equivalente em papel-
moeda do E s ta do, e s endo conveniente resgatar, o m a is breve possível, 50 mil 
contos, a utoriso-vQs a fazer a entrega de ta€s a poHces , i! cpois d·e lav rado. da 
Directoria do contencioso o r esp;oct ivo t ermo . 

O Banco da Republica do Brazi! prestapâ. conta mensalmente a o Thesouro 
c o papel re:::.ga.t ado ~·erá rc1ne tticl.Ü á Caixa ele lAmorlis ação, afim de ser, no~ 
termos da lei, incinerado .- •Saude e• frater·nidad·e .-S.:>I·z"c~ello Corrêa. 

Ministerio dos Negocias ela ·Fazenda, em 22 de fever eiro de 1893. 
Sr. p residente do Banco ela n epublica do B r az i!. - 'T;ondo <> governo o ma ior 

<>mpenho, j á demo·nstnulo em varias actos, em effectuar <> r esgate do pape!_moecla 
da União, e sendo ce r to que as notas d o Estado, profu·nclam;onte diffun <l idas na 
circulaçã.o, ·difficilmente poderão v ir á Caixa de Amor·tisaçã o, d etermino que, 
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feita a venda das a,policr.s, seja remettida a importancia, mesmo em notas ba n-
carias, â. Caixa de A!nortisação, afLm de que esta, conservando-as ·em deposito, e 
por <:onseguinte retiradas da circulação dimi·nuindo o numeraria, faça recolher, 
marcando prazo, as notas da União, por s eries, a c omeçar pela s r. e maior valor, 
para estas substltutLr as notas ·ban<:arias a que acima m e r efiro. Des ta f6r.ma o 
resgate tornar--se-ha uma realidade, po·is deverá marcar a ·Caixa do A.mortisação 
praZ>O dentro do .qu·al as n otas da União, chamadas a troco e que a elle não 
acwd irem, perderão o valor, e conseg.ui.r-se-ha diminuir immedia tament e a massa 
de papel-moeda em circulação, n a quantia já det erminada por es te Minist e rio. 
Saude e fraternidade.~SeTze<PeUo Corrêa . 

. Ministerio dos Ne gocias el a ·Fazenda, em 22 <le f everei·rO ele 1 S:l3 . 
Sr. inspector da Caixa de Amortisação .- Tendo o governo o maior empenho 

em effectua r o r esgate do papel-moe da da União, e sendo certo qu e as ·notas do 
Estado, profundamente d iffundiclas na circulação, difficilmente poderão v ir a 
essa Caixa, resolvi .autorisar o B a nco da R epublLca do Brazil a remettcr a essa 
repartição a impo.rtancia da venda das apolices em notas bancarias, ·que serão 
conservadas em deposito, conforme vereis do officio que nesta data <lirijo ao 
presidente daquelle banc<J, junto por cópia.- Saude ·e fraternidade.~e1·zetteZw 
C<>rrêa. 

Ministerio dos 'Nego.clos da Fazenda, em abril de 1 89 3. 
Sr. presidente do Banco da RepublLca do Brazil.- Julgo de meu dever, 

certo de tod·a a vossa bôa von ta cl e e soli<:itude, pedir vossa especial attenção pun\ 
o resgate do papel-moeda da União, determinado nos avisos de feve reiro do cor-
rente a nno . Ess·a provid<mda., consigna-ela no decr eto ele 17 cl " dezembro de 
1892, .é, a m.eu ver, d·e t odas as que cotêm o supra{)itadQ decreto, a mais impor-
tante e a de mais salutar e benefico r esultado na vida e<:onomica e financeira 
d'D paiz . ·Todos quantos .sacriflcios se possam fazer ness.a orclem de idéas t erão 
mais tarde <:ompensadora r etribuição, e por isso convém que sejam empregados 
todo·s os esforços tendentes a t frrna.r uma realidad·e, com ·OS r ecursos que enviBi 
a esse banco, •ou · mesmo novos, si assim o entenderdes conveniente, o resgate 
da somma indicada . 

Certo de vossa dedicação á causa publica e m uma vida inteira de pa trio-
tismo, oopero que, sem interrupção, continuará o r esga te já inicia cTo com a 
som ma de dous mil cento e vinte e sete contos, conforme me com•uunica.s tes .-
Saude e fraternidade .-S!et·ze(/-el!o Co1't êa . 

EMISSÃO, SUBST ITU IÇÃO 
E RESGATE DO PAPEL-MO•EDA 

A c ir ouJ.ação icle notas em •31 .d-e de zembro de 1892 era ,cl;e 21.511 :964$500, 
assim .distribu>d.as: 

77•6 .121 1,'2 d<e $·500 <la 1• est a.mwa ...... . .... ... ... ... 388 :060$750 
3 .0·61.275 ltf, )) 2• )) .. . ........ . . .. . . . ... 1. 53·0 :637$750 

510 .'6016 lA, )) 1$000 » 5• » . ....... ............. 5-10:606$500 
4.309 lf:J )) 50$000 )) » )) ... . .. . . .. .. . .. . . .... 2"15 :475$0.0·0 

78 . 3519 lf:J » 100·$000 )) » )) ... . .. .. . .. . ..... .... 7 .·835 :950$000 
1.234 lh » 200$000· )) » » ..... ... ... . ... . .... . 2·16 :9Q•0$000 
1.'53'6 » 500·$000 » » » . . ..... . . .... . . .. .. .. 7'68 :000·$000 

6 .16•34. 95-1 » 1$000 » 6" » ·· ·· ·· . . .... .. . . ... .. 6.634:951$000 
1.446 . 400 l> 2$000 » » )) •• • • ••••••• •• • • • o ••• • •2 . 892 :8 00$(}00 

469 . '60·7 )) 50$000 " )) . ... ... . .... . ........ 12 4 . 830· :350$000 
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159.963 de 10·0~000 da 6• .estampa .. . . . .. ..... . . . . .. . .. 15 . •99·6 :·300$0·0·0 

72. 2'06 )) 200$000• )) )) )) .... . . . .. .. ...... .. . . 14 . 441 :·20 0$000 
7. 27'5. 98'2 » 1$000 )) 7" ... . .. .. . . . .. . . . ..... 7 .·275 :DS-2$000 
1 . 818. 4512 )) 2$00·0 » » ... . ..... . . . .. . . . . .. . . 3.·63•6 :904$0.00 

12 .• 164 1/ 2 » 1 0$000 )) )) ) ) ... .... . . ..... . .. . . . . 121:645$000 
581.714 20$0.00 )) )) ... ... .. . .. . ... . . . .. . 11 . 634 :280·$000 
90.4.67 )) 200$0 00 )) )) )) ...... . . . .. . .. ... . . .. 18 . 093 :40 0•$000 

5.848 . 535 '2$ 00.0 )) ,gn . .. . .. . . .. ..... . . . .. . 11.697 :070·$300 
2 . 037.830 :y, " 5~ 000 )) )) ... . . ......... . ...... 10.189 :152$500 
3.1252' . 956 'I" n 10$000 )) )) ... . ... . .... . ... . . .. . 32.·529 :565$000 
1. 343 . 933 20$·00() )) )) )) .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . 2·6 .~78 :•660·$000 
3 . 352.815 5$000 )) 19·" . .. . . . . . ... · · ··· .. . .. . 16.7'54 :075$000 

N a m ·esm a dita existiam n o deposito ela Caixa el e A.mortizução, para i.r sendo 
empnogau-as m .1s substitu·ições, cr10tas .cl.os seg uintes valores : 

' · . 880.1628 
n8.oo.G 
601.9()0 
211.()0.0 
700 . 700 

1.!251..450 
140 . 000 
500 . . 00·0 
4·21. 90 8 
240.000 

1. 000 
70.()00 

9.-500 

6.74<6.()86 

de 1$000 ·ela 9" •esta:mpa 
·2$000 )) .8" 
5$000 >> ·go 

1 0$000 )l 7" 
)) sa 

20$00 0 )) 1" 
)) 50$000 )) ·6· 

)) 711 
)) 100$000 )) 5" 

)) ,Ga 
» 2 0()$000 )) 5a )) 
» 
» 

)) )) 

1 . 880:628$000 
1.436:000$0 0() 
3. 009 :500$000 
2.110 :00 0·$000

1 

7.007.000$:>00 
25 .. 0 29 :000$000 

7 .0 00 :00 0$0()0 
25 .000 :000$000 
42.190:800$000 
24.000 :000$000 

200:000$000 
14.000:000$000 

1.900:000$000 

154.7·62 :928$000 

A.s ~1Dtas do novo pudrão, ·emittidas ·em 1892, por substitui~ão, foram : 

De '200$00·0 da 7" ·estam pa 
)) 100$000 )) 6" 

20$0()0 )) 8• )) 
10$000 )) )) )) 

ll!·ém das qmmtias kocac1as .foram .remetti>J•e>s ás t hesoura.rias, inclc.mnisad·os 
p elo T'hesouro á Caixa rle A:mortiomção, ·6 _.537 :000$000, pe la ma i·OT ,parte ·e.m a1otas 
<'\:os valores od·e 1$ a 20$ ; e peoJ.as ~heso·u-ra•ria s ,foi ·enviacla em notas dilaccr a.clas 
ou reoolhi·d.as, a imp.o•r tan-ci-a ode 8 . 414 :105$950, d a qual .foi o Thesoui·o inclemnj-
sadD pela 'Caixa ·d•e .\;mortizaçã.o. · 

Em 31 de dezembro de 1891 era o nosso ·deposito d·e notas o s egui11le: 

9. 0:18 tele $500 d·a ·z:l es ta mpa . ... ' . .. .. ..... .. . 4:509 $000 
1.683 . 855 1$000 )) 7:L ..... .. .. '. ' .. . . . .. 1.683 :855$ 000 
1. 0.23 . 530 2 $0GO )) ~a ..... . . . ... . ... 2. OH :0•60$ 000 

497.000 5$000 )) ~) !i . . . . .. . . ' . ...... . . . .. 2. 485 :000$000 
•211. 00·0 10$030 )) 7• . . . . .... .. ' . . . ... .. .. 2. 110 :000$000 

1.1()4 . 4•35 )) )) 8" . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . H. 044 :350$ 000 
1. 556. 0•00 20$000 )) )) ..... . . . . ......... . . . 31.120:0 00$000 

365 . 000 ·50$000 )) G• . .. . . .... .. . ....... . ' 18.'250 :000$000 
200 . OO(l )) 7' . .. . .. . . . ' . . . . . . .... . lO.OO O:OIJ0$000 



421 . 908 
400.00 0 

1. 000 
rW3.500 
100. 000 
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de 1 00$000 ela 5• estampa 
Ga 

)) 200$000 )) ·5" 
)) ·611 )) 

)) )) ?a 

7. 996 .246 de todos os valores, na im portan<:ia d e ..... . 

Moeda rde Pl'ata que n ão foi empregada n o troco das notas de 
•500 .réi·s ... ....... .... ........ ..... ...... .. .. .. . . ...... . 

Moeda de b ronze e n icl,el ,para a.s fracções ..........•. • . . ... . 

E m 1892 foram r ecebidas da fabrica: 

4.300.000 notas ele 1$000· da 7" estam))a ... .. .. . .. . .... .. 
2. 800.000 2$000 )) 8• .. . . . .. . .. .. . . . .. 
1.000.000 )) )) 5$000 )) 9" .. .. . .... . .... .. . ... 

440.000 " 10$000 )) $1l 

300.000 )) 50$000 )) 7" 

16 . 83·6.246, que jun tos ao ex•i•stc·nte, elevam o total a ... 

·12 . 190 :SJ0$00 0 
40 .000:000$000 

'200 :000~000 
24.700:000 $000 
20.000 :000 $000 

208.835 :57 4$000 

100 :0·00$000 
59$9-10 

r208. 935 :633$940 

·1 . 300 :000 $000 
·fi .so n :II0 0$000 

. 000 :000$000 
4. ·100 :000$ 000 

15 .000:000$0 00 

2B. 23G :633$9 •10 

Ain!da na mesm.a ·da.ta n cara·m e-In .substituição notas ela::; .seg·uinü·s ·estampas: 

D e 1$ 0·00 d a 5" estampa Com desconto .de 35 o/o em ·d•ezembr·o rle lSr92, conli -

)) 50$000 )) )) 

)) 100$000 )) )) 

500$000 )) )) l>. 

·nuamdo a 1JC.rder 5 o/o até o .fim <h' dezc•mbro '!c• J S9~ 

Obrigadas a tro·co ·para :faci l i tar k<-1 f' U:I subsl:il uiç;;tn 
.po r notas rcl.e p equr:mos val·ores . 
l"in.Cio o prar.-o elo -recolhimento sem de sconto em 30 
<le j u.n ho ~Jre.s te amrno. 

Ao terminar u m -dos .p.razos p.r.orogaelos, ~1ão :tendo algumas tl'tcsou.ra.rias no-
tas <lo Thesouro :pftra fazerem a sübstituição, não tive dmrida .a autorisn r que 
r1esse serv-iço se empregassem os b.il'hctes elos bancos •conentes n·a •região. 

A um ·escriptur.ari·o, que se,~·v.iu -de thcsou·reiro •na .Alf>vrud ega -d-e .Santos. P rP-

cebeu notas .sem desconto e as rreco J.h e u á t hesoul'aria ao tempo em q.uc já. o U.nh:un , 
resolveu a jun ta cia caixa releva r, por e quidax:le, rJ·a respo-nsab ilidade em que 
inco·rr·era. 

Desde 1891 .h aviam a)Jparecido n a Republica OrientaL elo Urug·u ay notas fal-
sas de ,20$. das q uaes uma foi ·apprch N11diel.a 1pela poli·cia des ta Ca.pital, e oulra 
pela. r 'ropria caixa '{}e a mortiza .. çoão., sendo a !falsificação gT09S·eiwamente feita. 

Pela mesma '!'epartição fo i tambcm appr~rhendiela e Temettida á policia um"' 
nota do Thesouro de '50$, ·5• esta.mpa, 7• série, a presentada por ~1m preposto do 
eotabeleci mento rd•a rua da Alfwndega "' · 85, que ·naquella re11artição f ez o seu de -
poim•ento. 

Alg·umas .r em·essas ele notns, e.m que rfor.a.m achadas diversas fals if·icaclas, f ei-
tas <le ·pe·}aços -d e outras -com v isivel .fraude, ·haviam ficado sem liqtli.dação, t endo 
ns falsificadas sido -remettidas ao thesouro <:om a s qu•e prestarMU os pP.daços rum 
que,. foram -cormpostns, rufim de prov iden c,iar . 

Esta~·am n est e -caso uma r em essa da thesoura.ria da Bah ia, rfeita em 1SS5, e 
d·uas ela do Rio Gra01cle ··1.Q Sul, em 1890 . 
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As da ·Ba;hja, en;viadas ao Thesouro, !Passaram <lahi á presidencia , que as re-
m ettcu rá thes•ouraria, on;d.e fi·ca ram, at{! que, s end o ultimament~ examin.ad<Us, ·O 
thesourei·IXl res pectivo recl<amo·u que lhe fossem a •bonnàas as ver,da:cleiras, q·ue ai11dra. 
estavam em debito. VindD n essa occasião, CDm a r eclamaçãD, to.das as notas ver-
dade iras e falsiüca das, .na impo·rtaneia de 1 :1673$, fora;m a eceitas as v•ercla.deiras, 
:na de 1 :489$, Jican do o thesDureiro r es,ponsavel p ela rde 184$, ~·aiDr d e 3 falsif ica-
das •d·e 2$, e 32 d·e 5$ e 11eh1\ falta de 4 d·e '2$, achada d esde a PTime ira conferenc ia, 
€m fever ei·ro de 1886 . O valor cl.a.s notas a cceita s foi Í'llrc~~mni.sado a o 'l'heso.w·D, 
õevend.o O'JS fa!'s.ifi ca da s ser inclemn.isadas pelo thesDUl'·eiTO •remet t en•te_ 

Quanto ·á s remessas d-o Rio Gra•nde D c aso era mais .gra v e. Com ·of.fi.cio ·n. 7 d·e 
28 de abril d e 1890, fora.m remettida.s á ca ixa notas i•nutilisa,J;a s ·e substituWas 
pela thesouraria, n a Impo.rtancia de .55 :9.5.6$500. \Nessa •remessa vie ram rfalsi·f.icadas 
5 notas <le 2$ ·da 6• estampa, 3 de 5$ d a 8•, 8 de 20·$ da 7•, 6 <le ·50$ da .5•, e 6 
d:e 100$ da 5", na im.portancia d e 1 :0·8·5$ e, l'epresentam.do como •n-otas }nteiras, me-
tad<:>s de 3 el e 2$ e de 7 de 5$, no valor de 20$500, e fa lta de 1 rde 50$, vindo 
a importa r ttl{l<J em 1 :155$500 . 

Corm offido '11 . 9 .de r27 de maio, vieram m a i.s n .otas s ubstitud<da;s, na somma. rdie 
54 :3•64$50·0, e na ·confe-rencia d·essa r emessa foram a;charcl.as falsificadas 6 n ota.s 
de 20$ da 7• estampa, 7 de 50$, da •5•, ·5 d.e 100$ da 6•• e .a falta de 1 de 20$, 
importan<:lo tudo em 990$. As n ·otas fa 1sifica.dars, tanto da 1" ·como rcla 2• 1'emessa, 
foram :remettidas ·ao T hesour'() :para ma'l1•·:l<a r proced•er corntra .o falsificaclor, e com 
e llas, .pa;ra coow.icção dos julgadores, tamhem enviadas as verdadei·ras Kle que 
tiln'ham sido tbra.dos us •ped.aço.s d e que se ·compu·n.ham as fa lsificadas , .na i:mpor-
tanrcia <de 15 :•676$0 00. 

'ND R;o G ran,.Je instaurou-se :procesSü sobre a falsifi·cação, m as ·des"a vez, 
como .na maiD·ria id-os casos, aJS a.utoridiades ou o jury •nã o a .charam a. q.u em <eoncle-
mna;J', ·e apenas se exigirá do •thesoUJ'eiro o v a lo-r das •notas fals ifi•cadas d e am-
ba.s a.s remessas (r2 :14·5$), ·pois q·ue essas ·não foram, como não dev iam s er, a<cceitas 
com<J boas para o i·sen t ar .da responsabilidade. 

A s-egunda cánfer en cia <cl:a 1• .J'emessa tev·e Jogar em 13 de dewmbro .ultimo, 
sendo a i•ntd.emnisação das notars ;verda d<ei·r.a.s fei·üt a o Thesouro em 21 de ja·ne i·ro 
ulillmo. 

Em a;bril de 1892 deu,se o extraviD de urn m asso de 1:000$, •em notas de 1$, 
que um emr•r.egad·o levava pa:ra a ssig nar -em sua casa. Prov i.aenc·iou-se a Yisanrlo a 
repa rtição da polici a. des t a ·cicl.rucle e as theso·ura.rias ,cJ,e faz.enda dos gsta,r'os , a fim 
de serem rappre·hendid·as qua n do fossem rpostas em 'Circulação, i•nrJ'ic.a•ndo-;;e a estt:am-
.pa, a série ·e a ·nimneração; mas, a·pezar dessas ·medjdas, não foi possi ve1 s aber -se 
quem ide.Jlas se apro,priou . 

o .e:mp·regado que .a;s p erdeu, 'llão pod•e:ndo :paga.r de cpromprto a quantia por 
que .ficou responsavel, e está indemnisando .po·r ·d escontos da rdecima ;pa.rte do 
seu ve•ncirrnento. 

P·ouc·o,~ .n 0ta;s dess·as têm .a,ppar.ecLdo •na c•irculação, e, levarlas essas ã. pol.i-
cia, ·n ão foi poss ível <lesco.bür-se n •em a p essoa que a s aO)arrh.ou, m•em quem as t em 
pass ado. 

Tive raJtn .Jogar rnD a n•no findo quat rD queimas de nota.s; en1 4 de .fevereiro; 4 
d.e .ma io, ·3 de a.gosto e 5 d e .nov·embro, nas qúaes foram incinera:d•rus, d·epots rd<e i'llu-
tili.sa.cl.as e ·con feridas. 2. 02•2 . 492 11·2 por subs:t.ituição ou vor troco na impor-
ta.nc ia d·e 319.300:871$500, a saber; 

Notas dre -500 :réis trDca.cla .s p·or rmoe cla•s de ,prata ... ........ . 
Notas de d'iv<:>l'so s v a lores, .; d.em por moeda s ·de h ron7.c ... .. .... . 
Notn.s 1d1e d'I.\·er sor;; valore:-., id:en1 ·nas thesour.aria~ e conferi.·llHs 

n a Ca ixa . . . . . . ..... . . . . . . .... . . _ .... . .... . ...... . . . . . . . 
'r ro0ors fei tos n a Caixa .. . . ... . ... . ....... , ....... .. . . . . . .. . 

135 :·69s;ooo 
55 :933$.:,00 

10.17-6 :12·2$500 
28' 933 :119$500 

Em sessão d e 9 de maio de 1892 r esolveu a junta appro-var a decisão da 
junta !dia thesoura.rJa de faz·end a do Estado do Rio Gra nde do Sul, mamdan.do 
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,..oceitar, sem ,J•esconto, 78 rnotas de . 50$ da 5• estampa, que o paga<lor da paga-
do-ria ·central, Eduardo 'Bi-cca, fil11o, havia recebido quando ellns o não tinham, e 
que foram recolhidas depois .de findo o prazo do troco se.m desc onto, por estar 
esta .d•ecisão ·de accô.nJ'O {X)m a seg·u·n<la ,pa.rte do art. 138 do regulamento n . 9.370 
de 14 de f•evereiTo de 1885 . 

Em 1854 e 1860 foram remcttidas ao Thesou.ro, ,pela Caixa, afim r.ll(l satisfazer 
a requisição .ela legação braz.ilcira em Lisbõa, d iversas '!lotas <la 1', ·2• e •3' estam-
pas, então •em Ci·I'CUlação, no va.Jor <le 2 :4112$, :pa•ra serv1rem d•e ·base aos exames 
que alli, o nde era fama que se fabricavam falsas, se •fizessem ,1a .s que fossem ap-
prehendidas. 



RELATORIO FELISBELLO FREIRE <1894> 

SITUAÇÃO ECONOMICA E FINANCEI·RA 

As difficuldacles economicas ·e financeiras, que succederam á phase de re-
nascença da vida nacional, ·despe.rta,da ao impulso a·udaz e v igort>so da Republ•ica, 
foram a resultante necessaria de diversas ·Causas proximas e remotas. Retrotra-
hindo pela cadeia historica e tu que uma!-: lig-a1n-se t[t.s outras, iriclmo.s encontrar 
o élo derradeiro preso ao passado· que precedeu a nossa defectiva e incompleta 
emancipação política e social da tutela {la metropole. 

Não é facil destacar os factores que preponder.ara,m desde muitos annos atraz 
para o desequilíbrio p ermanente e cada dia m-ais accentuado en t re os termos da 
r eceita e despeza publicas, o primeiro dos quaes .nunca pôde adquiri r bastante força 
mechanica para a rrastar o segundo, pelo menos, até a attit u de perpendi·cula r do 
fie l da bala,nça orçamentaria. Parallelamente com o desenvolvimento social e a 
marcha crescente elas r.ecessidades do E stado n ão podia .deixa.- de actuar, cada 
v ez mais pronunciada, a tendencia par>e o alargamento elos d ispendios. Esta 
forçosa -e j.ustificave.l nccessi·dade, com.mu1n a todos 'OS po•vos, avidos dos confortos 
e seduzidos pelas magnificenoias da civilização, .partic ularmente no p eríodo .da 
primeira infancia, era razão mais para qu e as aduünistraçõe1s· cogitassem elos 1Tieios 
assegura,dores da c ompensação, abrindo largos horizontes á actividade industr ial, 
protegendo a inic iativa particular e avigorando o espírito ele associação. 

Tivesse sido empregado com p erseverança e largu eza este processo creaclor 
e previ<lente, desde a formação de nossa nacionalidade , fosse m ais ampla, mo 
descortino do futu ro, e menos atrophiadora ela v ita lidade dos m u·nicipios, pelo 
a rrôcho de ce11tralisação, a politica imperial, ·de ·certo as presentes gerações 
estariam immunes dos males que as opprim em. 

E ntre as .causas p.r imor diaes das perturbações economi·cas que n os affligem, 
sobreleva a instituição, felizmente apagada do direito patrio, 'que o egoismo a os 
colonisa,dores importou para o solo virgem do paiz com o trafico africano. Na 
v erdade, o elemento servil, de sua natureza aviltante e esteril, teve influencia 
phys ica e moral m uito pe rniciosa e entorpecedora do progresso social. A reper-
cussão de seus effeitos irá ai·n cla muito adia nte. Abolida a escravidão t ardiamente 
c quando a ·corrente impetuosa e ululante da propaganda, vencendo todas· a s 
represas, galgando as ante-muraes e rompe ndo os ultimas <liques, impoz a solução 
do probjema a.os po-deres publicas como aspiração .nacional, ·que j á não admittia 
delo-ngas, •o despertar da actividade agrícola e industrial foi agitado por acci-
dentes perigosos, porque o paiz não estava preparado · para a substituição ela 
gratuidade do trabalho pelo salariaclo . 

De um lado a insufficiencia do numeraria para a circulação pelos canaes 
multiplicados do fluxo e refluxo ·do elemento pecuniario, que ·é para o organismo 
social o que o sangue r epresenta para .a economia animal , e àe outro lado o 
temor àe ·pe rder o apoio das classes conservadoras su ggeriram á monarchia, que 
se sentia enferma ·sem a creditar-se moribunda, 'O .alvitre dadivoso dos auxilias 
ou emprestimo.s á lavoura. Mas estE:s, destinados principalmente a su s tentar 0 
throno abalado em seus mais fundos alicerces, sómente serviram para gravar 0 
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Theso1wo com a enorme responsabilidade de 86 .000 :000 $, porque a popularidade 
se g a nha m a is facilmente mediante a fórmula immaterial do respeito â. lei e ao 
direito do qu e jungindo a s liberdades publica.s ao carro da pompa corlezã ou 
procurando corromper as consciencias a peso de ouro . 

Anter-iorme nte ao adven to da Repu blica aquelle no-vo genero -de proteccio-
nismo, que eu d iria acto ele ultima von tade, s i ·não tivesse s ido m er a astucia do 
instincto d e conservação por parte do imperio, constituira-se o plasma formador 
ele associa ções bancarias, que, operan do sobre o cr edito, abriram m argem la rga 
a aventurosas emprezas e compromissos r ui nosos . 

.O ultimo Ministerio da corôa, r eforma ndo a lei ele 24 ele novembro de 1 888, 
offer eceu opportunidacle azada ás especulações sobre titulas, iniciadas .Pelo agia 
sed uctor elas acções do Bronco Maciona/. 

A r evolução de 15 de novembro surprehencl eu o pa iz no periodo agudo ele 
duas febres, qual clella s mais perigosa -- a elo jogo na bolsa e a elos em prestimos 
á lavoura. 

Esta s i tuação assaz melindrosa estava pedindo remedio her oico . O Sr. Ruy 
Barbosa descreve-a nest es termos : 

«Eint?·etaotto [ o1·çoso m·a. ac'luU,- ás k/A.ffiiC'ltlllacles owge·ntes. O p1'i-1>Wi1·o cle-'tJcrtrw 
da activ·i-üarl.e 1Wd01val, estimttlada jJela C<bolição do •O.e<ptiv·eiiro, su-scWcw« '"" tJrctç<t 
en1-1n·ezas balncariaõ", i·ntelust'i'iaes, 001W1nC1·c 1~a~es, cuj.a i 111ti1JO[rta!ncütl_, em sós cle:zoi:to 
mczes (13 el-e m[a.io ele 1888 - 15 cl'c no·•~e11J.b1·o ele .1889 )., ·ig>wlo·n a klle t rnlos os 
co·Jntnett·i?n&ntos cr,qni m·gzr.niz'cflclos ent sesSWH•ta 'CVWIIOs do re.g i·mC1n avttor-ior . Este 
·tnO'li'im,ento a ca.lJa·ria 1JO'f' 1tmHt, e::oplo.-,ã:o, jâ ~··mwA.,IeiMc, ::;i o f!O'I/e?'ll:o ncio 'd,ec-ret·cuise 
r e11•eclio )l1'ompto cí. esc•atssez elo m.eio c·iw<Jnf.a-nte. Os ba-11·cos crc ci,·cnlaçcio meNt./.l·ica 
t•;nham. co-n/!!ssado Ci -i1n1Jossib '.Udacle ctbsol>u.ta ela ·voUcw '" cl./.a, vi?J~lo so/.i~-ila•r ao 
llf·in·i:Ste-ho .ela F<l~•eu~la cm)n'esti-ln.os ·de p•apflll._lu~oecCct, nos t.erm.o8 cLct lei eLe 18 de 
j"Lho ele 1885 . Os lv>n·i.tcs ll'es's.a l ei fon<m tJ> Ieeuchirlos e cxccrl·idos, sem. beneficio 
a}n·ec·iaVJ(3l . E~·a, 1JO·is, ·i.?npe·riosct a. 'lt:r gen·cia c~e 1l111ra. solnçü'O, q1te, s·i PUTo TCV-estisse 
as po·opoa·ções de "m systenw coonleJnac~o, p-rc<t·ico e ·i-mm.edi.crtam<ente c.pp/4-cctvel . 
nclo offe·ne;ceo·ia .a insúa'nt:e<nei:dade, a penna ><'ol!ICiiCt e a ela.Js tidrlictde. o·ccl nnwclcts pela 
i1ostancia elo caso, pela natu-11eza esta1ile/. das lnocess-õc~a\tles, 1>cla v a-r·iccra.cle cl.as cio·-
c·wmstcvnjcias em, wm pefriodo, cujo te1·1no nt ugwem, 1Joc»e-1·á 1J?'ecis·o:r . » 

E' ·certo que o -governo da revolução oppoz um d ique á. oncJ.n impe tuosa e 
avolumada dos en1prestimos á lavoura, syste1na fallaz e l es iYO, a ssim para o 
Thesou.1·o ·como par a o trabalho nacional, suspendendo a execução de uns con-
tractos, e rescindindo Jogo o.u tros .de modo que no m·ario publico foi pou·puda a 
continuação da cles.pesa, na importancia de 39 . 000 :000 $000 . 

Mas as instituições n ascentes -não deviam limitar-se á. p rovidencia dessa 
r epresa, em'!)regada pa•·a estancar aquella fonte de per das tão sensiveis, que 
ameaçavam fazer o esgotamento do organi~mo, j á muito depauper ado, das finan-
ças nacionaes sen1 vantagem real para a ag-ricultura. A ·necessidade, portanto, 
de agir para evitar uma catastrophe social, :tnnunciada pela g ravidade das cir. 
cumsta·ncias, si á ·alta pressão destas não fosse aberta valnlla ele segurança, ê 
ainda definida e justifica j a p elo ministro (l a c1ictadura elo seguinte moela: 

"-18 cooJ!rl·ições javO?'ave·i.s á. .aliCL do c ambio tin lwm cle.-iappareoiclo com e< e<bsoo·-
pçào elos e-m.1JTesU-n~ros extenws, cuja co7Tente o clcuara a.1101nola e e1Jhem,m·nment e. 
A ci1·c·ulcu;;ão e·JiL o·nro conversivel á ·vista bem. ce.fl.o expm·im.enton a, inwJtti.clncl·e da.s 
Mt.as es1H;iran.Ç.(lS~ qn and.o, ao 1Jriw .. ef1·o 1"1l/ll.OJ' incansai.ente na 1J·1·a.t;:<l, o banco na.cio-
nctl se viu, an~eaçculo, p~lo co1lleço ·de u,-m,a cu?T~dct. qll1e a ·i.'Jvtelrven.çüo cZ!a, po,lrr .. v ra do 
f.JO'IJO·rno ?-e1}'Ubz.icano colnseguiu a.t"nlhc.t.7· . A. om·is:-~ci.a ·1neta ZZ.ica, ?·et?·a.hí·u._sc iln7nedia-
t.amente. Nüo pocl ia. conti>Hwi>', sem q11c o go ·~erno a p·rot.egesse com o cnrso jo·r-
çccdo. " 

A idéa da paridade ele conclições entre a no,;sa situ ação e a dos Estados 
Unidos em 1863 aconsel·hou ao primeiro minis tro das f inanças r epubl icanas a 
imitação -do exemplo da grande nação norte-americana, que corrig iu a escassez de 
esp ecies metallic-a.s, afugentadas pelos abusos dos bancos locaes e os effei tos da 
guerra •separatis ta, estab~'ecenclo a circu lação ba ncaria sobre titulas fecleraes. 
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No seio daquelle povo eminentemente operoso a medida foi benefica, -pro-

duzindo effeitos felizes, immediatos e <l ura<louros· . 
. Entre nós a sua adopção com '"typo diffe>'emte, at>·ev·ítlJo, c;,·.;gi·n.a~, qu-e lhe dit<_ 

z>lica.v·a 0 1we>'eeime?l-to em relaçã<~ aos intte>res.~e<s do EstaXion, na phrase e no sentir 
<lo Sr. Ruy, não m entiu á espectativa de bons <·esultados. Os titulas do 
emprestimo de 1889 tiveram Jogo alta, devido á procura que delles fizeram os 
novos Bancos de emissão. 

Este phenomeno, que assignalou a primeira phase da experiencia da pratica 
americana, i-nspirou ao Sr. Ruy Barbosa esta ficção, que bem reÚata o seu 
enthusiasmo pela reforma: 

«0 mercado monetlario 1'esp>1rou eintão desajssombiradk>, e o fo'lego dia t'enta.scença 
inclustria~, in-oipiente no dia immectvc<to á aboUção, diLait'ou.>Se, ·po·d:eroso e creador, 
pelos amplos p>Ulmõeg da Re111tbUcu ." 

Mas, ou porque a reforma não se adaptasse perfeitamente á nossa situação, 
ou porque o abuso do credito e a incontinencia das ambições perturbassem o 
funcdonamento r egular do novo mechanismo economico-financeiro, as vantagens 
foram illusorlas e temperarias . 

As emprezas e compahhias, como observou um de meus antecessores, «multi-
plidaram-se em um/a p~~·ogre!Ssão e~panttos,a~ de tlal S>Orte qWe 1<Ztim.a>l'l><mte já esca.s-
seavwn ao gooio inventiva denominaÇ'Ões para o lam,çamonto dle emp1•ez>:a.s<:, ta.ntos 
m·am os incorpor.adores e o8 tomado<res. >> 

O facto da multiplicidade dàs emissões foi <:ommentado, n'uma r esenha fi-nan-
<>e!ra, <:om este epigramma: 

«D<mtro em pott:OOis d·~as t.eremas a estaUstwa d!as nos8as emissões aqui n.a 
praça 'do Rio •a:e Ja1>eiro .• em 1890, e o algarismo demo-nstrará que Lond1·es tm·á de 
esconder a cabeça hU1ntilhada diant·e das e!>torm.es son!lmms qtl,'e a c:mpit.a.Z d!a Rep<U-
bUca dos Estaldos Unildos do B ,tooil pôde con!Centm>· ?MS st<as magni!icentels em-
p?·ezaa. 

«Pobr:e L<Yitrke8! B<em m 'eTece que abramt08 um,a sub&c)ripçüo parra que 86 lhe dê 
un>a ma.nifest:ação de pezalr, po:r ter p'e!·-dido a wtmada ent11e os gramx:'Ceg me?·ca-
dos finatrLceiros dio mundo." · 

Dos institutos de credito, obri-gados a fazer a emiesão sobre apolices, o Ba1wo 
dos E!stados Un.iàos f oi o unico que satisfez o tota l do seu -compromisso, pois que 
os QUtros r eclamaram a reducção dos seus á metade. Portanto, ao passo que 
estes .não puderam elevar suas emissões ao maximo dos limites estabelecidos, 
parallclamente com a s lispensão brusca do cl iluvio monetario, falsamente fecun-
dante e creador, fez~e sentir a escassez do meio cir<:ulante, avidamente absor-
vido pelas .demasias dú elasterio e de porosidade do novo organismo, engendrado 
pel<Js artificios da aventura e da especulação. 

Datam d'ahi a accentuação e a acuidade da crise, em que entrou a v ida 
economica e .fi-nanceira do paiz . 

Os papeis deprecia<los subitamente desceram a preços vis. 
iBaixando gradativa e constantemente, o cambio foi no decli-nio ás taxas in-

timas, de que não tem sido possivel r eerguel-o para uma marcha ascendente, a 
despeito de todas as prov;dencias r epressivas da es-peculação dos· agiotas . 

Do capital, que , conf-iante na esta-bilidade e no prestigi-o da renascença, cara-
cterlsada pelo trabalho livre sob o influxo estimulante da democracia nascente, 
se sentiu attra,hldo pela perspectiva . de emprego productivo e seguro, o que pôde 
escapar á voracida,de do-s zangões da bolsa e á seducção dos paeis, retrahiu-'Se 
apavorado e emigrou para a Europa . 

O meio circulante desvalorisou-se até ás raias, em que permanece d'um avil-
titmento inaudito. 

Como corollar ios logicos e ineluctavels manifestou-se a perdura a inda hoje a 
carestia dos g en eros de p.rim·ei.ra neces.s!<lade, de pa•r com a elevaçãó dos alugueis 
e doe &alarlos, que, por um l ado, aggravando as difficuldades da vida, faz 0 sup-
plicio das <:!asses pobres e, por outro lado, entorpece o desenvolvimento da pro-
ducçáo pela falta de braços idoneos, e, pois, augmenta -o excesso da importação 
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sobre a exportação, symptoma evidente de depauperamento economico e finan-
ceiro. 

Para ata lhar a prog:·essão dos males, que já ameaçavam ~tt ingir á s propor-
ções d'um lc,-aok, foram empregadas as providencias financeiras do decreto 
n. 1.167, de 17 de dezembro de 1892, approvado, com ligeiras modifi cações, pela. 
lei n. 183 C, de 23 de setembro de 18$3. 

Mas, antes de promulgado o a.cto legislativo, á espera do qual a r eforma 
ban caria não se dcsdobrára em toilo\S' os sentidos e para todos os fins de seu 
vasto mechanismo, sobr eveiu a grave catastrophe política de 6 de setembro do 
anno passado, a que n ão faram estranhos interesses inconfessaveis contrariados 
peJ,a t enacidade da política d·e vjgilancia, inaugurada a 23 de novembro de 1891 . 

Conseguintemete ~üni.la não haviam melhorado os symptoma.s da crise de 
esgotamento e anemia, que suooedera á plethora, apparentada pela v1c1osa c ir-
culação do papel-bancaria inconversivel, menos pela abundaru::ia de sua massa 
do que pela falta de garantia effectiva, quando surgiram improvisas, aggravando 
a situação, já. de si m uito inquietadora, .as complicações da revolta com todo o seu 
cortejo de males e miserias. 

Nas apertadas c ircumstancias dessa luta verdadeiramente épica para o pa-
triotismo .nacional e as -armas legaes, que defenderam a Republica por verem nella 
não a id€a abstracta, mas a concretisação elo bem e ela democrncia, o Ba.·nco da 
Rep1tb lica do B•·a.zi.l, app;u·elhado com a constituição do decreto de 1892 e da lei 
Je 1893, cooperou efficazmente com o governo para acudir â.s ne-cessidades su-
pr emas do momento e manter illcso o credito J1a.cional. 

A paz, ;::ujas vantagens 1são tão incalculaveis, como fataes os effel tos ·da 
guerra, sendo ;::ompleta e estavel, como .é dado esperar, nos compensará sobeja-
mente dos sacrifícios e infortunios que nos c ustou. 

Para que, porem, não transmittamos a remota.s ger.ações uma hera.nça de 
pesados encargos e indefin idas esperanças de bem estar, o que seria. injusto, 
cumpre que, exonerados do t ribu to de sangue, que outros pagaram h:lo caro, con-
tribuamos com uma quota de nossas economias para o brevt n.•mcdio el o s rnnlcs 
presentes. 

Convençamo-nos ele que o onus do imposto bem clis tribuido é infinitamente 
menor do que os prejuízos que nos advêm da baixa elo cambio e elo consequente 
aviltamen to d o papel-moecla. 

Tenhamos, portanto, a coragem do sacrifício computa vel e conhecido por tempo 
relativamente curto, de preferencia ás per das incalculaveis, que sorfremos mi -
nuto a minuto e passam de geração a geração sob a acção absorvente, oppressora 
e insaciavel do cambio, que affecta o consumidor, a synthese da collectlvidacle. 

A judemos a Republica a continuar o louva-:91 empenho el e zelar o credito 
nacional, a mortisando a il ivida externa sem recorrer ao regimen dos emprestimos 
succes-sivos, lagar con1n1U.111 encle se ni n::. laram todas as sumn1iclad P.B financeirns 
do imperio. 

•Contra as anomalias da instabilidade do cambio, cujas oscillacões em nosso 
paiz obedecem mais ao capricho da usura sem escrupulos do que aos effeltos das 
leis economicas, o remedio decisivo é a c obrança em ouro dos direi tos de con-
sumo, não transitoriamente como se praticou pela lei n. 1 . 507, de 26 de setem-
bro de 1867 e recentemente pelos decretos ns. 391 C, de 10 de m a io e 804, dP 
4 de outubro de 1890, mas perseverantemPnte a tê que tenhamos preparado a 
circulação metallica e poupac~o o 2'heso1wo ás surprezas e absurdos das fluctua-
ções da praça, quando tem necessidade de concorrer na compra de cambiaes para. 
as <lespezas .no exterior. Mediante a adopção desta ex igencia fiscal, amenisada 
para o contribuinte pela suppressão elos direitos audicionaes, t er emo11 iniciada a 
corrente elo ouro para o nos..so m~rcado, de modo a evitar a enormii.lade dos 
sacrifícios, que custam ao Estado as differenças d.e cambio . 

O imposto ' obre a r enda e o territorial se m e afig uram necessario~t como me-
didas compler,;entares de uma reconstituição t ributaria para corrigi r 0 desfalque, 
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que t eve a União com .a transferencia para os Estados el e d iversas fontes ele 
r eceita. 

A r eunião do ·Congresso alenta-me a esperança de que, em complet·a harmonia 
de vistas com o Poder Executivo, cooperará para a -plena fructifLcaçrto da paz, 
irrigada pelo s•angue dos heróes, mas devida principalmente á. calma; t enacidade 
e c!vl<smo, com que, olhos fitos na lei, fazendo v iolencia a: impulsos do sentimen-
talismo, não lrepidas tes em cumprir o dever de fulmi nar os inimi·gos da Re-
;pu·blica. 

Abro aqui espaço a informações sobr.e o m ovimento cambial e providencias 
levad·as a effci to POT ~ste rninisterio ,cont ra abusos ,da u3ura, como mais detal,ha -
damente consta do r elato•·io (annexo· A) da C'a.ma?·a Syndica.l, a cuja coadjuva-
ção deve a fazenda publica r eaes e notaveis serviços . 

P elas t abella s e desenhos graphicos que acompanham o r elatorlo da Gama1·a 
Syi'uclical já m e.ncionado, vê-s e q ue o cambio no período decorrido d e 1 de abril 
de 189 3 a 31 de ma rço de 189 4, oscillou pel·a seguinte fórma: 

Abriu a 1 de abril de 189 3 á taxa de 12 11/16, fechando em 31 de março 
á taxa de 9 17/32. 

Verifica-se ainda pela.s r eferidas t abellas t er em sido a s taxas extremas e 
médias mensaes as s eguintes : 

·A bril. 
Maio 
Junho 
Julho 

1893 

Agosto .... . ...... . .. ..... ... . .... •. ...•.. 
Setembro ..... . ... . . . ... . . .. . .. .. .. . .. . . . 
Outubro ........... .. . .... ... • . .. ..... . . . 
Novembro 
Dezembro .. . . • . . . .. . ..... . . . .... .. .. ... .. 

189 4 

J a neiro 
F evereiro ... . .• . .. ..... . ............... . . 
Março ..... . ..... . .. . .. ...... . . . .. . ..... . 

1893 

Entrou a d e abril a 12 1/ 16 
a de maio a 11 1j2 
a {!e j un ho a 10· 1/ 2. 

» a 1 de julho a 10 13j 16 
a 1 de agosto a 12 5j 16 

)) a . 1 de setembro ·a 12 l j 16 
a 1 de outubro a 10 7j 16 
a 1 de novembro a 10 7j 16 

)) a 1 de dezembro a 10 1/4 

1894 

» a 1 de janeiro a 10 9/ 32 
a 1 de fevereiro a 9 13j16 

» a de março a 9 5jS 

1l1 CbXinoa 1li éclia l l'iinima 

12 15j 16 12 3jS 11 7j16 
11 3/ 4 11 1j 4 10 1/2 
11 1j 8 10• 11/ 16 10' 1/4 
12 1/8 11 5j16 10 9j16 
12 3j8 12 1j16 11 13j 16 
1·2 ljS 11 1!0• 3/8 
10 13/16 10· 5j8 10 7/16 
10 1/2 10 3/8 10 1/ 4 
10 1/ 4 10 3/16 10 1/8 

10 ' 9j32 10 13j16 
9 13/16 9 21j32 1/2 

1() 9 llj16 15j32 

Sahiu a 17 7j16 
a 10 1j 2 
a 10 13j16 

)) a 12 l j8 
» a 12 1j8 
)) a 10 1/2 

a 10 1/2 
» a 10 1j 4 

a 10 1j4 

~ a 7j8 
a 9 Dj 16 
a n 1/ 2 
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As transacções sobre moeda m eta lhca, por serem r ealisada,, na m6r pa rte, 
entre bancos e agen tes ·não ti tulados, não cah iam todas sob o dom inio off icial. 
A est e abuso e outros, inclus ive os que se davam em ca mlJiaes, puz con ·octivo, 
ma ndando ex ecutar o r egime n to in terno dos auxiliares de cor retores de fu ndos, 
ap~esentad a pela Gct11W?'a. SyncUca.l, por aviso ele 14 de feve rei ro, que cnme~ou a 
t er cumpr imento em pri ncipias el e ma rço de, te anno . Os r esultados beneficos 
dessa m ed1da r·evelarn-.se -na·s t a bellas annexas a o r ela ta ria el a mesma G'ama?'ct 
Syndical, que a ssim se expressou em officio dirigido a e.ste Min is t er io, com a data 
d e 11 de abril su bsequ ente : 

«Antes <l-esse cw:so, o m.m-codo tle cam-bi.o o•f :fe-rec·i.a. o a.s)JC.cto r/c ·u·m "el~l'url,lei•ro 
(!(l·hos entreg·t<e a.o ·11w,;imento U.v1·e e i<lesreg·.-ado 1la ,;o.nt.ade \1trfi,;Mu(l0. oltedcceu<lo 
'' ·muUiqJ1las e ·va.-1'i!aHas ·imll'/l.emci<tS) sent a.ttençú.o a al!)·wma. norm,n. '·rC.wra, O'!t. v~·e
ceito q11.e o 1·egttl-c<s·se . N est.a.s ·Ci?'C1tm stctflt c i.as, o 1n.e1·cado ele cambio , q11c tão cUJ·e. 
ct.ame.?,t e e•nten d e com o e<redrito e o e.sta.cno füw~uce·i.?'O :cio pcbi.z, ac lwv n -ISe, d·igamol-o 
ctssim , en-tregue cto cr.c,aso de uma to1·ça cega e f atJal; cega., porqwant'o i?Tesist ·ive l, e 
j ct t a•l p el os ej f e>i t ors nt a·Deficos, vnev ·i t aveils, que p1·ocluzia . » 

A execuçã o do avi-so conver teu os a gentes não titu l::ulos em aJ j un ctos ele cor-
r etores, sob cu:ja r.esponEa.bilid.acle exer-citam sua i tH~·lU; tria . 

Hoje t em o g over no com mu nica ção dia ria pelo syn cl ico da Ga.ma,-a, M!ercn do 
movimento cambial e ela moeda metallica ·na praça, de modo que nenhuma 
t r ansacção escapa ao seu ·conhecimento . 

A falta de noticias pa ra a bolsa sobre os preços d e apol iccs t ransfe ridas na 
Ga·i.xa ele A mortilsctção, m•.litas vezes· por agentes não titulados, sobJ·e tornar defi-
c iente a cota ção dess es titulas, .poderia da r lagar a operações cla ndest inas, com 
prejuizo pa r a pessoas incau tws , Attendendo á r eclamação, neste sen t ido, d a 
n1esma Conut?!ct ·.Syuldica l ... su~·eitei o caso, ao estudo IC~ O lcont cnn o:·:01 cu '•J pn rcCI'·I' 
ag uardo para p roceder no sen t ido das disposições v igentes por modo hurmo-nioo 
e ef ficaz. 

Par a o.bviar in·co·nvenientes -da p r a tica. :ele sere1n os ;pâ~~·nmPntos em ouro, ou 
seu va lor correspondente em papel-moeda, effectuados pelo 'l'hc,o?wo á vista ela 
cert i.c1ão ·da cot ação do d ia, que os -interessados n em sempr e podem obter pJ·ompta-
m e·nte, convém ser preestabelecida á .Cama1'a Syn.cUca l uma q uan ti a a nnua l, m e-
dia n te n qual se obr igue a en v ia r d ia r iam ente bol(·ti ns de cotação off icia l ás 
repaJ•tições de fa zenda, qne cobrarã o em estampilhas do sello nd hcsivo, no acto 
dos pagam entos, a quan ti a el e 2$, p reço actua l das certidões ped ida.s á mesma 
Oa1na1·a. 

A r espeito ele outras minu de·ncia s concer nentes á praça peço vossa preciosa 
attençilo pa.r a o relataria, a cl i-a nt.e ~ublicaél o, da c:wmara Sy·n-di.cc<l. 

EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO 
E 'RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

Em 31 de dezembro {!e 1892 a c irc ulação e ra de 3S . S.fi'S . 41a 112 n ot a s de 
to.cJos <:~ s va.lore.s e -diffN·entes esta.mpas, na i:mpor taneia .d·e 2•15 . H 1 :9.64$500, como 
consta d-o r eJ.a torio do me u amtecesso r . 

.O a nn.o passa do r eali zou-se a emissão scguintP : 
2.999.934 de $5 00 . . . . . . . . . . . ....... . .. . . .. . .. ... .. . . 
·2 .948.508 )) 1$00 0 . .... ... ... .. . .... . .. . .... .. . .... .. 
2 . 0·54 . 10 0 )) '2 $00 0 " .. ' .... " .. " " _. " " ' " " . .. " " 

719 . 300 5$000 . . ' ' ' . . • ' ' . ' ' .. . ' ' ' ' ' . ' ' .. ' . • • ' .. '. 
403 . 752 1 0$ 000 . . ..... . .. . . .. .. . . ... . •. .. . . • • . . . . . 
2 4·3 . 950 20·$000 . . .. . . . . .. .. ' ... . . . .. . . .. . . . . ' . .. . ' 
C3 5•2 ' 9>G7 .5 0$00() . ' . ' .. . . ... . ' . . . .... ' . . .. ' . ' . . .. ' .. 
450 .. 5()() 100$000 '' .. ' . ' . .. . ' .. . . ' ' . . . ' . ' ' ' ' ' ' ' . . ' ' . 

79 ' 50·() )) ~ 0() $ 000 ' . ' . ' . • . . . . . . ' • • ' '. '. ' . . ' ' ' . • .. ' ' . . 

10.15 2 .5'11 

1.499:9G7 $() 00 
2 . 94-8 :508$000 
4' 108 :-200 $000 
3 . 596 :.500$000 
4 . 03 7 :520$000 
4. 879 :000$000 

1 2 .64 8 :3 50$000 
4>5 . 050:000$000 
.1.5 ' 900 :000$000 

94 . 66 8 :045$0 00 
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No mesmo amno !oram ·recolhidas por tr-oco, substituição e resgate : 

489.644 
22.000 

.598 .·240 
33.8 . 9 2.5 
175.060 
•27. 922 
83. 32 4 

10·6 .!6·58 
70.177 
34.-488 

8.58 

de $500 
» $500 

1~000 
1h )) 2$0·00 

5$000 
10$000 

)) 20 $000 
» 50$000 
» 100$000 
» 200$000 
» 500$000· 

1.947 . 296 'h 

244 :822$000 
11:000$000 

598:240$000 
677 :851$000 
875 :30·0$000 
279:220$000 

1.'666 :480·$000 
5. 33'2 :900$000 
7.017:700$000 
6. 897 :60·0$000 

429 :000·$000 

24.03 O· :113$000 

A 2• parcella representa as illotas de 500 rs., troca;da.s ,por moedas d·e iPrata 
do mesmo valor. 

Errn 31 de dezembro de 189·3 cii'Culavam 47.061. 4·6·6 de todos os va.lo·res e 
d1versas esta-mpas, na importancia de ·285.744 :7·50$500. 

No mesmo anno foram recebidas da Bank-N'Ote Oomp<mtf, de New-Yo.l'k, as 
notas seguintes : 

L 000. 00101 de $500 da 3• estampa .. . ...• . .............. . . 
15.200.000 » 1$000 D 7• » .. .... .. ...... . . . .... . . 
2.400.000 » 2$000 » s• )) ... .. .. .. . .. ..... . .... . 
1. 000 .10·00 » 5$000 » 9• » •... ·····•• · . •. • . ... • . . 

560.000 » 10$000 8• » . •... .. ..•..•. . .. . ..... 

13.160.000 

Existiam dr:positadas .na Oai$a de A•montisaçãc: 

1. 000 .10•00 de $500 da 3• estampa . ...... . .. . . . . . . : . .... . . 
4.132 . 120 » 1$000 » 7• )} ............ ...... ... .. 
1. 063.900 2$10•00 8• 

, . 
» » » ..... ········ ....... .. . 

882.600 )) 5$0 00 9• ..... . ............... .. 
211.000 )) 1•0•$000 7• ..... ........... . .... . . 
856.948 D 10$000 )) 8• ... . .. . ... . ... . . . ...... 

1. 007. :500 » 20$000 » 8• ) ) ...... . .. . ...... . . . . . . . 
187.000 D 50$000• li 6• )) . . . .... . .. ... . . . . . . . . . . 
200.000 » 50$0•00 » 7• )) . ... . .. ... . . . . . .. . . .. . . 
211.408 B 100$000 » .5• )) .. .... . .. . . .. ..... .. . .. 

1. 0•00 D 200$000 » 5• » ..... .. ... . .. .. . ........ 

9.753.476 

2.000:000$000 
5. 200 :00·0·$10100 
4. 800 :00•0·$1000 
5.000:000$000 
5 .•600:000$0010 

22.600:000$000 

500:000$000 
4 . 132 :·120$000 
2. 1 27:800$000 
4.41.3:000$000 
2 . 110 :000$000 
8. 56·9 :480$000 

20 . 150:000$000 
9.350:000$000 

10.000:000$000 
21.140 :800$00·0 

20·0 :000$000 
-~-----

82.693:200$000 

Terminou em 31 de dezembro ultimo o prazo marcado para o recolhimento 
das .notrus de 1$ ·e de 50$ da 5• estampa : só mais tarde poderá s er liquidada a 
importancia que ficou em circulação, mas sem valor, de ca da uma de !las . 

Não fo.ram recolhidas no prazo, que f indou em 1892, e, po-rtanto, perderam 
seu valor 12 . 164 1/2 notas de 10•$ da 7• estampa e 1. 234 1/2 de 20·0·$, da 3•, na 
importa,ncia ele 368 :154>5$000 . 

O deposito de notas ficará reduzido a 80.383 :200 $, logo que se effectue a 
queima das desses mesmos valores e estampas, na importancia de 2. 310 :000$, 
serviço que, dependendo do funcciona mento das machi'nas hydraulica s da .4.lfan .. 
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dega, foi obstado até 13 '!le m arço ultimo pelas hostilidades. dos r evoltosos da 
Ilha da·s· Cobras. 

Era pensamento de m eu antecesso1· reduzir a circulação do papel-moeda do 
Theso~•ro a notas dos valores de 500 réis e seguintes existentes até o de 10$000. 
Como melo preparatorio para. a execuçlto desse plano, que circumst ancias inopi-
nadrus e extraordlnarias embaraçaram, e, ao mesmo tempo, .com o fim de facilitar 
o troco das notas dii'· m aiores pelas de menore.s valores, foram declaradas em 
substituição as de 50$ da .6• estampa, de 100•$, 200$ e 500$ de todas as estampas 
em ·circulação e as de 2 O$ da 7• .estampa. 

Sen do mister ter o Jeposito supprido de ma·neira a poder occorrer á substi-
tuição e ao troco annunclaclos, -o g-ove1'no fez enc-o.mmenda ele : 

7.000.000 
7 . 00·0 .•0·00 
5. 00·0. 010·0 
2. 0010•. 000 

500.000 

21 . 5o ú .10•0 o 

de $500 
1$000 

)) 2$00 0 
)) 5$000 
)) 10$000 

3 .MO :000$010·0 
7.000: 000$000 

10.000:000$00ll 
10 .000 :000$000 
5. 000 :000$010·0 

35.500 :00 0$000 

Afim de attenuar a falta de troco.s, que era .pretexto para lliluviosa .circu la -
ção de vales e bilhetes par ticulat·es, o :Ministerio a meu cargo empregou m edidas 
propostas .pelo zelC>so e provecto J-nspector ela Orna:c' <t.e Amo,·ti-Saçli>Oj que hav iam 
s ido approvaJclas pela Jnn•ta Acvm?lil.'ist··ra.tivcL Ainda hoje, por·é.m, persiste em muitos 
ponto~ do paiz a necessidade· ele ·moeda pam pequenos trocos e ·isto dete.rmina um cc 
situação tão difficil e Inconveniente na.s relações conuuer.ciaes e economicas '!le un1 
povo que urge corrigir ef ficazme.nte . Pnra esse resultado parece conducen te ::. 
providencia, lembrada pelo inspector da Oaixa d.e Amorti.sação, que tlepenoe d 1' 
deliberação do Congresso, ele ser observado o disposto ·nos arts . 5" da lei n. 5'1, 
de 6 de outubro de 1835 e 138 elo regulamento de 14 de f evereiro de 1885 no qU L' 
concer.ne ás notrus em resg·ate, visto como a sua .retirada l:l a c irculação nos 
t ermos do art. 13 ela lei n. 1. 313, d e 16 Lle ou tubro ·lle 1886. torna-s e mui lo 
demora da. 

Foi queimada em 3 de agosto do a·nno proximo fin do a importanci:t il0 
5 . 327: 0010$ 000, r ecolhida pelo Bapl()o rlct RemtbU.cn do B 1?"Ctz·il ern cl uas quantia,, 
uma el e 2 .1·27 :00.0$ 000 em 28 ·de março e n outra ele 3. 200 :000$000 em 
G ,tle j·unho ki10 mesmo enno por ·co:n ta do .resgate •d o pa pel-m.oedn. do 'l'hesowro. 
E stt,a o'l)eração, muitas vezes t em.ta1!la e outras tantas, inCeJi?j,nJc•nt{', sus,pen sa. 
n.ballt1ona;c1a .ou rudí acln, ago•ra anais justificadamente elo que ·nun ca .foi intCI'l'OIIl· 
pida ·por for~n das ciTC·Umstancias flxce:pcionaes e rxtraoJ·dirnarias de nossa v i ...l~t 

f inan ceira, trabaLhada. por abal.os e Inales successiYos, em extrerno aggrava.d o~ 

pelos a ·contecime.n tos poste riores a. 6 de setemb-ro, •cu jos e fCei1os f wnestissi.moo h ão 
de pcrllu m r !f-u turo em :fóra, s i, r esüubelec-ida c consoli'clada a paz, ele .um lado a. 
riqueza :do s olo e do o-uüo ·lado tod.os os es·forços co•ng.regaclos :cl<:J patriotismo c 
eco se-nso p ratico n aciona l não lize rc.m IIH'O'cligios ele fructificação. 

Em 189·3 :fora tn .l'emettillas, em troca ~de outras, rnotas IÕIC pequenos valores, 
·na im:portan.cia de 928 :2 40$ ~s al.farndega.s de Santa Cat-harina, Pernambuco, Cen1·á 
e .:\>I a r anhão •e ás delega.uias fisc·aes ele S. Pa~1lo c .cl1o 1P aran!á. 

Po1· orclem .d.o Theso?wo que i•nclem.nisou á Oaixa (Ve A:pno?·tizaçcio, esta fez 
remessas -11[1. ·imp.o.rúa·ncia ele 3 . 2120 :000$ ás A lf<tnl!l•egas <lo Espi-ri lo Santo, Ba-
hia, Allng·õas, F.arahy.ba, Ri,o Grande elo \Nor te, :Ceará, 1\f,ara.nhão, Porto .Aleg'l'" 
e Corun1bá e éle!ega.cia.s fisca.e;s . . ,l:c Cuy.abá, Goyaz e P ia uhy. 

Dos .E~·tados foram recebi<l<~s, om 1893 , ·remessas 118. Acl'cl icio•naclas a estas 
a , .que Hcar.um por liqui1dar em 1892, ·eleva.mm .. se a 139, das quaes fora m con-
ferida"!:.~, liqu idadas e paga.s ao 'l'he.cw?t:I"O pela Cwixa, ele .tlbno?·li.:-a.çlí.o l :~ 2 .na impol'-
t a ncia ·de 1. 783 :006$0·50, ,passan do pam o c-orr ente a1mo 7 na ·imp.orta;ncia ele 
377 :6·20$8·50, po.r terem chegado lõl11 dezembro -ul t imo. 
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Com estas remessas vieram muitos bilhetes de ·bancos, os quaes, não poden-

do ser troca<:los pela .Cwixa de Amo,-.Nzctçâo, •foram TecoUJiclos a•o T lheso'wro, 
No anno de 18,93 faDam .assigna:cl•as 11.638. 00 0· •notas de ·todos os valores, me-

d;a·nte .gra.tHicaçfto aos empregados, na im.portancia de 46 :.55:2$ 000 . 
Pelas •notas el e 500 ·J•éis da. ·3" estampa, ora em ·ci.r·culação, emittidas, <em 

v irtu cl>e da d eliberaçfto da j1wUa a~l1nin·ist?YHiva dtt Caixa -cl.e A . .tno1·Nzaçâo d<e 23 
de j aneiro :do a.nno ·passado, Joram admitti>dos a troco as de 50$ e •20 0$ da ·6• es-
tampa e para o r esgate as ,,i•e ·50$ .e valores s e.g·uintes ·ele todas as est am pas 
em ·C.ir.culação . 

As quei.mas de .notas for.am sempre ,feitas .com a assiste·n>Ci-a do c h efe 
óla a;ntig.a D {Tect,oTict G eTC/Jl cue T01naoila de Oo?VtM; ode 'a.ccôrdo co.ril o •art. 15·3 <lo 
r.egula mento de 14 de feve.reiro :ele 1·885, .Por serem equivalentes iá t oma.da Ki•a 
cc>n ta do theso•ureiro pela ·respons·abilida d·e da s·ua im:p.orta;ncia.. I&to .poncler ando. 
o in.s pector da Cctixa cVe A11W?'tizctçdo lembra a co,r.ven'ienc.ia ,c],a p.rcsença 1clie mna 
a utoridad e !Clo 1'ribtma.l ele Oo.ntas por o·ceoas·ião elas queimas. 

Estas, e.m 1893, foxa.m .e•m .nuu11:ero "(le 4, a sabe.r : 

a ]_a em. 4 de :fevereir.o ;da quantia. ide 
a 2:' 4 >> maio » 
a 3• 2 >) agost o 
a 4" 4 " n ovem:bro " 

lla importan1·cia .total d·e . . . . ..... .. ........ . .. . . . , . .. .... . 

Es·ta so1nm:a .repDese-nta en1 outras par.cellas : 

r.. r sgate feito .pelo Bao1co ·rlct R •e]Jonbbica !lo B?·a:oil, como j i:c ficou 
dito ... . ... .. .... .. ............................. . .... . . . 

N otas suhstituiélas .po.r i·nutiHs~a.cl ;l S e r eti.J'a·das ·l.la ciPeulação .. 
:OH a s ,tr,ocada.,s por moeda el e pr.a tH em .d.i·vcrsos Esta:5~os .. . . 
Ditas, jcl e~m , i•cl en1, cl:e bronze, i:cl e tn . .... . ...... .. .. ....... . 
Dita s recolhicln s •peflo Bnn·:•o ;!IJ S. Pm,lo, v:>lor :cl·os bilhetes que 

nã·o .a eud-ira,n1 .a o ttoco . ... : .. . ....... . . . .. .. . . . . . . .. . 

.. '\ .c•h::tm -se ·em s ubstituição . as not.::t s s egu·intes: 

G. 338 :841$000 
4 .1 85 :950$500 

10.244 :.50 8$·500 
5 .0 37:76 2$000 

25 . 807 :06•2$ 00o 

.5. 327 :000$000 
20.415 :481$.500 

45 ::689$500 
16 :107$500 

2:783$500 

2.5 . 807 :062$000 

el e 100$000 ela 5:t 
)) 500$000 5:t 
)) 500$000 )) G" 
)) 200$00 0 )) 6" 

20$000 )) 7• 

t'St l'm<pal t o elas com ·prazo que se 
,; ' ve nceu e m 31 .el e dezembro 
>> de 1 S9:J e foi 1prorng·aclo 
" até 30 ele junho do a nno 
» corrente . 



ACTO DO PODER EXECUTIVO 

DEüR.ETiO N. 1.-55·3 E - DE 30 DE .ST~TEMIBRO DIE 1893 

Manda ·cump.rir o cliStposto n10 art. 6° e seguintes da Lei n. 1-83 C ele 12 3 de S<' -
tembr.o d e 1893, sobre a co.nv.ersã,o em apoHces •tle capita l e j·uros, ouro, do v-alor 
nom inal ode 1 :000$, elos lastros Klos bancos e missores, <'Xistentes em. o-uro ou e m 
aJ)oli·ces . 

O Vi-Ce{P.resi.cl•ente da Re.publica elos Estados .Uniclos elo B roz il, -para dar prom-
pta e .fi:el ~exe.cução ao q·ue se ach·a d isposto ~no art. G0 c ~eg·uintl?s da lei 111 . 183 C 
ele 23 de setem'·bl·o il-o co.rrente nnno, decreta : 

Arti:go unico. ·O ~ministro e s0creta rio llos negocias ela ·Faze-nela é a utorhsat.1o 
a ma ncl·ar i1nscr ever no gT.n.nde li vro da !-.~1i-vicl•a publi-ca intet·na um empr esti-11111 
cuja i·mportan{)ia nominal seja exactamente ·COrres pondente á dos depositas e m 
apoHces ela divida ,pu·bllica e last:ros .meta•llicos, f eitos no 'l'·hesouro l!~ed-eral . pelos 
diversos bancos emissores pa:ra ga.rantia ·elas reS1Jec.tivas emi-ssões. 

Do .aeto el a i-nscJ·ipção, ora a-utorisarla, deverá cons-tar as necessarins cspe -
CJficações e os fins .para que é fundada a presente .rl ivict-a. tucl·o de n•ccôrclo CQ Jll :1 

lei .n. 183 C .ele •23 de setembro sup.ra -r·eferida. 

Capi\ial .Fecleral, 30 ,l•e setembto el e 189~, 5" ela Re~publica . 

FLORIANO P.BTX'O~'O. 

Flel'isbeUo F1·e·ke. 



RELATORIO RODRIGUES ALVES <1895) 

CONVERSÃO DO LASTRO 

A lei n. 183 rC, ele 23 de setembro de 1893, prescreveu -no art. '6" o seguinte : 
•t<rTodo ·O lastro elos· Bancos e1nissores, exi stente en1 ouro ou -em apolices, será. 

converticlo em apolices ele capital e juro-O L!ro, L1o valor nominoJ ele 1 :0010$ cacl :t 
uma, veneendo os juros de 4 70 ao anno, pagos .semes tralment·e . O ouro Sf~ t·á. 

calcula(! o ao cambi.a elo dia d a conversão e as apoHces pelo seu valor nominal . " 
Parecia-me, não sú pelos termos da lei como pela clis·cussão havi.lla no Con-

gresso, que .só1nente deveria ser converth~ o o lastro <1ue reahnente existisse no 
•.rhesouro, -o qual .seria .. ntegl'[Lllsado com os r ecur sos destinados ao fundo de 
gara.ntia . Refiro-me ao lastr o existente a o tempo em que a lei l:oi votada. Com 
e-ssa intelligencia ficaram salvos grandes -interesses elo Thesouro, po is é sabi.do 
que do lastro ele ouro cerca <le t 2 . 600.000 .não tiV'eram entra;cla effectiva .nos 
seus cofres. (Relatorio -ele 189 2, pag. 26). 

Entretanto, o decreto n. 1.553 E, ele 30 ele setembm de 189.3, autorisou o 
Ministro ela Fazenda a mandar inscr ev'8r no grand e livro da divida. publica in-
terna um emprestimo, cuja importancia nominal sej a exactamente correspondente 
á elos depositas em apolices ela divi-da publi ca e lastros m etallicos . feitos ·no 
~l'h1esouro .Federal peios· diversos ba ncos emissores para g-ara ntia d as respectivas 
em issões. 

-Era preciso, portanto, p roceder ele accôrclo com esta dispos·ição e preparar 
os elem entos para a inscripção autorisacla. 

Os Bancos emissores :depositaram -no Thesouro para. garantia de suu s 
emissões: 

Em ouro 
Em :.polices ........ . . .. . . .. . . .. .. •.. .... ...... . ....... . . 

ou .. . . .. . .... . ..... .. .. . ' . ..•. . .. . .. . .. .. ' .... ' . .... . .•.. 

Emittiram : 

Com lastro ele ouro . .... . , ..... .. . . ... .. . . . .. .... . .. ... . . . 
Com lastro de apol!ces . .. , .. . : . . . .... . . . . . ... , .... , ... .. , . 

1)3.369 :728$392 
79.461:500$0 00 

172.831 :228$392 

261.252 :870$000 
79 . 461 ;510:0$000 

340 . 714:370$0 00 

Calcula ndo-se o las tro ele ouro, ou 93.369:728$392, ao cambio de 10 1j4-, 
cotação cl•e 29 de .setembro ele 1.893 - por não ter havido no dia 30, clata <lo 
decr eto n. 1. 553 E, que autorisou a inscripção - produzirá a som ma d•e 
245.949 :528$447, que, r eunida á ele 79.461 :500$000 (las tro de apolices) , perfaz a 
ele 325.411 :0·28$447, que eleve ser i1nscripta em nome do Eanco -ela Republica, 
venoenclo os juros de 1 % ouro, pagos semestralmente. 
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;Como é, porém, sabido, .pa.rte do lastro em ouro .foi convertida em apolices 
da divida p u blica do e mprestimo de 188~, na importancia de 3~. 857 :00 0$0•0·0 em 
v irtude do decreto :n . 823 •B, de 6 de outubro de 18·9 O. 

'Deve figurar no calculo para a conversão esta quantia c omo ouro ao cambio 
do dia ou como apolices pelo seu valor nominal ? 

N o ·Calculo anterior f oi cOal s iderada esta som ma. em ouro . Si, entr etanto, tiver 
.de ~Ser considerada como .na s egunda hy pothese, segundo m e pa rece, fica rá o 
lastro de ouro reduzido a 53.512 :728$392 e o de apoliccs elevado a r é is 
114.318 :500$000. 

A conversão terá então d e s•er feita dest a fôrma : 

L astro de apolices .. ... .. ... . . .. ..... . . ... . ........... . 
Las t ro de ouro, ao cambio de 10 1j4 . .. ... . .. . . . ... . ...... . 

1H .3•18 :500$000 
140 . ~G·O :357P15 

255 . 278:8157$715 

·E' sobre es t a ·quantia que, n est e caso, se t erá de pag-ar os juros de 4 o/o ,' 
feita a inscripção Pl1el imina r . 

Na primeira hypothese, .portanto, tcr-sc·ha de pagar a-nnualmcnte em ouro 
a quantia de 13. 0·16 :411$137; na segunda a ele 10.211 :15·1$308, q u a:ntia s estas 
que se elevarão ·Si se ·fizer o ca lculo a uma taxa ai·nda m enor. 

O orçamento IIlão consigna verba para este pagamento. o que me t em feito 
a diar o processo da ·conversão . 

• Em qualquer hy pothes•e trata-se, como vêdes, de uma somma importa nte, 
que d·eve aggr.avar muito sensivelmen te o orçamento, com serio embaraço para 
a admLnistração e sem va-ntagens apreciaveis para a circulação. 

Fallando em emba-raços para a a,dmLnistração, quero ·re-f.erir-me á ncccss irlaJde 
imposta pela le i de ser proc uradü o metal preciso .para satisfazer os enc<ergos 
elo paga1nento ele juros, qua;ndo tão consideraveis ~são já as urgencias elo· The-
souro quanto aos pagamentos· nessa ·especie . 

fNão é licito acreditar ·que o legi.slador t enha cogitado n o pagamento d esses 
juros por s imples mov imento d·e escripturação. como a alguns s e afigur ou . 

O expedi ente não seria regular, e, de feito, não se pócle ·comprehcnde r nos 
preceit os· da ~ei citada uma tal solução, quando são termina ntes a s disposições 
que mandam escripturar as apoJi.ces €m .nom e do Banco da Republica d o Bra zil 
e q u e os juros, pagos a este estabelecimento ele c r edito, sejam escripturaclos em 
fundo especütl, d enomin ado - g a r a ntia ele emissão - e des•tinaclo a cobrir a <l iffc-
r ença ·entne o valor dos deposi tas e o .das notas . 

Sou inclinado a pensar que, pretendendo o Congresso mant er o systcma ele 
conversão daqtlella lei, melhor seria, attentas as nossas .circuin stancias, autol'isar 
a em issão das apolices .nece•ssarias para cobrir a differença entre o valor dos 
depositas e o d as .notas . 

I sto facilitaria a acção do governo e não t raria p r ejuizo a J.gum a o banco, 
desde que nos termos do a·rt . So da lei citada, o fundo de garantia não pôd e 
ser -empregado nas s u a.s tra;nsacções . 

Nunca f ui, ·entl'etanto, sympa:thk o ao meca nismo a dopta do para a conver são, 
sa lvo o r espeito ao poder ·que o .d ecretou . Calcular o ouro dos las tros a o ca mb io 
do dia da conversão e transformai-o ainda em a po1ices ele •l o/o com juro em ouro, 
é crear para o Thesouro um o·nus muito ·pesado. 

INDEMN ISAÇÃO AOS BANCOS REG IONAES 

A lei n. 183 C, ele 23 doe set embro d e 1893, auto1·isou o Governo no ar t. 5o 
a· entrar em accôrdo corn os div-ersos· Bancos e1nissores oa ra inden1nisa.I-os oor 
conta dos recursos destinadns á cOn3tituiçã o do fundo de garant ia, das vanta·g~ns 
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e direitos que l he fo r a m cassados , devendo quruesquer diffe renças a favor d os 
b a nc os ser levada s á conta d os r espectiv os d ebitas p a r a com o Thesouro . 

•Encontrei r ecla maç5es dos Bancos União d e .S. P aulo, Emissor de P er -
na mbuco, Emissor el a Bahia e Emissor do !Norte, pedindo es·s a in<lemnisação. 
A questão .nã o er a d e solução f acil, poi·s s·endo a i·n demnisação d evida p elos 
«direitos e vantagens de que fora m os bane os privados», n enhum d elles esp ecificou 
d·e modo ·claro qua l oer a a sua situação para o fim de poder s er exacta m ente 
apreciada a extensão do s eu d ir eito. 

Não h a via mesmo unif-ormid a d.e n os pedidos que se m e afigura r a m exagge-
r a dos; cada um dos b a ncos ·encam i.nhava as suas allegações .no s entido doe justi-
ficar o qtta1utt tm pre tendido, sem s e preoccupar com a situação dos outros . 

Occorrida a.in da a circum·sta n.cia de que, manda ndo a lei fazer a indemnisa ção 
p or conta dos r ecursos des tina dos á eonstituição do fundo ele gara ntia, s ómente 
d epois de se a cha r este const ituiclo, poder-se-hia tor·n a r e ffecti va a. inclem nisação, 
ao p asso que os ba.nco.s pret en diam-n ' a immecl ia t a m ente, •em dinheiro ou em 
a polices dos p roprios last ros . 

P e·nsei a: p rimcipio que, em t aes condições·, ·s·eria m a is acerta do r emetter os 
r equer entes a o Gongresso. pa r a o fim d e ser em estabeleci·cl a s bases certas par a a 
i.n clemnisação, votando igualmente o s recursos •n ecessarios para o pagame nto . O 
·estudo ela m a teria c onvenceu -m e, e ntret anto, que não .deveria o Gover.no d•ecJi.na r 
da r espons abilidade de r esolvei-a co.rrio entendess e jus to, em vis t a da le i e d a 
su a d iscu ssão n -o ·Congres so . 

Pelo ·ex a m e detido .do im porta nte assumpt o ·ch egu ei á co01clusão ele que 
calcula da d e um lado a emtssão feita e os j u ros ou qua n t ias já recebidas, e de 
ou tro - ct) a qua ntia r.epresent a tiva das apolices dep ositada s ; b) os juros d essas 
apolices i·nt egr a lmente desd e o dia do começo das operações a té 23 de setembro 
de ,1893, da t a d aquelle decreto legislativo . e c ) os juros a inda dessas apo!ices 
.r,,cl u?.iodOIS de 2 % n o ·p ri t11'eiro a·n·no e 1 12 o/o ·em C·ada ann o :;1u;ccessivam en te ~~té á 
comp leta ·extincção ·do j uro, sen do a t'educção feita des·cle 23 d e setembr o de 
1893 a té o 6° anno ela existencia düs ba ncos - a d i·~ferença indicaria a i·n clemni-
sação d e dir eit o a C>t:d a um ·clel les . 

.Além ele m e parece,·em m uito r a zoa veis es t f!Js bases, pelos calcuJ.os· a que 
m a ndei proceder, pude v erificar que ella s se contimh a m perfeitament e no pensa-
m ento do leg is lador qua ndo c oncedeu a o G overno a r eferi!da a utori·sação . 

Despach ei as pet ições do s b a n cos d e co·nformidade com essas bases que tive 
a h o.nra ele su bm ett er prév iamen te á vossa a pp rov ação em m ensagem elo teôr 
seguinte : 

S r . P r.esi.dente da Republica . 
·Como já t ive occasiã o de pond·erar-vos , os r epi'esenta ntes dos .B a;ncos r eg ionaes 

t êm ins istido p ela s olução do p edido d e in demnisa çã o, a que s e julga m ·com 
dir eito nos t ermos do a rt. 5° da le i .d e 23 de setembro de 1 893. 

H aven do exami.nado o assumpt-o com a tten ção, v enho s ubmette r a o vo•sso 
conhecimento a s infor m agões ·que pude colher, a fim de que f iquei s ha bilitado a 
resolvei-o, ·caso entenda is que o Governo deve u sa r da a u t orisaçã o que par a es se 
fim lhe f oi c onc edida p elo P oder L eg islativo . 

Os bancos de emiss ã o, cuj a facu ldade ·emissor a foi ex ti.n cta p elo art . 4• .da 
lei n . 183 C, de 23 d e s•e tembro de 1 893, r ecla m am do Governo a e'x ecução do 
art. 5<> da m esma lei que - a u t ori sa-o a en t rar c om elles em accôrdo para a 
tra ns ferencia d e suas emissões e r espectivos la s tros no .sen tido de indemnisal-o·s, 
por conta elos· recursos destinados á con s ti t uição do fu n do de garanti a , das 
v a ntage ns e ·direitos que lh es fo ram cassados. 

P retendem elles que a s·eg u nda, par te d esse a rt. 5° lhes dá 0 d ireito de 
r eceberem a tot a lidade dos j uros das apolices de last ro, ou d-os la s tros conver t idos 
em apolices de 4 o/o, d urante 4·6 annos, prazo da s u a exis t encia, e, porta·n to , do 
g oso das vantagen s e direitos qu e lhes fo ram cassados . 

<Fun dam-se para esse fim na ultima parte d-o art. 5• que disp õe o seguinte : 
«A i<ndemnlsação ser:l. baseada sobr e o s juros das a p olk es depositada3', quando 
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constituidos nesta especie os lastro, ou sobre os juros d'"s apollces substitutivas 
do enca ixe metallico - durante o prazo dos seus privilegias . » 

Assim e·ntendendo a.s disposições legaes, os Bancos emissores pret endem avu l-
tadas· inden1·nisações, ·SUg,g;erinclo bases para nn1 accôrclo com o Governo. 

O Bam·co Un-ião de S . Paulo -depositou em apolices : 

4 o/o ouro . .. . .. . . ... . . .... . .. . . .... . . . . . · . . ... . . .. .. . ..... . . 
5 % papel . · ............... .. ........ . .... . ...•.... • ...... 

Sommamlo .... . . ... ... ...... . . .......... . ..... . .. . 

que pelo d·esconto operado no fundo de r econstituião ele a po lices, 
está reduzido a ............. .. .. . . .. ... . . .. . ... .... . .. . 

·Reclam a : 

O.s juros d e 2 %ele 9 . 398:700$, durante os 46 a nnos que faltam 
para o prazo ela sua duração ou 8. 6-16 :804$ calcula n <lo-
•Se ao cambio el e 22 dinheiros ou ................ ..... . . 

Mais os juros de 2 % sobre 266 :80 0$ a quan to estão r eduzi· 
das as apolices de 5 % -durante o mesmo periodo ou .. . . 

Som mando a indemnisação devida . ........ . . . .. • ... 

Ma.s com o o ·Ba·nco tem em seu poder: 

Do fundo d e r econs tituição do seu capital .... . ... . . . ... . . .. . 
E do f undo especial de gara ntias das letras 

hy.pothecarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 :·906$650 
Ou 

Parece dever servir de base á indemnisação a. quanlht ele ... . 

9 . 566:700$000 
434 :800$000 

10 .1001 :500$000 

9.565 :500$000 

10.611 :986$727 

306:802$000 

10.918:806$727 

33G :1~·5$ 4 8 0 

998 :102$130 

9.920 :704 $597 

, O Banco União -de S. Paulo pede approximaclame nte 6. 000 :000$ rlo in· 
clemnisação pelo a batimento que propõe para accôrdo, ele 1/3 da qua.ntia a quo se 
j ulga com direito, pod-emdo receber o sald-o liquido em a polices, em bonus ou em 
dinheiro corrente á v i•Sta -ou a prazo. 

O Ba·nco Emissor d•e P ern'l.mbuco t em de lastro no Thesouro a 
import>wcia ·ele .. ..... ............ .... .. . ... . .. ...... . 

das quaes t omou a o ThesoLiro ...... . .... .. ...... . . ... . .... . 

que não pagou, ·send-o o saldo de sua conta ... .. .. ... .. . .. . 
. Calculadas a o cambi{) de 10 1j4, taxa .do dia 30 de setembro 

d e 1893, produzindo a quan t ia ·ele . . . . . .... . . . ..... . .... . 
r eduz esta quantia a apo!ices ouro e calcula OS juro•S a 5 '/o 

pa pel, ·em 47 annos, o que p roduz .. . . . . ..... . . . .... .. . . 
Deduz a importa-ncia das notas em circulação ou· ... .. ... . . . 
verificando um saldo a seu favor de ............... . .... . .. . 

f 875 .07 7 
E 400. 000 

f 475 .077 

11 .123:45 2$878 

26 .139:050$000 
115 . 558 : 20 0 ~ 0 00 

21 . 704.:302$878 

O Banco ·Emissor de Pernambuco suggeriu-m e, por int ermed io de seu r e-
presenta nte, urna série de calculas para •servirem de base a accôrclo com o 
governo sobre a indemnisação a que s e julga com direi to. 

Vão todos juntos a esta exposição, simplesmente pa r a vosso estudo. 
No ultimo .delles verificando o banco um saldo a seu üwor de 21.704 :3 02$878 , 

conclue. a su a expos iÇã{) nos seguin tes termos : 
«Para ultimação de cont as com o Thesouro F edéral, o Banco E m issor ele 
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Pernambuco a batendo do total de 21 . 000 :000 $ - 7 . 000:00 0$ receberá 14.000 :000$, 
que poderão ser ultimados· da segu i·nte fôrma: 

6 . 000 :000$ em apolices que se aoham no Thesouro e que serviam d:e last ro 
do ·Emissor, d o Banco da Republica, do Banco dos Estados Unidos do B razil e 
do Banco de CredHo Popular, 5 . 000: 000$ que apenas serão debita;d-os na conta 
elo Thesouro Federal -com o Banco ela Republica, 3 . 000 :000$ em moecla corrente.» 

o Banco E missor da Bahia tem . depositado em apolices: 

4 o/o em -ouro . . ... ... .. .... .. . ·' . . .. ... .. . 8.330: 300$ 000 

o/o em papel ... .. ... . .. . .. ... ... . .. . ... . . 1 .·179 :700$000 

repr esentando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 50 0: 000$000 
mas como tem -em si o fundo de gar antia -do capit a l em a,polices 

194 :10·5$825 tem •em apolices· .. ... .. .. .. . .... ... ..... .. . 
Calculados o•s juros de 2 % das apolices de 

4 o/o, ouro, durante 46 amnos, importa em 7. 574:636$000 
cakulados · ao cambio ele 22 dinheiros por 

1$ em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j) . 2'96 :144$181 
que reu nidos aos jur-os el-e 2 lj2 o/o elas apo-

lices de 5 % pap·el. ... . . . .... . .... . . .. . . . 1.10:72 :70 0$00 0 

'rSomniam . . .. ... .... . . . . . . .. . • . . . . ... ... ... .. ... . . . 

9 . 306:000$000 

10.1529 :749$181 

que parece ser a base pretend,ida para ·a i-ndemnisação, não obstante outr os 
calculos ·que me foram a presenta clo•s pelo Banco ela Bahia. 

O Banco Emissor do Norte ·não apresentou •ba'se para accõrdo, limitam-d o-se a 
pedir a execução do art. 5° da -lei ·n. 183 C, citada. Mandei, entretanto, orga>nisar 
os elementos precisos para estudo, g u iando-se o 'fhesouro pelas exposiç.ões d-o•S 
outros bancos, de que tinha co-nhecimento, e foi-me apresen tado o seguinte 
parecer : 

«0 Ba;nco Emis-s{)r do Norte para gara n tir a sua emissão depositou 1. 000 :0 00$ 
em apolices, sendo : 

Do Emprestimo Nacional de 1889. . ... .... .... ..... ..... . 750 :000$000 
Gera;es de 5 , o/o . . . . .. .. .. . . . . . ... ....... . .. . . . · ... . . . . . . . . . 250 :0010•$000 

Pelo art . 4°, ·§· 3°, do decreto n . 165, de 17 ele j aneiro ele 1890, -o Banco 
era obriga;do a co-nstitu ir um f undo de r-econstituição elo capital, ·O qual, segundo 
a declaração elo f iscal r espectivo, attin.gin a 35 :342$86 0 ·e que em virtude do 
a r t . 1°, § 1 3, let ra B> d o mesmo ~1ecreto deve ser ded uzido das· apolices depo-
s ita das, ficando •estas r-ed uzidas a 

D o Empr estimo N acional -de 1889 .. . . . ... • • . . . • . . . .. . • . .. . .. 
Geraes .de 5 o/o . ..... . .. ... ... • . . • • . •.. .• . · · . .... • • .. .• . . .• 

:na somma de . .......... . .. . .. .. . ... . . ... . . . ..... . 
Os juros de 2 o/o sobr e 732 :500$ ·em apolices de 4 o/o, ouro, 

do Emprestim o Nacional de 188 9, -em 47 annos qUe faltam 
para completar o prazo da duração elo Banco, importam 
em 688 :·500$; qu e, calculados ao cambio médio de 22 di-
·n h'Ciros por 1$, produzem . .. ...... ... . . . .. . . .. . ; ... . .. . 

e os j uros de 2 lj2 o/o de 23·2 :500$ em apolices geraes de 5 o/o, 
durante o mesmo tempo, dão .. .. ... .. . . ... . , . . .... ... . . 

perfazendo o total de .. .. . ........... .... . . . .. . ... . . . . . . .. .. . . 
que deduzid·a ·d a -somma da garantia das letras hypothecarias, 

que, conforme o rela torio incluso, importa em ... . . . . ... . 
vr,~it(~.f.;1i ' r··. , 

fica .... reduzido a . . . . . . . .. ': ..... . ...... .. . .. .... . .. .. .. .... ... . . 

732 :-500$()10•0 
232:500$000 

965 :0 00$000 

845 ;ID-34$099 

273:187$500 

1.118 :221$599 

86:780$180 

1 . 031 :441$419 
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que, de ·co:nformidacde com o art. 5° ·<l o decr·eto n . 183 ·C, d•e ·23 de setembro 
de 1893, servirá para base· do accôrdo a entrar com o Banco. " 

Exposta a.ssim a questão e m termüs •Simples e claros, conhecer-se-ha a im-
procedencia ela arg umentação dos ba ncos e como os seus calcu los estão em 
desaccôrdo com a s disposiçõe.s el a lei a que se soccorrem para pedir a indemnisa-
çã o qu·e julga m s er-lhes d-evida . Não 'é admissivel q ue a lei d e 23 elo se tembro 
de 18•93 tivesse estabelecido como base para a indemnisação e accórdo d os ba;ncos 
com o Governo {Ji,sposição que importa sse na r estituição de quantia s uperior a:o 
capital depositado em garantia cla.s notas que emittira rn, assumindo o Gove rno 
a responsabilidade das emissões r ealisadas . Seria tomar á conta da Nação Bra -
zileira a responsabilidade de toda a emi&são, deixando aos bancos o lucro ob tido 
elas emissões que fizera n1, ainda lhes propor-cionando novo lucro con1 o ex cesso 
el a indemnisação paga sobre o lastro depositado, o que s erht lesivo a os interesses 
da communhão. 

Si t a l fosse ·o pensamento do legislador, ma is va leria mandar r os ti tu ir aos 
ba ncos os s·eus lastros , a cceitando o G ovemo a responsabilidade elas em issões. 
qua ndo o pensamento claro do legislador foi a penas não despil-os das va n tagr ns 
que lhes poderiam wdvir da faculdade emissora no futuro, subordinadas essas 
vantagens e os direitos a ellas inherentes á lei pela qual os ba;neos se regia m, 
compensando a perda ela faculdade de emittir com uma indemnisa ção que per-
mittisse a:cautelar os interess•es, baseados ·no d ireito que porventura tivessem . 

·Sendo assim, é ·Claro que não obedece ás· disposições elo decreto de 23 de 
setembro esse calculo dos juros das apolices "'m um a nno computa dos a cambio 
inferior e multiplicados pelo .numero de 46 e 47 ann·os, prazo ma rca do pe la lei ele 
sua orga·nisação para a d m·ação elos ba nco.s. 

A indemni.s-ação d eve ter como condições pa n t o ca lculo: 
1•, as dis posiçõ·es elo decreto de 17 de j aneiro de 18 90, que deram a norma 

para a constituição dos bancos de emissão .cl·esse regimen, lei organica ela. sua 
formacão; , 

2", as cliSj)OSiÇÕICS elo d€Cr e-to ode 7 ek dezembro el e :t SnO, q Ue altc rO•ll 'aS CU II -
d ições d as ein.i6·SÕes ban carias ; 

3" , •a letra ex·pre·ss a do a:rt. 5° cl <t le i ele 23 ele :;et embro d·c 1893 , q ue dispô~ 

,sobre a incl·enTnisação. 
Como •cc;nsequencia el a combin ação 1rlas tres cl ispos icões •ele lei ac im't c umpre 

exainjnar, qua nto ~a ·cad-a un1 clQs ban.ro.s : 
·1°, qu a·es as v an la.gcns de que gosavam ao te.m.po ·e1m que ro i cx ti:ncta. a facu l-

d,~rle •d e emittir; 
210 , qua,es os •onus a que estav am ~ujeitos pe la .sua le i id'e orga·nis ação; 
3°, quaes as ·Obrigações impostas '])elas leis ;mterior·es e s i f.ontm exa.damento 

c·umprJ.d:as; 
4° , Cl'Uê\:€'6 ra S •COll<Seq uen cias resultan tes do nft.o •CUJ11iprin1en to dessa.s obriga-

ÇÕeS ; 
5°, q'U:a~·S as :vwntag ens, p.r iv ilegiOS e d i:rei tos C1'U8 OS nJan cos possuia111. a 23 

de &et emhrü ,ele 18193, d e accôrd o com as leis a ·Cs'le tempo e m vigor , vamta.g eJns, 
,Privileg.ios e direitos .que l.h€s f oram Cla ssaelos ; 

·6·0 , ·qua l a indemmisa çã o que JJ1 es ·é ·devi da por esse f a ct\1. 
Ex8;!nina n :'!lo,se as d'i.sposições d.o decreto ·de 17 de Ja.n e iro ele 1890, que ·creo u 

015 ·ba.nyos de .em.issã{) sobre :a.p6Hccs 1 en c <Yntra -se ·logo o :cu ·t . 4° ·en1 qrue es't00 
especia Usaclos •OS onus a q·ue reliles se suje.Havan1 para CJ•Ue pucl cssc~,n1 preternder 
·Gos favor e<;; cl'D ·decreto, isto é, a que elles se su•j e itava.m ,para g.osa rem t>rinc ipal-
ment e l:lo ·fa;vor de emittir ·notas com cu•rso força do, e taes são os de : 

1°, a verh a r ·comü tna.Ji·emaveis as a pollccs .que •crmstit uirem o seu ·fundo •SO· 
cial, da s quaes u1ão ,pod•er ãio ld•i&pôr, sah'o ·a;ccõndo c oi!l1 o governo; 

2°, ·cons•tit•uir co.m ·uma quota nunc.a. inferior a 10 'fo dos J.u·cm s br·u tos , ·Um 
funldl() 1para ~·epresentar ·o capita l em apohces , que ficarã·o a;nnulladas pal'a todos 
os ef.feitü.s mü fim do pr·azo da d uraçãD dos ba .ncos; 

3°, roo,uzir, a contar dü começo ·d·as s·u as .operações, 2 · o/o no juro ·da s a:po-
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!ices q ue constituirem o s eu fundo social e augm enlar es ta :por·ccntagem mais 
1 12 o/o annu a l a t é a com plet a extincção elo r efer.ido j-uro, o que trad uz-<Se por: 

l O ·amno 2 % de :reclucçiLo 
2• 2 112 o/o )) » ao ·3 % 
4• )) 3 11 2 % )) 

fio )) 4 % 
·60 4 112 % 
7" 5 o/o )) )) 

ou a completa exU.n cção ·elos .juros dessas apolices n esse perio.elo . 
Po1· essas d isposições s e vê q·ue o-~ bn·ncos se s·ujeitava.m, para p oder gosar dD 

Jia vor especia l r1c cnütti-r no ta s •com o cu rso fo rçado, a perder clesde ,Jogo, a p•ro-
.p ri eclade ~la, apolices rcp res·e·n tativas da s notas que .emittis sem e q·uc passariam 
a o 'Theso.uro, inaH:enaveis e ·des tinadas a ser subs titui-das pelo f undo constibuiclo 
com a ·quota de 10· o/o •dos lucros lJr.u tos elos ba n·cos, no mi.nimo. Do mesmo modo 
su bn1ettiamJse á r edu.cção 'Clo juro ·elas apo1ices, até que no setimo amno ele ex.i.s-
ten-ci.a e de g.oso das emissões •con espo·n'Clentes ao lastr.o em ·a polices ·Ciepositladas 
estas não mai.s venceria m os juros. /São caTa·cteristicas sob.re ·este po·n to as se-
guintes palavras que se ·leem .no xela torio do 1Sr. R·uy Bat,bosa (1° vol. pagi-
na 1·35) : "IN o systema àna:u.gurad.o p elo cl ecr c:to de 17 d·e jan eiro, o ba nco od·e ·emis-
sã~o ~que a c obrir com apoli:ces, re:n~uncia i-Jnmediat a n1en tc o d ireito á n1·et a·d"e ·e, 
ao cabo de seis oa.nnos mo maximo, lá :total.iclacle da sua :r e·n,cla , ·perdendo ·vi-rtual-
m ente o jús de •Proprieclacl·e sobr e esses tit·ulos, cu ja im,portancia n o te rmo da 
h ouvessem ele liquidaT -por qua lquer motivo : o .go v.er·no te ri a entã o de cham ar as 
a pparece d'O quadro ela di•vicla .fede ra l 

Comprehende-se a r azã o dessas d isposições: -o las t ro em a·polices r e.presen-
ta.v•a notas , •um ·capita l que os ba n·cos iam atira r em cir.cu'lação 1po.r e H eito da -res-
ponsabilidade que o go verno ass·umia, <l a•ndo-lhes .o curso f·o.rça;do e :tornoanclo-as 
v erda,deira m.oeda liberatoria. . . Essas a po.li ces ~garam tiam, ·porDa·nto, a emissão e 
s erv iriam pa ra o seu n·esga te s i •OS bancos .d c.c·ahis~etn do dire i to ele enütti.r o·u 
h•ouvess·em el e liq•ui·aar ·por q·ualquer •m otiv o: o go ver no t eria en tãio cl:e cha mar a s 
'!lo tas a r esg a te , t ·rocn.•n cl o-as .por notas ~su as ou ,pag;ln clo-as com as ·&po1ices. 

E' ve·rrcloacl e que a s.eg~un cla (ttin-ea do n. 4 d.o art. 4° ohrtga o gove1~no a 
{!Qnco.rr·er com a. somma que r ecebess e cl·os •banco.s a titulo ·de Tcel•u·cção ela taxa 
elos juros elas apolices deposHaclas •e com a metoa.cle dess e jur-o .qua ndo ,essa <'romma 
attingissc a sua totalidad·e ; mas, ~l cstinanclo~se esse concurso 'á fm·ma ção ele 
um f•undo. especial para ga~-a-n:tia ,ela letra hy pothee.a ria q·ue .o.s b ancos emittissem 
par a ·etnptr estilno á ]a'Vo·ura .e j nd·ustrias :auxi:Hares, é cl•a-ro ·q1U•e t em ·cessado a 
entrega el·esEe s·u b.sidio, ·que é a·uxilio e nã o direito dos ba;n•cos, <lcsd·e o m o· 
men ta ·em que es tes n ã-o são obrig·ados a em p.restar á lavoura, -o•u ·em que foi re-
vogaJcl.o o ·decreto que t a l esta belece . 

Os bancos qu.e emitüram sobre a poltces n ã o t eem, poortanto, m:a is a pr.o· 
prieocl.acle el-os ti t ulas clelJOs itad•o.s, e a penas pod.em pr e tender os juros de st es atê 
a.o 6° anno, com. a ·reducção ele .Z o/o no •twim·eiro e 11 2 o/o em cada um d-os S'llb-
s equentes a t é a ·com•pl·eta e xtincção. 

O 1cl•ecreto de 17 ele janeiro ele 1890, ao a u:torisar a emissão d e notas 3JO po:r-
t a cl'Or, ·como dizia o oseu a rt. 1°, ti:nha em v ista. realisar o oa pital de 450. 000 :0 00$ 
em a;polices, que ·seriam averba·das ·com a nota d·e in a lienav.eis que, pela c la-usula 
il1J,posta 'á red u·cção a n nua:l d·o j.uro, t ra.r ia.m •uma quasi t ot al climin•uiçã o ·á drl-
v ida. interna consoli dada, a lliv ia.ndo o T.\Jesou ro F eeleTal elo ser viço ·dessa divida . 
a f inn! ex t incta ·com a ·const ituição d·o fu ndo par a esse fim destina>d.o. 

I st o € expre-Esamente dec.Ja r a do :na exposiçã o de ·m otivos q ue precedeu o :doe-
e re to. 
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Nem se comprehenderia q·ue assim n wtor is0 sse o governo uma derram a de 
papel i!'!.e cur!'so força:J•o, sem a; jusüficativa de um pla11o com u t il idade ,publi.ca, 
declin·arud'O o E s ta do da sua .funcção sobera na de rmitti.r 1n.oecla ·pa;ra associa-
cões .Partioul.ares, sen1 a ·COlnpen,saçã.o de ·um ,beneficio gera.l. 

E' assi m que o l:tecr et o di vidiu o paiz C' In tr.es regiões, cada uma ,el as quaes 
éleveria ter um ba nco, espera ndo que, n :t org·a.nisação destes e para o effeito das 
emissões a:uto r isadas, fos·s·em ·empregados quatrocen1tos e cincoenta mil cont os 
em apolices, nu a o m e·nos trezentos mi'l ·contos, que até ao sexto am10 d.a existen-
cia dos bancos houve-~sem r e.dtl'l>ido, elo s·erviç~:> da divida publica, a quantia de 
58.500 :0 00$. annuoal.mente desUna elos ao pagamen to dos ju,·os elrssas aJpolices, 
s<i:b diversos typos. (Vide exposiçã o de motivos q ue precedeu ao decl'eto ele 17 
ele jan ei-ro de 1890 e a r t. 1°, § 2° do m esmo decreto). 

·Logo depois <le expedWo esse d ecreto, r econheceu o governo provisorio que a 
.;·egião <lo sul ·era ·exten sa ele m a:is para a par te que lhe tocav·a no plano elo 
el ~()reto el·e 17 ele janetro e fo'i ex·peclielo o decreto d e 31 de j an ei·ro, que separou 
de6sa r egião os E.S:tnclo~ ele G'o)'laz c ele ·S. ·Paul'o p::J t'ft fonna rem un1a região, fi-
xando em 200. 000 :000$ a emissão total elos quatro banco~ emiR,orrs : - Centro, 
com sécl.e no .Rio ele J a n eiro: 'Norte, com ·sécl<• na Bahia : Snl. com séde em ·Porto 
Alegre e o •Ultimo creacl o ·com sécle em S. Paulo. se ndo 100.000 :000$ destinados 
é. região do cen t ro e 10•0. 000 :000$ para as outra·S, o•u 33. 333 :000$, pa.ra oacla 
•r.1m ·d'os ha'nCoiS d estas regiões . 

Vê-se dest e ·dlecreto q ue dá rpar ecia inexequivel o plano {l e 17 clfl j a.neiro e 
i110er to o fim q-ue se pretemdia : - •red·uzir a divida publi-ca in·terna pela appli-
cação da quasi tota licl·aele das a.poHce:;;. tornadaR inalicnaveis e ·r Gcluziclos os juros 
·J;o primeiro ·a n:no e anwullados no sexto. 

A 7 d·e março era ex·pedicl•o novo decreto ( n. 2·51 A), r econheci·1"' como 
foi a .grande exte•nsão ela ·l>Ona do norte, com sMe na .Bahia e com o direito ele 
emittir os ses·senta e sei.s m il ·contos que lhe rtocava.m. 1H rw ia. Ul'g"encia ele chegar 
á execução idio p iamo elo :decreto c Br a ·preciso :fac ilit,a r a chanutcl a d•o.s oapitaes 
a o emprego cla.R apolices e lá r educção <'los ju.ros ela. div-iclra publica externa. A 
7.el'lla do noTte :foi diYi·cl ida .em trrs, com s'écle em .Belém, Pernambuco c Ba·hia, 
se·n:c~1o filh1acla a. emissão ele cada banco em v inte m il contos . 

. Por esse rcl·ecreto o ba.nco que .houvesese ele se cons titu ir na Bahia, ficava 
<:<>m o seu direito ele emittir Ji mitado, ele t rinta e rt res mil C·ontos para v inte m i!, 
attendendo a que de·veria h aver rtres z-o nas etn ·Vez ele uma região a•n·teriormen te 
!leterm.in aJclla ,para ·elle s ó . 

No m e.smo anno a inda foi alterarclo o plano ele emissões sobre a.poHces pelo 
decreto de 8 de março (•n. 253) . 

Foi ,mrto•r isada a emissão d·o duplo s obre •O htstro ele ou.ro, para os B a ncos 
<liQ Brazil e INrac-iona l ·e fixada a emissão em 'Cincoen ta. mil con tos para os dous 
nu em vinte e ci•nc o mil ·pam oard·a 'Um . 

Essa ·emissão ; er a eo·nrcecl iela. cl•e•ntro ela ·ci:fra. total ela emissão desünada ao 
banco da l'egião do cen t ro, pois q.ue, pelú art . 2° d-o .decreto, era fix·ado em cim-
coenta mil c ontos o capita.J e a ·emissão do Banco dos Estados Unidos do Bra-
zil, runtterionnente 10l'eac110, ·com·o o ba.nco ela região tClo centro, c01n ·a emis·são 
~:J,e cem m il contos. 

Nü •·eg-imen destas d-isposições or.gan.isara m-se : 
O Banco elos Estados 'Unidos elo B.ra,il, a utorisado a funcciona r com es ta-

t ..Jtos ra.pprova.dos pelo d.ecreto n. 190, ele 29 ele jameiro; o B anco Emissor .do 
Sul, -com estat,ut os a pprovad-os e autorisado a funccionar pelo decreto n . 33•6 , de 
1-6 de ·rub ril; o .Ba,nco U nião de S. Pa'lllo, a pprova.dos os e.sta.rtutos e au~orisado a 
funccionar pelo decr eto rn . 3.51, d e 19 ,de ·a·bril ; o Ba nco Emisso·r da rBa hia, 
aprprovaclos os estat>utos e a utori<>a clo pelo decreto n . 394, ele 112 ,j re m·a io; o 
Banco E missor do Norte, com est atutos a.pprovados e a;utorisado a fun·ccionar 
,pelo decreto n. 499, rele 19 de junho. Estavoa.m, como se vê, fun dados todos os 
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l:>amcos c!e emissãu, do regimen do decreto de 1 7 de j a nei·ro, nas differentes zonas 
ua Il.epublica. 

Por claus u.la CX!>ressa .::'Os estatutos desses ban·cos, as apoli'cc-.; do lastro 
seriam averba.çlas en1 ·nome el e oa·da urn delles com ·a clausn1a (le ina licnave is, 
sendo aünal annulladas nos seus valo:res em provei to do Thesouro l~ederal, 
bem como os respectivos juros des.de o começo das operações n ;duzh·-se-.hiam a 
2 o/o me110·S d:a tax·a e annuahnen:te essa. rcclucção iria a.ugntcnta.ntdo 1na is 
1!2 o/o -até a ext incção completa em :provei·to elo 'I'ilesouro rF edera!., 

Ao n1esmo tempo o governo iria -entre3'a·nclo a.o-s banc.os as qua·ntias recebi· 
das a. titulo ·da reà u cçi'Lo •para auxilio ilos em,prcstimos 'llypot'ilccarios, e com 
a meta.de d a taxa, Jogo que estivesse extincto o 'ju·ro. 

Dentl'O em pouco ·teillPO o pla·no elo ·decreto {le 17 de j anc1ro J'L niío bas-
tava ás cxigencia.s d'O meio circula:nte, con1o então .se ,,-:tizia, e novos decretos 
fo ram cxpe,dklos, ou 'para ·elevar o ·capital dos ·ba·ncos, ,como o União de S. Paulo, 
ou 1par.a facilitar a o rg:lnisação d e ouLJ'.O:j, conTo o de J?EX1~nc1 m buco, on pa;ra per-
mittir a em issão subre ouro, ·na razão elo duplo dos depositas. 

No reg;im en d·essas di vcrsa.s ·concessõ0s, üS ba.-J1tcos ·cre3Jàos ·Com ec;a van1 a 
operar, invadindo a c i-i·culação uma· p.rof•nsão .ele notas de todos os valores, 
tama·n.hos, cô:rcs ·e dizeTes. 

E m pouco ilem1J0 .havia me cit"C ulaçrw a s egnin te quoa.nticlacle .d.e notas de 
our.so força do e :cl,os seguin tcs ba.ncos : 

Ba•n·co dos IDs taclos ·Uni.clos do .Brazil. ... .. 
Banco NaciO'na l 
Ba,nco elo .Bra7.i] .... .. . , . .. ... .... . . . .... .. . 
Banco Emissor ·elo Sul ........ . . ... . . • ... . .. 
B•an-co E'mi,ss'O-r ela ·Bath ia ..... . . ..... . .. . .. . 
Ba:nco EJnissor de J:;erna.mbuco ..... . . ... . . . . 
Banco Emissor elo Norte .... . . . . ........... . 
Banco União ele .S. Paulo .. . . . .. ... , .. . . ... . . 

O u·ro no du•plo 

50. 000• :00 0$000 
50. 0·00 :0 00$000 

-1. 000:000$000 
15 . 55·8 :200$000 

J.119.558:20 0$000 

Aipo !ices 

50 .000:000$000 

a .. 5oo :OOO$ OOo 
5. 500 :00·0$000 

1. 000:000$000 
1 o· .. o 01 :!'iO·O;$ o o·o 

70.001 :.500$000 

Pelos dados acima ;:lOder-se-lla apreciar os resultados obtidos d·o .plano ele 
17 de janeiro. De alteração em a lteração, de Cl~ncessão em concessão, a esperan~a 
de vêr detPositaelas apolices '!lU ·valor ele ,3·00. 000· :0 00$, com. a red'l.lcção da taxa 
elo juro e annullação do capita l, estava completamente illud ida . Para uma emis-
são de· curso forçaJdo •no valor d·e 189 . 559 :700$, a.pen as 7'0 . üO l :500$ fora m feitas 
sobre apolices, quand·o as emis·sões deveriam ter sido feitas pelos bancos na 
fórma das concessões : 

Banco dos Estados Unidos do Brazil- .. .. .. . •• • • . .. .. .. .. ... 
Banco Emissor do .Sul . ... . . . .. .. ....... ... . .. . . ... .. ..... . 
Banco Emissor de S. Paulo . .... . . .. .... . ...... . ...... . .. . 
Banco Emiss·or da Bahia .... . .... . . . . . . .. . : . . .. . . .. . . .. .. . 
Banco Emissor ele Pernambuco . .. . . . .. ......... .. . ....... . 
B a nco Emi·ssor do Norte . .. ...... , .... . . ... . .. .. ... . . .. .. . 

50 . 00 0: 000$000 
33.333:000$000 
410•. 000 :000$000 
20 .00 0 :00 0$000 
20. 010•0 :000$000 
2 0.000:000$000 

183.333:0 00$000 

Os bancos não haviam complet a;do as emissões •Sobr·e apolices, na fórma das 
c oncessões obtidas, e a lguns, c omo o Emissor .de P.ermMnbuco, ap·enas tinham-se 
aproveitado do direito de emittir o duplo sobre ouro, Jião attendenclo ao .precei to 
do decreto de 1 "I de janeil'O, 'nem ao do decreto de 25 de s-etembro de .18'90 . 
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Illm1ido.s .assim os intuitos do decreto de 17 de· janeiro, entrou a questão fi-

na•nceira em .nova ·pha:se. 
o Govel'DO Provisor!o da Republica começou a apparelhar os meios para 

«caminhar do r e.gl.men d a multiplid'dade dos bancos de emissão para o da uni-
dadeJJ. (Relatorio Ruy Barbosa - 1° v oi., pag·. 83) . 

·~<\.oproveitnndo-Be do n·e·querilnento Je tu\'!i~to l!Os Bancos N ac io nal e Jos Estados 
Unidos do Brazil, o Gove!'no Prov!sorlo expedi u o decreto de 7 de dezembr-o de 
1890, em que pelo art . 4° se eslipulou o prazo irnprorogavel ele ,lous annos pa1·a 
que os .l.Jancos tdotallos Ll it faculdade de emittil' t;Omplctasscm as .::;11:1s en1issões. 

E' o seguil.lte ,o texlo desta dis.posiÇ:c-LO ll!ga l: - t(E' estipulado u pra.zo im-
prorogavel de dous annos aos bancos hoje cl olados da facul elatlc de emittir para 
completarem respe.ctivamente as suas emissões de notas ao portador e á vista, 
nos termos elas concessões outorg·adas .a cada •um, não podendo estas alterar-se, 
modificar-se ou pro rogar-se . .Nesta disposição .não se comprehencle a emissão 
concedida a favor do cr edito popular, a qual, pelo seu destino singular c pela 
natureza de seus fins eleve ser gracl ua l e lenta . 

;§ 1.0 O.s bancos que não satisfizerem a ·Clausula precedente clecahil'ãQ do di-
reito d·e e.mittir, i·n cor·porando-.se este, com todos os privilegias corres·pondenl·e,, 
ao Banco da ·Republica dos l~stados 'Unidos elo Brazil. 

Os diréito::; tlos bancos r egionacs, Uisse o autor do decreto no seu já. citado 
relataria, são respeitados . .1-\..pena.s .se lhes exige que preen.chant a sua en1 is::;ão 
no prazo el e dous annos, t ermo amplo e mais que Rufficiente para que as comple-
tem os estabelecimentos cuja vitalidacl·e fôt· real. (Relataria cHnclo, pag . 83) . 

.Não tendo os bancos cumprido as prescripçôes Lleste decreto, chegou-se ao 
Ll e 17 de dezembrO c]e 1892, pelO qual foi definitivamente CU.SSt1c10 0 SeU u\ reitO 
dé etnitti r e n1onopolisada a. emissão no BtltllCO da Republica do J3ruzil, unico, 
aliá.s, que havia ·Obedecido ao plano do decre to de 17 de janeiro de 1890, reali-
sanelo 50 . 000 :000$ d o seu capical em apo\ices . Esse decreto de 17 de ueze 1nbt·o 
foi comfirmado pela lei ele 23 de se tembro de 1SD3, que ·no art. 5° autol'fsou o 
accôrdo co1n os bancos para o fitn de inden1nisat--os dus vantag·ens e dire itos 
que lhes tivessem sido cassados . 

Transcrevemos a <Jisposiçào integ·ral des te artigo: 
«Para ·execução do decreto ele 17 de Llezembro de 189t, na -parte em que 

providencia sobr e a unidade da emissão bancaria, é o Governo a.utorisaclo n 
entrar en1 ac.côrdo com os divt!rsos bancos e udssores, para tra.nsferencia de suas 
emissões e respectivos lastros no sentido de inclemn isal-os !JOr conta dos recursos 
elesünaelos á constituição do f undo de garantia, das vantagens e direitos que lhes 
são cassados, e .devenclo quaesqner differença~ a favor elos bancos ser levadas ú. 
conta dos r espectivos d·ebitos para com o The;ouro .- A indemnisaçiio· será. basea<la 
sobre os juros das apo!iees depositadas, qua ndo ·constiluidas nesta especie ele 
lastros, ou sobre os juros elas apolices substitutivas do encaixe metalli co, durante 
o prazo de seus privilegios. >J 

Estabelecidas assim as bases para o estudo, podemos examinar para cada 
banco em particular, quaes sào as vantagens e d ireitos de que foram privados 
pelo decreto de 17 de dezembro ele 189.2 e pelos quaes a lei de 23 de set~mbro 
manda indemnisal-os. 

Esses bancos estão hoje reduzidos a q uatro, por haver desapparecido o 
Emissor do Sul , e se fundiLlo no Banco da Republica do Braz\! o Banco dos 
Estados Unidos do Braz i!. 

São os seguint es: 

Banco UnifLo de S. Paulo, COlTI en1issão sobre apolices ele . ... 1 0 . 001:500$000 
Banco E lUiS SOl' da Bahin, com emissão sobre apoliees ele . . .. 9 . <5 010> : 0•0 0·$ 0 0•0 
Banco Emissor do Norte, C0ll1 e<m issãQ sobr e apoLices de .... 1 . 000•:000 $00 0 
Banco l)Jn1issor de Pernnmbuco, com emissão sobre ouro de. 1G.55S:200$ooo 
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Vej amos as circumstan-cias ein que se acha cada ,u,m e analys·emos o direito 

que lhes assiste : 

BANCO UNIÃO DE S. PAULO 

Este banco foi uutorisado a funccionar pelo decreto n . 3 51, cl·e 1·9 d·e abril 
ele 18·90, que approvou os seus estatutos·. Constituindo-se sob o regim en elo de-
creto de 17 de j a neiro, modificado pelo de 31 elo mesmo m ez, que dividiu a zona 
elo sul, com o direito de emittir sobre apolices no valor do seu capital de 
24. 000• :000$, elevado a 40.000 :000$ pelo decreto n . 782 A, de 25 d·e setembro el o 
mesmo anno. 

•Que elle se constituiu sob o r egimen do decreto ele 17 ele janeiro ele 1890, 
resalta elas clifferentes disposições elos seus estatutos. No art . 1° a sua séde é 
f ixada na cidade de .S . Paulo . No art . 5• vem transcripto quasi pela s m esmas 
palavras a disposição elo n . 2, do art. 4° daquelle decreto: - «0 capital, á pro-
porção que fôr send-o realisaclo, será convertido em fundos pubUcos, moeda cor-
r l>nte ou ouro, os quaes se averbarão em tnome do Banco, com a clausula de 
inalicnaveis, não se podendo mais dispô r delles s inão de ac.cõrdo com o Governo.» 
E acc1·escenta : «Esses f undos publicas ficarão completamente annullados nos seus 
valor es, em proveito do Estrullo, ele confor mida de com o dis·pos to nestes estatu tos·», 
o que é a ultima parte do n . 3 do a rt. 4° do citado ilecreto. 

O a rt. 6°, m odificado pelo decreto que approvou os estatutos, ficou assim 
red ig ido: 

«Da taxa ·dos juros das a polices que con-stituirem o capita l socia l redu:<lir-se-
hão em proveito d.o Thesouro Nacional, d·es·de o inicio das operações elo banco, 
2 %, a ug men tando, a reducção m ai.s 1/2 % annualmente, até a c ompleta extin-
cção dos juros»-, a mesma disposição do n. 1 elo art. 4°, condição estabelecida 
como preliminar para que o banco pu.ü.esse .pretender a faculdade .da emissão 
de notas. 

N-os estalutos encon.tra.m.sc to<las ;1S out1·as clhsposições, i•nclus ive o ca,pitulo 
que se inscreve : «·Das compensações do governo ao Banco», q·ue enumera todos 
os rnvores concedidos aos ba·ncos <..: hatnados r-egion a~~-5 e são os LlO decreto a q·ue 
me tenho ·refer ido . 

Do e"'l uclo anter.ior. combinailu ·o ,i\ccre to ele 17 <le janei ro com os estatutos 
<lo ba.nco, vê-se que um ve.tda<lei.ro .contrac·to syna.llagmaNco se fez entre as duas 
p a rtes contra ctantes - o governo e o banco. 

Aquelle concecl·eu a este a fa.culdade de valerem as s·uas :n-ota.s c.o·mo dinheiro 
corrente, tendo .c.urso n as esta\}ões 1mblicas e gosan,cl.o elas regalias conferidas á-s 
notas elo Esta.do; con cedia·.lhe mais uns tantos dil•eitos, p.rivi"ll>gios e f avores que 
"' banco era o J)rimek 'O a recon~h·ecer, in s·crevend•o na sua le i organi·ca, os seus 
estatutos, o ' capátu lo das «Compensaçõ·es» . E-ste .se o~rigav.a entre ou t ras clau-
s ulas a co·nstitui·r o seu capital em apolices, d epositadas .com a clausula da ina · 
lienU:bilid.ade e 'desti-nadas a serem ann.n!la:clas, ;bem •como a reduzir a t axa do ju:ro, 
do começo elas o.pe rações até 'á completa exti·ncção. 

O banco .gosou elo direito ele cmi t tit e dos ma is favo.res do decreto, r epeti.Jos 
;..os seus est atutos. E m vez, por·ém, do seu ca·pita·l prim itivo ,de 24 . 0·00 :000 $000, ele· 
vado a 40. 000 :000~00·0 1ielo decreto de 2.5 {].e setemb1·o 'd•e 1 89 0, apenas r ealisou 
o de 10 . 001 :500$000, clcixa:ndo de m1>1nprir •a,ssim a d isposição do a ·rt. 5° dos seus 
estrubutos e da extpressa ''loisposição d o art. 4° § 2° do decreto de 17 ,cl,e janeiro. 

O •Gove rno es tav.a no .seu d ire ito e cumpr ia incon tcsta•ve lm e:nte a l·ei inconsti-
t u.cio·na l dos bancos, mar.cando-lhes pr az-o ·p-ara completar as suas emissões , como 
fez pelo a rt. 4° elo decreto ele 7 el e de7.embro, sob pe.na ·de Iél,ecahir em elo di.reito 
de emittir e dos privilegias a elles ~·nhere•ntes. 
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EmitUnd'O 10 .001 :.500$000 sob r-e quantia i-gual em apoli·ces, quecl>au-se quanto 

ao deposito · :düs 29 .998 :500$00 0 restan tes, ficando o governo prejudicadD uw juro 
das a poUces corJ'esp·ondentes a essa quantia r ed•uzido ·a 2 o/o desde o começQ das. 
u-perações e extin·cto no -setimo amno. 

Não me são extJ·anhas as aHeg-ações feita s pelos bancos pa ra se defenderem 
âe não -h aver ·com pletado as soutl.S emissões , bem como os s eus protestos ·co-ntra o 
prazo fixa•c1'o para esse fim por ·um 'Cl·os decretos :i'á c i tad-os . 

. Nã,o · são fundacln.s essa-s reclamações. A i·ndagação da procedencia dessas ra -
zões e protestos não ve m todavia ao caso, desde que a Lei n . 183 ·C de 23 de se-
tembro :de 189 3 :cllecloa-rou extin·cta a faculdade emissora .elos bancos e autorisou 
o .a.ocõrclo ,para i·nclemnisação. 

O .a.r't. 5° des ta lei dispõe t ermina;nte.mente q·ue o governo entrará em accôrdo 
com os ba,ncos pa-ra a t r ansfe-rencia d·as s-uas emissõe-s e lastros, ·no sentido de in-
<lemnisal-os das v.a·ntagens e d-ir eitos que lhes sã,o cass-a dos. 

A .segun'Cia parte desse artigo é ·clara bastan te pan·a não deixar du·vida, quando 
f ali a nos juros -das apolices d·€!POSi-ta;das d·u•·ante o 1prazo dos seu.s P•ri·vilegiiJs . 

·ora, os -direitos e as vantagen-s .el-a e missão estavam cassados pelo 'C1-ecre'Lo ele 7 
de dez-embro, desde que a 7 J1e dezembro de 189,2, prazo improrogavel, o banco d<'i-
xar-a ele comiJ)\e tar -o seu cleposito de apoJi.ees, -complemen tar <lo seu capital social, 
para gara ntia el o seu dire ito ele emittir, s egundo o a rt. 'l" c11o de-creto de 17 c1c 
ja.n e i·ro. 

A e1nissão jlá feit a .não é direito nem •tl1á pri vilegi-o a lg·u.m; ·ê ao co·ntrario, pn;s-
s ivo do tbanc;o, s ujeito ás disposições lega.es que regulam essa lHvilla. para ·CDtn os 
portado.res das notas, ·pelas quaes •é •responsavel o ba.nco em primeiro Jog·ar e o 
gove r·no J1epois J)ela garantia das a,po:lices depos ita das ou pelo f.u·ndo de g-ar-antia 
que seria forma d·o com os 10 o/o do-s lucros até a i-ntegraçi:io que ann-ull-aria a s a po-
lices . 

-Essu e.mi ssão e as .apolices que a g·arantiau1 não ·consUtuen1 privilegio :hem 
ctão d ireito alg·LlJ"q. ao banco, q:ue ·não é obrigado a rcsg·aLal-as, n en1 1tcm ü dever 
de r ecebei-as, paga ndo-as .ao portador e -á v ista , sendo o gover no quem as manda 
c-orTe r como moed-a liberatori a pane to-.~:as .a.s tra.nsacções. 

N~lO se pod.enclo cogita r da obrh;;ação de indem·nisar e.nlissões feita s, po is os 
ba-ncos emp·r-eg·a-ram-n-as em sua-s oper ações, contin-uando a wuferir del•los tiJdas 
.&-s vantagens. p. indemni·sação só pod ia .refe-rir-se ás emissões por 1:azce, si pudes~e 
s ubstitui!.' esse .clli-rei'to depois el-e esgota do o prazo elo clecreto -de 7 de dezembro, sem 
q-ue os ·ba ncos ti'vess em mostrac1o o desejo <le compleLa r a.s suas emi-ssões, o que 
t eria s ido impossi ve:l e m vista mesmo elas perturbações t razidas á circu lação 
_pel-os seus pro:P•rios erros e a.busos . 

E' lici-to "'efl e·ctir, po.n-clerou"me a este respeito -conceituado fun-ccio-n a.rio, que 
- «ainda m esmo qnando -n ão houv-esse decorrtdo os dous a n nos assign ados a os 
loa·n-cos para com.pletarem sun.s emis sões, as -circumsta·ncias elo paiz (que a inda 
ma-is se ag·gravaram) eram :ta·es e tão g-.ra ndes os desarranjos pro·viJcaclos pelo ex-
cesso ·d-o 1papel emiHido que, ·sem a m eno-r du vida, se pocle11'á a.ffinn a r que 111en-hum 
C: os banco-s esta-va habil it-a do .nem se podei'ia ·habilitar para ·nova.s e missões . Si 
esse dh·eito ai:nda ·não haNi·a cessado, não era de natureza a ser indetnni·sado, 
porq:ue já não ti-nha valo r.)) 

,si os •bancos perderam o direito de emitti-r, como ficou dito, e si as emi·ssões 
rea.lisa-cl a.s teem .co.mplet a co1npensação no se·u e.mprego, o que resta para ·i·ndemni-
sa r? .r 

E ' digmo de n-ota que ne:n.hu m dos bancos reg-ionaes, que pretendem. o accõrdo 
com o governo, t enha es,pecifi'ca.elo de ma rio cer to e i·nill u.cl ivcl "quaes as van ta-
gens e 1dü~e itos " ià le q:ue fora:n1 pri va.'Oos . 

Effectivam ente, pesa.n.d-o bem as va•ntagen~ e onus cons ig nados nus d·ifferen-t-es 
leis a que nos t emos .r.e f.erido, o val-or dessa ind em:nisação é mu-itíssimo limitaJ•o, 
a·t ten.den do-se prin.ci-pa.hnent-e lá circumstanci-a de -ha'Verem os bancos empr ega do 
as emissões em seu proveito e es ta,n d'o :no g·oso .el e tod.as as operações .realisadas 
á sua ·custa. 
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Balanceando-se vantag.ens e onu·s, podem-se classificar entre as ,l'rlmeiras: 
a ) os favores do art. 3°, da lei de 17 d·e ja·ne iro de .1890 ; 

·b) o .recebimento dos juros das apolices dep osita•das, com a s limitacões jlá. 
I]Jor vezes ass!gnala•d a s. 

e en t re onus: 
a ) o resgate .dias n otas em!HLd.a s ; 
b ) ann~tllação das apolices do la stro, de accõrdo ·cmn o art. 4" do cita;do de-

c reto; 
c) os emprestinws á. 1avou11a. 
Examina·ndo, ou melhor, pesando umas e outras, ha para .nós s implesmente 

uma s ituação a apu.rar em benefi cio dos bancos - a importancia ,cJ,os j.uros das 
apolices .e.,os lastros, dentro do periodo em q·ue el'am clevido·s, e ·com as l'educções 
a que estavam sujei•los. 

A liquidação desses juros mi·nistraria a u.nica com pensação q·ue, parece-nos, 
púde ser cla.cla aos .bancos, d·e a.ccõrdo com a autori.sação do art. 5° ela lei ele 23 
<le setembro de 1393. 

Mas como .ü~eve srr fe ita. essa liquidação? 
.ID' sabido c['ue llS apohces depositadas para garantia das eani.ssôes tLnha,m 

tl r sJe o come(:o ~la.s npe.rações elos bnncos a taxa. do juro •reduzida de 2 o/o no pri-
m eko a·tmo e mais ·11 2 'lo paTa cacla a.nno que se scg·uisse até á sua completa e.x-
tincçii.o . 

O Q.ove.r.no. por· seu hn~no, a..s.sumiu a o·ln·igação el e concorrer cotn as qua,n.lias 
proveni~n tes ela r etluq;ão do juro das apoli'ces que <'OTIStituem o fundo social 
elos bancos e depo is de extincto esse juro com a me tade d a sua impo!'tanc!a para 
auxil-io d e emrp.resU.mos hypothecarius, ·rormand.o·,~e com este auxHio um ·fundo 
e~pecial para garan·tia •1o serviç-o · das let ras h y·pothN!·arias. 

A r g1ume•n:ta.ndo ·com as {Hsposições ela 1e i que assirr1 .cle·fi.n i u . . direitos ·e obrt.ga.-
çõcs Uo govern~·l e d;os ba.n cos, pretendem este.s a contagem dos j uros re·S1uzidos das 
apol ices (-um d elles prete nde o juro int<ogral) ·du•-a·nte o prazo el e sua du:ração, 
multi!plica.nclo o dito :inru POL' toàa a exte:nsão .(.:ieste ,prazo, o que é clu.phtrt11ente 
etTartlo . R·m pr.i.meiro Jogar, -é •preciso deixa 1' bc•m a \re t·igtlaclo (1Ue D decreto nume-
ro 183 C, n ão estabele-ce o qnc11lNtmt da .i·nde.mnisação, a;penas n1ar·C'{l . a base para 
o ac côr1cl.o, co:mo •bem rl'fle~ctiu ·un1 dos ·funccio-na.rios do 1.,hesouro, que as,sitn co.n -
tin uou o se·u parecer: , 

- ~<Não se pú•le alfrima t' á v ista desse decreto que o ban co tenha direito n 
uma qu.a•n ti a cleterminu t..ln .e que o accUrdo consista. nas. redueções que elle q·ueil'::t 
fazer. T\{as, qua·n.cl o as!=-i i.uJ foss1·, o cai·culo do b:-t.nco nã.o pmrece dr accôrLlo com 
:l·S fli sposi~-ões elo decrl~io , porque JJJ'U:ltiplicar OL<:; juros de 'Unl .ann·o por 4·6 anr:.o~ 

iJnporta em con.~ i ·~le ra r cobravel a .1eantacla:.tn -en:Le por :uma sú v ez LI iviLla que po.1 ia 
ser solvida em 46 annos, P<Yr prestações semestraes ou -tr-imestraes. 

Ü •l'U, nada .Cl.UtOl'i-Ra a <' r e r QII P. O de·Cl'eto referindo-se aO.S jurOS el as apoli CCS, 
q uizrs.se JTI"ucl a r ·n~ -con·li ções elo seu pa.gamento.» 

Depois , é cer to que o banco percl e.u o seu di-reito ele e-mltür, não havendu cum-
pr i<l o ta mbem a d is:posição ela lei que o o'brigava a inst it uir todo o seu ca.pital ~m 
apolices. 

:F ez empresNmos ·á lavoura, mas é claro que, t ermina.clo o contra.cto que 
f:N 11 com o g o,·.erno ;pa-ra esse~ e.1nprestimos pela cessação elo au xilio, clesappil.rece 
ta•mbem a ·ohr.igação .de contin.uar ·a fazer tae.s emprestimos nos t ermos do dec!'eto 
de 17 ele ja•neiro . 

Não tem, portanto, direito a r eceber os 2 o/o do juro d-u rante todo o prazo 
ele sua duração, como pretende, por não ter mais a obrigação d·e continuar a f azer 
emprestimos á. lavoura, ficando a s let r as hy·pothecarias elos empr·estimos que j á. 
f ez, sufficiemtemente garantidas som os a uxilias já recebidos e com os que tiver 
el e receber a t é ao periodo ela exti'n cção com.pleta dos juros elas apolices na fôrma 
ela. lei . 

Parece-nos, pois , que o banco porlerá . r eceb er por inclemnisação os· j uros das 
a polices depositadas para lastro das em issões •du ran te seis annos rla clat a do 
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começo doe suas operações, send·o o juro integral até 23 de setembrü de 1893 . 
Dessa data em .cteante a taxa deverá ficar r eduzida a 2 o/o no primeiro a.n no 
e mais 1/2 % em cada amno subsequente, até comple ta extincção dos juros . 
- Ha:vendo cessado a o.bri.gação qLLe tinha o ban.co d e fazer emp.res timos hypo-
thecarios e, portanto, a obrigação do auxilio por parte do governo, a reclucção 
dos juros deve-!Se tornar effe.ctiva até ficarem est es completamente extinctos. 

·Em conclusão: 
A liquidação deve ser feita com um deve e um haver. No debito terá de ser 

levado á ·Conta d.o ba.nco: 
A emissão .feita; 1 
Os juros ou quaontias já recebidas . 
No haver, devem ser imputados: 
A quantia repr-esentativa das apolices deposita;das; 
Os juros respectivos dessas apolices integra lmente, desde o d ia do começo 

das operações até 23 de setembro de 1893; 
Os juros dessas apoHces r·ed.uzidos de 2 o/o no pri.meir'O a.nno e 112 o/o em 

cada anno successivamente até a completa extincção do juro, sendo feita a r e-
ducção desde 23 de setembro de 1893 até o 6° anno da vida do banco. 

A . differença das duas ·contas será a ind emnisa ção <t que o Banco União de 
S . Paulo tem direito. 

O Ba n<:o Emissor do Norte está nas m e-smas condições, em perfeita Jgualdade 
de circumstancias com o Banco União d e S. Paulo. 

Applicam-se-lhes as mesmas consid.erações quanto á sua res tric ta emissão 
de 1. 000 :0·00$ com o deposito de a poli.ces correspondentes a essa qu!Vntia . 

A base da liquidação de s eu Lastro deve .ser a m eSIIna. 
Quanto ao Bamco En1issor da. B ruhia üC·COrr·e ainda uma -ci••cums·tancia.. Em 

11 de feverei-ro de 1892 o ba nco r.equereu ao governo a s ubs ti tuição do deposit~ em 
ouro que cobria a sua emissãJo no duplo por titu.los da d ivida ,p·ubli·ca em qua•ntia 
igual á e mi-ssão. O m -inistro da. F a zenda em despacho .de 13 ck fevereiro, a:cceitou 
a traJ11sacçftoJ mas i.mpôz ao banco a .cond i~ão :d~C limita.r a sua emissão â quantia. 
j á atirada -na cir.oulação, d·esistinelo (lo .seu direit o de cmi tti'r c cli,to la<vrou-se 
.um t er.mo .no Contencioso, em .cla ta ele 2 2 de feverei-ro d e 1892. 

·Por esse t ermo o ban-co ·Ced·eu do d:ir.ei.to de emittir c dos seus ·privilegias de 
banco emissor. Não t endo, desde essa oc1a t a , ma is di reito a emittir, a lei de 23 
de setem.lJor·o d·e 18•93 -não lhe cassou direito o u privilegio a l-gum·, pois que o ba.nco 
,pelü .c.ontracto oacceitou es.pontaneamemte ·Uo!UOJ. doas hypotheses a que o obriga v a o 
decreto de 7 :d1e de zembro de 1890, .Cl.e.ntro do 'j)razo que fôra mar<:aelo - coJllplc-
tar a emi·ssão ou ;perder o eli.reito de .fazel-a. 

Está nas mes·ma.s condições elo Banco Utn·ião de S. P a ulo e, para liquid açã-o dos 
seus lastros, deve s er aJpplica.d•o o m esmo processo que para aquelle .foi in.di•cado. 

Resta es:tudar ·a s dr.cumstancias •em q·ue se acha o B~vnco E mi.ssor de P er -
nambu.co, di'fferentes dos o·utws bancos 1·egionaes por ter a sua emis são se a ffas-
.ta.do do ·plano do decreto 1<1e 17 •d•e j a neiro de 1.89 0, sendo a s ua organisaçã-o ba-
.sead.a 11'0 decreto n. 88·0, de 18 de outubro .de 1890, q.u.e approvou os se~1·s e sta-
tutos de combinação com o d ecreto n. 782 A, de 2•5 d e setembro e n. 700• A, de 
29 ele .ag.osto d-o mesmo anno. 

Aquelle d·ecreto concedera ruos bancos de cir.culação crcados pelo ,d,e 17 ele 
janei-ro o direito de effectuar metade da sua emissão ·so.bre ou·ro, nos te rmos da 
<?oncessã·o .feita ;po.r esta ao Banco à.os E -sta dos Un•idos oà o Brazil . 

. Quml)r·e referir o que .se passou .com o Banco Emissor de Per nambuco, para es-
tud.ar as cJr·CUJnsta.ncias em que elle se adm deante das .d•iversas di sposições Joega es 
·a que se s ubmetteu e do a rt. 5o el a lei de 23 .de se tembro em virtu.cle do qual re-
clama indemnisação . 

\0 decr-eto n. 700 A, de 29 de ago.s to de 18•90, havia cnncedido ao Ba:nco d-os E s-
l[ados UnJodos .cto Brazil o direito de e.mitnir o du·plo da quan t ia de 25.00 0 :000$ .sobre 
·O clepo.si.to de moed•a metallLoa. O decreto n. 7.82 A havia concedido ao ronco emissor 
que se orga,nisasse em Pernam·buco u'l1la emissão aclodici·onal ele 10.000 :000~ nos ter-
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mos do d·ecreto :n. 2.53, .eLe 18 de março, art. 1°, sob a clausula e para o fim ele 
r.ealisar, logo depois de co.ns'tituido, um emprest imo d e 10.000 :00 0$ ao EstaJdo de 
P-ernambuco. O d·ecreto n. 253, de .1 8 de março, foi o que coocedeu aos Ba;ncos 
Nacional e do Brazil a emissão ele 25 . 000 :0·00$ a cada um, sobr.e ouro .no duplo. 

No art. 1o do decret o de 25 de março estabelecia-se expressamente a co·ndição 
de só poderem os bancos de cir.cu lação, constituidos no regimen do decreto de 17 
de j aneiro, encetar a emissão sobre ouro, depois ·de concluida a emissão sobre 
apolices. 

A razão desta disposição resalta do plano formulado neste decreto . 
Subsistia o pensamento predomina:nte do .emprego do capital em apolices 

d.epositadas com a clausula de inali·enaveis e com a r educção da taxa do juro de 
2 o/o no começo das operações e mais 1/2 o/o até ao 6° anno . 

O art. 5o dos estatutos do ba;nco avpr·ovados pel·O decreto de 18 de outubr o 
c on têm a mesma d isposição que a de to-dos os outros já examinados : -<cO capita l, 
na proporção em que fôr sendo realisado .e até 10.000 :000$ será convertido em 
fu-ndos ·publicas, o-s quaes se aver barão em nome do banco com a cla usula de 
Lnalienaveis·, não se podendo mais dispôr delles s i-não de accõr.do com o Governo . 
Estes fun dos, publicas f ica·rão completamente mmullados nos seus valores., em 
proveito ,do Estado, de con-formidade com o dispostiJI n estes .estatutos». 

O a rt. 6" ainda contêm identica disposição á de todos os outros quamto aos 
juros das apolices: «A taxa d·os juros dos fundos publicas que constituirem o 
capital do banco, ser<á desde o inicio de s uas operaçõe.s ~·ed:uzi:da a · 2 o/o , crescendo 
esta r educção mais 1/2 o/o annualmen te àté a extincção da ref·erid·a taxa em 
proveito do '.l'hesouro» . 

. Em face d·eS'tas disposições, é claro que o Banco Emissor de Pernambuco 
deveria, para poder emittir a primeira nota, r ealisar o seu capital em apolices, 
fazer o deposito destas até 10.000 :000$, e, sóm ente d epoi·s d·e realisado esse ca-
pital e concluida a s ua emissã,o sobre apolices, encetar a emissão sobre ouro, 
no d.u:plo, obedecendo ás diversa•s ,cJ.ispo.sições legaes da sua o·r.ga:nisação .e aos 
seus estatutos . Em rigor , só mente depoi.s de conclui da a emissão sobre apolices e 

' a emiss-ão sobre a outra metade pelo deposito de ouro, deveria elle fazer 
a emissão addicional dos 10 . 000:000$ destinados a-o emprestimo· ao Estad-o de 
Pernarnbuco. Não se querendo levar as restrlcções do decreto de 25 de setembro 
a esse .po.nto, attendendo-se ao fim especial a qu·e era ldtestin8Jd•a a emissão ad-
d•i{)io.nal, ·póde-se admittir que d<='Vendo emprestar ao Est ado d·e P·ernambu co os 
10 . 000 :000$ e urgi•ndo fazer o e.mprestimo, ·O <banco se reso.Lv<'lsse a .emittir sobre 
ouro tpara te.r margem ,pa;ra es·sa o:p.eração . 

.Os termos, porém, do td.ecreto <lte ·25 de set embro não permittia m com·eçar essa 
emis:são sobre ouro 'llO d.uplo, sem haver pa·ime~ram.ente comvl.etado a e missão so-
bre applices, visto que a emissão sobre ouro e ra a addi'Cional, s igni·ficando que 
ella só .po<leria começar dep·ois de saUsfeita a emissão princ~pal com,posta de 
metade <J.o .ca,pital sob-re apolices e meta.de sobre ouTo. 

Da a naly.se da constituição d-o ·banco verifica-se, entr·et anto, que emittiu a 
e1evada somma de 15 .S·5·8 :200$, sem que houvesse depositado uma só a;poli'Ce so-
bre a q ua l se baseasse a s ua e missão. · 

Foi t a1nbem esta, como j á dissemos, a situação -dos outros •bancos que fal-
taram, qua-si todos, aos encargos de s·ua c reação, ,dando logar ao a pparec.imento 
do -decreto de 7 de dezembro de 18•90, que a todos im.poz a oOO'igaçã,o de com-
pletarem a sua .emissão 'llO !Prazo im·pro;rogavel de :dous a nnos, sob <pena 1de de-
cahirem do seu direito de ·emitti•r. 

Cil'cmnstancia a inda de gravidad·e e dig;n•a de J.)Onderação é a que tddz res-
l)eito ao mo:do iPOr que se constituiu o !•astro pa~·a a emj.ssão do BaJIJco de P.er-
:nambuoo. 

A €missão foi de 15 .·558 :•200$; o lastro que a .garan te co.n.sis.te em 875 . 077 f. , 
segu·:1d-o os tel'rnos l·avrados n o Thesou-ro. O lastro .real, !pO.rém, Q effectiva;mente 
depositado é ele 47.5 . 060 f; a outna parte de 400.000 :E, foi ficticiamente d·epo-
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sitad·a, "Con stituindo-se o banco devedor au Thesouro ele ig>ual qu<l!ntia, cujo •pa-
gamento não r ealisou até esta data. 

O lastro, .portanto, de 475.077 i, que, ao cambio pau·, importa em réis 
4. 222 :750$, está cobri·ndo effectivrumente a emissão d·e 15.-568 :20·0$ ou mais do 
tril!llo de seu valor. 

Nes•tas <!Ond•ições seria .Jicito i.ndagar si tem o ·ba.nco dir·eito a ·uma inclcmni-
sH.ção, si os termos do a rt. ·so da lei de 23 de setembro não fossem concebidos em 
termos tão genericos. 

Redtuzido, portljJilto, a apolices o lastro ~le oUJro desse estabelecim·en to com {!e. 
d-ucção de sua divi·da, {!ever-se-ha proceder ao mesmo cal<!ulo p recedenteme.nte 
estahele·cid·o, <notando-s·e, pm'ém, que não •tilnha o banco direit o ao auxilio p a ra. 
gara'llti-a ~e letras ·hy.pothec.arias . 

.A:ss·entaclas as bases ,para o ·accôl;cl•o com os ban"Cos .regionaes, n·esta i•ndagar 
como dev·em ser pagas as indemnisações, uma vez fixado o se.u q'lt'antttm. 

iEm diJVersas exr>osições escr.i,ptas que me foram aaJresentaclas, os ba.n•cos re-
clamantes s•ug.gerLTam, por seus ·procuradores, cl·ous alvitres : 

a) ou pagar as ind·emn.isações po:r m eio ~la·s apolices ou ouro constitutivo dos 
lastros; 

•b) ·ou •em ·dtinheiro para ser levado em 'COnta, op.portu•namente, do fun{!o {!e 
gal~antia. 

O ·de"Creto n. 183 C, de ·23 ele setembro de 1893, no a rt. 5°, estabeleceu que ·a 
indemnisação td•everá ser feita: 

·"·por co•nta dos recursos d·estinados <á cons·tituiçfuo' do f·unclo :f.•c garantia" . 
Ora, o f•undo de garantia -é constitui-do pelos ju ros das a.policcs em que s ã.o 

<!onvertitdos os lastros dos banc•os (art. 8) e 'llão •se .confun:ate a.bsoJ.uta•mente com 
os lastros, ·como se deprehende d o contexto àa lei ("c\rts. 8° e go) ·e do deureto 
anterior !ll. 1.1.6.7 de 17 de clezemb:ro üc 1·89i~, art. 6°. E' , ·portanto, •por conta :dteste 
f·undo ·que nos t ermos rà·a lei ·deve ser paga a inclemnisação quando estiver ajus-
tatda. 

Para este ef.f·eito o Co·ngres.so t er á de votrur Ds credilos n ecessarios Pll·ra 
serem ·em t empo cobertos pelos j.uros das a puloices convertidas, tomando ao mesmo 
t empo .conhe·ci-mento do accôrào que fô r combinado, pa.ra v erificar s i contém ou 
.não nos tei'mos ela autoriosaçã.o. 

Pagar ,por antec·irpaçãD, sem fundos, ou tdetermi.nar o pa.gamento a prazo 
que se vence~<á •á proporção que foTem apurando os j-uros das apoJi.ces, sem au-
tor>saçã.o exrplicit>t na lei do orçamento, não nos parece muito rcgula-1·. 

A .idéa ode pagrur as inclemrnisações pelas apolices dos :Ja.stros não se firma 
absolutam·ente em -lei. 

·Q·ueun •acompanhou a discussão ela lei ele 23 de setemb:ro citatda teve occ>tsião 
td<e verif.itcrur que, a princi•pi'o, se pe•nsou em pa.gar a indenmisaç.ão por essa fórma, 
mas o a lv itre não teve confi.rm.ação afinal . 

.Elffectivamente, :na 3• discussão do proj·e·cto respectivo, na Cama.ra dos Depu-
ta;dtos, a 26 de julho d.e 1.89·3, o ·deputa.do Glicerio of fereceu um substitu t-ivo ao 
§ 1°, esta•bel.ecendo que: 

'"as ind·emnJsações se fizessem por conta da substituição d11s actuaes las-
tros ou dentro d·os .recursos detin<l!d•os á constit uição do furrulo de garantia.ll 

Não tendo, p·orém, sido approva;d•o o artigo que P·~esca·evi a a substituição 
elos Jrustros, sendo que a Camara dos Deputados a,pprovou a i·déa d e conser val.-os, 
foram, tpo1· occasião de se vota.T a reclacção do projecto, sup p.r·imida.s as palavras 
substihtição {los a·c'tu aes lastros - fi.can:do vencedora a id·éa da indemnisaçã.o 
ror •conta do fundo de garamtia . 

A.ssim ficou -elabor&cla ra lei, não obstante hav er o S enado consign·a.clo a 
:déa da -conversão dos lastl'os. 

"OonV'érrn ai.n1cla •assignalar que a. lei •citada manda colfl<verte.r todo o las tro 
Ó{>S bancos e>)ll issores, ex.istente em O·UTO ·ou em apoJi.ces - em apoli<!es de 4 % 
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(,u ro, o que ha de ser sempre um embaraço õ,>ara desvio dessas apolices para 
aualquer outro destino. 
- Uan dos .ba n cD·s r egi-o•na:es lembrou a inda a idéa de serem pag•as as in:drem.n.i·· 

s.?.ções pelo.s juros das apolices substitut ivas dos la stros a co.ntar .cl•e 23 ele setem-
bro de 1893 . 

'Muito embora me :r:·areça que a conversão 11ão depende da i·mlemnisação, 
emquanto •nã"' se fizer D p.rocess-o legal :ã•e liq·uiclaçã·o dDs lastros para a con-
v ersão, mão se po'ilerá .fazer o .calculo ele juros e o seu pagamento, .como se 
af·igurou -a.o re,presentante daq·uelle estabelecimento. 

N a a'[lr-eciação dessa materi a. t emho .proc-urado b'em interp.retar o pensamento 
{lo J.egisla;dor ctu·a.ndo V'Oto•u a autorisa.ço já referiua., sem outra preoccll!Pação 
si·não a el e zela r os interesses pu·bli-cos, sem prejudicar os d ireitos :d~J.s interessa-
dos. 

Acom·panhei a discussão {lo proje.cto que se •converteu •na lei de ·23 .a.e s·e-
t embro ·e puclc conhecer então o ,pensamento dos que concon ,eram ·para a sua 
adopção. 

Em 2" discussão <lro po-cJ.jecto n-o Sen-ado, o a.rt. 5°, que trata ela indemnisa-
ção foi .s·lllp.primiclD. Parecia a uns que ·os 'bancos, h a vend-o perc'Lido a faould·ade 
ele emittir p·or t erem d-e-ixado passar o prazo de dons annos, assi&-naido para esse 
fim, não ti!n.haan d ireito a i·nden1nisação a lgutna e á 1Jnaioria ·se afigura v a que os 
bancos, app:rova:clo aq·uelle artigo, se m-ostraJriarn ·exigentes .na -contagem elos 
juros e viriam recla ma-r do Thesouro q·uan t i·a superior a 50 . 00·0 :00-0$ 000. 

Em 3" discussão foi approvado o referido artigo, mas isso deu-se por uma 
espe·cie de .accôrrlo e depois na .aftfirma.ção - ~tue as ind·emnisações -se conteriam 
nos limites de •seis a dez mil .contos. 

Foi por essa razão tambem que uma emenda elo Senador Virgilio Damasio 
e outros, apresentada ·em 3• di-scussão em 5 de set embro, recomhece·ndo o direito 
á indemnisação, «com ta~1to que -o q•<a?~t•<m não excedesse para cada· banco á 
metade do valor represe·ntado pelos res·pectivos lastros,, foi r ej eitada ·na sess1Lo 
do dia immediato. 

Posso dizer-vos que eu era do ~1Umero dos que entendiam naqnella época 
que as ind·emnisações não passavam claquelles limites . 

Junto a esta exposição os cal.culos que mandei orgamisar para serem co·nhe-
cidas a.s res·pOUlsa·bilidades que têm de provir das indenmisações com as bases 
indirca,cl ars . assim como as •petições e m emoriacs que me fo r-a.m al))r ese·ntaclos pelos 
interessados. 

Tratando-se de uma questão importamte, que jdga com gra·ndes interesses, 
entendi ele meu dever trazer-vos esta exposição documentada, na qual deixo 
consignado o meu modo de pensar e aguardo a vossa deliberação. 

!Rio, 2 ele fevereiro {!e 1895 .-Fratncisco de P.a1<lc< Rockio•<es Alves. 

Os Ba:n.cos r egion aes não se conformaram -com os des·pachos que proferi de 
conformidade com esta exposição e r eplicaram peditndo que suas reclamações 
fossem encaminhadas para o Co•ngresso na hypothese de serem m antid as 
aquellas decisões . 

Os Ba,ncos União de .S. Paulo, Emissor el a Bahia e Norte do Brazil .sugge-
riram, em sua réplica, · uma nova proposta para accôrào que desenvolveram nos 
seguintes t ermos: 

«Sob o po•nto d e vista em que ambas as partes, govenno e bancos, collocaram 
a questão, o Governo pela exposição de V . Ex. e os ba·ncos pelas s uas petições·, 
será fixado pelo Congresso iNa-cional o qncmtum que lhes deverá ser pago pela 
indemnisação p1·eceituada no art. 5° da lei {I e set em"bro: os· baTicos compro-
m ettem-se desd e já a ac ceitar essa i•ndemnisação que fôr assim fixada, sob a 
condição de permittir-lhes o gover no o r ecolhimento ela quantia e-qu iv alente lis 
e missões por elles f eitas, em ·notas de qualquer pa drão, que serão entregues á 
Caixa de ·Amortisação. A' proporção que essas notas forem Tecolhidas, 0 Go-
veJ•no entregará ao barnco que a.s r ecolher, as apolkes de :seus lastros· em valor 
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111ominal cm'!'espondente ás notas, a té o comple to r esgate: as apolices serão 
entr·egues com os juros vencidos e não pa:gos, dcviclos ás mesmas." 

A icléa do r esgat e viria r ea lmente, como disseram os r equerentes, ao e n-
contro do programma do Governo. Par ece-me, porém, que em vista dos a rts. ,Jo, 
6o e 7° da lei n. 183 C, de setembro de 1893 , não er•a mais !i-cito ;~ceei tal-a e 
neste sentido pronm1eiei-rne em despacho. 

Satisfazendo o pedido dos bruncos, vou submetter ·suas petições ao conheci-
mento do Cong.re sso, que as toma:tiá na consiod.eração q•ue merecerem . 

EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO 
E RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

O movi.mento desta conta, a cargo da Caix<t ele .A,morti:!mção, a•ccusava em 
31 de dezembro do amno que vem de fimdai·, a som ma de 367 . 358 :652$, ou mai~ 
81.613 :901$500 do que e m 31 ele dezembro de 1893, que era de 285 . 7<14 :750$500. 

J!Jsta differença ou excesso assim se decompõe: 

E missão a u tori.sada pelo decreto de 23 ele dezembro ele 18D3 
e a uxilias aos bancos ............. ....... . .. . . ... . . . . . 

Notas r etiradas da circulação por ·Perda ele 
valor. . . . . . . .. ..... .. . . ..•. . .. . .. ... 

Descontos· de ·notas substituídas . .. . ....... . 
Moedas ·ele ·cobre para desconto ... . . . .. . .. . 
Remessas pa:t•a troco de bronze . ....... . •.. 

368 :545$000 
2 :533$650 

5$850 
15 :014$000 

82. 000• :000$000 

81.613 :901$500 

A emissão fôra em 1894 de 10.671.5.13 u1otas no valor ele 98 . 462 :537$ e a 
somma do resgate, troco e substituição attingj.u a 1-6. 480•:090·$500 co.rrespcm-
dente á som ma de 1. 731.487 1j2 notas de diversa·s séries e valores, registrando 
a c ir·culação de notas ·na qua ntidade ele 55 .'988 . 092 1j2, no valor acima iulCl icaclo 
de 367 . 358 :652$ o total da emissão . 

A Caixa de Amortização regis trou a entrada de 19.50·0·.000 nutas de di-
versos valores e estampas, no valor ele 154.850 :000 $ durante o a111no de 1894, da 
qual l'esta o saldo ' e 18 . 2·59 . 930· n.ortas no valor de 13·6. 770. 706$•75•0 . 

As remessas ele notas realisa,cla,s pela Caixa d·e Amortização aos Estados 
elevou-se a 900· :000$ por operação da contabilidade fi'na:nceira, e a de 1.128 :500$ 
por t rocos de mo tas de d iversos valores. 

•Em Hqui-clação de remes·sa, diz .a Caixa de Amortização, em o seu citado 
rela:torio : 

Remetteu ao •T'hesouro ......... : . . ... . . . . . .. . . . ...... .. ... . 
Ao l!Jstaclo de S . Paulo .. .... .. .. ... . .. .. .......... .. .. .. . 
Em inctneração, por tres vezes .. .... . ..... . .. .. . . .... .. .. . 

1.757:.Q.47$850 
142 :660$500 

.16.158:829$500 

· provjn das as ·n'Otas elos Estrudos e de t rocos n a Ca.ixa ele Amo-rtização .. 
Ao encerrar-se o ex<ercicio, ·em 31 de dezembro de 1894, era o saldo ele 

183 :066$33•2, conforme a conta r.espectiva, que é assim CO'llstituida : 

Saldo em 31 de d ezembro de 1 893 . . .•..... 
Supprimento r ecebido do Thesouro Federal. 

Pago á Caixa 1110 mesmo período . . .. .... .. . 
Recolhimento feito ao Thesouro Federal . . . 

253:978$702 
340:000$ 000 

227 :3•10$·204 
183 :602$166 

Saldo em 31 de dezembro de 18·94 ..... , . . . .........•...... 

FnM D.O 4° V'()IL UME 

593 :978$702 

4110 :912$3710· 

183:066$332 
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