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NOTA:

ADDITIVO GLICEH IO

E~n 26 de Se~embr'O J:e 1895 é a,preswtado ,ao projecto de orçamento da receita o add:ilivo. Em 10 d.e OutWbro é piiblicado o parecer
da Oommissão de Orçamento. Em 16 S'e procede á votação . E' pub'licada a 1irxL.icção pam 3ª discuss1fo. Em 6 de Novemibro' é publicado o
parecer sobre as em'eni/}as em 3ª chscussão . Em 10 se proce<ÍJ,e á votar
gão. E' approvada w1na sub-ernenda da Oonvmissão á emenda Oasi11viro
da RoclVa. Em 13 é piilJlicaita a 1·e1Zacção finr;úl . O projecto de orçaniento é env·iado ao Srenado.

Em 22 dle Novieimbt•o é puu/:icadci iima representµção da Assoc·iacão Commerciul de S. Paulo contra o .ad&itivo . A Oommissão de Fi~nças d-0 Sena.do siipprim,liu a dli.sposição 'l'ef erente cio additivo
Glicerio .

!

CAMARA DOS DEPUTADOS

SESS.~O

DE 26 DE SETEMBRO

O Sr. Francisco Glicerio ( mo'l!\iJm1ento de 1attenção) - Sr .
Presidente, preoccupado com a situação financeira, que atravessa
actualmente a Republica, peço permissão para apresentar ao projecto
de receita um additivo, cujo assumpto submetto ao criterio esclarecido da Oamara .
A primeira parte do additivo autorisa o Poder Executivo a
afiançar ao Banco da Republica do Brazil até a qu antia de
40.000 :000$, ouro, no exterior, praticando este acto ou por sua fiança
directa ou por meio da mobilisação das apolices, que serviram nos
lastros dos B ancos regionaes, e outras que estão recolhidas no Thesouro Nacional.
Claro é que o fim que tenho em vista é desenvolver e garantir
o credito, em conta corrente do Banco da Republica para que elle
possa collocar-se folgada e seguramente na direcção do movimento
carnbi nl ela Praça elo Ri·o de Janeiro.
A segunda parte ela minha emenda autorisa o governo a converter
em bilhetes ao portador os bontts autorisados pela lei de 23 ele setembro de 1893.
Bem sei que ha uma forte corrente contra a emissão de papel
inconvertível. Mas é certo tambem que os bontloS, que teem pela lei
curso legal, constituem uma moeda que não serve ás transacções
ordinarias elo commer cio, antes perturbam profundamente a circulação ficluciaria do paiz.
E' cer to que os bontts são resgataveis em 15 annos, segundo a lei
que os instituio . Mas pela minha emenda o bilhete bancario emittido
pela conversão dos bmvus é tambem resgatavel em 15 annos, porque,
pelo mechanismo, que a emenda estabelece, o Banco, á medida que
fôr recebendo as prestações, que devem ser feitas pelos mutuarios por
conta das amortisações do capital, irá imputando essas quantias,
assim recebidas, á conta do resgate ·dos bilhetes assim emittidos, segimdo autorisação legislativa, si fôr convertido em lei.
·
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Pela conversão dos bonus em bi.Ihetes ao portador, o Banco que
havia emitticlo r. quelles bom!fi não terá mais responsabilidade, nem
pelo capital desses boniis, nem pelos juros de 4 % que elles vencem
em favor dos seus portadores.
Port anto dá dest.ino aos juros a que são obrigados os mutuarias
por emprestimo em bonus .
Si os mutuarias são obriga.dos a entrar com o seu capital inteiro
e este capital é imputado para a extincção do bilhete emittido por
virtude da co1iversão, não me parece justificavel que se mantenha
contra os mutuarios a obrigação de continuarem a pagar aquelles
juros, a que estão obrigados, e que são de 7 % .
Por conseguinte, a emenda mantém a obrigação, por parte dos
mutuarias, de fazerem suas prestações por conta da amortisação,
por ém, libert a-os da obrigação de pagar os juros.
Será uma liberdade, será um favor feito ás classes industriaes
que foram beneficiadas com a emissão e emprestimo em bonus, mas
me parece que esse favor decorre logicamente da situação em que a
emenda vem c.ollocar o Banco e os mutuarias. (.Miiito bem . )
Em 3° lagar a emenda . autorisa o Poder Executivo a converter
em letras hypothecarias os saldos dos diversos depositas existentes
no Tbesouro N acional.
E u tenho sustentado, por mais de uma vez, nas discussões da '
Oamara a este respeito, que impor ta pouco a garantia do Estado p ara
as letras hypothecariaa, porque o que lhe tem faltado p ara que ellas
tenham focil circulação e au..'i'.iliem efficazmente a agricultul'a, não
é o credito, é a au sencia de economias accmnuladas que nella se vão
collocar, porque Bllas não são instrumentos de permuta, mas titulas
de co'llocação .
Si o Governo, porém, fôr autorisado a converter aquelles depositas em letras hypothecarias, elle n attnalmente contractará com um
ou mais Bancos de credit'O real esse serviço de conversão. O Poder
Executivo não é obrigado a entr ar de facto com toda a import ancia
destes saldos; poderá fazer a conversão gradativamente, esperando
que baixe a cotação das letras . Mas sempre que as letras se mantiverem em uma cotação regular, entre 80 e 90, não é provavel que o
Gove rn o v{L em auxilio dos Bancos que as emittem, porque, dadas as
condições do nosso paiz, sempre que as letras tiverem uma cotação
de 85, terão uma cotação regular. Em snrnma, é meu pensamento que
o Poder Executivo contracte o serviço ele conversão destes saldos em
letras hypothecarias fazendo contra cto com um ou mais Bancos de
credito real, rodeando-se naturalmente de todas as garantias.
A minha emenda não estabelece a<i dausulas e condições em que
o Poder Executivo eleve agir, e isto simplesmente para deixar-lhe
maior somma ·ele liberdade no contracto, afim de poder rodeal-os de
todas as garantias.

São estas as considerações que julguei dever fazer fundamentando a emenda que tenho a honra de submetter á apreciação da Camara.
(Afoito bem mwit.o bein.) (1)

SESSkO DE lO DE OUTUBRO
O Poder Executivo, no exerc1c10 dest.a lei, é autoTisa<lo a pra-

ticar os actos e accôrdos seguintes :
I. Com o Banco da Republica do B razil,
para afiançar-lhe no exterior um credito até a
quantia de 40. 000 :000$ em ouro ; podendo, para este e para outro~
fins, que julgar convenientes, rnobilisar as apolices ouro, que 'lCrviram
nos lastros ·dos Bancos regionacs e outros que se acham recolhidas
ao 'Uhesouro .
II. Com o mesmo Banco, para a conversão em bilhetes ao por tador, dos bonus autoTÍsados pela lei de 23 de setembro de 1893, sob
as clausulas seguintes:
a) os mutuarios por emprestimos em bomlS ficam obrigados sómente ao pagamento das amortisações, por conta do capital;
b) essas amortisações serão exclusivatnente levadas á conta do
resgate dos referidos bilhetes.
III. A converter em letras hypothecaria·i'! os saldos dos dinheiros
das seguintes origens: bens ele defuntos, ausentes e do evento, emprestimo elo cofre dos orphãos, depositas das Caixas Economicas e
dos Montes de Soccorro.
·Sala das sessões, '26 de setembro de 1896. -Francisco Glicerio.
A!dd~~ivo

A Commissão de· Orçamento, ouvindo o Sr. Ministro da Fazenda e o actual presidente do Banco da Republica, resolveu acceitar
·
a: primeira emenda, nos termos em que a formulou o
Pareoe·A'
seu autor; - quanto á segunda, decidiu a Commi'ssão
acceitar a emenda do Sr. genéral Glicerio modificando as lettras a) e b) para ·o seguinte:
a) Os mutuarias por emprestimos em bon,ilS ficam obrigados ao
pagamento do juro de 7 % e das amortisações por conta do capital.
b) Do juro d0 7 %, 3 % continuarão a pertencer ao banco
e 4 % serão reunidos á amortisação e lev·ados á conta do resgate dos
Jreferidos bilhetes.
A Commissão de Orçamento acceitou as emendas acima cons1gnaclas, convencida de que são providencias que vão auxiliar a praça
:~ ~:~~r ~
( 1) rProJedo do orçamento da. receita.

-12e perruittir ao ba nco ampliar as suas ·operações, facilitando os descontos.
A Oommissão não encobre mesmo a declaração de que o mecanismo elas emendas reduz-se á applicação das leis de 1875 e de 1885.
O relator do presente parecer é vencido completamente em
ambas as emendas, pois acredita a primeira irrealisavel no actual momento e 'ª segunda perigosa, ele effei tos perniciosos, passada a primeira
agitação. Consigna, porém, aqui a opinião vencedora no seio da
commissão.
Qnanto á terceira emenda, a Oommissão não a julga convenieri.te,
embora não lhe reconheça perigos - primeiro porque o Governo não
iria applicar dinheiros que foram confiados á sua guarda sinão em
letras hypothecaria s que rne"·ecessem confiança, reunindo assim á
garantia elo credito elo Estado a garantia da letra - segundo porque
persistia sempre o credito elo Estado e a sua responsabilidade para
com os deposit.antes.
Requeiro:
1. º Que seja destacad·a do projecto n. 125, 1896, orçando a receita para o exercício de 1897, para constituir em projecto em separado, a emenda elo Sr . Fra.pcisco Ghcerio, que autorisa o Poder
Executivo a afiançar ao Banco da Rep11blica um credito até
4.0. 000 :000$; a converter bonus em bilhetes ao portador, e a converter em letras hypothecarias os saldos dos bens de defuntos, ausentes,
etc., caso seja es'sa emenda approvaCLa pela Oamara.
Sala das sessões, 30 de setembro ele 1896 .-Bricio Filho .
A Oommissão julga prejudicado o requerimento do Sr. deputado
Bricio. Desde que ella parte da i clfa de que as providencias indicadas
pelo Sr. deputado Glicerio veem attender a uma necessidade ele momento, desde que ella acredita que as providencias são urgentes, com
que está ele accôrdo o Sr. Ministro da F azenda, é de toda a conveniencia que sejam incluielas no orçamento, pois que, não sendo possivel demorar por mais tempo os orçamentos, é provavel que não pudessem ser discutidas e votadas na presente sessão.
0

Ao additivo do Sr. Glicerio:
A' lettra a) : - Substitua-se pelo seguinte: - Os mutuarias por
emprestimos em bonus, continuarão obrigados ao pagamento elas
amortisações do capital e elos juros, reduzidos estes a 2 %.
A' lettra b) : - Substitua-se pelo seguinte: - As quantias apuradas por conta do capital serão ·a pplicadas ao resgate dos bilhetes em
que forem convertidos os bonus; as que forem apurad·as por conta elos
juros constituirão um fundo destinado á amortisação annua:l elas
apolices ouro 4 %, sendo para os referidos fins semestralmente rec9lhicla s pelo Banco ao Thesouro as sobreditas quantias .
Accrescente-se sob a lettra e) : - O Governo, no regulamento
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que expedir para execução desta lei, determinÚá o modo do resgate
das apolices, o qual será feito ao cambio do di·a, uma vez que este
não esteja abaixo de 12 dinheiros. Nesta hypothese será tomado este
cambio.
Sala das sessões, 1 de outubro de 1896.- Chagas Lobato.-Jlianoel .Fulgencio.-Oosfo Jlfaclwdo.-J oão L1J.iz.-Sirnão da Cunha.AlmeiC/Jn Gomies.--P~nto dn FonS'eca.-Leon'ell Fi'lho.-Ciipertino de
S1·i qiwim.-Oampolina.
A' vista do que expoz a Oommissão em seu parecer sobre as emendas do Sr. General Glicerio, julga que nada mais tem a dizer sobre a
presente emenda, que julga prejudicada.
Additivo á emenda do Sr. Glicerio:
A' lettm n) : - Substitua-se pelo seguinte: - Os mutuarias por
emprestimos em bonJllS continuam obrigados ao pagamento das amorLisações do capital e juros, sendo estes reduzidos a 4 %.
A' lettra b) : - Substitua-se pelo seguinte: - As quantias apuradas por conta do capital serão destinadas ao resgate dos bilhetes
emittidos para o fim da conversão; as produzidas pelos jmos constituirão fundo es•p ecial para o resgate elo papel-moeda da emissão do
Banco da Republica.
Ao :§. III : - Elimine-se .
Sala das sessões, 1 de outubro de 1896.- Rodolpho Abreu.Lnmow:nJ.ier Goclofredo . -Al'l\aro Botelho.
Está da mesma fórma prejudicada a emenda acuna.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO
E' annunciada a votação do seguinte ·additivo:
O Poder Executivo., no exercício desta lei, é autorisado a praticar
Votação em za os actos e accôrdos seguintes: .
.
dJs•cussão
I. Com o Banco da Republica do Braz1l, para
afiançar-lhe no exterior um credito até a quantia
de 40. 000 :000$ em ouro, podendo, para este e para outros fins que
julgar convenientes, mobilisar as apolices ouro, que serviram nos lastros dos Bancos regionaes e outros, que se acham recolhidas ao Tlhesouro .
O Sr. Presidente - A Oommissão de Orçam'ento adapta a primeira emenda, a que tem o n. 1 ; a de n. 2 é adoptada com modificação
elas duas lettras A e B; e quanto á terceira, rejeita-a.
I-Iâ diversas sub -emendas ou emendas substitutivas e ha um requerimento do Sr. Bricio Filho, pedindo que seja destacada do projecto
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de or çamento a emenda que acaba de ser lida, afim de constitui r projecto separado ..
A' Mesa parece que o requerimento do Sr . Bricio Filho eleve ser
submettido a votos, depois da votação da emenda.
Por consequencia ... ·
O Sr. Piresl Ferreira (pela ordiem) - Sr. Presidente, venho
simplesmente suggerir alvitres, no intui to de bem encaminhar a votação.
Entendo que, desde que o Governo tem dispensado ao Banco ela
Republica juros, não era de mais que o dispensasse a companhias que
se acham em pessimas condições.
O SR . .A UGUSTo MoNTENEGRo - V. Ex . está discutindo 'ª emenda.
O SR . PIRES FERREIRA - Não estou .
O SR. PRESIDENTE - O nobre deputado não póde proseguir; não
póde entrar na analyse das emendas.
O SR. PIRES FERREIRA - Entendo que deve ser adoptada a
emenda ...
O SR . PRESIDENTE - V . Ex. só póde, em face do Regimento,
indicar apenas qual o meio da emenda ser votada; por isso peço a
V. Ex. que nãp prosiga, para não continuar a offender o Regimento .
O Sr. Luiz Ado l pho (pela ord'.ern) -Sr . Presidente, o additivo
do nobre deputado, leadAr da maioria, dispõe sobre materia j:í tomad,a
em consideração na present e sessão desta legislatu ra, pelo Senado;
dispõe sobre os lastros e a polices . . .
O SR. PRESIDENTE - O nobre deputado está discutindo o additivo; não póde fazel-o.
O SR. Lmz .AnoLP·HO - Penso que si a Oamara approval-o, o Senado o rejeitará, porque já se pr onunciou sobre essa mesma questão .
O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordern) - Sr. Presidente,
trata-se ele materia ele alta relevanci,a, que joga com o credito nacio1rnl,
e para que fique accentuada a responsabilidade ele cada um, eu peç.o
a V. Ex. que consulte á Gamara si consente que a votação seja nominal.
O Sr. Presidente - Devo pondeTar que a emenda compõe-se
de tres par tes, que hão de ser votadas separadamente ; desej o saber a
qnnl dellas se refere o requerimento de votação nominal .
O SR . ÜAssrANo no NASCIMENTO - Sobre todas .
O Sr. Zama (pela ordem) - Sr. Presidente, a minha questão é
puramente de ordem. V. Ex. annuuciou que só depois de approvada
a emenda, consultaria a Oamara no intuito de verifica r si elln. con-
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sentia que essa medida fosse destacada do projecto para constituir
projecto separado .
Parece-me que o meio mais razoavel é consultar, em primeiro
logar, a Oamara nesse sentido; porque, resolvida ·a questão, tollitu1·
qu:eisfffio - ella ha de seguir a marcha dos outros proj ectos .
.Si ha disposição positiva no Regimento a respeito deste assumpto,
que eu neste momento não a tenho preseute, dou por terminada a
questão.
Submetto a V . Ex . esta opinião.

O Sr. Pres,dente - A Mesa decidiu de accôrdo com o Regimento.
O SR. ZAMA - Então foZZ.i hir questio.
Posto a votos, não é approvado o requerimento do Sr . Cassiano
do Nascimen to para a votação nominal.
O Sr. Francisco GHcerio (pela ordem) - Sr. P residente, peço
-a V. Ex. que decl are si h a ou não emenda substitutiva da Commissão ...
O SR. PRESIDENTE - Não ha emendas ao n. 1; a emenda substitutiva da Commissão versn ·sobre o n. 2.
Em seguida é approv·ado o aclditivo do Sr. Francisco Glicerio.
São successivamente postas a votos e approvadas as seguintes subemeu das ela Commissão á emenda do Sr. Francisco Glicel'io:
a) Os mUrtuarios por emprestimos em bo ni1.s ficam obrigados ao
pagamento do juro de 7 % e das amortisações por conta do capital.
b) Do juro de 7 %, 3 % continuarão a pertencer ao B anco e
4 % serão reunidos á amortisação e le-:ados á conta <lo resgate elos
referidos bilhetes.
E' posto a votos e rejeitado o requerimento do Sr. Bricio Filho,
mandando destacar do projecto n. 125, de 1896, o additivo elo Sr.
Francisco Glicerio, offerecendo ao Banco da Republi ca um credito de
.
40.000:000$000.
·P elos mesmos motivos são consideradas prejudicadas as emendas
dos Srs. Chagas Lobato e out ros, Rodolpho Abreu e outros.
Art. 39. O Poder Executivo, no exercício desta lei, é autorisado
a praticar os actos e accôrdos .s eguintes:
I. Com o Banco da Republica do Brazil, para
R·edacção fJa'I4a 3~ afiançar-lhe no exterior um credito até a quantia
de 40 . 000 :000$ em ouro ; podendo, para este e
para outros fins, que julgar convenientes, mobilisar as apolices ouro,
que serviram nos lastros elos Bancos regionaes e ou tros, que se acham
recolhidas ao Thesouro .
II. Com o mesmo Banco, para a conversão, em bilhetes 'ao porta-
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dor, dos bonu..s autorisados pela lei de 23 de setembro de 1893, sob as
clausulas seguintes:
a) Os mutum·ios por emprestimos em bonus ficam obrigados ao
pagamento do juro de 7 % e das amortisações por conta do capital;
b) Do juro de 7 %, 3 % continuarão a pertencer ao Banco e
4 % serão reunidos á amortisação e l evados á conta do resgate dos
referidos bilhetes.

SESSÃO DE 6 DE NOVEMBRO
Substitua-se o n. 1 do art. 39 pelo seguinte:
1. 0 A mobilisar as a polices ouro, que serviram de lastros aos
bancos e que se acham recolhidas ao Tihesouro.
Pa~ecer (*)
Sala das sessões, 22 de outubro de 1896.
CasfVrniro da RO'cha.-Jvloreim dJa Silvia.
A maioria da Oommissão acceita a emenda com a seguinte redacção:
A mobilisar as apolices de sua propriedade e as existentes no
Thesouro, que serviram de lastro a bancos com os quaes o Governo,
nos termos da lei n. 183, de 23 ·de setembro de 1893, tenha chegado
a accôrdo .
Accrescentando-se a seguinte sub-emenda:
E a emittir bilhetes -ao portador no duplo dos termos da lei de
23 de setembro de 1893 e .sob o regímen da lei de 1875.
Estas medidas foram acceitas pela maioria da Oommissão depois
de ouvido o Governo, cujas ponderações acarretam a necessidade de as
conver ter em lei, dadas as circumstancias financeiras do momento.
O relator do presente parecer nega o ·seu voto á sub-emenda por
doutrina e por convicção, reservando-se o direito de declarar na discussão os motivos de seu proceder, não só quanto á sub-emenda como
em relação á emenda, '1Ue manda cobr ar 40 % elos direitos aduaneiros
em ouro, que não acceita. Quanto á emenda, que manda mobilisar os
lastros, o relator do parecer iJensa que o Governo já tem na lei a autorisação desde que entre em accôrdo com os bancos .
Art. 39 - Supprima-se.
Sala ·elas sessões, 21 de outubro de 1896.-Gassi:ano elo N asciinento .
-Març.al Escoba1·,-Bricw PiUw.-Pinto ela Rocha.
A maioria da Oommissão não concorda com a suppressão do artigo em questão, em ~ma totalidade. A' primeira parte desse artigo,
referente aos 40. 000 :000$, já a Oommissão deu parecer sobre a emenda
(*) :P ar.ece.r da C01nmissão de Orçamento sobre emendas em 3" discu ssão do
projecto elo orçamento da receita.
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Casemiro da ·Rocha, mandando-a substituir. Sobre a segunda parte
entende a maioria da Cornmissão que ella deve ser mantida.
O Governo a solicitou da Cornmissão como medida necessaria e
complementar ao seu plano financeiro no actual momento. A maioria
da Commissão é, pois, de parecer que a emenda seja recusada.
A' lettra b) do n. 2, art. 39 - Substitua-se pelo seguinte - do
juro de 7 %, 3 % continuarão a pertencer ao Banco da Republica, e
4 % serão reunidos á amortisação e recolhidos ao Thesouro Federal,
para com elles o Governo operar o resgate dos respectivos bilhetes.
Sala das sessões, 27 de outubro de 1896. -Padiia Scmes.
A Commissão não acceita a emenda.
·
A Commissão pondera que os proprios saldos do Thesouro são
depositados á sua conta no Banco da Republica, e não ha razão para
que os 4 % deixem de ser entregues ao Banco que deverá ser o encarregado da operaçã.o do re~gate pelo proprio Governo.
Art . 39, n. 11 - diga-se - do juro de 7 %, 3 % continuarão
a pertencer ao Banco e 4 % serão convertidos em lastro de ouro e
recolhidos ao Thesouro para reforço da garantia das emissões feitas
sobre a rnsponsabilidade do Governo.
Accrescente-se ao art . 39-11 e) - Far-se-'ha o recolhimento da
emi.ssão proveniente da conversão dos bon11.s á proporção que fôr
sendo arnortisada a divida hypothecaria respectiva.
Sala ·das sessões, 26 de outubro ·de 1896.-Julio Santos.

A Commissão não acceita a emenda. Em sua primeira parte ella
quer dar urna garantia em ouro á emissão, emissão que no emtanto
manda recolher ou resgatar na segunda parte. Qual o intuito · ela garantia ? Estabelecer notas de valor ouro no paiz? mas então para que
mandal-as resgatar ? E' mais natural e acceitavel a idéa elo projecto
·
que manda applicar os 4 % ao resgate da emissão.
A segunda parte da emenda torna o resgate dependente da liquidação dos emprestimos feitos pelo Banco, o que não é justo . Esses
em prestimos estabeleceram um modo de pagamento e iião parece razoavel á Commissão que o resgate da emissão fique dependente dos
limites do prazo da amortisação dos mesmos emprestimos.
SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO
E' annunciada a votação da seguinte emenda da Commissão de
Orçamento, ~bstitutiva da que foi offerecida pe[o Sr. 'Casemiro
da Rocha · e outro :
Votwção
A mobilisar as apolices de sua propriedade
e as existentes no Thesouro, que serviram de
lastro a bancos com os quaes o Governo, nos termos da lei n. 183, de
23 de setembro de 1893, tenha chegado a accôrdo.
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O Sr. Gonçalves Ramos (pela ordem) requer preferencia para
a emenda offerecida pelo Sr . Oasemiro ·da Rocha e out r o .
Consultada, a Oamara não concede a preferencia pedida .
Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda da
Oommissão de Orçamento .
·
E' tambem ,approvada a seguinte sub-emenda da Oommissão de
Orçamento :
E a emittir bilhetes ao portador no duplo dos termos da lei de
23 de setembro de 1893 e sob o regimen da lei de 1875. ·
E' considerada prejudicada a emenda do Sr. Oasemiro da Rocha
e outro.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO
E' annunciada a votação da seguinte emenda do Sr. J ulio Santos:
A Oommissão pondera que os proprios saldos do Thesouro são
depositados á sua conta no Banco da Republica, e não ha razão para
que os 4 % deixem de ·s er entregues ao Banco, que deverá ser o encarregado da operação do resgate pelo proprio Governo.
Art . 39, n. 11 - Diga-se - do juro de 7 %, 3 ~~ continuarão
a pertencer ao banco e 4 % .serão convertidos em l astros de ouro e
recolhidos ao Thesouro para reforço da garantia das emissões feitas
sobre a responsabilidade do Governo.
Accrescente-se - Art. 39 - 11 e) - Far-se-ha o recolhimento
da emissão proveniente da conversão dos boml.S ' á proporção que fôr
sendo amortisada a divida hypot'hecaria respectiva.
O Sr. Julio Sanfos (prJla orc~em) - Sr. Presidente, parece-me
que a Oommissão não entendeu a minha emenda. (Riso .) V. Ex. ba
de pe1:mittir-me que eu diga algumas palavras sobre esta questão de
bonus, para que torne bem claro o pensamento de minha emenda.
O SR. PRESIDENTE - A occasião do nobre deputado dar esta
explicação era quando o parecer estava em discussão . Elle foi impresso e dado para a ordem do dia. Na occasião das votações, o Regimento só permitte usar da palavra para encaminhal-as.
O Sa. J ULIO SANTOS- Respeito muito n.s determinações de V . Ex.,
mas não posso me conformar com ellas, uma vez que V. Ex. appella
para o juizo da Com.missão no acto . da votação, por isso que me parece
ella não ter entendido a minha emenda e diz cousa diversa daquillo
que eu disse. Si neste caso não ha necessidade de uma. explicação,
afim de encaminhar a votação, então não sei o que seja encaminhal-a
segundo permitte o .E,egimento .
A Oommissão diz que eu quero consignar os 4 % par a lastro da
emissão de bomts. Não ha tal. Eu quero os 4 % para. o Thesouro, por
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conta das emissões por elle feitas, porque V. Ex. sabe que a em1ssao
de bonJu.s não foi feita por conta do Banco da Republica, mas sim por
conta do credito publico. Para estes bomus estipularam 4 % para os
portadores. Ora, os portadores de bonus até agora só tem sido o Thesouro, que os recebe.
Agora, que vamos convertel-os em moeda-papel, quem deve receber
os 4 % ? E' o Thesouro, naturalmente.
Devia ser o publico, em cujas mãos circula o papel, mas este não
recebe, logo deve caber ao Thesouro, porque publico e Tlhesouro são
passageiros da mesma barca. Em todo o caso não desejo contrariar
V. Ex. e conclúio pedindo a retirada ela minha emenda .
Consultada, a Camara concede a retirada pedida.
São successivamente postas a votos e rejeitadas as emend as offe. reciclas pelo Sr. Cassiano do Nascimento suppressiva do art. 39 e
a do Sr. Padua Salles ú lettra C elo n. 2 do art. 39.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO
11. A mobilisar as apolices de sua propriedade e as existentes
no Thesouro, que servirani de lastro a bancos. com os
R-ed. final quaes o Governo, nos termos da lei n. 183, de 23 de
de setembro ele 1893, tenha chegado a accôrdo.
12 . A emi ttir bilhetes ao portador no duplo dos termos ela lei
de 23 de setembro de 1893 e sob o regímen da lei ele 1875 .

· Em 22 de Novembro foi lid a, no Senado, a seguinte representação :

Re'P"·esentação dirigvda ao Congresso N aO'ional, sobre as medlidas fi-rnanceiras con.stanlies do adJditivo aprosentado ao p~~ojecto d'o Orçamento da Rec&ita da União pelo clepiifodo Sr. Franc1~~co GlicP.rio, em. se~são de 26 de setem.'.bro de 1886
Digníssimos membros do Congresso Nacional - Na crise que
actualmente assoberba a situaçfio da economia e ela finança brazileiras, cumpre ás classes directamcnte interessadas na manutenção
do credito externo e no desafogo elo mercado interno exporem aos
1~leitos da Nação qual o seu modo ele enrarnr as m:-didas que rro
Governo e ao Parlamento são apresentadais ou suggendas pelos que
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e financeira.
Sempre a Associação Commercial de S. Paulo, exclusivamente
Ol'ientada pelos dictames elo patriotismo e pela justa comprehensão
,dos interesses que representa, tem prestado ao. Governo e ao Congresso o seu apoio leal, procurando assim tornar-se digna da sua honrosa missão. E ainda este anno, a proposito da manutenção ela Alfandega desta Capital e elo projectado pagamento em ouro dos direitos aduaneiros, ella teve a felicidade e o desvanecimento de ,sentir-se
henevolamente acolhida pelas elevadas autoridades e corporações a
que se dirigia.
·
Mais uma vez, obedecendo a geraes solicitações, a Associação vem
expôr aos dignos representantes da Nação algumas considerações ten<lentes, não a innovar doutrinas, mas a apoiar medidas que foram
;cpresentadas ao Congresso Nacional e que para se tornarem exequiveis ·dependem da sua discussão e approvação.
Uma . das causas que, até hoje, têm obstado a um grande numero
.de reformas urgentes e inadiaveis em materia financeira é a generaJisação, entre nós, com caracter axiomatico, do principio de que a
depreciação constante da nossa moeda e a crise economica que atravessamos provém, unica e exclusivamente do excesso do nosso meio
circulante.
Esta associação sustentou sempre, e hoje mais do que nunca, ser
essa a causa que menos pesa na balança e não hesita em affirmar que
'.l. origem primordial das .difficuldacles que tanto aggravam o commercio e a lavoura consiste, não no excesso, mais na escassez elo nosso
meio circulante.
E como no seio desta collectividade tem si:do esta a doutrina
constante, melhor elo que qualquer exposição nova servem as reflexões exaradas no relatorio correspondente ao anno do 1895, pags. 55 e .,
seguintes:
"Quem estudar com cuidado : as condições economicas elos diversos Estados, comparando-as com as elas antigas provincias; o desenvolvimento commercial e industrial que teem tido as cidades do interior, contrastando com a monotonia elos antigos tempos, em que
toda a vida economica se concentrava, por aooim dizer, na Capital do
paiz; o augmento extraordinario da importação e do consumo deterJllinado pela entrada de muitos milhares de immigrantes; as necesúclades permanentes de numerario para custeio da industria agrícola
que, antigamente, no regímen da escravidão, eram absolutamente nullas ; os intereooes elas outras industrias, hoje disseminadas por todo
.o paiz e que, nos ultimos annos, teem tido grande desenvolvimento;
,quem estudar tudo isso, dizemos, terá muita clifficulclacle em affirmar
de modo categorico a superabund ancia do papel-moeda, tanto mais
que faltam dados estatisticos que possam servir de base a um es-
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tudo completo e os symptomas que podem ser apreciados á pnmeira
vista denotam antes escassez de nuinerario.
Chegam-nos todos os diais noticias da difficuldade com que se
fazem as transacções no interior do paiz por falta de meio circulante e dos recursos extra-legaes de que alguns Estados teem lançado mão
para o supprir; o juro, no interior, tem attingido taxas elevadissimas
e mesmo nos centros populosos os negocios não são faceis, nem o juro
barato.
O augmento de valor da propriedade urbana, que deveria ser
nma das consequencias .d a superabundancia do papel, não se tem dado,
pois, mesmo n a Capital Federal, essa propriedade se conserva estacionaria sinão depreciada."
"Nos paizes onde se dá .simultaneamente a circulação metallica e
do papel-moeda, esta vae afugentando a outra até desapparecer de
to do, porque, mesmo nas transacções in ternas, se estabelece a clausula do pagamento em ouro, quando essas t r ansacções são a prazo."
:1

"Entre nós, porém, já se não dá essa CÍrcumstancia, porque
o papel-moeda é a unica ci r culação interior que possuimos, ninguem
Ee lembrando de exigir pagamento em ouro, cuja applicação é limitada
á regularisação das transacções exteriores .
E' por isso que o ouro assume para nós as proporções de mercadoria ·sujeita á lei da offerta e da procura e que o volume do papelmoeda em circulação tem menos influencia no cambio elo que em
geral se pensa, salvo quando esse volume é constantemente aÚgmentaclo, abusivamente. sem se ter cm vista as necessidades ela circulação."
"Nós mesmos temos já baistantes exemplos de cambio alto e de
cambio baixo com a mesma quantidade de p apel de circul ação ; e
não ha duvidar de que si se désse agora a realisação de qualqúer ope.ração financeira que devesse determ i nar a irnmigração de capitaes
em escala superior ás necessidades do paiz no estrangeiro, o cambio
subiria, a despeito ela somma papel-moeda emittido.
.
Sómente essa situação seria tão facticia e de curta duração, como
facticia e pouco duradouras foram todas aquellas em que tivemos o
cambio ao par e até acima delle.
O papel-moeda é um instrumento sempre perigoiso pelos abusos
a que se presta; mas quando e11e constitue a unica circulação de
um paiz, que não póde alimentar a esperança de voltar tão cedo á
.::irculação metallica, é preciso evitar os abusos, mas tambem os in-
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exercer as delicadas funcções que é chamado a preencheT.

o papel-moeda, desde que não exceda os limites das necessidades da circulação, não tem grande influencia na taxa do cambio internacional, a qual é mais directamente influenciada pelo valor das
transacçõe1s internaci.onees, tornando-se favoravel quando tenhamos
de pagar menos .do que recebemos e vice-versa, não se podendo voltar
á circulação metallica e por consequcncia ao cambio- par, sinão quando, por effeito de circumstancias normaes, a nossa balança commercial se achar equilibrada .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.· .. ........ .. ........... .. ... .
E' principio de economia política, acceito e consagrado, que o dinheiro máo, isto é, o papel-moeda, perde a força de acquisição na
proporção directa da sua depreciação; mas entre nós esse efíeito
não se manifesta em toda a sua plenitude, porque em relação ás
transacções internas ha muitos casos em que o papel, embora deprceiado, mantém sempre o mesmo valor.
Ao lavrador que se acha onerado por dividas pagaveis em moeda
corrente, não póde ser indifferente vender, por exemplo, O· seu
café ao preço de 6$ ou ao ele 18$, segundo o cambio esteja ao par
.110 primeiro caso, ou a 9 · d. por 1$, no segundo, porque o saldo que
,a pura, dada a segunda hypothese, é muito maior, sendo tambem muito maior a importancia que amortisa.
Mesmo em relação ao valor adquirente, a perda do papel-moeda depreciado não é uniforme sinão para os productos importados do
estrangeiro, pois, nem o valor da propriedade urbana, nem o das apolices, que são as duas especies de empregos de capitaes consideradas
)nelhor garantidas entre nós, se acham elevados ao triplo do que eram
quando tínhamos o cambio ao par; e assim em muitos outros casos.
Em geral, é aos velhos paizes ela Europa que nós vamos pedir
conselho que nos guie na solução das questões economicas que temos
ele resolver, sem nos lembrarmos de que a diversidade profunda de
condições gera tambem grande diversidade de circurnstancias, pelo
que nem sempre as theorias acceitas e consagradas pela pratica des&es paizes nos são applicaveiis."
As Dbservações expostas, -constantes do relatorio desta associação, correspondente ao anno findo, não calaram immediatamente no.
espirita publico, affeito a uma orientação diverna.
Pouco a pouco, porém, a constancia dos phenornenos accentuouse por tal fórrna que despertou geraes attenções, levando muitos es-
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piritas a uma rev1sao geral das i·déas preooncebidas sobre a especie
discutida, revisã·o da qual resultou para a maior parte o apoio
sincero ao criterio por nós emittido.
Faltava á nova corrente a sancção de uma grande assembléa de
homens competentes, conhecedores do assumpto praticamente. Mas,
como que para tornar cabal a reparação, o Congresso dos Lavradorns, ha dias reunido em S. Paulo, e as publicações que o precederam, vieram confirmar, além de toda a espectativa, as modestíssimas
observações do nosso Telatorio.
Assim, em um folheto sob o titulo - interesses da lavoura,
çntão publicado, e onde se faz uma analyse bastante minuciosa da
crise actua1, encontrámos o seguinte, a paginas 18, 19 e 36: (1).
"Sobe a muitos mil contos de réis a somma que se calcula achar·
se actualmente retirada do movimento commercial, na mão dos trabalhadores empregados na lavoura do café que, á falta de melhores
meios de segurança ou, antes, de confiança em quaesquer meios de
que poderiam lançar mão para depositar o dinheiro, á espera de melhor cambio para effectuarem a rem~ssa, o conservam n0t fundo
das caixas, amarrado junto ao corpo ou enterrado.
Ha quem affirme que essa somma sobe a mais de cento e cmcoenta mil contos.
Sem dados precisos para base de um calculo, não poderemos conhecer do fundamento de semelhante asserção, mas podemos affirmar, sem medo de errar, que ella é, de facto, muito grande .
Só a actual colheita, calculada em cerca de 40. 000 . 000 de alqueires, pagos ao preço médio de 800 réis por alqueire, custa á 1avoura cerca de trinta e dous mil contos de réis, isto é, sómente o trabalho de apanhação e independente dos salarios pagos durante o anuo
pelo trabalho das differentes limpas, que são indispensaveis ao cafeeiro, e que eleva aquella despeza de 50 por cento pelo menos.
Por aqui se póde calcular o volume enorme da somma que se
acha no interior, arredada dos canaes da circulação, causa principal
da crise que a nossa praça atravessa, affectando a lavoura, o commercio e as outras industrias e cujas consequencias ninguem ainda póde
medir."
E como, si ainda não bastassem as considerações já expendidas,
vozes autorisada.s, e entre ellas a do Sr. Conselheiro Antonio Prado,
declararam no Congresso dos Lavradores que "o fazendeiro encontra presentemente difficuldades em obter o necessario para occorrer
ás despezas de sua lavoura, não por falta de confiança da parte dos
bancos e dos commissarios, mas porque aos bancos e aos commissarios
falta o capital necessario para occorrerem . ás necessidades de seus
freguezes, e por isso estes soffrem na actual situação."
.(1) Artigos puibli ca.c1os •no Oommerc-kl de S. P'aJU,l<>.

Parece, poi,s, a esta associação que, como meio de obviar aos inconvenientes oriundos da escassez de numeraria que se nota nas transacções em gernl, quer nas relativas ao commercio, quer nas referentes á lavoura, poderia, sem inconveniente e antes com vantagens,
acceitar-se o additivo apresentado pelo illustre deputado paulista,
Sr. General F rancisco G-licerio, ao projecto que orça a receita geral
da Republica para o proximo exercício, especialmente na parte que
autorisa o Poder ExecutÍYO a effectuar accôrdo com o Banco da Republica para a conversão em notas ao portador, com curso forçado,
dos bonu.s autorisados pela lei de 23 de setembro de 1893.
Taes títulos foram emitticlos com o intuito de auxiliar a circulação, já trazendo a esta Mmmas que se presumia acharem-se retrahidas pela desconfiança que attingiu quasi todos os títulos da praça,
já figurando como papel·moeda, transmissível de mão em mão pela
facilidade de ser a todo o tempo recebido nas repartições fiscaes, em
pagamento de impostos.
Os bonus, porém, não preencheram os fins que o legislador· teve
em vista e antes degeneraram em elemento ele perturbação, voltando
para a Caixa do Banco Emissor ou entrando para a do Thesouro Fe<:ieral, que assim accusam saldos de que de facto não podem di1spo.r,
visto terem os referidos bonus um valor puramente fiscal e estranho
á circulação monetaria elo paiz.
Não tendo sido acceitos pelos capitalistas como titulo,s de renda,
nem pelo publico como elemento de circulação, é entretanto certo
que a sua importancia pesa na responsabilidade do Estado como fazendo parte das emissões legalmente autorisaclas, sem comtuclo prestar nenhum dos serviços que o papel-moeda, á falta ele melhor meio
circulante, é destinado a prestar como instrumento de permuta e
demento inclispensaYel ás transacçõe1s elo commercio.
A conversão proposta não acarreta, pois, augmento das respo n~
sabiliclacles actuaes e traria á praça um auxilio que, parece a esta
associação, é tanto mais urgente quanto é certo, pela expo1sição j á
feita e largamente fundamentada, reconJhe'cei1em hoje todas a deficiencia do nosso meio circulante em face elas necessidades actuaes
do paiz, em especial do commercio e lavoura; necessidades cada dia
maiores em territorio cuja expansão mercantil augmenta a olhos vistos, ma:s cujos meios ele communicação ainda difficeis e educação
rommercial ainda incompleta não permittem que, por ora, se utilisem dos diversos instrumentais subsicliarfos da circulação, largamente usados na Europa, taes como os cheques e outras.
Não concorda, porém, esta associação com a claiusula, aliás já rejeit,ada pela illustrada Oommissão ele Orçamento, de eximir dos juros
E•. que se obrigaram pelas respectivos contractos os mutuarias por emprestimos em bonu.s e antes julga que, guarclwclas as mesmas condições para com o Banco Emissor, o qwantum dos rnspectivos juros
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si os houver, destinados á amortisação do p apel-moeda do Estado.
Como compensação deste favor, o Banco da Republica do Brazil poderia ser obrigado a emprestar, por intermedio de outros bancos
·o u como eonvier, á lavoura, sobre penhor agricola da safra de cada
1mno, as sommas necessarias ao custeio das propriedades ruraes,
&endo os supprimentos feitos mensalmente, de modo a não poderem
ser distrahidos par a out ros fins e constituindo a somma assim empregada um fundo de auxilio permanente á producção agricola de
cujo augmento, unicamente, poderá resultar o equilibrio da nossa
balança commercial, cuja differença contraria é a causa principal da
baixa de cambio e consequentemente da crise actual.
São estas as considerações que a u rgencia das circumst-ancias
suggere a esta asso'Ciação e que á mesma são inspiradas pelo desejo de
bem servir os interesses do B r àzil e os da classe que representa.
Sande e fraternidade. - S. Paulo, 15 de outubro de 1896. Antonio Proost Rodovalho, presidente. - A. M. Lacerda Fonseca,
vice-presidente. - José DV1arte Rodrigues, 1° secretario. - Ale:x;.a.ndre
Siciliano, 2° secretario. - Victorino Gonçalves Camillo, thesoureiro.
- AsdJrubal Augwsto do Nasdmento, inspector de mesa.

A Oommissão de Finan ças offereceu emenda suppressiva do dispo,sitivo n. 10. Foi approvada pelo Sena·do .
Foi tambem appr ovada a emenda seguinte :
"Ao art. 2, n. 4 - accrescente-se no final : excluida a emis-são de
p!l.pel-moeda .
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NOTA:

PRQJ,ECTO ARTHUR TOiR1RES

N. 212
Em, 4 ,(fie Oultubro de 1895 é offe;ecido o projecto. Em 18 é publicado o parecer da Comm,issã'O de Orçam,ento. Em 26 entra o project/;o
em 1ª discussão e é sem deb(JJte appr01;ado. Em 11 d'e No,v embro entra
em 2ª discusi'>ão e é sem étebate encer'radJa. Em 12 é o projecto approvado. Em 21 entra em 3ª discussão. O Sr. Benedicto Leite- offerec1e substitutivo e requer a volt'a do projecto á Cornmissão, OU'U~'do o Mini~tro
da F'azenda. São ofPerecidas emendas. Em 23 faUa o Sr. Al.lcindo Guanabara. Em 25 f(J;Ua o Sr. Erico Coelho. Em 26 fruZlam os S1•s. Alciniki
Gu1anabara e Padxua SaUes. E' encerrada a di.scmsão. Em 27 é rejeitado
o 1'equerimento B. Deite e adiada a votação. Em 2 d'e D'ezembro é
pub)lioado o parecer da Commfi'8são i!Je OrÇ1ame1nto sobre as emendas.
Em 5 entra em discussão o parecer. F-aUa o Sr. Glicerio. Em 6 fallam
os Srs. Benedicto Leite G A?cindo Gwanabaria. Em 7 'falla o Sr. Alcindo
Guanabam. Em 9 oram os Srs. Erico Coe!liho e Ailberto Torres. Encerrad1a. Em 11 votar-se o projecto que é approvado com emendas. Em
13 é adopt1ado o projecto com as errV,end°'s approv1adas. Em 14 entra
em nova discussão a em1end'a Erico Coelho. Fal?!am os Srs. Chagas Lobato, Timotheo da Cost1a, Glicei<io e Erico Coe~ho. Encerrada. Em 18
é rejei~ada a einerndk O projecto é enviado á Commissão de Red'acção.
Em 24 vae a imprimir a redacção e em 26 é approvaWa.
O projecto é e;:n,viado ao Senado.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO
Regwla a eJJecução dos arfa. 6° e 7° da lei n . 182 O, de 23 de setembro de
1893) dete1·mri,nando que pelo Governo sejci srub.stitii'icla por apolices
àe capitaJl e juros - oiwo - do v·a)lo.r nominal de 1 :000$ e juros
de 4 % todo o lastro eff ei~tiv.amente depositado até 17 de dezembro
d.e 1892 para caso das 'ern.issões banc-aria.s

Para execução dos arts. 6° e 7° da lei n. 183 O, de 23 ele setembro
ele 1893, o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 O Governo, logo depois da promulgação ela presente lei,
substituirá por apolices ele capital e juros - ouro - do valor nominal
de 1 :000$ e juros ele 4 %, todo o lastro effectivaProjecvo n. 212 mente depositado até 17 de dezembro de 1892,
para base elas emissões bancarias, ·devendo o
mesmo lastTo ser calculado nas especies em que se achava realmente
constitui.do naquella época e subsistindo para effeito a conversão realizada em virtude do decreto n. 823 B, ele 6 de outubro de 1890 .
O ouro será calcülado á taxa cambial fixada pelo decreto numero
1.553 E, ·de 30 ele setembro de 1893, e as apolices, inclusive as resultantes da conversão determinada pelo citado decreto de 6 de cutubro
ele 189 0, pelo seu .valor nominal.
§ 1 . 0 As novas a polices serão inscriptas em nome do Banco da
Republica do Brazil e os seus juros escripturados em nome delle no
Thesouro, devendo esses juros ser tambem convertidos em apolices
do typo acima indicado, logo que a sua somma attinja a differença
existente entre o valor das notas bancarias em circulacão e o valor
nominal das a polices de que trata a disposição anterior.'
§ 2. º O Banco da Republica do Brazil, ele accôrclo com o Governo,
fica autorisaclo a utilisar ·as a polices a que se refere a presente lei,
em opera1:õf'·: tcrncle nl eR á consf·. ituição de reserva metallica, logo que,
n.a fórma ela lei n. 183 O, ele 23 ele setembro ele 1893, eleva ser restabelecida a conversibilidade das notas.
§ 3. º Os lastros bancarias que na fórma desta lei, foram substituídos, continuarão na posse elo Governo, que delles poderá dispôr
como recursos extraordinarios de receita.
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Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. Torres .

Arthur

SESSÃO Elvl 18 DE OUTUBRO
Reguia a execução dos ads. 6° e 7° àa lei n . 183 O, de 23 ile setembro
de 1893, d!etennin.an'do qiie pe~o Governo seja subs4Jitwido por apoZices de ca.pital e .i iirnl'; - ouro - do vaflor nomirva~ de 1 :000$ e
jiiros de 4 % todo o lal';tro effectivamente depoSitado até 17 de
clezemb1·0 de 1892 para b'ase das emti.ssões bancarias, como voto em
sep(JJl'ado do Sr. Paulino de Souza Junior

No intuito de solver duvidas suscitadas no relatorio do Sr. Ministro da F azenda quanto á applicação de disposições da lei n. 183 O,
de 23 de setembro de 1893, offereceu o Sr. depuParecer
tado Arthur Torres á consideração da Oamara e
foi presente á Oommissão de Orçamento o projecto n. 212, do corrente anno, sobre o qual vem ella dar o seu parecer.
As duvidas suscitadas pelo Sr . Ministro e que este projecto pretende r esolver versam justamente sobre a essencia ·da lei de 23 de
setembro, que, votada ha dous annos, ahi j az sem execução e sem
·applicação na sua principal parte determinando para a circulação
interna um estado irregular e incerto, cuja permanencia só póde contribuir para mais aggravar o já intenso descredito que a fl agella.
O espirita d a reforma bancaria de setembro de 1893 póde ser
synthetisado nestas tres providencias : 'ª) unificação das emissões;
b) constituição de um fundo de garantia para essas emissões; c) vago
esboço de medidas prepar atorias para o conversibilidade das notas .
As providencias que a lei de 23 de setembro consignou para a consecução desse·s ,d esidemta foram:
a) transferencia das emissões de todos os bancos existentes ao
Banco da Republica, que deveria substituir por notas suas as que então
circulassem ;
1b) substituicão por parte do Governo dos lastros effectivamente
depositados no Thesouro pelos bancos emissores por apolices de capital e juro ouro do valor nominal de 1 :000$, vencendo juros de 4 %,
pagos semestralmente;
e) transferencia dessas a polices 'ªº B anco da Republica;
d) escripturação dos juros dessas apolices, pagos ao Banco da Republica, em fundo especial de garantia, destinado a cobrir a differença entre o valor dos depositas e o das notas, cessado ·o pagamento
dos juros, uma vez attingida essa differença.
T aes providencias constantes dos arts. 6°, 7° e 8° da lei n . 183 O,
de 23 de setembro de 18931 são justamente as que a caracterisam.
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·N ellas se concentra e se resume toda a reforma decretada.
Fóra dellas mais não ha sinão detalhes e accessorios.
A não execução dellas importa na burla da refórma com a aggravante de que, tendo esta reforma sido iniciada por effeito do decreto
de 17 de dezembro de 1892, é já impossível regressarem ao estado
anterior, que, bom ou máo, era um estado legal. De sorte que applicadas algumas das medidas consignadas no decrnto de 17 de dezembro
e constantes da lei de 23 de setembro, não executadas justamente as
que representam o pensamento dominante dessa lei, que, entretanto,
se acha em pleno e inteiro vigor. a situação quer dos institutos emissores, quer da circulação que delles dimana, é tão anomala, tão irregular, tão anarchica, que o poder publico não póde deixar de acudirlhe com prompto remedio, sob pena de vergar á µéc'ha de inconsiderado e indifferente a uma das questões que mais vivamente interessam
ao paiz, estreitamente ligada, como é, á .sorte da fortuna publica e
parti'cmlar.
Dir-se-ha que não cabe ao Poder Legislativo a applicacão das leis ;
e que estando taes providencias claramente estatuidas irn lei ele 23 de
setembro, ao Poder Executivo incumbe tornal-as effectivas . Sem desconhecer quão sensata seria tal obiecção, recordaremos, todavia, que
no relatorio apresentado ao Sr. Presidente da Renublica e por S. Ex.
communicado ao Congresso Nacional, o Sr. Ministro da Fazenda,
occupando-se do assumpto (pag . 44), sug,gere duvidas relativas ao
modo pratico por que deve ser a lei cumprida; e posto que nem ahi,
nem por outro meio haja solicitado do Congresso Nacional a solucão
dessas duvidas uor uma interpretação dos pontos reputados obscuros,
é evidente aue S . Ex . a espera para dar á lei o immediato cumprimento que lhe é devido.
Nestas circumstan0ias, o proiecto apresentado á consideração da
commissão caracterisa-se sobretudo por consign ar providencias cuia
m·gente necessidade não escapará certamente ao esnirito da Camara .
Quanto á. natureza dessas providenciaR, p::irece á Oommissão que ella
é identica ao que foi estabelecido na lei de 23 ele setembro de que o
µrojecto, ora submetticlo a seu exame, mais não é sinão a exploração
pratica.
·
.
Do estudo elo Sr. Ministro da F azenda quanto ao art . 6° da lei
de 23 ele setembro de 1893, resulta que S. Ex . não o reputa sufficientemente clara. Diz esse artigo:
"Todo o lastro elos bancos emiRso res existentes em ouro ou
Sf>.rá. convert.i.clo fllU rmolices de capital e juro ouro elo valor nominal ele 1 :000$ cada uma, vencendo os juros
de 4 % ao anno, pao·os semestralmente . O ouro será calculado ª? c::imbio do dia da conversão e as a.polices pelo seu valor
nommal. "
2 polices

,....- 32 Ao Sr . Ministr o da Fazenda parecia que sómente deveria ser
convertido o lastro que "realmente existisse no Thesouro ao tempo
em que a lei foi votada".
Or a, evidentemente a lei não poderia ter em vista outra cou sa
sinão o lastro qiLe foi eff ectivarnenf.e depo.sitado no · T heso.u ro, como
dispõe o projecto no art . 1° .
E' claro que não se mandaria converter lastros que nunca tiveram
existencia real ou que provier am ele emprestimos feitos pelo prop rio
T hesouro .
Pouco importa, porém, que esses lastros existissem realnwnte no
Thesour o, porque os que foram eff ectivamente depositados, deviam
existir, e si porventura delle se utilisou o T hesouro, fel-o abusivamente, sem que a sua responsabilidade por elle se enfraquecesse de
uma linha siquer .
Occorre ainda que "ao tempo em que a lei foi votada", havia já
cerca de nove mezes que estava produzindo todos os seus effeitos o
acto · de 17 de dezembro de 1892, que dispunha no art. 18 :
·
"Com os lastros depositados no Thesouro - ouro e apo:
lices - e que são substituídos pelas apolices - ouro, sera
retirada graclati-rnmente ela circulação dentro de um anuo
até á quantia de cem mil contos ele papel-moeda do Estado.
O resgate de papel-moeda até á 1<efe11ida quantia começará
rlescle já."
E todos sabem que effectivamente avultada somma destes lastros
foi irnmediatamente entregue ao Banco ela Republica para levar a
effeito essa medida, como tambem sabem que em objecto muito diverso ·
foi ella applicada.
Não se póde, pois, pretender que a conversão só recaia sobre o
lastro reaf/,mente exi'Stente no Thesouro ao tempo em que a lei foi
votada; justo é, porém, que só recaia sobre o lastr o. effectivamente
depositado até 17 de dezembro de 1892 . Com esta interpretação, - e
outra não póde ter a disposição legal, pensa a Commissão que os interesses elo Thesouro ficam plenamente acautelados. As apolices serão
tomadas ao par; o ouro á taxa do dia 29 de setembro de 1893, vespera
do dia em que, começando a dar cumprimento á lei n. 1. 836, de 23
setembro ele 1893, expediu o governo um decreto ordenando que a
conversão se fizesse pela escripturação no grande livro da divida
publica de um emprestimo "cuja importancia nominal seja exa.ctamente correspondente á dos ·depositos em apolices da divida publica
e lastros metallicos feito s no Thesouro Federal pelos diversos bancos
para garantia das respectivas emissões".
Entra o Sr. Ministro da Fazenda, porém, em duvida sobre saber
si as apolices da divida publica do emprestimo de 1889 resgatadas
em virtude do decreto n. 823 B, ele 6 de outubro ele 1889 (resgatadas
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na praça com o ouro depositado no Thesouro pelos bancos para garantia de .su as emissões), devem figurar na conversão como ouro ao
cambio do dia,, ou si como apolices pelo seu valor nominal. O projecto propõe que figurem como apolices, declarando subsistente o
decreto ·de 6 de outubro e a commissão nada tem a oppôr a essa interpretação, mais favoravel ao Thesouro e contra a qual não vê que
objecções se possam levantar .
O § 1° do projecto dispõe que as novas apolices serão inscriptas
em nome do Banco da Republica do Brazil - o que é ordenado pelo
art . 7° da lei de 23 de setembro - e
"os seus ju;os escripfJurados em nome àielle no Thesouro, devendo esses juros ser tambem convertido sem apolices do typo
acima indicado, logo que a sua somma attinja a differença
existente entre o valor das notas bancarias em circulacão e
o valor nominal das apolices de que trata a disposiçã~ anterior".
O art. 6° da lei de 23 de setembro de 1895 dispõe que as apolices
oriundas da conversão dos l astros vencerão os juros de 4 % "vag·os
semestr almente"; o art. 8° da mesma lei dispõe que :
"os juros das apolices pagos ao Banco da Republi ca do
Brazil serão escripforados em fundo especial denominado garantia da emissão - e destinado a cobrir a differença entre
o valor dos depositos e o das notas .
O decreto de 17 de dezembro de 1892 consignando disposição
identica, accrescentava ( art. 6°) :
" 0 fundo de gar antia poderá ser, entretanto, empregado
nas transacções do banco . "
No regímen êlo âem·eto fie 17 de dezembro parece, pois, não h avei:
duvida que esses juros devel'i am ser effed!in1amente pagos pelo governo
em especie ao banco. O Sr. Ministro da F azP.nda acredita que :iinrln no
regimen da lei de 23 de setembro e~sa obrigação subsiste: e é jnst::imente porque não se sente habilitado legalmente a satisfazel-a, que
S. Ex .. tem adiado o processo da conversão .
"O · orçamento, diz S. Ex., não consÍf!na verba. n:n·a flSte p agamento, o que me tem íeito adiar o processo d:i conversão".
Em qualquer hypothese trata-se, como vêdes. de uma somma importante. que deve agg-ravar muito sensivelmente o orçamento, com
serio embaraço para a administração e sem vantagens apreciaveis para
a circulação.
.
' --- ··- "'' ·--:
Fallando em enibaraços para a administração, quero referir-me
---·~- ··--··~-
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á necessidade imposta pela lei de ser procurado o metal preciso para
satisfazer os encargos do pagamento de juros, quando tão consideraveis
são já as urgencias do Thesouro quanto aos pagamentos nessa especie.
(Relat., pags . 45 e 46. )
.
Divergindo essencialmente do decreto de 17 de dezembro, a lei de
setembro expressamente declara ( art. 8°, 2ª parte) "que 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."
A disposição do decreto de 17 de dezembro era realmente incomprehensivel. Não se póde conceder a creação de uma renda que se
destine a gar antir uma emiS'são e que possa entretanto ser despendida
pelo emissor. A lei de setembro impede que esse fundo seja delapidado; mas que quiz ella realmente ?
Crear nas arcas do Thesouro um stock metallico, dando dest'arte
ao banco uma rnserva que lhe permittisse em determinado momento
a conversibilidade de suas notas; ou pagar esses juros simplesmente
creditando-os semestrnlmente ao banco? Entende o Sr. Ministro da
Fazenda que tal expediente não seria regular; e, realmente, parece
á Commissão que si elle estivesse no intuito do legislador, ridi.culo
seria tão severamente prohibir que se despendesse o que effectivamente não existiTia.
A lei de 23 de setembro tem todos os defeitos de uma lei originada
sob a pressão e nas 0ondições em que se encontraram os legisladores
de 1893 .
O unico beneficio que effectivamente della resultará, si vier a ser
cumprida, é a unidade ela emissão bancaria, posto que não seja para
louvar .a organisação dada ao instituto privilegiado. No que respeita
á valorisação progressiva da nota até á sua conversibilidade, a lei é
manca, frouxa, incompleta, sinão de todo o ponto inefficaz . ·
A unica medida que della se derivária capaz de algum tanto concorrer para isso, e ainda assim em pequena parte - é ju~tamente a
constituição desse stock metallico.
Mas de que servem disposições de leis, mais ou menos theoricas,
quando se descura por completo o estudo e a solução dos problemas
pelo lado pratico? Porventura temos ouro no -paiz? Porventura cuidamos de abrir a unic·a porta por onde póde elle entrar e que outra
não é sinão a que nos dá o imposto aduaneiro? E si o não temos, e si
passo algum •damos para sahir desse charco de papel-moeda inconversível em que patinhamos, proventura o beneficio que nos adviria da constiturção desse stock metallico, que a lei previu servir-nos
&.té na hypothese ele guerra externa, sem, aliá'S, dar o meio de constituil-o, compensaria o s·acrificio enmme que a sua. acquisição nos impõe?
Pensa o Sr. Ministro da Fazenda ·que não; e a opinião da Oommissão não é differente. Nestas condições, a Camara acha-se neste
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dilemma: ou manda escripturar a credito do Banco da Republica os
juros dessas apolices, convertendo por sua vez esses juros em apolice,s,
quando attingida a differença existente entre o valor dos depositos
Eo o das notas, como propõe o § 1º do projecto, ou decididamente
encara a questão financeira e solve-a de um ponto de viiSta pratico.
Não estivera tão adeantada a sessão parlamentar e sem hesitação
a Oommissão solicitaria a attenção da Oamara nessa corrente de
id:éas; mas á hora que é, entre essa providencia e a manutenção reinante da anarcihia, parece que não ha hesitar.
Os §1§: 2° e 3° parecem desnecessarios. A lei de 23 de setembro
mandou que o Governo entrasse em accôrdo com os bancos para tomar-lhes as emissões e os lastros bancarios ; transferiu a responsabilidade das emissões ao Banco da Republica; ·S ubstituiu os lastros por
a polices de 4 % ouro, de onde claramente se conclue:
a) que os lastros que existiam ficam pertencendo ao Governo que
cielles disporá, si entender;
b) que as a polices que os representam ficam pertencendo ao
Banco da Republica que clellas não póde dispôr evidentemente até
que se cubra a differença entre o valor das notas e esse deposito ele
apolices. Attingido, porém, esse limite, o que se dará dentro de algumas dezenas de annos e abrindo-se, si se abrir, a situação prevista
para o ·pagamento em especie metallica, é natural que o banco procure utilisar-se dessas apolices para habilitar-se á conversão ele suas
11otas. E como essa;s apolices, quer as que proveem da conversão dos
lastros, quer ·as que resultam da conversão d·os juros, são sua propriedade, não ha inconveniente em que, mediante accôrdo com ·O Governo, sejam ellas empregadas em facilitar a constituição de uma reserva metallica .
Tendo assim demoradamente dito o que pensa sobre as disposiçáes ·do projecto submettido a seu estudo, pede a Oommissão Ye nia
5. Oamara para dizer que no seu sentir as disposições essenciaes da
lei de 23 de setembro não podem ser cumpridas, sem que préviamente se tenha dado execução ao disposto no seu art. 5°. A Oamara
l'ejeitou ha dias os varios projectos, de accôrdo com os bancos regionaes, que foram sujeitos á sua deliberação; mas reconheceu expres::;amente que tinha competencia para solver o assumpto.
Sem de modo algum ensaiar nova solução, a Oommissão tomará
todavia a liberdade de lembrar que, seg1mdo os termos estrictos do
,art. 5° dá lei_ de 23 de setembro, a unidade bancaria não poderá ser
feita sem que préviamente seja elle solvido.
"Para execução dü decreto de 17 de dezembro de 1892 na pMte
que providencia sobre a unidade bancaria, diz esse art. 5°, é o Gove-rno autorisado a entmr em accôrdo com os ®versnis b<lll'Wos err$sso~·es

- 36 para a transf erencia de suas e1ms1;oes e respectivos lMfJr.os . .. " 'Não
pó de ser mais expressa a disposição da lei. O art. 4° do ·decl'eto de 17
de ·dezembro assenhoreava-se dos lastros sem indagar a quem elles
pertenciam. Aquelles que se julgassem com direi to a elles, não teriam
outro recurso sinão solicitar do Poder J udiciario que lhes garantisse
.a sua propriedade, si viesse a reconhecel-a. Mas tal decreto .• emanado
de poder incompetente, não destruiu, nem creou direitos. Nem siquer vigora. A lei de 23 de setembro, porém, modificou expressamente o decreto nesse ponto, havendo-o encampado em quasi todos
0s outros: não só reconheceu que esses · lastros pertenciam aos bancos emissores, como taxativamente disse que, para a execuçãO do disposto no art. 4° do decreto de 17 de dezembro (unidade da emissão
bancaria), era .o Go1rerno autorisaclo a entrar com elle em accôrdo
Não póde haver mais contrnversia sobre isso: emquanto esse accôr do
não se fizer, ·a lei de 23 de setembro será letra morta, porquanto
lastros e emissões estão e continuarão a estar na posse dos bancos
a que anteriormente pertenciam, salvo· o caso excepcional de violencia. Não importa para o caso indagar si a incorporação dos pri vilegios dos bancos, decahidos ela faculdade ele emittir, imposta pelo artigo 4° da lei 183, de 23 de setembro ·de 1893, lhes dá ou não direitos
á indemni-saÇão e, aliás, o art. 5° da mesma lei não só o reconhece,
mas até regula o modo de tornal-a effectiva; o que a Oommissão quer
sómente assignalar é que por força desse mesmo art. 5° a transf erencia
das su.as erniissões e respectivos lastros só póde ser feita mediante accôrdo com esses bancos. Emquanto tal accôrdo não fôr feito, parece
á Oommissão, não póde o Governo assenhorear-se desses· lastros e convertel-os como manda a lei, como quer o projecto ora submettido ao
~eu estudo e como muito convém aos interesses do instituto por ella
creado, cuj o ultimo balanço inscreve no seu activo as apolices con:,rertidas e os juros que devem existir no T hesouro, ·e realmente não
ex~stem, como todos saõem e o Governo confessa.
Ao Sr. ministro da Fazenda parece que a conversão não depende
de indemnisação (Relat. pag. 71) que .S. Ex. não reputa obrigatoriamente estatuida no art. 5° da lei, tid·o por S. Ex. como méra
autorisação de que o Poder Executivo póde ou não u sar. A' Oommissão parece, não só pelo texto da lei, como ainda pelo seu processo
.historico, que, divergindo essencialmente nisso do decreto de 17 de
dezembro, a lei de setembro expressamente rconheceu .os lastros como
propriedade d-o·s bancos e estatuiu, como condição p reliminar, para
o funccionamento de seu mecanismo, a transferencia .desses lastros,
.mediante accôrdo.
A Oamara, tomando conhecimento d a situação ir regular que taes
duvidas e i ncertezas determinam, dar á naturalmente á questão. a
solução que mais conveniente fôr ao interesse publico; pelo que é
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,a Commissão de parecer que o projecto n. 212 entre na ordem dos
t'rabalhos.
Sala das commissões, 17 de outubro de 1895. - João Lopes,
iwesidente. - Alcindo Guanab_am, relator. ---:- Augw~o Severo. .
Lauro Miiller. - F. P. Mayrink. - Serzed!ello Oorrea,, com restncções. - Paula G 1.(,imJarães, vencido. - Benedicto Leite, vencido.
Paul,ino de Souza Ju1úor, vencido, com voto em separa:do.
0

O art. 1° do projecto tem em vista interpretar o art. 6° da lei
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893. Não concordo, porém, com a
interpretação dada.
Voto do Sr. PauDiz o citado art. 6º:
§M o ·d'e Souza
"Todo o lastro dos bancos emissores, existente em ouro ou em ap.oirices, será convertido
em apolices de capital e juro ouro, do valor nominal de 1 :000$ cada
uma, vencendo o juro de 4 % ao anno, pagos semestralmente. O ourü
será calculado ao cambio do dia ela conversão e as apolices pelo seu
valor nominal."
O art. 1º do projecto interpreta as palavras lastro dos bancos
emissores exti'Stente em miro ou em apolices pelas seguintes: "tO'do o
la>Stro eff ect~v:amente depositad9 até 17 dJe deze1mbro de 1892 para
base das emissões bancarias".
A questão ou cluv~cla, que es,sa interpretação 1se propõe resolver é a seguinte : está comprehendida na disposição do art. 6° da /
citada lei a somma de í: 2. 600 . 000 que, devendo entrar para o The8ouro como lastro das emissões, ficaram, a titulo ele emprestimo, em
poder de alguns dos bancos eniissores? O art. 1° do projecto decide
affirmativamente.
Entretanto, não está isto nas palavras da lei interpretada, pois
essa parte do lastro, na data da lei, não era exist•e nte no The.smiro
em ouro ou em apolices.
Tinha, pelo emprestimo, sido convertida em um direito de credito em favor do Thesouro; mas credito não é ouro nem apolice. Cumpre accrescentar que, segundo diz o· ministro, essas í: 2. 600. 000 nunca
tiveram entrada effectiva nos cofres do Thesouro (pag. 44); não houYe portanto a tradição essencial do deposito. Como pois ha ele o
Governo fazer a conversão de um !astro que nunca foi depositado
e portanto ' nunca existiu no Thesouiro? O lastro nunca existiu, porque, consistindo no deposito ou detenção material das apolices ou
do ouro a segurança das emissões, é elle essencial á natureza daquella
garantia: quando desapparece o deposito, o ouro ou as apolices perdem a natureza de lastro. O mes1D.o quando esse deposito não chegue
a se effectuar. A interpretação, e111 sentido contrario, dada pelo decret·o do Poder Executivo n. 1. 553 E ele 30 de setembro de 1893, não
·tem importancia, pois o Poder Executivo não tem attribuições para

38interpretar authentAicamenfJe os actos do Poder Legislativo. Diz o p·a·
recer dia illustrada maioria da commissão :
"Pouco importa que esse·s lastros existissem realmente
no Thesouro, porque os que foram effechvarmente depositados deviam e~xistir; e si porventura delle;, se utilisou o
Th~souro, fel-o abusivamente, sem que a sua responsabilidade por elles se enfraquecesse de uma linha siquer."
1. 0 E' singular discutir-se si quando a lei citada diz exisbissem
queria dizer exi.stis'Sem realrrvervte; si existe, é realmente; si não é realmente, não existe.
O pensamento da lei não podia; sem absurdo, ser outro .s inão este
- existissem realmente.
2. 0 O parecer suppõe que as alluelidas ;t 2. 600. 000 f om;m effectivamente depositadas, quando, segundo as palavras do m>iniistro:.
já citadas (pag. 44 d'O relatorio), "é sabi·do que do lastro de ouro,
ceTca de ;t 2. 600. 000 não tivemm entrnda eff ectiva no.s seus cofres
(elo Thesouro)".
Port·anto, nunca lá estiveram.
3. Que responsabilidade póde ter o Thesouro para com o supposto depositante, si o deposito foi emprestado ao proprio depositante?
A responsabilidade que existe é a do ministro, que não devia e
não podia fazer tal operação; mas desta responsabilidade não se segue que existia uma cousa que não existia : é uma questão de facto.
Razão teve pois o Sr. ministro ela Fazenda, quando, no seu relatorio _deste anno, escreveu as seg11intes palavras, com as quaes concordo:
"Parecia-me, não só pelos termos da lei como pela discussão havida no Congresso, que sómente deveria ser convertido o lastro que
realmente existisse no Thesouro, o qual seria integralisado com os
recursos destinados ao fundo de garantia. Com essa intelligencia fii!arão salvos ..grandes interesses do Thesouro."
Não po,dia ser outro o pensamento da lei. - Paul>ino de Souza
0

.JTiini0'1',

Na sessão d·e 26 de outubro é encerrada a 1ª discussão sem de ..
bate. O projecto é approvado.

Na ssesão de 11 de novembro é encerrada a 2ª ·dirscussão sem
debate. Em 12 é approvado ·o projecto.

-39SESSAO DE 20 DE NOVEMBRO
O Sr. Benedi"cto Leite diz que a questão que impressiona a
Oamara dos Srs. Deputados é d:aquellas que red amam o maior es3ª discussão ' tudo por parte dos representantes da Nação.
Recor da a discussão por occasião da reclado
mação do s Bancos regionaes e a rej eição de toprojecto n. 212 dos os projectos •apresentados.
Encarece o valor · da questão da emissão bancaria que ha muito
preoccupa o espírito dos que se dedicam a estudos desta natureza.
Lembra o projecto apresentado pelo Sr. A. Queii·oz, que tinha
por fim regular a applicação de diver sas disposições da lei de 1893,
que em seu entender não tiverem execução com prejuízo para os interesses publicos.
O proj ecto que se discute tem por fim, como declar a o illustre
relator do p arecer, por p ar te da maioria da Oommissão de Orçamento,
r.·. execução de dous artigos da lei de 1893, relativos ao destino a dar
aos lastros dos Bancos emissores regionaes.
O orador não concorda cDm o projecto 11em com o parecer do
Sr. A. Guan abar a. P elo que consta das discussões da Oamara em 1893,
os lastros naquella época não existiam mais no Thesonro.
O governo decl ar a que fez a retir ada de parte dos r eferidos laislros não só em our o, como tambem em ap elices.
Deante deste facto da m aior gravidade, o orador resolveu entrar
em -discussão sómente depois ele informações cabaes a tal respeito e
por isso as requisitou ao governo.
Sabe-se que foram retirado·s trinta e nove mil e tant os contos
em ouro para resgate ele titulos da divida publica ou emissão de 1889.
O relatorio de 1893 accusa retiradDs 50 . 000 :000$ em ouro e a poli ces para resgate de papel-moeda.
No relatorio de 1892 encontra-se o facto bastante grave de ter
..:;ido parte do lastro feito fic ticiosamente por simples emprestimo do
Thesouro ao Banco.
No r elat orio de 1894 o proprio ministro declara que teve necesflidade de vender 8.200 apelices que foram depositadas pe.Jo Banco da
União de S. Paulo.
Pelo- relatorio do a.c tual ministro os depositos foram em ouro no
valor de noventa e tres mil e tantos contDs de réis e em apol.i ces
no valor de setenta e tres mil e tantos contos de réis.
Portanto, descontando-se a parte que sahiu, deve existir ainda
ouro e a polices em deposito.
Como se affrrma 1certo que não existe mais lastro algum no
Thesouro~

Em vista disto é que o orador formulou seu requerimento de rnformações, que não lhe chegaram ainda ás mãos.
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O illustre relator do parecer .come<fOU declarando que o projecto é interpretativo da lei <le 1893, entretanto, contém disposições
completamente nov·as, em verdadeira opposição até a essa lei.
Foi estabelecido nella que só o governo, e em caso de guerra externa e com autorisação legislativa, poderá lançar mão des.se lastro,
mas o projecto se afasta disto e crêa regimen novo.
(O orador é interrompido para proceder-se a votações.)
O Sr. Benedkto Le,i'te começa a entrar na analy!'B do proje.cto e do parecer que o acompanha quando teve necessidade de retirar~se da tribuna para que tivessem lagar as votações da ordem do
dia. Fazia ver que elle era 'considerad.o como um projecto de lei interpretativo de dous artigos da lei de 23 de setembro de 1893 e que,
no emtanto, não se limitava a uma unica disposição tendente a esdarecer o pensamento do legislador daquelle tempo. Ao contrario, o
projecto introduz disposição nova, não se limita á applicação da
referida lei. Ainda mais, o honrado relator CO·n signou no parecer
uma idéa que não se a·c ha apadrinhada por dispo·sição alguma do
projecto e que, no entretanto, consta da emenda que aicaba de ser
lida na Mesa . . .
,
O honrado relator, baseando-se na lettra do art. 5° da lei de 1893,
disse que não se póde fazer a convei:são dos lastros emquanto não
se entrar em accôr do com os Bancos regionaes para serem elles indemnisados dos prejuizos que tiverem. Já o orador expendeu longas
eonsiderações neste sentido quando, não ha muito tempo, a questão
da indemnisação esteve em debate nesta Camara e cahiu em segunqa
discussão, depois da Camar-a declarar-se competente na primeira para
resolver o caso.
Não quero agora indagar si é ou não licito á Camara renovar,
nesta sessão, a questão da· indemnisação aos Ban.cos regionaes. Por
emquanto só vem á tribuna para discutir o projecto, apenas notando
que assim pensfü1do o nobre deputado não declarou em seu parecer que
havia necessidade de ser o projecto emendado nesse ·s entido.
O iHust re relator, referindo-se á lei de 1893, com muita razão
c:ensurou disposições da mesma lei e mostrou que não foi feliz o legislador, para .concluir que ha necessidade de retoques e reformas
da materia no sentido de -dar uma outra organisação ao Banco da
Republica. Porque, pois, não ·condemnou S . E x. este projecto do Sr.
Arthur Torres, que apenas se refere a dous artigos daquella lei? Só
porque estamos em fim de sessão e não podemo s emprehender obra
mais vasta? Em resposta a um aparte, o orador diz ·que se trata de
questão que interessa o meio circulante e que interessa o credito
da Republica, não podendo ser reso.1vida por emendas a um projecto
acceito pelo relator, projecto que só tem por fim consolidar uma
rdorma que o proprio relator combate .
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O nobre deput ado diz no parecer que a lei de 1893 é má e que
tem todos os defeitos de uma lei feita sob pressão; no entretanto, em
vez de. propor a sua revogação ou modificação, ao contrario, acceita
um projecto ·que tende _a dar-lhe execução.
O nobre deputado diz tambem que a conservação dos juros em
ouro nas arcas do Thesouro seria a unica vantagem da lei de 1893,
porque poderia concorrer para melhorar o nosso meio circulante e
para preparar o caminho para a conversibilidade da nota.
Com effeito, esse ponto é da maior importancia: si pudéssamo1
conseguir que se demorasse das arcas do Thesouro todo o ouro que lá
devia estar depositado, ce rt amente seria este o melhor caminho para
approximarmo-nos da conversibilidade .d as notas bancarias. Mas exprimindo-se assim, o nobre deputa·do ao mesmo tempo acceita o projecto em debate, que vis.a a conversão do ouro em apolices. O nobre
deputado está ou não está em contradicção?
Não acceitando o projecto do digno representante de Minas, o
orador vae apresentar um substitutivo_que não é uma reforma propriamente, mas uma correcção do erro em que cahiu o legislador de 1893.
A materia principal do substitutivo é condemnar a medida da
conversão, convindo que a Oamara estude detidamente a questão e
faça um exame minucioBO do assumpto para que se possa fazer uma
reforma ampla, vasta e que tire o paiz da situação anormal em que
se acha com relação ao meio circulante.
O substitutivo cujo art. 1° o orador lê é apresentado na supposição de que os dados dos relatorios sej am as unicas i nformações qu anto
á existencia do ouro nas arcas do Thesouro, &endo para lamentar que
informações requeridas pelo orador ainda nãQ tenham podido vir.
O facto de dizer-se que o ouro do lastro foi todo retirado do Thesouro
deve ser considerado 0omo um facto da maior gravidade, porque em
virtude dos decretos de 1890 os Bancos não podiam emittir sem lastro
em ouro ou em apolices, e esse lastro era a unica garantia da emissão.
·Ü art. 2° do substitutivo estabelece que o governo emittirá apelices do typo de 1 :000$ e juros de 5 % até a quantia que fôr necessaria não só para restabelecer a parte do lastro de que se tenha utilisado, calculado o ouro ao cambio do dia em que foi depositado,
como tambem para cobrir a differença entre o valor dos depositos
e das notas.
E' necessaria essa medida, visto como o governo utilisou-se de
parte do ouro e tem de restabelecer o lastro para que a emissão não
fique descoberta.
O substitutivo estabelece tambem que as apol ices emittida& em
virtude ·do art. 2°, bem como as que existem depositadas, não vencerão
juros - sem prejuízo, porém, do direito que teem os Bancos regionaes
ao juro das apolices que deposit aram, de accôrdo com o art. 4° do
decreto de 1890'. Esta disposição está de accôrdo com o que o orador
sustentou por occasião do debate sobre a indemnisação .. .
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passará a ser escripturado em nome do Banco da B,epublica para o
unico effeito de fazer face ás emissões que correm hoje por conta deste
Banco. Es3a disposição encontra justificativa na lei de 1893, que approvou ne·ssa parte a de 1892, e passou a responsabilidade das emissões
para o Banco da Republica. Ora, é preciso que haja um l:i-sti·o para
fazer face a essas1emissões e a isto é que visa o art. 3°.
Não tem o orador a menor vaidade apresentando o seu substitutivo, que só visa o cumprimento <lo dever a que póde ser modificado
conforme fôr mais conveniente; elle servirá de ponto de partida para
um estudo mais vasto "
Antes de retirar-se da tribuna justifica ainda um requerimento.
Pensa que é indispensavel pedir-se ao Sr. Ministro <la Fazenda que
venha perante a Oommissão de Orçamento annunciar francamente a
sua opinião a respeito.
·
,EJ. Ex., além da competencia que tem, poderá conferenciar com
o presidente do Banco da Republica, que é tambem um homem emineute, e trazer para a commissão as suas icléas. o proprio presidente
<lo Banco poderá comparecer tambem. Si mais tarde as medidas que
a Oamara adoptar produzirem máo resultado, os Srs. deputados poderão dizer: "Não estamos sós; o Ministro da Fazenda, que estava
em contacto mais imm0diato com o Banco e que dE:Jvia conhecer 'bem
as condições financeiras do paiz, foi ouvido e concordou comnosco;
a Oamara não procedeu com leviandade e procurou cercar-se de todos
os elementos que _podiam concorrer para que pudesse acertar." (Muito
bem; muito b.e m.)
E' lido, apoiado e pos to em discussão o seguinte requerimento:
1

Requeiro que o projecto n. 212, de 1895, volte á commissão com
o substitutivo· que apresentei hoje, e que sobre ambos seja ouvido o
Sr. Ministro da Fazenda.
Requerimento
S ala das sessões, 20 de novembro de 1895.Beri-edicto Leite.
E' lido, apoiado e posto em discussão o mguinte substitutivo:
,Ao projecto n. 212, de 1895:
O ,Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 E' conservado no Thesouro na especie em que existe
actualmen te o lastro depositado como base das emissões dos Bancos
regionae11, organisados de accôrdo com o decreto
Substitulfivo B. de 17 de janeiro de 1890.
Leite
Art. 2. 0 O governo emittirá a polices de
1 :000$ e juro de 5 % papel-moeda até a quantia
que fôr necessaria não só para restabelecer ~ parte. do lastro de. que
se tenha utilisado, cabulado o ouro do camb10 ao dia em que foi depositado, como tambem para cobrir a differença entre o valor ·dos de.
.
.
.
positos e o das not~s.
Paragrapho umco. E'Ssas ap.ohces, as·s1m corno as que existem
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actualmente ·depositadas como lastro, não. vencerão juros, sem. prejuízo,
porém, do direito que teem os Bancos regionaes que fizeram emissão
sobre a polices aos juros de que trata o art. 4° do decreto _de 17 de
janeiro de 1890.
Art. 3. 0 O lastro assim organisado passàrá a ser escripturado em
nome elo Banco da IWpublica, para o unico effeito de fazer face ás
.emissões , que correm hoje por conta desse Banco.
S. R. - Sala das sessões, 20 ele novembro ele 189 5. - Bervedicto

Leit'e.

São lidas, apoiadas e postas conjµnctarnente em discussão
seguintes emendas:

1:tS

Ao projecto n. 212, <le 1895:
Supprimam-se os paragraphos, 2° e 3° do art . 1°.
S. R. - Sala das sessões, 20 de novembro de 189 5. -João Lopes.
Ao projecto n. 212, de 1895:
Art.
Em cumprimento do art. 1° o governo entrará em 'accôrdo
com os Bancos emissores reiionaes, afim ele lhe se'rem transferidos os
lastros e emissões respectivos, como dispõe o
Emendas
art. _5° .d a lei n. 182, de 23 de setembro de 1893.
A base do accôrdo para indemnisação dos
Bancos regionaes .s erá de um terço do total dos juros, das apolices
substitu.t ivas de seus lastros, contados pelo tempo de 47 annos, que
completariam o praso de seus privilegias e calculados ao cambio de
24 d. por 1$000.
Da indemnisação deduzir-se-ha, em beneficio do Thesouro Nacional, qualquer diHerenç11 que se verificar entre a emissão de cada
Banco e o valor das apolices que produzir a conversão dos lastros
effectivamente deposita<los.
,
Fica o governo autorisado a utilisar-se para a indemnisaçãõ dos
Bancos regionaes das mesmas apolices depositadas como lastro de
sirns emissões, deduzindo do computo total dos lastros que o art. 1°
manda converter a importancia nominal das apolices de que dispuzer
para tal fim.
,
S. R. - Sala das sessões, 20 de novembro de 1.895.
Eriço
OoV3lho. - Alcilndo Guanabara.
Fica a discussão adiada pela 'hora.

SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO
O Sr. A1d\n.d!o Guana:bara _:__ Não fossem as responsabilidades
que sobre mim pe~am, como relator que fui do projecto em debatt\,
·e certamente não viria abus·ar . da attenção da Camara, neste fim de
sessão, quando os -poucos minutos que restam mal me permittirão
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A benevolencia do Sr. Presidente havia-me investido da dupla
honra de ter um logar na Oommissão de Orçamento e de tel-o, substituindo o illustre deputado pelo Pará, que tão brilhantemente tem affirmado nesta Oamara o s~u talento e competencia (apoiados); e foi
durante essa substituição que me veiu ás ·mãos, para relatar, o projecto
offerecido á consideração da Oamara pelo nobre deputado por Minas,
o Sr . Arthur T orres . Ootej ando o projecto com a lei n. 183 O, de 23
de setembro de 1893, a que elle se reportava, tão claramente me pareceu que elle mais não fazia que deitar os pingos nos i i a essa lei,
solvendo de accôrdo com ella as duvidas suscitadas pelo Sr . Ministro
da Fazenda em seu relatorio, que me julguei desobrigado de documentar largamente essa affirmativa do parecer. Parecia-me que contra o
disposto no projecto nada havia que -allegar; a impugnação a fazer,
si a su a doutrina ·não fosse acceitavel, seria contra a lei de setembro,
de que elle mais não faz sinão explanar certos pontos e deduzir certos
commentarios .
·
O meu illustrado collega pelo Maranhão, entretanto, querelloume de ter commettido varios erros no parecer, o menor dos · quaes
era ser dle um ·tecido de incoherencias e contradições. Parecia a
S . E x. que desde que eu declarava não ter grandes extremos de púxão
pela lei de setembro, para ser coherente e logico, devia não acceitar
um. project.:> cujo objectivo é fazel-a executar, mas trazer á Oamara
uma proposta de reforma. Ponderarei, entretanto, ao nobre deputado:
1°, que tambem. eu disse no parecer que o maior, sinão o unico, beneficio dessa lei - si viesse um. dia a ser executada - era a uniformisação dos lastros e d~s emissões decretada e não cumprida, .que- é justamente a facilitar o cumprimento dessa disposição que se destina o
projecto em questão; 2°, que, si em qualquer assumpto não é nunca
conveniente o prurido de reformar constantemente, nas materias desta
natureza, que por excellencia reclamam estabilidade, esse prurido não
é só inconveniente, mas perigoso.
E stas duas razões, que não carecem de mais amplo de~envolvi
mento - si sobre ellas não 'houvesse a razão suprem.a de minha incompetencia - bastariam para justificar-me da arguição do nobre
deputado. Na analyse do parecer, S. Ex. fez grande cabedal de
h aver eu dito que o legislador de 1893 houve de considerar a materia
sob pressão; e como am aparte a S . Ex. eu o repetisse, declamou
S . Ex. que isso deveria ficar consignado. Não sei que cousas extr aordinarias e terriveis teria o honrado deputado percebido através
desse conceito. E' de notoriedade publica que effectivamente o legiw
lador de 1893 agiu sob a pressão do decreto dictatorial de 17 de
dezembro de 1892, que, posto que emanado de poder incompetente,
foi recebido e cumprido como lei ·de salvação publica; e quando houve
o Congresso de se pronunciar sobre elle, direitos se haviam estabele-
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sua acção limitada ás suas linhas geraes. Agiu manifestamente sob
essa pressão; que, pois, tanto surprehendeu o honradó deputado nessa
affirmativa; que intuito o animou ao solicitar que fosse ella consignada ?
,O SR. BENEDICTO LEITE - O meu intuito era salientar que, tendo
sido a lei votada nessas condições, era muito natural que agora se
fizesse o _c ontrario do que o que V. Ex. sustenta em parecer, isto é,
que se modificasse a lei.
O SR. ALCINDO GuANAJ3ARA - O anno de 1892 viu travar-se
nesta Oamara largo e ardente deb ate sobre a materia. Prevaleceu
afinal um projecto que conciliava a opinião da maioria ; o Senado
encerrou seus trabalhos sem emittir um voto decisivo sobre ella, ·e
alguns dias depois desse encerramento promulga o Poder Executivo
o decreto de 17 de dazembro, que autorisava a fusão dos Bancos da
Republica e do Brazil qoo, dias depois, era facto consummado .
A Oommissão de Orçamento da Oamara não se conformou, porém,
com elle e concluiu o seu parecer offerecendo um projecto de encampação das emissões e resgate -do papel-moeda .
Com a autoridade de que sempre muito justamente gosou nesta
Oamara ·O meu honrado chefe e amigo, o Sr. Glicerio, exprimiu a
situação em que se achava nestas palavras: "Oollocado entr~ o projecto
que apresentei e o que motivou o parecer da Oommissão do On;amento
ol'a em debate já promulgado e que está produzindo effeitos, julga
prudente dar o seu voto a este ultimo. Já disse que não é apaixonado
pelo decret_o de 17 ·de -dezembro, nem como peça jurídica, nem como
peça financeira. Tem á vista o interesse publico que reputa estàr
gravemente compromettido." (An1vaes, 1893, vol. III, pags.).
Ao votar-se em primeira -discussão o projecto da commissão que
_destruía por completo o plano do decreto, a consciencia dessa situação
por p a1·te da Oa_mar a revelou-se nítida . nas palavras do Sr. Zama:
" Foi bom o que se fez? Pensa o orador que não. Mas seria util no
momento actual rejeitar in lVmine o decreto de 17· de dezembro ?
Acredita tambem não ... Não póde destruir os effeitos já produzidos
por esse decreto e não sabe si, -d estruindo-o, não se produzirão maiores
males do que aquelles que actualmente supporta o paiz. Nessas condições, não aconselhando a minoria, não sabe o que deve fazer pela
sua parte, porque si occasião ha em que o homem publico póde allegar
que se sujeita ao imperio das circumstancias, é esta." (Awvaes, 1893,
vol. III, pag. 32).
·
Evidentemente, pois, a Gamara não tinha então liberdade de
acção: a lei de setembro foi fei ta, como diz o parecer, sop esta pressão
e tem todós os defeitos de uma lei votada nessas condições. Mas porque não havemos de modifical-a? interpella-me o honrado deputado
pela Maranhão . E como se entende que, reputando-a manca, frouxa,
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incompleta e ineffi caz, ao envez de propordes a sua reyogação, apadrinhaes um projecto que a manda cumprir ?
Vou tratar de defender-me das accusações do meu honrado collega, Sr. P re.i>idente, e começarei por salientar que, de . todas essas
luctas anteriormente travadas, o decreto de dezembro e a lei de setembro salvaram uma conquista de gr ande relevancia: a unificação
das emissões bancarias .
O SR . BENEDICTO LEITE - Sem duvida nenhuma .
O SR . ALCINDO GUANABARA - Pois é justamente essa conquista,
que não tendo tido execução pratica até agora, apezar de haverem
já decorrido dous annos desde a lei de setembro que a consignou, que
determina e exige o projecto ora em debate. E' preciso confessar que
seria realmente ser soffrego demais, se modificassemos uma lei antes
mesmo de ter sido ella cumprida em um ponto - que e&tamos todos
accordes em considerar de grande beneficio par a o paiz. O que me
parece, pois, de grande urgencia, por ora, não é revogar a lei de setembro, é cumpril-a .
Vendo-a em execu ção é que podemos melhor notar-lhe os defeitos
e aperfeiçoal-a. ou mesmo revogal-a, si de facto não satisfizer a
nenhum. dos fin s que teve em vista o legislador. Nestes assumptos,
ainda mais especialmente que em qualquer outro, acho que da experimentação e da observ.ação é que n os advirão as melhores lições . As
noções abstractas, as theoricas, as puras doutrinas, teem-nos conduzido ele erro em erro.
Nos ultimos tempos, Sr. Presidente, muito se tem discutido a
chamada questão financeira e muitos tecm sido o& alvitres suggeridos . T anto quanto &e póde julgar de actos e palavras, o que mais
tem ferido a attenção dos Poderes Publi cas é a desvalorisação do meio
circulante, traduzida no excessivo agio do ouro; e o rnmedio mais
geralmente indicado para esse mal t.em sido a retirada e queima <lo
papel-moeda, apregoada causa de todos os males, e de cuja suppressão
se confia virá o estabelecimento da circulação metallica . Em 1892,
travou-se nesta Oamara um memoravel duello entre os que queriam
que o Thesouro encampasse as emissões bancarias e os que queriam
reorganisar o .Banco da Republica; a lucta foi renhida e vehemente ;
mas o que é curioso é que no ponto capital ela questão estavam todos
os que se degladiavam de accôrdo, pois, unanimemente ·admittiam que
a causa da depressão cambial era o papel-moeda, e o remedio que indicavam era sempre o resgate e queima de parte delle. Ora, não 'lia
medida que mais tenha sido indicada como salutar remedio á clesva lorisação do meio circulante do que essa de resgatar e queimar papel;
e não ha vez alguma em que ella tenha sido po&ta á prova, aue não
haja falhado .
•
Da ta quasi dos primeiros di;i.s da nossa nacionalidade .. .
O SR. · ERico ÜOELHO - V. Ex. quasi vae a Adão e Eva.
O SR . ALCINDO GUANABARA- . .. P ara não ir ao exemplo estran-
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geiro, tanto e tão impropriamente invocado, todas as vezes que se
tratam essas questões . Quer-me parecer que é muito mais proveitoso
estudarmos a nossa propria historia, cotejarmos os factos, as circumstancias, a época, o esforço emprega:clo e o resultado delle para
tirarmos da experiencia elo passa:clo o ensinamento do ·presente e a
lição do futuro .
Em 1836-37 a nossa situação era incomparavelmente mais
grave elo que a actual . P elo lado politico tinhamos um governo, ora
frouxo, -ora arbitrario, instavel e incerto como foi o da regencia;
tinhamos a guerra no Rio Grande do Sul com caracter muito mais
temeroso. do que a que ha pouco alli terminou, pois, estava proclamada a separação daquella província, constituida em Repuhlica;
tinhamos motins em varias provincias elo Norte, e a situação politica
elo Sul era de tal agitação, que pouco depois romperam movimentos
revolucionarios.
P elo lado financeiro , havia. seis annos que não se comprava uma
só apolice parn amortisar a ·divida externa, e Rothschild, em carta
. ao rn arquez de B arbacena, queixava-se de que "nunca esteve certo ele
receber o dinheiro para pagar os juros si.não mui perto do prazo de
pagamento; o cambio h avia cahido de 43 1 15 a 20 e 22 dinheiros, e a
Nação estava infesta da ele cobre fal sificado, de vales, con'hecimentos,
fichas, bilhetes emitticlos sem regra e sem lei, á mercê das necessidades ou da especulação . Empenhavam-se os Poderes Publicos ardentemente para melhorar tão clesastra.d a situação, a ponto ele haver sido
enviado o marquez de Barb.acena á Europa com o encargo ele perguntar aos banqueiros inglezes o que é que aqui se devia fazer para conseguir esse desideratwn .
UM: SR . DEPUTADO - E elles responderam?
O SR. ALCrnno GuANABAR.A - Responderam. Os Srs. Rothschild
clis~e r a m redondamente que não tinham nada com isso; que o seu
offi cio era emprestar dinheiro aos governos que lhes inspiravam confi ança, e que pan1 tanto era. preciso respeitar os contractos; cada um
dos outros respondeu que o Br~zil precisava. ele fazer um emprestimo '
e que, si cl-ésse· boas garantias. elles estavam ás ordens . . .
O papel-moeda que e·xistia até annos antes tinha o cur so confinado ás provincias; em 1835 h avia-se manda:do resgatar o cobre e substituil-o e a esse papel elo curso limitado por papel do E stado com
curso em todo o imperio. Essa lei, porém, já inspira<l.a no intuito de
valorisar o meio circulante, não logrou impedir que em 1837 a situação estivesse assim aggravada .
Debatendo-se com a crise que era aguda, lll'4;ida pela situação ela
Praça, que reclamava providencias por intermedio ela Junta Commercial e ·pela situação do povo que soffria, então como em 1892, como
agora, não hesitaram os Poderes Publicos em insistir na doutrina ele
que ao papel-moeda se deviam todos os males, e em julho de 1837 foi
apresentado um projecto ele lei ordenando o seu resgate e queima e
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e 1 3 l4 % aos impostos de expediente e de armazenagem; por productos de 12 loterias annuaes de 120 :000$ cada uma e pela alienação
de varios proprios nacionaes.
O projecto conver teu-se em lei, mas o resultado da lei foi nullo.
O SR. SERZEDELLO CoRREA - O erro não está na lei ; está em não
se ter executado a lei desde 183 5 até hoje.
O SR. ALCINDo GUANABARA - V. Ex. verá que é exactamente
executar taes leis que é impossivel. Era aliás o que dizia, discutindo
13ssa de 1837, o Sr. Hollanda Cavalcanti .
" . . . quizera que S. Ex . o Sr . Ministro da Fazenda informasse
si não ha alguns impostos adjudicados a esse resgate?
O Sr. Alves Bm11co (Ministro da Fazenda) - Ha.
O Sr. H olla1vcla - Tem-se resgatado ?
O Sr. Alves Bmnco - Não.
O Sr. H olla11da - Entáo, que mais se quer ? Teem-se applicado
impostos para o resgate do papel; e tem-se feito i_sso? Não. E por
que? N a1:·ura«menf.f, porque as rendas não chegam; e eu creio que toda a
renda que fôr applifcada não ch:egará."
O Sr. Hollanda via as cousas pelo aspecto da verdade. Apezar
da lei, a situação não melhorou; chegava-se a 1839 a braços com as
maiores difficulda:des; e eu serei forçado a repetir isso como um estribilho ao passar essa r apida vista de olhos sobre o passado, que ao
menos servirá para que não se continue a attribuir uma situação, que
é filha de taes factos, a simples mudança da fórma de govemo.
(Muito bem . )
O SR. ERico COELHO - Presta V. Ex. um grande serviço á
Republica.
O SR. ALCn~rno GUANABARA - A lei de 1835 já não podia ser
applicada em 1839.
O Ministro da Fazenda, aterrado deante de um ikf~cit de
9 . 000 :000$000, pedia á Camara para suspender o resgate do papelmoeda e applicar ás clespezas 01,dinarias o imposto a isto destinado ;
e a Camara não só lh'o concedia, como decretava para cobrir o
deficit . . . uma emissão temporaria de papel-moeda!
Uma commissão elo commercio representou á Camara em favor da
emissão e argumentava. com a necessidade crescente de meio circulante
que tinha o mercado assignalando a improficuidade do recurso de resgate, pois que "apezar de resgata.do, o papel não augmenta o valor
restante . "
Em 1840, Alves Branco, Ministro da Fazenda, nomeou uma commissão, de que ·fazia parte Salles Torres Homem, incumbida de
examinar essas questõus e preparar um trabalho para ser presente
ao corpo legislativo . Os quesitos apresentados a essa commissão foram
apreciados em um parecer em que se encontram conceitos e opiniões
que merecem attenção. Tomari a a liberdade de ler alguns trechos :
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exactamente e invariavelmente ao nivel de um p adrão monetario effectivo para evitar o "mal de oscillação continua de valores", mas é
preciso que não haja em tempo algum, em parte alguma do imperio,
uma falta de numer ario que retarde, difficulte ou impeça as multifarias transacções do co111111ercio.
Deve-se cuidadosamente evitar de causar um "vasio" consideravel
de 111eio circulante.
Ora, a queima do papel, ao passo que em nada contribue para
effectuar o grande requisito da fixação de valores, produz todos os
inconvenientes da escassez de numerario.
De todos os modos de melhorar o meio circulante que se te111
apresentado, parece na verdade o mais inadequado.
A sufficiencia de 111eio circulante não é menos i111portante que a
i111mutabilidade da medida de valor; e si o ouro e a prata nos asseguram, esi:a é quasi impossivel, por mais que digam os inimigos de
"trapos", obter aquella sem o auxilio ·de p apel-moeda .
Não é a quanti.dade dessa moeda gyrando no imperio, mas a
pouca esperança de vel-a resgatada por valores reaes dentro de um
prazo r azoavel, que é a causa .ele seu descredito.
Um principante da Praça do Rio de Janeiro sabe que ainda que
amanhã se queim asse a metade ou mesmo a totalidade elas notas que
alli circulam e não existissem ao mesmo tempo nem café, nem assucar, nem ouro, nem outros productos do paiz no mercado, ou, o que
vem a ser o mesmo, não houvesse quem sacasse sobre a Europa, o
cambio, não obstante o desapparecirnento das notas, baixaria e isso
coúsidera velmente " .
O SR. SERZEDELLO OoRREA - Estou em completo desaccôrdo.
O SR . AuGusTo SEVERO - E' um bello ·e sabio parecer. (Trocamse outros apartes.)
O SR. ÂLCINDO GUANABARA - O :Ministro da Fazenda ela época
conformava-se com esta doutrina, aliás, absolutamente verdadeira
(ha apartes); e no relatorio apresentado e111 1840 expunha-a com estas
palavras:
"0 maior inconvenien te ela circulação ·do papel-moeda vem de
não ter elle valor intTinseco e por isso o principal empenho do governo devia consistir em dar-lhe esse valor . A amortisação pela queima
não pôde chegnr a isso e se contin'l.w1· cité ser o papel reduzido á m l'> tarl!e segui1'-s'e-h.a i/,aqiii wni;a orise igwal a um'a b'ancarota."
O recurso suggerido então por Alves Branco era ree111ittir-sc
dous terços do papel já queima-do para se adquirir barras de ouro
que deviam ser depositadas na Caixa {la Amortisação, para que o papel
"que não excedia ás necessidades da circulação'', representasse valores
reaes. Nada, todavia, se fez e continuou em. vigor a lei da quei111a.
Foi p.o r essa época que o Sr. D. Pedro II se declarou maior; e a
situação - aqui est~ o estribilho - eni cheia de difficuldades.
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A Camara sabe qual era a situação politica que determinou a
conspiração de palacio que triumphou com o golpe da maioridade.
A financeira era igualmente grave: accumulavam-se deficits e só
nesse anno de 1840 votaram-se creditos especiaes na importancia de
cerca de 18. 000 :000$000. Estava-se, entretanto, em paz e a ascenção
ao throno do Sr. D. Pedro II fez serenar as paixões exaltadas no
tempo <ia regencia .
No emtanto, no anno de 1841, o Ministro da Fazenda vinha solicitar da Camara - que lh'a concedia - autorisação para tomar por
emprestimo á caixa das rendas applicadas á queima do papel-moeda
todas as sommas que se arrecadassem para esse fim e que se emittissem. notas, com.tanto que a sua importancia não excedesse ás sommas
até então queimadas que eram de pouco mais de 4.000 :000$000.
Eis aqui o resultado pratico da primeira applicação da decantada medida do resgate e queima do papel-moeda. Não se póde desejar
mais evidente deníoristração da incapacidade do recurso para produzir
o resultado que delle se espera . Sem graves complicações políticas,
sem guerra ou com.m'Jções de qualque1:. natureza, na normalidade da
vida constitucional, quan:do apenas se havia logrado queimar quatro
mil contos, eis que o governo V('m solicitar, não só que se suspenda o
resgate. mas que se reemüta esse pouco mesmo resgatado !
O SR . MAYRINK - E' o que nos vae acontecer muito breve.
O Sn. ALcmDo GUANABARA - Em 1844, o Ministro da Fazenda
declarava que muitas leis haviam sido feitas, mas tendo sido todas
ellas abandonadas, as cousas teem continuado no mesmo estado e
empoeirado ! !
"Entendi, dizia elle, que não cumpria o meu dever sem. chamar
toda a vossa attenção a esse importantissimo objecto, porque se de
1836 para cá, isto é, o periodo de oito annos, tem. o cambio baixado
desde 40 até quasi 25 (o que mostra que não é agora que se vê pela
p rimeira vez tão grande depressão cambial ) póde com razão temer-se
que seguindo o mesmo systema, elle chegue em 1853 a 5 pence por 1$,
com gr ave detrimento nosso."
E sse Ministro da F azenda, que era o Sr. Alves Branoo, volvia
as suas idéas de instituir um fundo metallico de garantia para o papel
no intuito de valorisal-o e indicava a serie de medidas a tomar p ara
isso. Mas o que toda a gente entendia que era preciso, era pura e
simplesmente resgatar o papel-moeda.
Apezar de todos os desastres anteriores, da demonstração palpavel
de que esse resgate não só era uocivo, mas que era impossivel, a
opinião firmada, segura, estabelecida, incontrovei·sa, era que a baixa
do cambio não nascia sinão do papel-moeda . Dessa opinião resultou
logicamente a lei de setembro de 1846. Tem dous ar tigos, mas é uma
maravilha. Pelo primeiro quebrou-se o padrão da moeda: -0 cambio
h avia-se despenhado das alturas do par, que era 43 1 l5 d. por 1$
ao charco de uma taxa variando entre 22 e 24 d . ; decretou-se que ~
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simplicidade, cer tos como todos estavam de que o cambio cahia porque havia papel-moeda demais, ordenou-se pelo art. 2° que, quando
essa baixa se dfase, resgatasse o governo papel até que de novo o
cambio subisse. Era uma especie de bomba aspirante, um syp'hon
que se installava no Thesouro.
O SR. SERZEDELLO CoRREA - Foi uma .lei de grande sabedoria.
( H a muitos apartes. )
O SR. ALcINno GuANAIJARA - Seria a mais engenhosa das leis, si
fosse verdadeiro o principio em que assentava . Não fallo da quebr a
do padrão, porque não póde ser a isso que o nobre deput;ado chama
sabio. Sob esse aspecto, foi a lei da bancarota . Seria, sem duvida,
engenhoso si para manter sempre o cambio ao par, não fo sse preciso
sinão queimar o p·apel de um lado e ver de outro a columna cambial
subir como a de mercurio no thermometro a esse calor . Logicamente,
si o cambio subisse além do par, bastaria uma ducha gelada de emissão de papel para obrigar a columna a descer ao ponto fixo de 27 .
P u ra. phantasia, Sr. Presidente, mero sonho, que em breve os fàctos
se encarregaram de destruir por completo!
Em virtude dessa lei, nem uma só nota foi retirada . Que pensais
que aconteceu? Que· o cambio continuou a baixar? Que, ao menos,
se manteve na taxa baixa que accusava anteriormente? Ao contrario,
senhores, o cambio subiu e foi além do novo par . Eis aqui as proprias palavras com que, no anno seguinte, o Ministro da Fazenda
referia o caso ás Camaras :
"As circumstancias do paiz teem sido sufficientemente prosperas
para que o cambio, que ao tempo da discussão da lei se achava de
26 314 a 27, tenha subido a 28,5 e a 30 pence por 1$ nas principaes
Praças do imperio, elevando assim o valor do papel em. relação aos
dos metaes nobres; o que tem até agora tornado di_s_pensavel a autorisação que concedestes ao governo de retirar por meio de operações de
credito qualquer somma de papel circulante. "
Carecemos de melhor d~cumento de que a acção do papel-moeda
sobre o cambio é por assim dizer nulla? Vemos que se considera excessivo esse papel; vemos . que se firma vigorosamente a convicção de
que só a sua retirada determinará a alta do cambio; decreta-se a lei
que estabelece no Thesouro permanentemente uma bomba aspirante
de papel, um anno depois, apezar de se não h aver retirado uma só
nota, de não haver a bomba funccionado nem um instante, o cambio
sóbe e vae muito além do par . Não é evidente que se elle se detinha
baixo era por outras causas, que foram removidas ou compensadas ~
O SR. SERZEDELLO CoRREA dá um aparte.
O SR . ALcrnno GuM-<ABARA - Chegava-se por esse facto á contraprova de que essa mésinha do rcs.gate e queima do papel era imprestavel. Errava-se quando á quantid·ade do papel attl'ibuia-se a baixa
do cambio; errava-se quando, para evital-a, mandava-se resgatal-o.
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iunumeras são n a n ossa historia as veze·s em que, apezar do resgate,
o cambio desceu. O nobre deputado não suffraga esta doutrina. E'
uma opinião que eu respeito, apezar de ver ·que todos os Ministros
da Fazenda deste paiz, todos, desde os primeirós dias do imperio,
por maior que tenha sido a sua. capacidade, como Francisco Belisario,
por exemplo, ·cuja memoria invoco sempre com a maior veneração,
cuja perda é uma das mais sensi veis para o nosso paiz (apoiados) e
cuj a competencia é reconhecida geralmente, todos os que teem .defendido e praticado a doutrina do nobre deputado e teem posto em pratica o resgate e queima do papel, teem sido obrigados a confessar
tacitamente a inefficacia da medida, poTque, por um que queimam,
h a dous que são forçados a reemittir. (Ap.O(i,ados.)
Já está, porém, excedida de muito a hora; e nem eu desejo abusar
da benevolencia de meus illustres collegas (não apoiados), nem posso
resumir em alguns minutos o que tenho a dizer. Assim, rogo a V . E x.,
Sr. Presidente, ·que consinta que eu conclua amanhã .
O SR. PRESIDENTE - V . Ex. poderá ficar com a palavra para
amanhã.
O SR. ALCINDO GUANABARA - Muito agradeço a V. Ex.
Fica a discussão adiada pela hora.

SESSÃO DE 25 DE N OVEMBRO
O Sr. Erico Coel'ho - Sr. Presidente, mo tivo de molest ia i m·
pediu de comparecer á sessão de h oje o oi·ador que me precedeu na
tribuna, ficando assim a Camara, pelo que acabo de informar com
conhecimento de ·cau sa, privada de ouvir uma das palavras mais brilhantes e autorisadas em materia financeira entre nós outros deputados. (A potiados.)
Estou na obrigação de justificar a emenda que apresentei ao pro ject o que mereceu ser subscripta pelo meu amigo, o Sr. Alciud o Gua·
·
nubara, relator ·do parecer da com.missão.
Fal-o-he:ii em breves palavras,. visto como a hora está acleantada
e convém encerrar este debate, afim de ser presente a emenda, assim
como o substitutivo apresentado pelo meu amigo e comp anheiro de bancada, o Sr. Belisario de Souza, á commissãa para d ar parecer o mais
cedo possível, porquanto a materia é dessas que exigem decisão prom·
pta do Congresso.
A menos que não incorra em uma capitulação de consciencia-, a
Oamara está na obrigação de dizer a ultima palavra sobre o assumpto depois do que se tem pa·ssado.
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Senhores, já tive occasiao de cr1tlc81r o proreedimenito do governo pelo facto de pedir ao Congresso uma 2ª edição da lei de 23
de setembro, por achar a 1ª confusa e hesitar na sua execução.
E' irregular o comportamento do governo. O Poder Executivo ao
applicar a lei ipso facto interpreta-a de qualquer modo.
Si as partes não se conformam com a interpretação da lei dada
pelo Executivo, tem o recu rso ·de protestar perante os Poderes Leg~slativo ou Jucliciario.
No caso, si o governo, ao cumprir a lei, interpretasse-a mal, em
prejuízo dos interesses do Thesouro, ao Congresso corria o dever de
responsabihsal-o pela má intelligencia e execução da lei.
Receio que, vingando o precedente, tenhamos d aqui por deante,
todas as vezes que a lei não fôr sufficientem.ente explicita a juízo
do governo, pe1,clas de tempo com adiar a solução de questões palpitantes de interesse, como esta da unificação das emissões e reconstituição dos lastros bancarios.
Não tenho responsabilidade a1guma, respeito a creação dos Bancos regionaes, emissões, que foi obra do governo provisorio; pela
contrario, tive occasião de, no Congresso Constituinte, allud.ir á nece~siclade de certas unidades da federação, a .s aber, a unidade eleitor al, a unidade judiciaria e a unidade de emissão bancaria e então
louvei o acto do Sr. Ruy Barbosa que, de principio, pretendeu constituir um ·SÓ instituto emissor, sob fiscalização dos Poderes Publicos.
Qu'ando, em 1892, se tratou da reforma bancaria, pretendendo
a digna Commissão de Orçament o de então reviver a lei de 24 de
novembro de 1888, e se discutia pelos jornaes desta Capital a conveuiencia ele fundiT o Banco da Republica dos E stados. U ni·dos do Brazi] com o Banco do Brazil, tive occasião de subscrever, com outros
Srs. Deputados, um projecto que reorgani sava o primeiro desses institutos de credito, creaclo pelo governo provisorio da Repuhlica como
H,gul arisaclor elas emissões e restringindo a moeda-papel á somma em
circulação e sem cogitar de indemnisação dos Bancos regionaes emissores pela transferencia de seu s lastros ao Banco da Republica. No
correr dos debates, surgiu um sub stitutivo, assignado pelo leader da
maioria desta Camara, o Sr . Francisco Glicerio, por mim e outros
Srs_ deputados, em virtu de ·do qual o governo teria de, por amigavel composição cum os Bancos regionaes, operar a transferencia dos
respectivos lastros ao Banco da Republica, e essa determinação vin~ou n a proposição que da Camara subiu ao Senado.
A Camara sabe o que resultou dessa proposição, que não chegou
n ser debatida no Senado, visto como essa outra Casa ·do Poder Legislativü recusou-se a prorogar a sessão e durante · as férias do Congresso o governo expediu o decreto de 17 de dezembro de 1892, que
fundiu o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil ao Banco
do Brazil, unificou a emissão e autorisou o Ministro da Fazenda
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a se apossar dos lastros dos Bancos regionaes e convertel-os, assim
como os do extincto Banco da Republica em apolices de 1 :000$ capital e juro de 4 % em ouro. F-0i esse decreto dictatorial, vel.'dadeiro
ukase financeiro, emanado de poder incompetente como era o Exe·
cutivo, no intervallo das sessões, quando a Constituição da Republica
confere ex:clusivamente ao Congresso legislar em materia de emissão bancaria, que o Congresso scinccionou por acto de 23 de setembro
de 18ü3, cleante do facto consumado, afim de evitar mal maior; porém, em UJI1i ponto revogando o decreto de 17 ·de dezembro, quero dizer que, em vez do governo se apossar dos lastros dos Bancos regionaes
e transferil-os ao Banco -ela Republica, como garantia da emissão conjuncta, a lei determinou explicitamente no art. 5°, como estava na
propo sição da Camara n. 183 H, de 1892, que o governo ficava autor-isado a entrar em accôrdo com os diversos Bancos regionaes para
transferencia de suas emis3ões e respectivos lastros ao Bane-0 d·a Republiêa do Brazil.
Poitanto, aquillo que c-0nstituia a.ssumpto de amigavel composição entre o governo e os diversos Bancos, nos termos da reforma votada pela Camara, a qual em cami11ho para o Senado ficou prejudicada pelo decret-0 de dezembro de 189 2, passou a ser materia de imposição, conforme e·ste acto dictatorial do governo, no intento de
apossar-se dos las tros dos referidos Bancos, independente de accêrclo
prévio, para terminar, conforme a lei ele 23 ele setembro de 1893, em
composição amigavel, por outra. em accôrdo entre o governo e os
Bancos, antes ele unificar -se a emissão e reconstituirem-se os hst.ros;
dependendo a transferencia de emissões e lastros ao Banco ela Republica d.o Brazil dessa condição.
O governo do marechal F l oriano Peixoto não realizou o accôrdo
sinão com o Banco de Credito Popular, e o governo do .fü·. Prudente
de 1Yforaes recusou-se a entrar em amigavel composição, dixando de
executar a lei no tocante á transferencia de emissões e lastros e á
conversão destes, como está determinada por acto ·do Poder Legisla ti vo.
O ·digno deputado pelo Maranhão, meu amigo, o Sr. Benedicto
Leite, estranhou que esta emenda tivesse surgido na 3ª discussão do
projecto, e disse que a Camara tinha sido surprehendic1a por ella. Não
Yejo que haja nisso motivo de extranheza, pois o Regimento permitte
que sejam apresentadas emendas em 3ª discussão, e, depoi.g de insruidas pelas commissões competentes, sejam obj ecto de deliberação d:a
Camara.
O SR. BENEDICTO LEITE - Não fiz censura a V. Ex.
O. SR. ERrco COELHO - Não fez censura a mim, nem a podia
fazer a ninguem neste particular, visto como o facto de apparecer
emenda em 3ª discussão de um projecto não significa, ·da parte dos
seus si"natarios, empenho em subtrahil-a a-0s tramites regirnentaes.

Foi, portanto, muito a tempo o apparecimento da emenda, que
aliás já ·Se annunciava nos proprios termos do parecer ·do digno relator.
A emenda não fez mais do que dar fórma a um dos considerandos
do brilhante parecer da maioria da Commissão de Orçamento e tanto
assim que o Sr. Guanabai·a dignou-se de subscrevel-a.
O governo, não digo qUJe haja escrupulisado em entrar em
.accôrdo com os Bancos; mas tem hesitado sobre a base desse accordo
e pretende cobrir-se com a responsabilidade do Poder Legi1slativo,
.submettendo a lei de 23 de setembro a nossa reconsideração, afim de
dizer o Cong1lesso em termos precisos como e com que recursos o
governo deve dar execução ao art. 5°, da lei de 23 de setembro de 1893.
O illustre representante pelo Maranhão, a que ha pouco me referi, ao começar o seu discurso considerou prejudicada a emenda, visto
como eUa renova nesta sessão materia que já foi objecto de deliberação da Camara, invocando contra a emenda, afim de ser ena rejeitada in limine, o art. 40 da Consti'tuição ·da Republica.
Peço licença a V. Ex. para oppor-lhe contestação. Trata~se de
nma medida financeira que bem podia fazer parte da lei orçamentaria .
Um credito que o Congresso votasse neste momento para o governo desempenhar•se desse encargo de indemnisação aos Bancos emissores, teria perfeito cabimento ne·ste fim de sssão, a ·despeito da Camara já ter cogitado da materia e rejeitado diversos alvitres (Apoia-

dos.)

Portanto, não se póde argumentar que •a emenda seja inacceitavel
elo pónto rde vista constitucional.
Não se trata de renovação de projecto de lei, mas de uma providencia financeira, que, como quaesquer medidas de interesse politico,
póde ser renovada na mesma sessão.
Quando se discutiu o parecer sohre a indemnisação dos Bancos,
elaborado: pelo representante de Minas, o meu am~go, o Sr. Mayrink,
.o meu companheiro de bancada, o Sr. Alberto Torres, levantou a prejudicial de saber · si ao Congresso caberia resolver ·a s hesitações do
governo, ou ·si, uma vez lançada a. lei de 23 de setembro de 1893,
cumpria aos Bancos interessados dirigirem-se ao Poder Judiciario a
i·eclamar providencias no sentido da indemnisação devida pela cassação de seu s p6vilegi'os, antes de entregarem seus la·stros ·ao governo.
Então, opinei e votei pela prejudicial.
·
Entendo que nós não estamos aqui para servir ao Poder ExeC'utivo varias edições legislativas; porque, si pega este precedente, o
governo. a·s sim póde pr.o telar indefin'i.:damenteJ ·a exeicução dias leis,
embora as sanccione, isto é, ·a cada norma legislativa elle póde dizer:
explique,se melhor, devolvendo a lei e protelan·do ·a execução de medidas inadiaveis.

1Senhores, cada poder deve assumir a responsabilid·a·de que lhe cahe
ex-vi da Constituição.
O SR. BENEDICTO LEITE - V . Ex. nega a competencia ao Congresso?
O SR. ERicO CoELHO - Não nego competencia ao Congresso .
.Achava cur~al que os internssados se dirigissem ao Poder J udiciario.
O Poder Executivo devia dar cumprimento á lei de 23 de setemb;t·o de 1893, como a comprehendesse . . .
O SR. BENEDICTO LEITE - A questão que foi lançada na Gamara
foi a seguinte: a Camara tem competenci:a para legislar ainda .sobre
este assumpto? Esta é que foi a preliminar.
O SR. ERico COELHO - Votei pela preliminar, mas não essa;
pois, estando em via de execução a lei de 23 de de ·setembro de 1893,
não nos cumpria dar ao Poder Executivo interpretação da mesma,
como segunda edição de lei, mas sim ao Poder Judiciaria incumbia
resolver, .caso as partes interessadas a elle recorressem, em bem dos
seus direitos .
Foi este o meu modo de pensar. A Camara, porém, reconheceu
que ella devia explicar o que porventura havia de confuso na lei aos
clhos do governo, isto é, preferiu dar segunda via da lei de 23 de set.embro de 1893, antes que .deixar o governo preso de hesitações para
E;xecutar a lei em todo os .seus pontos.
Sr. Presidente, é preciso acabar com isso. Cada Poder no seu
galho (riso). Congresso, Governo e Justiça, assuma .c ada um a responsabilidade que a Constituição lhe attrihue.
Neste momento, por exemplo, observa-se um facto anormalíssimo
em questão ele. responsabilidade politica.
O honrado Sr. Presidente .d'a Re·p ublica entende que o Thesouro
não tem capacidade para pagar pensões a viuvas de militares e outros servidores da Patria; mas S. Ex., em vez de vedar .s inão sanccior.ar essas resoluções legislativas, deixa correr o prazo constitucional,
não interpõe o veto nem as sancciona; de sorte que, uma serie de dei.:retos está sendo pre.nnulgada pelo presidente do Senado, recusandose o Pre·s idente da Republica a desempenhar o papel que a Con&tituição lhe obriga, isto é, o de collaborar com o Poder Legislative na
c0nfecção das leis, dizendo sim ou não, isto é, sauccionando-as ou ,vetando-as.
Senhores, é preciso acabar com isto .
Quando um cidadão sobe áquellas alturas, ·deve ter bastante consciencia de si, no desempenho <lo seu papel, para assumir a responsabilidade de seus actos, como homem publico, por mais grave que
seja a natureza de qualquer delles.
O SR. P ADUA SALLES - Parece que o silencio do Sr. Presidente
da Republica importa em uma censura a esses projectos.
O SR. ERrco CoELHO - Permitta o digno deputado por S. Paulo
que eu conteste ao Presidente da Republica o direito de infligir de
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qualquer modo censura ao Congresso Nacional, que na ·s ua sabedoria e
intensão patriotica vota pensões ou o quer ·que seja.
O Presidente da Republica póde, dentro dos limites constitucionaes, vedar os actos legislativo·s; _mas furtar-se á obrigação de sanccionar as leis ou resoluções do Congresso por systema ou por birra,
isso sim, é digno de rep_aro.
A hypothese da p1;omulgação pelo presidente do Senado é eventual, para uma ou outra vez, quando ao Poder Executivo escapa sanccionar lei ou resolução no prazo constitucional; não é norma nem
deve offorecer~lhe tangente para fugir á responsabilidade e menos
expediente para manifestações de desagrado da presi·dencia da Republica ao Congresso.
O Presidente da Republica não quer sanccionar, mas tambem não
quer vedar as pensões para não passar por homem sem entranhas,
adverso a manifestações de gratidáo posthuma aos militares.
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Procedendo assim, viola a Constituição. (Apovados gemes.)
O SR . ERrno COELHO - Repito, é preciso que cada poder assuma
a responsabilidade que lhe cabe .
Sei que nos corpos collectivos a responsabilidade é {lifficil de
apurar-se; mas quando o poder se acha personificado em um só
cidadão a cousa é facil, a todo tempo. (Apoiados. )
Ha dous annos que o art. 5° da lei de 23 de setembro de 1893
espera execução; ha dous annos •que estão fundidos o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil e o Banco do Brazil; ha dous
annos que está decretada a unificação e conve11são· das emissões;
entretanto, os lastros· dos Bancos regionaes ainda não foram transferidos para o Banco da Republica do Brazil; porque o governo
ainda não se achou com coragem de enfrentar essa questão, essa
grande responsabilidade.
Indagando, escogitando qual possa ser o motivo que impede o
governo de .dar solução qualquer com interpretar a lei de 23 de
setembro, não atino, Sr. Presidente, com as razões da protelação .
O governo está na obrigação -de entrar em composição amigavel
com os Bancos, e não levasse a effeito esse accôrdo, por achar que as
pretenções dos Bancos regionaes eram desarrasoadas, cumpria
trazel-as em Mensagem ao Congresso com o seu parecer.
Mas, em vez ele diligenciar por esse accôrclo, hesitou um anno
inteiro em dar cumprimento á lei, tratando-se de materia de relevancia, como é a reconstituição dos lastros da emissão bancaria.
Ouvi explicar nos· corredores -da Camara que o Sr. Ministro da
Fazenda ·dissera que sendo paulista, assim como o Presidente da
Republica, e entre os Bancos emissores que esperam a indemnisação,
contan'do-se o União de S. Paulo, SS. EExs . . escrupulisavam, para
que não se dissesse que se fizeram na vasa do Banco _União para proteger os capitaes paulistas.
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Ora, não sendo isso crivel, ~ou o primeiro a repellir a versão,
pois considero SS. E Exs ., cuja probidade está acima de suspeições,
com bastante confiança em si mesmos para não anteporem preoccupações pessoaes a interesses de ordem financeira da Republica.
Entretanto, Sr. Presidente, vejo-me intrigado, não sabendo ao
certo a que ordem de considerações obedeceu o governo até agora,
hesitando, j á não digo na execução completa da lei, mas. nos primeiros
passos, afim de chegar a um accôrdo com os Bancos emissores regionaes.
O SR. BENEDICTO LEITE - O governo já deu o primeiro p asso,
mas os Bancos não acceitaram.
O SR. Emoo OoELJ:Io - Não qualifico de primeiro passo o
ultimaf>um que o governo formúlou quanto ás indemnisações; tanto
mais quanto declarou que a lei de 23 . de setembro era obscura e o
Thesouro carecia ·de recursos para levar a effeito o accôrdo com os
Bancds.
O SR . BENEDICTO LEITE - Não apoiado .
O SR. Emoo ÜoELHO -E' o que consta do relatorio ·do ministro.
O SR. BENEDIOTO LEITE - Os interessados pediram ao gQverno
que remettesse a questão ao Congresso .
O SR. ERrco ÜOELHO - Sr. Presidente, a Oamara Jª tem conhecimento da emenda e a hora estando quasi a findar-se nada mais
accrescentarei. Entendo que o Congresso não póde protelar a resolução da materia, e por isso . não concorrerei para que o debate se prolongue, guardando-me para quando a emenda voltar, informado pela
commissão, defendel-a com desenvolvimento. (Muito bem; muito
bem.)

Fica a diada a discussão pela hora .

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO
O Sr. Aldndo Guanaba·ra - Venho hoje á tribuna com sacrificio de saudl'} ; e não o allego para encarecer o cumprimento do dever,
mas p ara ainda mais fundadamente impetrar a benevolencia da Oamara, que nisso verá a justificação de minha ausencia na sessão de
hontem .
Demonstrava nessa sesS:ão, Sr. P,residente, que a panacéa do
retigate e queima do papel-moeda, tão recommendado como o primeiro .
e principal remedio a dar a desvalorisação do meio circulante, ou
nunca havia passado da lei para a effectividade pratica ou havia
falhado quantas vezes posta á prova.
Decretada em 1837 e ed:fectuada em pequena parcella, era em
1841 annullada por emissão superior ao qwantum queimado; decretada em 1846, não foi liliquer applicada; decretada em 1850, é annul-
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lada por nova emissão em 1853; decreta·d a em 1859, é destruída pelas
emissões de 1864; decretada em 1866, é annullada por nova emissão
em 1867; decretada emfim em varias leis de orçamento, é destruída
pelas emissões de 1873, de 1875, de 1878, de 1885, ele 1890 e de 1892.
Evidentemente, as administrações passadas não tinham todas o
proposito firmado de burlar deshcinestamente as leis ·que ellas proprias propugnavam perante a Assembléa Geral.
Si, pois, esse resgate e queima de papel, tão apregoado, tão defendido, tão recommendado, não pôde jámais ser applicado nem
pelos seus mais enthusiasticos defensores, força é reconhecer que alguma barreira insuperavel a isso se oppunha, que alguma circumstancia, mais forte que a propria lei, a isso obstava.
Em verdade, senhores, em contraposição á linha de conducta
seguida pelos governos, cujo objectivo era sempre a reducção do meio
circulante, nós podemos verificar que a tendencia da Nação era justamente a opposta; que as necessidades do paiz reclamavam em altos
brados a expansão ·desse meio circulante; e que á falta de um, legal
e regular, contentavam-se com o convencional que as circumstaneias
creavam . Que mais eloquente demonstração quereriam o.s homens de
governo da escassez do numerario, que a que lhes advinha, por exemplo, do caminho seguido pelas províncias cujas Assembléas, .como as
do Ceará, de Pernambuco, de S. Paulo e de Minais Geraes, decretavam ou .d iscutiam a creação de Bancos de emissão, cujas not as
seriam mcebidas nas Estações de arrecadação provinciaes?
Que mais significativa demo111stração dessa verdade podiam elles
pretender que a que lhes davam os Bancos desta Praça, emittindo
vales a prazo fixo e curtíssimo, de dez, ·d e cinco dias, não raro á
vista, vales que cirm1lavam de mão em mão como moeda, mesmo
depois de vencidos?
Vereis aqui, cotejando as· datas, que, ao passo que o governo
luctava, pobre Sysipho, por carregar a sua pedra do resgate e
queima do papel, a Nação esforçáva-se por adquirir o elemento necessar.io a sua vida.
1836 - Lei ·da província do Ceará, sanccionada por José Martiniano ·de Alencar, creando um banco de emissão. Capital 60 :000$000.
Emissão realisada 45 :000$000 .
1847 - Projecto em Pernambuco, creação de uma Caixa de
Economia ou ·de Soceorros da Província.
.,.
Mesma data: identicos projectos em S. Paulo e Minas.
1839 - 1853 - Banco Commercial do Rio de Janeiro. Capital
5. 000 :000$000. Emis3ão de vales 1. 57 4 :000$000.
1845 - 1856 - Banco Commercial da Ba'hia. Capital r éis
2. 000 :000$000. Emis5ão de vales 1. 000 :000$000.
1846 - 1856 - Banco Commercial do .Maranhão . Capital réis
800 :000$000. Emissão de vales 324 :885$000.
1852 - 1855 - Banco de Pernambuco. Capital 1. 699 :600$000.
Emissão de vales 850 :000$000.
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400 :000$000 . Emissão de vales ...
1851 - 1854 - Banco ·do Brazil. Capital 8. 000 :000$000.
Emissão de vales 1 . 880 :300$000.
Taes factos, por mais suggestivos que nos pareçam, nada influíram parn modificar a orientação que então se seguir . Ia-se ele desengano em desengano a perseguir essa brilhante chimera ela circulação em ouro. Tinha-se afinal tirado a prova de que a acção do
Thesouro, por si só, ou não eira sufficiente ou não era bastantJe
efficaz para conduzir a esse cleside'l1atum : ele todos os pontos vozes
erguiam-se recl amando a con tituição de um Banco que se tornasse o
valorisador ·do meio circulante . O proprio Sr. visconde de Itaborahy,
que ainda em 1851 declarava que, não sendo contrario ás in tituições bancarias, não reputava o paiz em condições de sustentar um
Banco com taes funcções. Ministro ·d a Fazenda que era, apresentou
e sustentou o projecto que veiu a ser a lei de 5 de julho ele 1853 .
O novo Banco do Brazil, ·que era assim -creado, podia emittir
notas ao portador e á vista, realisaveis em moeda corrente (ouro ou
papel do Thesouro) e devia resgatar todo o papel do Thesouro á
razão de 2.000 :000$ annua lmente, sendo 10.000 :000$ a titulo de
emprestimo ao governo sem juros, durante o pTazo do privilegio,
findo o ·qual o governo os pagaria em dinheiro ou apolices de 6 % ;
o restante sendo-lhe pago pelo governo.
O estudo da vida deste instituto é para nós mais cheio de ensinamentos que a leitura meditada ele quantos tratadistas possam ser
r·ecommendaveis. "As circumstancias teem mudado. . . dizia o Sr.
visconde de Itaborahy ao apresentar ás Camaras a lei que o creou .
A riqueza publica e com ella. a som.ma de tr ansacções .tem crescido,
o espirita industrial começa a ·desenvolver-se ·de maneira bem pro nunciada; e por fim, a insufficiencia do papel-moeda é attestada
pela presença ·de 16 . 000 :000$ a 20. 000 :000$ meta11icos, com que se
acha augmentada a massa elo meio circulante. Parece chegado o
prazo de crear-se um Banco de emissão, que não só auxilie o govemo
no resgate do papel-moeda, mas ainda o progressivo augmento do
credito e da TÍqueza nacional .. . " A situação parecia effectivament-e
animadora : o cambio subia a 2'7 e mais, oscillanclo até 28 ; havia
certo equilíbrio entre a importação e a exportação, e os orçamentos,
graças a alguns pequenos saldos ele annos anteriores, haviam-se equilibrado.
O apparelho regulador ela circulação estava montado; ia-se
afinal tocar á desejada méta e já se preparavam os pifauos e tambores com que se solemuisaria o triumpho brilhantissimo das theorias
apregoadas, a victoria gloriosa e inex·que-civel das doutrinas economicas dos paizes de além mar. Esqueciam-se ele que no homem
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tudo é fragil, mesmo o pensamento, e não lhes veiu siquer á mente a
advertencia sentenciosa que o poeta divino attribue a S. Tihomaz:
O' insensata cura dé mortali
Qwanfü son diff ett~ve sillogismi . . .

Foi effectivament'e a fallencia da logica: as prem1ssaS' estavam
e11radaS..
Esse Banco, que devia resgatar o papel-moeda do Thesouro,
malsinado causador ele ruínas que não existiam; esse Banco que
devia borrificar-nos com o fecundante orvalho ela libra esterlina e
servir-nos, como prato de resistencia, notas conversíveis em ouro,
emittidas pelo duplo elos fundos disponíveis, vinha, dous annos depois da lei que o creou, sem ter resgatado uma só nota do Thesouro,
solicitar do ministro autorisação para elevar sua emissão além do
duplo dos fundos, e o ministro confessava á Oamara que, de facto,
o Banco emittira mais do que o que a lei lhe permittia e que, para
accuclir-lhe com remedia, autorisara-o a elevar essa emissão ao triplo!
I sto, porém, não era sinão o preambulo . Em 1856, o Banco começou
a operar o Tesgate e queimaram-se na Caixa da Amortisação réis
2. 000 :000$000 de papel elo Thesouro. Em 1857, porém, veiu a desillusão.
"E' facto constante dos balanços do Banco elo Brazil, dizia o
ministro ás Oamaras, que, ele junho de 1855 até fim ele março ultimo,
tem este estabelecimento importado cerca de 20. 000 :000$000 de ouro
e que, não obstante isso e a operação do troco das notas de 50$ ele
que vos deu conta o relatorio anterior, o fundo disponível apenas
teve de então para cá o augmento ele 4. 000 :000$, de onde se vê que
tem havido e contimÁl)a a ~ver urrva pe1·mk111ie·nte exporta·ção de moeda
d·este para os ou!tro'IS mercados do imperio e talvez pa1'a a;lgumas
Praças esbrangeiras.
E', pois, claro que as circumstancias elo paiz não permittem ainda
que o Banco eleve as suas operações, como estabelecimento de emissão, á somma correspondente ao capital que já tem realisado".
A situação era anormalíssima: a taxa de descontos do Banco
subira de 8 a 11 %, esforço accentuado para ia defesa de seus fundos
metallicos; entre particulares o desiconto subir a a 15 '%. "Esta
fluctuação, . explicava o relatorio da commissão parlamentar ele inquerito de 1865, era signal evidente das difficuldades em que se ach ava
o Banco do Brazil pelo escoamento ·de :seu fundo metallico."
A -experiencia da circu.lação metallica liquidava-se, pois, vergonhosamente. Para não deixar fallir o Banco, houve o governo de
abrir-lhe creditas em Londres, ele auxilial-o directamente aqui de
intervir na Praça por intermedio da casa Mauá Mac Gregor &'O .
offeTecendo por esses varias meios, saques em um total approximad~
de ~ 1. 200. 000. Não obstante a solicitude governamental, o prejuízo,
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cerca de 15. 000 contos !
Qi/,IJ,nto son diffettivi S.i.llogismi! . .. Infelizmente, de envolta. com
o natural desastre da prncipitada tentativa de circulação metallica,
sossobrou tambem o salutar principio da unidade de emissão. Apezar
do desastre, amparado pelo g·overno, continuava o Banco a funccionar; e restabelecida a normalidade na Praça, eil-o de novo em perigo, pois em 1857 a sua e;missão já excedia outra vez do limite legal,
que já agora era o triplo, e nem a elevação da taxa de desconto a
9 % bastava para defender .o seu fundo .
Deante disto, convenceu-se o governo de que effectivamente a
Nação reclamava maior quantidade de numeraria; e o recurso que
achou para satisfazel-a foi a creação de novos. Bancos de emissão e
·os creou permittindo a emissão sobre fundos de apolices ou acções
de estradas de ferro. e até sobre simples titulas de carteiras. Por essa
creação de Bancos de emissão, f eitci exd.lusfiva111ie1vte e d.ictatorialmente pelo Poder Executivo, o meio circulante achou-se desigual, pertrn·bado, sem uniformidade, condições que aliás lhe são essencialíssimas.
V e reis neste quadro os Bancos que se crearam em virtude desse
decreto do Poder Exe~utivo :
PRA ZO

1858
185·8
1'858
1858
18•59
1858

- 62\Bamco
- 6'2 Ba·n co
- •66JBanco
- 66\Banco
- 66 Banco
- 661·B a·n•co

NOMES

E~

CAPIT AL REAL!- \ Jl[AX!Jl[O
OIRSADO
OULAÇAO

1

Commercial ·e Agrícola ('do Rio)J
200 :000$000
do Rio Grande do Sul. . . . ... .
600 :000$000
d e Pernambuco .. . .. ... . . . . . . . . 2. 000 :000$000
do Maranhão . . . . . . . . . . • . . • . .
770 :0 00$000
R'llraJ HY1Pothecario ... . . .. .... 8.000 :000$000
da Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4. 000 :000$00•0

7 .539 :0'00$000
750 $00·0
1. 490 :0•010$ 000
680 :000$000
1.926 :00101$000
2. 768 :200$00 0

1

122 .-570 :000$000 14. 413 :-9-50$000

1

Como o cambio baixasse, appressou"se o governo .em volver as
sua·s esperanças de circulação em ouro, e em 1860 novo projectó era
apresentado á Oamara, ordenando aos Bancos a realisação de suas
notas em ouro ao portador e á vista dentro de tres anuas, .limitada
a emissão á existente, emquanto não fosse convertivel.
A experienci a ·de um CJioloroso passado recentíssimo nada havia
ensinado: volvia-se á perseguição da chimera brilhante, trilhandose a mesma estrada das decepções. EmbaMe o conselheiro Dantas advertia que, si não se d'ésse á lavoura, ao commercio, ás industrias "os
recursos de que ha mister, a renda publica não chegará nem para
s:1tisafazer metade dos serviços •que nossos orçamentos decretam";
embalde advertia que "poderão os Bancos, ·á força de contmcções

e

-63depois de causarem grandes desastres sociaes, obter a introducção de
algum ouro no paiz, mas.. . a·s fontes das rendas publicas se estancarão por longos annos."
·
O projecto de 1860 transformou-se na lei: de 22 de agosto desse
mesmo anno.
Será preciso dizer que essa lei ·não foi executada? Os Bancos
preferiram não emittir mais a emittir sobre ouro e soffrerem a pena
de retirar a sua circulação. Em 1862 haviam sido retirados 9. 622
contos; e nesse anno o relatorio do Ministro da Fazenda contém este
pedacinho de ouro :
" . . . Nenhum dos Bancos abriu ainda o troco de suas notas em ouro, preferindo conserval·o sob as restricções, que nessa hypothese
lhes prescreve a lei de 22 de agosto de 1860.
O pwpeVmoed:a torn·a:-se cada vez ·ima~s esca)sSOJ !nã·o s.ó P,-e1as
reducções que tem soffrido, porque é qUJasi o unico agente da circulação monetaria nas provincias onde não existem caixas filiaes do Banco do Brazil nem outro.s estabelecimentos da mesma natureza; e l!l'Ecassez desse numerario dá-se ao mesmo tempo que se vão creando e
desenvolvendo novos nucleos de população pelo interior de algumas
provincias em logares que, não ha muito, eram desertos." Era então,
ou nunca, a occasião de affluir ouro ao Brazil. "Si a massa das
t!·ansacções augmentasse, dizia o Sr. Visconde de Itaborahy eI!l 1850
no seu relatorio, e maior somma de meio circulante se tornasse por
isso necessaria, affluiria espontaneamente a moeda metallica, para
restabelecer o equilibrio ·d'a circulação."
Mas, infelizn;iente, nem em 1859, ·q uando a taxa de desconto elevcu-se de 4 e 5 % a 10 e 12 % nem então. a moeda metallica achou
P porta por onde deveria entrar, e o recurso do governo foi não a
prata mas o papel ·ele casa. Houve ·o governo de autorisar o Banco
do Brazil a entrar em accôrdo com os demais Bancos emissores e volveT a sim a ser o unico emissor e effectiva emissão pelo triplo de
seu fundo ·disponivel.
Mas· asise rem.i.r.so ainda era insuffici'p,nte iás necess~daJdes d a•s
transacções mais graves que as de 1857, que rompeu a tremenda crise
da Praça de 1864, a Camara, tão bem conhece, e que veiu demonstrar
quão imprudentes haviam sido os governos nesse caminhar de
Hvanço e recuos, andar de somnambulo através um sonho que se esvaia
como. fumo no momento preciso em que se suppunha tel-o attingido.
Não é preciso insistir, Sr. Presidente, para demonstrar que a
lição do nosso passado nos ensina que temos vivido sempre em uma
lucta continua entre os governos, por tornar escasso o meio circulante
e a Nação por amplial-o as sua•s necessidades. E quem quer que se
dê ao tmbalho ·de folhear a nossa historia financeira, mesmo perfunctoriamente, como tomei a liberdade de fazer perante a Camara,
ronvencer;se-ha de que é puramente imaginari.a a . apregoada causa
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dos nossos males e por esse vicio de origem tão impotente para melhorar a nossa situação e o decreto de 17 de dezembro ele 1892, como
0 projecto da honrada Oommissão de Orçamento desse anno como
0ssa lei de 1893, que analysamos.
O resgate e queima do papel-moeda, muitas vezes decretados,
nunca puderam ser levado.s a effeito. Si o tivessem sido, só por isso
o can:~.bio não subiria; assim como não baixa só porque o papel seja
excessivo .
Bem sei que. não estou a dizer nada de novo : os mais distinctos
estadistas ·do imperio cansaram-'Se de affirmal-o e demonstral-o nos
nltimos tempos. Mas não será talvez demais dizel-o quando nesta Oamara se affirmava ainda não ha dQus annos, do modo o mais positivo, que a miseravel taxa cambial que pesa asphyxiantemente sobre nós era devida ao excesso de papel-moeda.
Estou convencido de que não existe tal excesso de papel1moeda.
o s~. SERZEDELLO ÜORRÊA - Supponha V. Ex. o cambio a 24
ou 27 e diga-me si esse papel-moeda é ou não e:xocessivo.
O SR. ALOINDO GUANABARA - O excesso de meio circulante mede-se por um só estalão : a taxa de desconto. E quando a taxa de desconto é, como agora, de 10 % e 12 % - o que é quasi usura - é
certo, positivamente certo, que o meio circulante não abunda e muito
menos que superabund·a. E' de primeira intuição que, si a moeda
fosse abundante, o seu aluguel seria muito mais barato.
Da taxa do cambio nenhum elemento de julgamento póde ser
Lirado para esta questão. O cambio nada tem que ver com o papelmoeda, nem o papel-moeda com o cambio. Naturalmente, si não tivess~mos ;pap~l-lllloedia, não haveri'a di,fferença81 de cambio, sü:!i'ão
;:s impei•ceptiveis que existem entre paizes de circulação metallica;
mas, por outro lado, é tambem claro que, si nada tivessemos de comprar ou vender ao estrangeiro, o nosso papel-moeda não se depreciari_§L
sinão caso elle fosse superior ás, necessiclade-s de nossas transacções
internas.
Diminue a somma de contribuições que temos. ele saldar em omo
no estrangeiro e augmentae a massa ·de papel-moe-d.a no paiz e vereis
rrue a taxa de cambio, longe de descer, subirá.
A circulação inconversível na Italia era em 1867 de 837 milhões
e em 1868 de 903: o agio do ouro, ao em vez 'de subir, desceu de 13,.40
H 5,62; em 1873 a emissão era de 1. 524 milhões e o agio do ouro
15,80; em 187 4 a emissão elevou,se a 1. 682 milhões e o agio cahiu
a 10,80; em 1875 a emissão eleva-se ainda a 1.607 m.iilhões e o agio
cahiu a 8 .
Em 1871 a emissão em França era de 2 . 073 milhões e o ag~o
do ouro 0,4; em 1872, a emissão elevou-se a 2. 372 milhões e o ag10
elo ouro desceu a 0,3; em 1873 elevou-se ainda a 2.600 milhões e o agio

do ouro desoou a O,
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estava a 26 314; em 1863 e 1864 a emissão elevou1se 99 . 543 contos
e o cambio elevou-se a 27 314; em 1868 e 1869 a emissão era de 183.225
contos e o cambio variava entre 20 e 18 d.; em 1870 e 1871 a emissão
elevava~se a 191.805 e o cambio variava entre 25 718 e 21 718.
Poderia accumular exemplos deste gie'nlero indefinidame nte . O
que determina a baixa do cambio não é abundancia do papel-moeda;
nem mesmo haverá quem possa explicar por que processo a abundancia de papel póde determinar a baixa do cambio. O mechanismo do
c-ambio é, parece-me, de uma simplicidade desesperad"Ora: para que
havemos de inventar razões ·d isparatadas ou elevar a categoria de causas principaes o que só é accessorio, como a circulação fiduciaria,
r.omo a famosa confiança, como a guerra á Republica ou o facto da
Republica, si a verdade é que a ·cousa não passa de effeito dessa lei
tão conhecida e vulgar, da offerta e procura ?
Nós importamos mercadorias em uma média de ;E 35 . 000. 000
esterlinas, po1•que importamo·s tudo, até cereaeH, até pa.litos; para
pagarmos essa impoTtação, exportamos mercadorias em uma média
de ;E 33.000 .000, admittamos mesmo df: i 35.000.00G, ma& além do
pagamento dessa impo.rtação, nós. temos ·que rremetter annualmente
para a Europa, para o serviço da divida e compras do Estaa:o, mais
OLl menos ;E 4. 000 . 000 ; os juros do dinheiro estrangeiro aqui empregado que monta em eerca de ;E 120. 000. 000, o que a 6 % - e o juro
é superior - importa em ;E 7. 200 . 000; a;s economias dos estrangeiros
que aqui veem trabalhar e que representam no minimo ;E 2. 500. 000;
f' pelo menos ;E 600. 000 par-a brazileiros que vivem no estrangeiro.
Isto quer dizer que nós temos um deficit annual mínimo de libr as
14.300.000 . Emquanto tivermos esse deficit, não teremos cambio par e
a circulação metafüca .será um sonho.
Para que esse deficit desappareça só ha um meio: é augmentarmos o no·sso esforço e produzirmos cada vez mais. Ora, para que possamos produzir preci's amos <le um meio circulante proporcional ás
nossas necessidades, uniforme . . .
O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Si esses dados de V. Ex . fossem
verdadeiros, estaríamos irremessivelmente perdidos.
O SR.. ALcrnno GUANABARA - Med<ite V . Ex. nas verbas indicadas, ve1'á que nenhuma é imaginaria e confessará que o calculo só
pecca por estar um tanto abaixo da verdade.
Não tenho aqui algari·smos exactos; os que enunciei representam pura estimativa; mas n~ão será. difícil fazer :um. calc:rrlo muito approximado da verdade e nao rece10 que elle seJa mfer10r a essa estimativa. O que faz justamente a gravidade da nossa situação é que
0 Brazil não trabalha para si, mas para o estrangeiro. Nós somos
paiz colonial. ,
E' evidente ·que o capital estrangeiro que aqui_se colloca não vem
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senão procurando um juro superior ao que a Europa lhe póde dar,
e que esse juro volta á origem do capital; o estrangeiro que para
aqui emigra não v~m sinão procurar melhor retribuição ao seu trabalho, procurar a abastança que não póde adquirir na Patria e volver
a ella quando adquirid'a. Em troco do dinheiro que levam deixam-nos
o paiz ·d esbravado e as obras feitas .. Não seremos irremissivelmente
perdidos por isso; mas devemos tirar do conhecimento e:irndo do phenomeno a advertencia de que urge que trabalhemos cada vez mais, que
se ahram novas fontes de producção, que se desenvolvam as industrias
para que cheguemos a cobrir esse def<icit .
O SR. SERZEDELLO ÚORRÊA dá um aparte.
O SR. ALcrnDo GUANABARA - N aâa tem que ver uma cousa com
outra. E' preciso distinguir cla1:amente que a moed;a preenche duas
funcções completamente diversas. E' um simples instrumento de permuta, agindo no intuito de permittir a troca de valor eontra valor.
E' capital fixo. Para que esse instrumento convencional, que facili ta
o trü"co de valor contra valor - funcção. para cujo exercício não se
requer absolutamente que o instrumento tenha valor intrinseco
venha desvalorisar-·se, desmoralisar-se, é necess·a rio que elle seja superior ás necessidades das transacções internas.
Ora, , ninguem dirá ·que o papel-'lJloeda em cir·culação é superior
ás necessidades do paiz. Basta attender-se á extensão do paiz, ás difficuldades ·de communicações, ás necessidades de dinheiro, ao pouco
babito de utilisar os instiiumientos de 1cre{l5.t:o ord/inarios, p·a ra se
apprehender que não é excessiva essa somma. Essa funcção o papelmoed.a póde perfeitamente desempenhal-a desde que ·a sua emissão
seja feita prudentemente, sobre uma garantia real, e que elle seja
uniforme, como ordenou a lei de 23 de setembro. Eis ahi por que não
desej·o que se modifique a lei de 23 de setembro nos termos incllicaclos
pelo nobre deputa.do pelo Iviamnhão .
A outra funcção da moeda é a de ser el1a mesma valor capaz
de ser trü"cado por outro valor, representando puramente o papel de
merca-dor~a que se offerece á compm ou venda . . Ora, nós temo.s que
saldar eompromissos no estrangeiro e havemos de f.azel-o em ouro.
Emquanto existe ouro, enviamol-'O'; esgotado o ouro lançamos mão
do que temos para adquirir esse ouro; é a troca de valor contra
valor e quanto meno1' é a capacidade do valor .que damo·s em troca do
ouro para ser exportado, tanto mais alto é o preço ·do ouro, isto é,
tanto maior quantidade daquelle valor havemos de dar pela mesma
quantidade do ouro.
·
·
S!i damos õa.fé, algodão, borracha ou assucar em troca de ouro,
o agio do ouro é relativamente baixo; mas si temos de ir buscar uma
parte desse capital fixo que é papel-moeda sem valor intrinseco, é
evidente que quanto ·1nenos valor real elle represente, tanto maior
quantidade ·delle havemos de entregar. Eis aqui como o papel-moeda
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mas essa influencia subsistiria havendo milhões de contos de papel ou
bavendo um só conto. (Ha 1apartes.)
Ha ma4'! procura de ouro - procura de cambiaes - do que mercadorias no mercad-0 - offerta de cambiaes - que succede. Suppri'mam todo o papel-moeda e digam que se impedüiiam que o preço do
ouro subisse, isto é, que o cambio haixasse. Para usar a linguagem
commum. (Aparte.s.)
Ah! si a Praça não tem um regulador, si no Ministerio d·a Fazenda não ha quem sai.ba ou queira ou possa dominal-a, intervir nella
até como policia das transacções. então a baixa não encontra limitação,
o jogo faz-se ás escancaras, os Bancos estrangeiros transformam-n'a
em campo de batalha para recolherem os ·despojos opimos da fortuna publica. (Apoiados.)
Durante o imperio raramente o cambi-0 vinha abaixo de 22 d.,
porque os ministros da Fazenda não se limitavam ao expediente, velavam attentamente a praça e intervinham quando lhes parecia que o
agio do ouro se exacerbav·a. Os emprest~mJos no eistrangeir-0 eram
o recurso frequentemente empregado para supprir as deficiencias do
mercado e habilitar o governo a dominar a Praça. Desse recurso não
podemos por agora lançar mão. O ultimo emprestimo realisado este
anuo - que aliás nem para isso serviu, pois toda a somma ficou em
mãos de Rothschild - foi um desastre tamanho que, espero, será
proveitosa lição.
Urge, entretanto, que achemos outro recurso para hab:ilit·a r o governo a pôr um paradeiro a: essa baixa cambial, que se proseguir ou
se permanecer qual está durante algum tempo mais, -determinará a
bancarota e a miseria publica, apezar ·das nossas apregoadas riquezas. Crumr os braços ·deante de tão grave situação é o maior crime
que se póde praticar. A meu ver deve-se adoptar a medida suggerida
no projecto de lei que em 1892 esta Camara enviou ao Senado : a cobrança integral dos ·d ireit·os 'a duaneiros em ouro. Com ~ 6. 000. 000 em
ouro nas arcas do Thesouro, o governo dominará facilmente o mercado de camhio e reassumirá o posto de regula·d or do mercad-0, ·que não
pôde ser sinão delle e que está hoje sendo occupad-0 pelos escriptorios de cambio estrangeiros, pomposamente denominados Bancos.
Penso que assim tenho dito mais claramente a minha opinião
sobre a lei de 23 ·de setembro ·d-0 que fiz no parecer tão obscuramente
redigi.do - mercê da minha fraqueza intellectual - que ·ao juízo lucido do nobre deputado pelo Maranhão pareceu uma téla intrincada
de contradições e illogism-0s.
Entrarni agora mais detalhadamente na discussão dos outros pontos incriminados pelo nobre 'deputado pelo. Maranhão.
S. Ex. entende que, sem se saber quanto ha ainda no Thesouro
dos lastros dos Bancos e o que 'foi fe.ito desses lastros, não póde a
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nada terp. uma cousa com outra. Os Bancos depositaram no Thesouro
curo na somma A; apolices na somma B e emittiram a somma O;
maior que as sommas A+ B. Que fez a lei de setembro? Mandou
que o governo tomasse as sommas A e B ; calcu1a-sse o ouro pelo que
elle valia, isto é, pelo cambio de dia da conversão e as apolices pelo
seu valor nominal e substituindo esse total: por apolices ·de 4 ºIº ouro.
Que exista no Thesouro as sommas A e B integraes, ou não; que
o Thesouro tenha desfalcado essas sommas, para isto ou. para aquillo
- que importa isso para execução da dispo·sição legal? Ma·s, Bancos
ha, replicará o illustre deputado - que não depositaram realment•e·
o ouro, tomaram-no por emprestimo ao Thesouro. O projecto diz e o
parecer confirma que da somma total ·que devia existir no Thesouro
deduzll--se-ha, para a ·conversão, aquella parte que os Bancos deviam
ter depositado e não depositax,am, de modo que a conversão se effectuará sobre lastros effectivamente depositados. E •como isto que dizem o parecer e o projecto. é exactamente o que pretende o Sr. ministro ·da Fazenda no seu relatorio, não comprehendo o voto separado do meu honrado e pre~a<lo amigo Sr. Dr. Paulino de Souza Junior, que naturalmente só o redigiu por não haver lido attenta,mente
o parecer .
O SR. SER.ZEDELLO OoRRÊA - Para mim, a questão difficil é saber qual o lastro .effectivamente depositado. Pelo& dncumentos do
Thesouro foram todos. SuppoE.h:>. V. Ex . qu6 dfectivamente foram
deposita.elos dous milhões apenas e que pelos documentos do Thesouro conste que foram tres milhões. Os juros a pagar serão desde já
sobre tres milhões. De sorte que -0 Thesouro, em vez de saldar essa
differença em 10 annos, será obrigado a fazel-o em cinco.
O SR. ALCrNno GUANABARA - Moas o Thesouro não tem que pagar
essa differença?
O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Sim, o resultado final é o mesmo
para -0 Thesouro .
O SR. ALCINDO GUANABARA - P.ois então? A questão é a de lana
caprina. O governo deve conver ter em apolices de 4 % ouro todo o
lastro existente no Thesouro e pagar juros (pelo projecto), a emittir
a polices (pelo substitutivo), ·a té preencher-se a differença entre os
lastros convertidos e a emissão feita. Que no computo dos lastros a
converter entre o que existe e o que nunca existiu ou não entre este,
não ha differença nenhuma para o governo, que terá sempre de pagar
nma quantia que está prefomda; a que foi necessaria para igualar a
somma em deposito á somma em circulação.
O SR. SERZEDELLO OoRRÊA - Não apoi.ado. Nesse caso terá de
pagar em menos tempo e portanto mais por anuo e em outro ca.so, não,
e note V. Ex. que -0 seu pensamento e o do Sr. Paulino de Sou~a Junior favorecem o Thesouro.
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O SR. ALCINDO GuANA.BARA - Não favorecem tal; é a mesmissima cousa. Acceitei esse ponto do projecto para transigir com os esc:111pulos do Sr. ministro da Fazenda manifestados no relataria. Mas
desde que o governo nã·c 'i:;en.. effectivamente que pagar os juros, mas
apenas de escriptural-os, e desde que não póde deixar uma só nota
a descoberto, tanto importa escripturar a divida em vinte exercicios
como em quinze .
Aliás - e. isso é curioso - o proprio Sr. ministro da F azenda,
que levantou esta questão de nanada, propunha, como o nobre deputado pelo Maranhão, que se prehenchesse desde já essa differença
entre os lastros e as emissões por uma emissão de apolices. E' evidente, pois, que tanto faz computar todos os lastros que deviam existir no Thesouro para a conversão e pagar menos de juros, como não
computar sinão o que foi realmente depositado e pagar mais ·de juros.
Desde que a somma a pagar é fixa, tanto faz dar na cabeça como na
cabeça dar.
O SR. BENEDICTO LEITE - Não é tanto assim.
O SR. Ar.CINDO GUANABARA - Disse que os lastros devem ser
escripturados e não effectivamente pagos. O projecto assim o manda. O Sr. ministro da Fazenda e o honrado deputado pelo Maranhão
pensam que o Thesouro está obrigado a pagar effectivamente em ouro;
e uma das razões por que ,o governo ainda não cumpriu a lei de 23
de setembro - allegada no relataria da Fazenda - é não ter tido credito para esse p agamento .
Ora, no regimen do decreto de 17 de dezembro de 1892, as apolices convertidas gosariam de juro de 2 1 12 %; esse juro constituía
o que se chamava - o fundo da garantia - ; e esse fundo de garantia - era um absurdo! - podia ser utilisado pelo Banco nas suas
transacções. Residia, pois, no espírito do ·autor da reforma a intenção
de fazer effectivo o pagamento desse juro e tradital-o ao B anco.
Si esse regímen tivesse sid10 mantido, a observação do Sr. ministro da Fazenda seria de todo o ponto procedente. Mas é isto o que
dispõe a lei de 23 de setembro. Não. Essa lei mandou que se convertessem os lastros existente·s em a polices de 4 % em ouro; mandou
que essas apolices fossem escriptura.das em nome do Banco da Republica; mandou que o governo com os juros ·dessas a polices preenchesse
a differença entre os .lastros convertid-0s e as emissões: mas t-ambem
mandou que essas apolices e juros fossem inalienaveis, intangiveis,
sagradas, ..não podendo o Banco dellas servir-se, não podendo o governo dellas utilisar1se, 'Senão em caso de guerra externa, mediante
prévia autorisação do Congresso.
Pergunto eu : a quem vae o governo pagar esses juros? Ao Banco? Não, pois que elles devem ficar em deposito no Thesouro. A si
mesmo ? Tira de um bolso e põe no outro ?
·
Póde o Banco utilisar~se desses juros? Não. Póde o governo fa-

zel-o? Tambem não. A quem pagar então . E para que pagad O
governo deve-Os, sem duvida ; é responsavel por elle; .escriptura-os em
nome ·do Banco <la Republica; mas não tem neecssidade alg11ma de
ir comprar ouro e deixal-o estagnado em ·deposito nas arcas do Thesouro.
Demais, o pens9.mento da lei foi uniformisar os lastros e o
padrão creado foi a a police; si se houvesse de pagar effectivamente
em ouro os juros, teriamos que essa uniformidade não se daria. O
projecto regula perfeitamente a 'questão: convertidos os lastros em
apolice.s, o Thesouro escriptura os juros dellas em nome do Banco
até prefazer a differença entre elles e as emissões. Attingid a essa
differença, transforma-se a somma de juros em apolices do mesmo
typo que deixam de vencer 'juros .
Um ponto grave da accusação do nobre deputado ao parecer foi
que elle não é sómente uma explanação pratica da 'lei de setembro,
como alli se diz; mas contém disposições novas . Vejamos as disposicões incriminadas :
,
A primeira é a do § 2°, que assim reza :
"O Banco da Republica do Brazil, de accôrdo com o governo,
fica autorisado a utilisar as apolices ·a que se refere a presente lei,
em operações tendentes á constituição de reserva 'metallica, logo que
na fórma da lei n. . 183 e, de 23 de setembro de 1893, deva ser restabelecida a •conversibilidade <la.s notas."
Accentuemos em primeiro logar que essa disposição é absolutamente platonica. Reparai que o B anco só poderá utilisar-se· das apolices quando se rnstabelecer a conver.sibilidade na fórma da lei de
23 de .setembro, isto é, quando o cambio se mantiver a 27 d. durante
todo um anno.
Que perigo poderá haver em tão innocua disposição ?
A's gerações succederão gerações; póde ser que ·sofframos um
terremoto; que o Brazil seja victimado por um dilluvio; que vejamos o Pão d' Assucar transformado em vulcão; mas o que seguramente não veremos é o cambio ao p ar trezentos e sessenta e cinco
dias a fio . Isto só 1basta para demonstrar que a disposição é inoffensiva. Mas não basta que o sej a; é preciso tambem que não sej·a
nova e não o é : está na lei de 23 de setembro e é por isso que o parecer a reputou ociosa .
Que é que neste particular se busca ardentemente nesta terra,
desde que somos N·ação independente? A circulação metallica. Trilhamos a estrada encantada que, esperamos nos 'conduzirá a este destino, cahindo ' de decepção ·em decepção, oscillando de desengano em
desengano, perdendo a carne e o sangue, mas não perdendo nunca o
alento da esperança, socia fiel do homem até o seu derradeiro momento .
1
Por mim, já o disse, não creio que lá cheguemos nos nossos dias.
Si a geração que vem . ·puder desbravar o paiz, augmentar-lhes os
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recursos, fomentar o rnu desenvolvimento, si tiver mais energl.a e
mais vigor que a nossa, si lograr absorver o estrangeiro ao envez de
ser dominada e explorada por elle, é possivel que lhe caiba a sorte
feliz de pisar a ·Terra da Promissão . A nós não caberá nem o destino de Moy:S'és, que pôde avistal-a do alto do Horéb .
Mas si - como o espera a lei de setembro - durante o prazo
do privilegio . do Banco da Republica uma boa fada batesse nesta
terra com a sua varinha de condão ·e a nossa exportação crescesse
de modo a compensar aquelle dJeficit que apontei ; o.s orçamentos ganhassem o equilibrio - para que caminham ' ver tiginosamente, como
a Oamar a sabe muito bem (riso) ; - a estabilidade do governo fosse
cousa fóra de duvida, etc ., etc . ,·e quizessemos ter a ventura de roubar
aos no.ssos filhos a honra e a gloria de decretarem a circulação metallica, bem queria que o nobrB ·deputado me dissesse: - de que
recursos iria lançar mio o Banco da Republica para fazer a sua reserva metallica ?
O SR . SERZEDELLO CoRREA - V. Ex. está argumentando a penas
com uma das hypothe;;es do decreto de 17 de dezembro.
E sse decreto tem uma segunda alternativa .
O SR. ALCINDO Gu AN ABARA - Qual é?
O SR. SERZEDELLO ÜORREA - E' a obrigatoriedade da conversão
da nota quando o governo decretar a conversibilidade .
O SR. ALCINDO GUANABARA - E' a mesma cousa . O governo
não póde decretar a conversibilidade sinão quando a situação do paiz
f ôr t al, que o cambio se ha de man ter ao par.
O SR . SERZEDELLO OoRREA dá um a parte .
O SR. ALOINDO GuANAfü\RA - Isso é claro. Sómente é impossível.
O SR . SERZEDELLO OoRREA - Impossivel, como? Não temos o
exemplo da Italia?
O SR. ALCINDO GUANABARA - Pois V. Ex. invoca o exemplo
da Italia? !
O SR. SERZEDELLO OoRREA - Invoco o exemplo da Italia, sim,
por que não hei de invocal-o?
O SR. ALCINDO GUANABARA - V . Ex. não póde invocar como
exemplo o que se fez na Italia . ..
O SR. SERZEDELLO OoRREA - Oito a conversibilidade feita por
Magliani .
O SR . PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que não interrompa o orador; a hora está quasi dada.
O SR. ALCINDO GUANABARA - A conversão effectuada por Magliani em 1884 foi uma em preza audaciosa; o estado das fin:anças
não era ass•az prospero para isso, o paiz não estava prepara.do par a
o golpe, o orçamento era instavel e não comportava o onus ·que sobre
elle pesaria, em consequencia do emprestimó a contrahir. Oontrahiuse afinal o empreli>timo . . .
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O SR. PADu.a SALLES - ~ 'Eiveram o auxilio d.os Bancos francezes.
.
O SR. ALCINDO GUANABARA - . .. de 644 milhões, e resgataramse os bilhetes do Oonsorzio. Mas a Oamara sabe que isso foi um fogo
de vistas. Em breve, todo o ouro importado passava de novo a fronteira, e á hora em que fallamos a Italia está de novo sujeita ao
regimen do curso forçado, t-endo como unica recordação desse brilhante acto, invocado pelo nobre deputado, a obrigação de pagar
mais 644 milhões . Si é esse o exemplo que o nobre deputado nos
aponta . . .
O SR. BELISARIO DE SouZA dá um aparte.

( Ha rnuitos apMtes. )

O SR. ALCINDO GUANABARA - Attendam os nobres deputados a
que não é genero ele primeira necessidade que tenhamos de facto
ouro a circular. Valha o nosso meio circulante e é quanto basta;
desça o agio ·do ouro e estaremos satisfeitos. Para isso, que é preciso?
Que tenhamos mais productos, que trabalhemos mais, que esse traba- .
lho fructifique . . .
O S1i. SERZEDELLO OoRREA - Oous:i. extraorclinaria ! A nossa
proclucção augrnentn sempre, e sempre se allegn que para fazer a
conversão é necessario que ella augmente ! Desafio o nobre deputado
a que venha dizer que a nossa producção de hoje é a mesma do tempo
do imperio .
O SR. ALcrnoo GUANABARA - Não, certamente não o direi,
porque não posso dizer o que é contrario á verdade. Mas direi sim,
·qne as nossa.s despczas se 1eern í1ggn rv ndo muito e que são muito
superiores ás elo tempo do Imperio. Isto é uma questão que se liquida com cifras e não com rhetorica.
O SR . SERZEDELLO ÜORREA - Deixarei ele dar apartes, uma vez
que V. Ex. se irrita com elles.
O SR. ALcrnoo GuANABARA - Não me irrito. Si V. Ex. se
julgou magoado por alg11ma expressão minha, retiral-a-hei. Os
apartes de V. Ex., que sabe em que apreço e estima sempre os tive,
'·só me podem li songea r. Si algum calor na replica magoou-o, V. Ex.
o desculpaTá, tanto mais que neste ponto V. Ex . não me póde atirar
a primeira pedra. Não ha aqui quem falle com tanto ardor como
V. Ex.
O SR. FRANCISCO GucERIO dá um . aparte.
O SR. ALCINDO GUANABARA - Admittamos, porém, que chegamos ao momento ela conversão por um dos dous processos do de·
creto de 17 de dezembro. Que fará o Banco? Irá naturalmente pedir
ao governo que lhe dê -o ouro representado nas suas apolices depositadas nas mãos clelle, ou que lhe dê essas mesmas apolfoes para que
elle as colloque. Vê o nobre deputado pelo Maranhão outro recurso
que lance mão o Banco ?
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O SR. BENEDICTo LEITE -- A minha critica foi a seguinte: o
projecto . diz ser interpretativo e traz di,sposições novas.
O SR. ALcIN'no Gu AN ABARA -Justamente ; e o qm~ eu demonstro
é que o § 2° não é uma dessas disposições novas. Sel-o-ha o § 3° ~
Esse dispõe que "os l astros bancarios que na fórma desta lei forem
substituídos continuarão na posse do governo, .que delles poderá dispôr como recursos extraordinarios de receita".
O nobre deputado pelo Maranhão não o reputou sómente novo,
o que, no fim de contas, seria um peccado venial: arguiu-o de inconveniente, perigosíssimo, e declarou mesmo que, governista como era,
não daria ao governo tão alta prova de confiança . Si a faculdade
concedida por esse paragrapho tivesse a significação de uma prova
de confiança ao governo, ainda menos que o nobre deputado a daria
eu, porque é de notoriedade publica que o governo não tem nen'huma
confiança em mim e. . . que eu não tenho nenhuma confiança no
governo. (Riso . )
Mas não é de confiança que se ti·ata: é de lei a cumprir e de
interesses a salvaguardar.
A razão de ser da reforma decretada a 17 de dezembro outra
não foi sinão a utilisação desses lastros. O Congresso encampou
nesse ponto aquelle decreto; portanto, a utilisação 'desses lastros pelo
governo é já dispositivo legal, e esse §. 3° é dispensavel apenas porque é ocioso .
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobTe deputado que está dada
a hora.
O SR. ALCINDo GUANABARA - Sinto, Sr. Presidente, estar abusando da benevolencia da Camara; mas careço de completar estas
observações ...
V ozEs - Requeira prorogação .
O SR. ALCINDo GUANABARA - E peço a V . Ex. consulte á Camara se me concede meia hora de prorogação.
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Uma hora.
(Consultada, a Camara concede uma hora para prorogação.)
O SR . .ALcINno GUANABARA - Agi·adeço á Camara a sua extrema gentileza .
Os lastros depositados pelos Bancos devem ser substituídos por
a polices de 4 % ,ouro; a polices são títulos de divida; a operação
feita outra, pois, não foi senão um emprestimo; e quem toma uma
cousa emprestada, tem o direito de usal-a pelo tempo do emprestimo.
Creio que o nobre deputado pelo Maranhão estará ele accôrdo com
isto.
O SR. BENEDICTo LEITE - Não estou.
O SR . .ALcrnno GUANABARA - V. Ex. é difficil. A questão não
é de doutrina, nem de princípios que comportem controversia; é de
facto. Promulgada a lei de setembro e para a sua "prompta e fiel"
execução, o •P oder Executivo expediu o decreto de 30 de setembro,
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mandando inscrever no grande livro ela divida publica um emprestimo cuja importancia fosse exactamente igual á elos lastros ...
O SR. BENEDICTO LEITE - Os lastros são a garantia das emissões feitas.
O SR. ALCINDo GuAN.ABARA - Perclôe-me V. Ex. : os iastros
que pela lei ele setembro vão servir ele garantia ás emissões não são
os lastros primitivamente depositados, são as apolices de 4 % em
que elles serão convertidos e os juros clellas . (Trocam-se mimtos
apa1·te.s. )
Sim, a conversão ainda não está feita e os lastros que hoje garantem a emissão são os primitivamente depositados, que estão muito
desfalcados; e é justalllente por isso que a Commissão elo Orçamento
reputa de maxima urgencia este projecto que dá regras para que ella
seja feita quanto antes . Mas isto nada tem com a questão. Notai
bem que o decreto de 17 de dezembro diverge essencialmente da lei.
de setembro. Aquelle decreto mandava que o governo convertesse os
lastros existentes em apolices e assenhoreava-·se delles immediatatamente e utilisava-os desde logo no resgate elo papel-moeda.
A lei de setembro deteve-se deante elo respeito da propriedade
alheia, confessou que os lastros pertenciam aos Bancos que os haviam depositado e mandou que, antes de convertel-os, entrasse o governo em accôrclo e indemnisasse os seus proprietarios. Mas isto
quer ·d izer ·que, substituindo-os por titulas seus de divida, não é o
governo livre de utilisar-se delles? Isto não é prova de que, ao con trario, elles passam a pertencer ao governo? (Hei ,a partes .)
Si não, a quem pertencem então? Aos Bancos? Não, que estes
recebem o seu representativo em titulas .de divida do Estado pelos
quaes elle paga juros. E por que ha de o Estado substituir esses
lastros por títulos de divida, si elles nft0 lhe pertencem? Que se fa1·á
desses lastros, uma vez operada a conversão, si o Estado não póde
dispôr clelles? Ficam no Thesouro como .res nullius? Mas si o Estado
contrahe a obrigação de pagal-os e de p agar juros delles por um
certo tempo, não é evidente que os póde utilisar? E' tão clara a
questão, que só me admira surja quem impugne essa doutrina.
A outra disposição inquinada de nova foi ,a preliminar levantada no parecer da indemnisação aos Bancos. Essa é velha, Sr.
Presidente; é tão velha que, a esta hora, para o Congresso, já é
ocioso discutir si os Bancos teem o direito a qualquer indemnisação;
si os seus contractos foram rotos violentamen·t e; si a sua propriedade
foi confiscada; si. os seus privilegios foram desconhecidos. A lei de
23 de setembro, que veiu depois do decreto ele 7 de dezembro de 1890
e do de 17 de dezembro de 1892, reconheceu tudo isso e de fórma tão
frisante, que ordenou que antes de converter os lastros e para poder
fazel-o - veja o nobre deputado os termos estrictos do art. 5° deBsa
lei - entrasse o governo em accôrdo com os Bancos e os inclenrnisasse elos "direitos e vantagens" que .lhe são cassados.
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Ora, Sr. Presidente, eu me encontrava ao meditar no projecto ora
em debate, por um lado cleante da urgencia ele dar cumprimento ao
disposto no art . 6° ela lei; e por outro .na impossibilidade material
de fazel-o, sem que p1·éviamente estivesse cumprida a disposição do
art. 5° . A circulação não póde continu ar como está . O Banco da
Republica tomou já a responsabilidwde ele todas as emissões em
curso, mas os lastros ainda não estão no Thesouro escripturados em
seu nome ( " devem estar'', diz o balanço do Banco), porque pertencem
ainda aos Bancos emi:ssões e pertencerão até que esta questão se liquide. Que cumpria fazer? O que fez o parecer: apontar a anormalidade da situação a Camara e dizer, com verdade e franquez a, que
preciso resolver o accôrdo com os bancos para que o governo tome
a si os lastros e emitta as apolices que os representam e vão garantir
as emissões do Banco ela Republica .
A questão não é nova para o Congresso.
A Camara sabe que o Sr . Ministro ela F azenda impoz uma indemnisação aos B an0os em bases que estes não acceitaram : impoz
uma inclemnisação e não entrou em accôrdo como mandava essa lei.
Accôrdo significa transigencia, cessão 1·eciproca de pretenções ou
opiniões, debate. Não se fez nada disso ; impoz-se um qitnntu11i. Não
se ·submetteram os Bancos e a questão foi enviada pelo lVIini<>tro ao
Congresso. Suscitou-se a questão de saber -si o Congresso tinha competencia para solvel-a, e o Congresso declarou-se competente, e fez
muito bem, porque é evidente que si eu posso ordenar que outTem
transij a, é evidente que eu mesmo posso transigir.
Surgiram varios alvitres e a Camara rejeitou-os todos . Que
aconteceu? Ficou a questão no mesmo pé: as emissões sob a responsabilidade do Banco ela Republica e os l astros, bem que em deposito no Thesouro, na posse elos B ancos que os depositaram.
Julga a Camara que a questão deve continuar assim, até que o
Poder J udiciario dirima a questão ? Não pensa a Camara que ha
o maior interesse social e político ao prompto accôrdo com esses
Bancos, para que a lú de setembro se cumpra no seu pensamento
capi tal ?
O SR . BENEDICTO LEITE - E si os Bancos não se conformarem
com o que o Congresso _lhes mandar pagar?
.O SR. ALCINDO Gu.A.NAB.ARA - Os Bancos teem Ja op1mao compr omettida sobre o assumpto, quer nas representações ao gove1110,
quer nas dirigidas ao Congresso .
O SR. BENEDICTO LEITE - Imagine V . Ex. que o legislativo
vo la uma lei e que os B ancos entendem que o qua!ntum não chega
para indemnisação; não teem direito de recorrer ao judicia.rio?
O SR. ALcrnno Gu.A.NAB.A.RA - T1eriam sem duvida, si se não
'houvesse conformado com o Tegimen do acçiôrdo que lhes foi imposto
pela lei de setembro. Agora não, desde · que accôrdo haja . Tem o
Congresso a base para a indemnisação que lhe é dada pelo art . 15° ·
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da lei de setembro; tem por outro lado a petição dos Bancos: o
accôrdo não é difficil e estou em que a emenda do Sr. Erico Coelho
fixa o qitJantmn razoavel. Mas sobTe essa emenda ha de ainda pronunciar-se a •Com.missão de Orçamento, e eu reservo-me para analysal-a depois do parecer.
O nobre ·deputado terminou o seu discurso, que venho respondvi.hlo, com a apresentação de um substitutivo. Esse substitutivo é a
derogação da lei de setembro 110 seu ponto capital: S. Ex. não quer
que se convertam os lastros em apolices, mas que elles sej am conservados no Thesouro na especie em que foram depositados. Ora,
todos nós sabemos que grande parte desses lastros foram gastos; no
Thesouro haverá cerca de cem mil contos em apolices: o ouro desappareceu . S. Ex . manda, porém, que o Thesouro emitta apolices
pela differença entre os lastTos existentes e as emissões feitas .
Por conseguinte, o que S . Ex. quer é que se não convertam em
outras de um só typo as apolices que repTesentam aquelles
100. 000 :000$000. Dest'arte não se dará a uniformidade do lastTo
decretada em dezembro de 1893 o que é aliás um bom elemento para
a valorisação do meio circulante . Economia não haverá nenhuma:
pelo projecto, o governo emittirá já 179. 012 :075$472 em a polices
e pagará - isto é, escripturará - annualmente cerca de 7.161 :000$
ele juros, preenchendo em cerca de 22 ou 23 annos a quantia de
161. 702 :294$528, que tal é a cliffcTença que vae entre l astros e emissões feitas; pelo substitutivo o governo emittirá desde j á pelo menos
240. 714 :370$ em apolices. Posta de lado a differença do prazo,
póde-se dizer que para o Thesouro uma cousa vale a outra, convindo,
porém, notar que aquella clifferença de prazo, si durante elle occorrer a conversibilidade, pócle representar economi'a Teal para o
'JJhesouro .
Mas o curioso elo projecto é que S . Ex . declara que essas a polices não vencerão juros, ainda que as qualifique como de 5 %, que
esses 5 % serão papel ; mas não exonera o Banco da obrigação de
converter suas notas em ouro ao portador e á vista, quando se der
uma das hypotheses da lei de setembro .
Em primeiro logar, esse traço ele penna não basta arranca1· ao
Banco a propriedade de seus lastros . (A pa1·tes . )
Ouvi que os lastros pertencem ao portador da nota . Sim, indi1·ectamente; os lastros pertencem ao Banco, o B anco é responsavel
perante o portador pela nota e a garantia dessa responsabilidade é o
lastro . Fallido o Banco, o portador da nota vae reclamar delle a
parte dos lastros que ella representa. Isto demonstra que não se pó de
despojar o Banco desses lastros .
Mas na especie, a crise ainda é mais curiosa: os Bancos adquiriram os lastTos - ouro e aipolices - com o seu capital ; o governo
precisou desse ouro e apolices e fez com os Bancos um emprestimo
substituindo-o por novas apoiices do capital e juro ouro; e vem
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agora o nobre deputado e, não só quer substituir a parte delles que
consumiu po1; apolices-p apel, como ainda pretende que t aes apolices,
representativas de valores adquiridos com o seu dinheirn, não lhes
pertence.
O SR. BENEDICTO LEITE dá um apar te.
O SR. ALCINDO GUANABARA - E se soar a hora da conver sibilidade, onde irá o Banco buscar a sua reserva de ouro?
IPara que servirão o Banco e, já agora ao por tador ela nota essas
apolices-papel? P.or que alchimi a se tra11 sforrnará esse papel em ouro?
Dirá o nobre deputado que neste caso ouro é o que our o vale e que
tanto faz que o valor ele um sej a o ele outro. P erfeitamente, mas isto
é tambem verdade si as apolices forem ouro como manda a lei; e
para chegarmos ao estado em que j á nos achamos não vale a pena
fazer reformas, que em verdade não o sã.o .
Sr. Presidente, a fadiga não me permitte continuar . P enso que,
ainda que por alto, hei-me referido a todos os topicos do discurso
do meu honrado collega e das luzes de seu espirita ou so esperar que
os argumentos que desalinha vad amente p roduz (não apoilados) i·eduzam a brilhant1ssima, 1n:as injusta 1'ie infondada impu gnação de
S . Ex. ao projecto em debate . ( 111.'/Àito bem, rnwito bern; o orador é
,cwnprimentado . )
O Sr. Pa.d·uil Salles - Sr. Presiden te, depois rlo tra balho
brilhante, que acaba fle ser apresentado á Oamara pelo honrado representante do Districto Federal, em seu discurso, encetado na ultima sessão e hoje concluiclo, muito poi.10a cou sa tenho que fazer
nesta tribuna .
O illustrado orador aprofundou todos os pontos da nossa historia financeira, no tempo do irnperio .
Foi buscar nos trabalhos elos nossos melhores estadista s grftncle
cópia de argumentos para mais fo rtalecer as doutrinas que defendeu.
E ftinda que, não imper assem estas razões ela maior relevancia,
o adiantado ela hora e a necessidade elo encer ramento desta discussão, para a commissão clizel' novamen te sobre rrs emendas substi tutivas, já apresentadas, constituir iam motivos importantes para eu
resumir as minhas apreciações .
. E' assim que tomarei p ara poiüo de part.ída elo meu discurso o
período republicano, iniciado a 15 de novembro el e 1880, na par te
referente ás medidas fin anceiras do seu governo .
O governo provisorio inaugurou a sua rnforrna economica com
o decreto de 17 de janeiro ele 1890, que lançou no paiz a creação
dos Bancos emissores regionaes, uma das fo rmas ela descent.ralisação
financeira, ambicionada pelos no>os E stados ela Republica, que tanto
n a ordem política como na ordem economicoa aspiravam a mais completa liberdade .
F oi p or estas razões que esse governo não hesitou em adoptar 0
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systema ela pluralidade ele Bancos, cedeu elo assim, como declarou um
dos seus membros, á corrente de · opiniões formada pelo novo regimen.
Eis como se justifica o apparecimento dessa reforma que tantas
desillusões nos tem trazido, não tendo correspondido em nenhum dos
seus pontos aos intuitos e pena.amentos dos que a decretaram .
A' sua sombra foram creados os Bancos, dos Estados Unidos do
Brazil, Emissor de S . Paulo, da Bahia, de P ernambuco, do Sul e
do Norte.
Devido ás circumstancias excepicionaes por que tem passado o
nosso paiz, nem todos esses B ancos puderam completar as suas emissões, umas sobre base de ouro, outras sobre apolices, porque a neces-sidade de se acautelarem contra o imprevisto, já lhes impunha essa
norma de procedeT.
Outros, porque desprezaram os seus contractos, não attendendo
ás disposições do decreto de 1'7 de janeiro, nem aos preceitos do decreto de 25 de setembro de 1890.
Desviados assim os intuit-0s dessa reforma do seu veTdadeiro
objectivo, reconhecida a impossibilidade de sua execução, começou o
governo a estudar um outTo plano mais consentaneo com a nossa
situação e que prudentemente preparasse a passagem do systema da
pluralidade de emissão para o da unidade . Promulgou o decreto de
7 de dezembro de 1890, que desfechou -0 primeiro golpe, estipulando o
prazo improrogavel de dous annos para os Bancos completarem as
suas emissões, indo incorporar-se ao Banco da Republica os que não
satisfizessem essa obrigação, respeitados os seus direitos.
Estava, portanto, preparada a passagem do Tegimen da plurali·
dade para o da unidade bancaria.
Não tendo os Bancos completado as suas emissões, appareceu o
decreto de 17 de dezembro de 1892, que transferiu o seu direito de
emittir ao Banco da Republica, unico que havia cumprido os preceitos
do decreto de 17 de j aneÍTo.
Mas, como surgissem duvidas sobre a applicação de muitos dos
seus pontos, o Congresso fez a lei de 23 de setembro de 1893, interpretativa do mesmo dec1:eto, o qual por sua vez está carecendo de
novas interpretações, o que se confirma pelo projecto n. 212 A, ora
em discussão nesta Oamara.
Era meu desejo estabelecer assim, ordenadamente, todas as leis
referentes a medidas financeiras, para melhor apreciar a evolução das
questões economi cas, dentro do periodo verdadeiramente republicano.
Eis-me, portanto, chegado ao ponto da discussão elo projecto n. 212 A,
que regula a execução elos arts. 6° e 7° da lei de 23 de setembro ele
1893.
Esta lei, como muito bem disse a commissão no seu parecer, póde
ri1er synthetisada nos seguintes pon~os:
1 º, "unificação das emissões;
2°, constituição de seu fundo de garantias para essas emissões;
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3°, medidas tendentes á conversibilidade das notas. "
Des.te vasto plano, ficou encarregado o Banco da Republica,
sendo indemnisados dos seus direitos e privilegios os Bancos emissores regionaes.
Para que as notas bancarias em circulação t ivessem o seu eqmvalente em deposito, a mesma lei determinou que "o governo seria
obrigado a . substituir por a polices de capital e juro ouro do valor
nominal de 1 :000$, vencendo juros de 4 %, pagos semestralmente,
todo o l astro depositado no Thesouro . "
Nem outra providencia poderia adoptar a ·c itada lei, uma vez
que o governo se t inha apoderado de parte desses la.stros e privado
esses Bancos do direito de emittir.
Deante ela situação em que nos achamos, não pócle o governo para
0 fim de valorisar e garantir o papel-moed'a circulante, deixar de
adoptar um <los ·seguintes alvitres : ou assumi,1.'. a responsabilidade elas
notas em circulação e tirar ao Banco da Republica a facu ldade ele
cmittir; oru executar a: lei de 23 de setembro e dar ao papel bancario
o valor de que carece, tornando vercla<leira a base ela emissão existente.
Nestas condições, não hesito em aconselhar o segundo alvitre, que ·
parece garantir melhor o.s interesses elo Thesouro.
Porque, no primeiro caso, além de grandes pagamentos provenientes de indemn.isações que teria de fazer, viria assumir a re~nonsa 
bilidade das notas em circulação, que importam em 708 . 073 :022$000,
não incluindo-se nesta somma, as quatro series de bonus já emittidas
pelo Banco da Republica.
O que urge é que seja regularisada essa ma ssa de papel, que estú
em circulação sem equiva lente no Thesouro.
Si alguma duvida tem o honrado Minist ro ela Fazenda; quanto á
applicação de alguns pontos ela lei ele 23 de .setembro, parece-me, pelo
que expôz em seu relatorio, que uão está longe <le re alisa1· as medidas
decorrén tes da mesma lei, excepto em um outro ponto que interpreta
de modo .diverso de muitos membros desta Oamara .
. S. EJC. entende que só deve ser convertido o lastro que "regularmente existia no Thesouro ao tempo em que a lei foi votada."
V.amos reproduzir aqui o art. 6° para melhor estudal-o.
Este artigo ·diz :
"Todro o last ro ·dos Bancos emissores existente em ouro· ou a polices será convertido em apolices de capital e juro-ouro, do val-01· nominal de 1 :000$ cada uma, vencendo os juros de 4 % ao anno, pagos
semestralmente.
O ouro será calculado ao cambio do dia da conversão das apolices
pelo seu valor nominal.
Repito aqui o que disse a commissão no .seu parecer :
"A lei não poderia ter em vista sinão o la:stro que foi effectivamente .depositado no Thesouro".
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Si lá já não existia mais, ao tempo em que a lei foi votada, tendo
sido utilisado pelo governo para outros fins, nem por isto diminue a
rna responsabilidade perante os depositantes, porque o que realmente
foi deposita.do lá -devia existir; e, quando tivesse sido utilisa·do, subsistiria sempre a obrigação da sua reposição. Si o governo assim procedeu, fel-o illegalmente.
O actual governo no intuito de acautelar interesses do Thesouro
:N'acional, julga não estar ·Cümprehenclicla no art. 6° da citada lei a
somma -de f'. 2 . 600. 000 que, devendo entrar para o Thesouro como
lastr o das emissões, ficaram a tit11lo de emprestimo em poder de um
Banco.
Parece-me que neste ponto o governo tem Tazão e a melhor in·
iel'pretação para isso será a propria escri pturação do The.souro.
Mas, porque se (leu este abuzo com um Banco, segue-se que a lei
dever á ficar sem execução, acanetando a demora, graves prejuízos
para os Bancos que realmente fizeram os ·seus depositos ?
Julgo que não e tambem porque o nosso meio circulante abate1se,
cle svaloriza~se e perde a sua garantia.
Não comprehendo papel bancario sem equivalente em deposito.
Outro ponto: o actual Ministro da Fazenda não contesta aos Bancos emissores regionaes o direito que tee:m á sua indemni.sação, apenas
diz que essa indemnização deve ser deduzida do fundo de garantias
constituiclo por via da conversão clo·s lastros -destinados a cobrir a
differença entre o papel em circulação e os lastros depositados.
A indemni'zação neste caso «1ar·se-ha depois -da conversão.
O SR. ,ALcrNno GUANABARA - Deve-se fazel' o accôrdo primeiro.
ü SR. P ADUA •SALLES - Sim, .deve-se fazer o· accôrdo primeiro,
mas, para a sua r ealisação preceder a conversão, seTá necessario o
Congresso votar um credito, porque na opinião do illustre ministro
ela Fazenda essa indemnisação ·só poderá .ser feita com os juros das apolices convertid·as e destinadas ao fundo ele garanti.as.
O SR. ALcINDO GuANABARA - O minist ro póde entrar em accôrdo, assentar o quantum e depois pedir auto-rização para fazer a indemnisação.
O SR. P .ADUA SALLES - E sta é uma das d1.1vidas que, parece-me,
foi suggerida pelo actual Ministro da F azenda.
Elle pensa que a indemnisação deve .ser tirada elo fundo de garantias, constituído em virtude dos juros elas apolices representativas da
conve1~são, emquanto não cobrirem a differença entre o meio circulante
e os lastros em deposito.
O projecto ora em discussão, no -seu art. 1° diz :
"0 governo, logo depois da promulgação da presente lei, substii uirá por apolices de capital e juTos~om·o ;- do valor nominal de
J :000$ e juros de 4 %, todo o lastro effectivamente ·depositado até 17
de dezembro de 1892, para basy das emissões bancarias, devendo o mes1
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virtude ·do decreto n. 83 B, de 6 de outubro de 1890."
Parece-me, Sr. Presidente, que, sendo este projecto interpretativo
da lei de 23 de setembro, deveria antes referir-se a ella do que ao decreto de 17 de dezembro.
..
O SR. ALCINDO Q-u.A.N.A.BAR..i'.1. - Não apoia.do, porque esse decreto
produziu todos os seus effeitos, foi uma lei de facto. O governo, em
virtude delle, utilizou-se dos lastros.
O SR. P .A.DUA S.A.LLES - Mas o decreto de 23 de setembro não isen·
ta o governo do pagamento dos lastros depositados pelos Bancos no
Thesouro.
O SR. ÂLCINDO Gu.A.NABARA - Segundo o relatorio do ministro da
Fazenda, o governo só eleve pagar os l astros exi-stentes no Thesouro em
23 de setembro.
O SR. P .A.DUA S.A.LLES - Mas, si effectivamente os Bancos fizer·a m
deposito no Thesouro, por que razão ha de julgar o nobre deputado,
que está comprehendido no pensamento do Ministro da Fazenda, que
i:ó devem ser pagos ·a quelles l astros - ouro - e a.polices que se achavam depositados no Thesouro ao tempo da promulgação do citado
decreto?
O SR. ÂLCINDo Gu.A.NABA.RA - Porque elle o diz no ·seu relatorio.
O SR. P.A.DUA S.A.LLEs - Não parecerá, entretanto, a V . Ex., que
a lei deve ahrange1• todo o lastro escripturaclo no Thesouro em nome
dos depositantes?
O SR. ALmNno GuANABARA - E' justo.
O SR. P .A.DU.A. SALLES - Tanto a Oamara como o governo ·devem
encarar estes ·a ssumptos com a ma:xima reflexão, dando-lhes completa
execução nos seus verda-deiros pontos.
A nossa situação economica, que todos os dias é pintada com côres
negras, .q uerendo-se implantar no nosso espirito a convicção ele que a
nossa ruína será inevitavel, mais me conven:ce que estas questões devem ser discutidas ·s em paixões, sem exaggeros ele ordem alguma, para
evitar-se a exploração do nosso credito.
·
E' verd>aide que, devido aos revezes por que teem passado os nossos
governo·s, a·s nossas responsabilidades teem crescido muito, mas, todas
as nações teem pago este tributo e teem sahido victori.osa.s dessa lucta,
movida pela ambição de uns e pelo odio de outros. Por que razão havemos de nos considerar inferiores aos outros povos, aguardando certo
o nosso naufragio? E' confiar muito pouco na nossa energia.
O SR. ALcINDO GUANABARA - Sem duvida.
O SR. PADUA SALLES - O que todos ·desejamo·s é que o paiz entre
cm uma phase de completa prosperidade, e o actual governo, patriotico
como se tem revelado, muitas esperanças nos dá nesse sentido·.
Como causa de nossas difficuldades actuaes, ha o abatimento do
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valor da nossa moeda, attribuido por muitos á enormidade do papel
em circulação e por outros á nossa diminuta expor tação.
A este respeito explanou,se largamente o illustre deputado pelo
Districto Federal, avançando que o papel-moeda em circulação nenhuma influencia tem ,sobre o cambio, provando com factos da no,ssa
historia politica, que a emissão de papel-moeda tem produzido alta de
cambio, assim como o r esgate tem determinado baixa cambial. E' um
enunciado qua:si paradoxal, entretanto, inclino-me a acceitar a sua
opinião, quando 0 papel emitticlo representa necessidades legitimas ·do
paiz não influe sobre cambio, assim como quando o resgate é feito
com escassez de numerario, produz crise e não resolve crise. (Trocamse aprtrtes. )
6i a, superabundancia de papel-moeda nenhuma i nfluencia tiYesse
:::obre a taxa cambial, então, as nossas difficuladedes financeiras seriam
facilmen te super adas, para ca.da necessidade far-se-hia uma emissão.
O SR. AL01Nno GuANABARA - Mas V. Ex. ach a que a superabundancia de papel moeda faz-se pelo cambio ?
O SR. P ADUA SALLEs - Não, por certo. O cambio sóbe ou desce
pelo desequilíbrio da nossa balança interna'CÍonal.
Quando um paiz importa mais do que exporta, o cambio desce e
vice-versa .
O SR. ALmNno GUA NABARA - Nós temos cambio baixo, porque
somos colonia.
O SR. P ADUA SALLEs - É porque somos presa da especulação.
O SR. PRESIDENTE observa que a hora já está finda.
O SR- P ADUA SALLES - Previno á V . Ex. que já vou concluir_
D esejo declarar que sou partidario confesso da unidade bancaria. Si n ão basfassem os máos resultados obtidos entre nós com o regimen da pluralida:de, iriamas buscar argumentos na historia dos outros povos. Na França, na Ingl atena e em muitos outros paizes.
Em França a revolução de 1848 tambem trouxe a unidade das
emissões bancarias .
A Suissa, p aiz onde o systerna federativo é completo, tambem adoptou centralisação bancaria.
Com estes exemplos que nos fornece a historia t.emos encontrado
e• caminho a seguir nesta materia.
Cumpre-nos applicar a nossa energia, o nosso esfor ço em prol da
musa da: P atria e teremos conseguido a no,ssa completa emancipação.
(lltfoi to bem; miliito bem.)
Ninguem pedindo a palavra é encerrada a discu ssão.
1
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SESSÃO DE 27 DE N OVEMBRO

E' annunciada a votação do requerimento do Sr. Benedicto
Leite, para que o projecto n. 212 A, de 1895, volte á Oommissão de
Orçamento, com o substitutivo pelo mesmo seVo1taÇão
nhor apresentado e q11e sobre ambos seja ouvido
o Sr . Ministro da Fazenda.
O Sr. Lau ro M ullier (pélci ordern) - Sr. Presidente, pela leitura que V. Ex. acaba ele fazer verifica-se que o requerimento tem
duas partes: u rna pedindo para que seja ouvido o Sr. Ministro da
Fazenda.
Nestas condições au pediria a V. Ex., si fo sse possível, que o
requerimento fo sse votado por partes .
O Sr . Presidente - · Uma vez que V. Ex. pede que o requerimento. seja votado p or partes submetterei á votação cada p arte de
per s1.
O Sr . A'kind·o Guanabara (pela orÕJeni) - Sr. Presidente,
esta primeÍl'a parte do requerimento é inutil porque o Regimento
impõe que o proj ecto volte á Com missão com as emendas.
O · que significa o projecto voltar á Oommissão ?
O SR. AuausTo Mo NTENEGRO - Dar um novo parecer, ouvido o
Ministro da F azenda.
O SR. ALCINDO GUANABARA - Um parecer contrario ao que já
deu ?
Evidentemente não se póde pedir que a commissão assim o fa ça.
Esta primeira parte elo requerimento, portanto1 é inutil .
O Sr . Presi;dente - Jú declarei o seguinte: . approvado o requerimimto, o projecto e e'rnendas vão :í co1muissão; e dado o parecer
abr ir-se-ha nova discussão não só sobre o projecto, como sobre as
~mendaJ; ~ejeitado o requerimento, vão em todo o caso as emendm;
a comm1ssao .
A Casa resolverá conforme entender .
.Vou submetter a votos a primeira parte elo requerimento.
Posto a votos por partes, é rejeitado, tanto na primeira como na
segunda parte o requel·imento do Sr. ·Benedicto Leite .
O Sr. Presildente - Fi ca adiada a votação elo projecto
n. 212 A, de 1895, até que a commissão dê parecer sobre as emenclns
a elle offerecidas . ·

- ·8 4SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO
Parecer sobre as emendas- offerecrid'as em 3ª disc'l.&são do projecto
n. 212 A, dp corrente anno, que regula a execução à.os a1·ts. 6° e
7° da lei n . 183 O, ele 23 de -sehemb7'0 de 1893, detlermin:arndo que
pelo gove~-no se/a swbsti.foido po1· apo"ttVces rJJe oapita'l e juros·ouro- do valor nonvina.Z de 1 :000$ e jwros c~e 4 % todo o lastro
eiffectivamente depositado até 11 de dezembro de 1892 para base
das emissões bkmcariM, com voto em separado do Sr. Paiilino de
S oiiza Jrun!~or
A' commissão de orçamento foram presentes o substitutivo apresentado pelo Sr. deputado Benedicto Leite ao projecto n. 212, de
1895, as emendws .suppressivas offerecidas ao
Par.e.cer s·o bre mesmo projecto pelo .Sr. deputado João Lopes
nd
e a emenda additiva offerecida pelos Srs . clepueme as
taclos Erico Coelho e Alcindo Guanabara.
O substitutivo do Sr . deputado Benedicto Leite importa a revogação da lei de 23 de setembro de 1893, pois manda "conservar no
Thesouro na especie em que existe actualmente o lastro depositado
como base das emissões dos bancos regionaes, organisados de accôrdo
com o decerto de 17 de janeiro de 189 0", quando a base da reforma
effectuada pelo decreto de 17 de dezembro de 1892 e encampada pela
lei n. 183 e, de 23 de setembro de 1893, é justamnte a operação de
conversão de todo o lastro existente em ouro e apolices em apolices
de 4 % ouro, estatuida em seu art. 6°, para execução do qu11l o
projecto n. 212 vem dar regras .
Pelo disposto no art . 1° do substitutivo não se providencia sinão
quanto aos lastros pe etencentes "aos bancos regionaes", nada se dispondo quanto .aos que servem de base ás emissões do Banco da Republica, que se não sabe seriam tambem conservadas na especie em
que foram -deposita-das, 011 si seriam submettidas á conversão ordenada pela lei .
Por outro lado, si o Estado deve cobrir a differença existente
entre as emissões realisadas e os lastros depositados, o que equivale a
assumir a responsabilidade dellas, parece mais conveniente a adopção
da medida indicada no projecto - a escripturação dos juros até perfazer-se a somma necessaria, que a emissão de apolices pela somma
total da differença desde já, como é ordenada pelo art. 2° do substitutivo.
Finalmente, o art. 3° do substitutivo, dispondo que "o lastro,
assim organisado, passará a ser escripturado em nome do Banco da
Republica para o unico effeito de fazer face ás emissões que correm
hoje por conta deste banco" si quer significar que o banco não póde
utilisar-se clella para outro effeito, parece des·u ecessario, pois, o as-

- sssumpt o está perfeitamente regulado na lei n . 183 O, de 23 de setembTo de 1893 .
.
Nestas condições a maioria ela commissão foi ele parecer que
Oamar a dos Si;s . Deputados não approvasse o substitutivo do Sr.
Benedicto Lei te.
·
Tomando em consideração as emendas elo Sr . deput ado J oão
Lopes e depois de largo debate a maioria d.a commissão opinou que
ellas não poderiam ser acceit as, porque a suppressão desses artigos,
que mais não fazem sinão explanar a doutrina da lei de 23 ele setembro, podia ser interpretada como a revogação dessa lei tambem em um
de seus pontos capitaes .
E ffectivamente, a lei de 23 de setembro, ordenando que o governo
convertesse os lastros bancarios depositados em a.polices de 4 % ouro,
mais não fez sinão autorisar o governo a effectu ar um emprestimo
cujo p roducto fosse exactamente igu al á importancia dos lastros depositados, o que fo i de fact o .feito pelo decret n .
ele 30 de setembro
de 1893 .
Como opi nou a commissão, quando apresentou o seu parecer
sobre o projecto, ocioso seria que por lei se declar a·sse agora que o
governo po deria dispôr desses lastros como recursos extr aordinarios
de receita, pois que muito legitimamente delles póde clispôr, uma vez
effectu ada a conver são, por fo r ça da lei de 23 de setembr o de 1893 .
Si a suppressão pr oposta não tivpsse out ro intuito e não se
inspirasse em out r a doutrina, sinão a ela redundancia ela disposição,
a commissão poderia tel-a adoptado ; não o póde fa zer, porém, desde
que, conforme declarou o seu illustre autor, ella se inspira na corrente da opinião su stentada perante a Oamara pelo Sr . deputado
Beneclicto Lei te e que pensa que com a utilisação desses lastros por
parte do governo ficam as emissões sem garantia, como si não fo8se
certo que o que pelo regímen da lei de setembro garante as emissões
re alizlvelas são, 11ão os las tros deposit ados pelos bancos, mas as· apolices de 4% ouro em que elles devem ser conver tidos.
O § 2° do proje.;to au t orisa o banco a mobilisar essas apolices
de accôrdo com o governo, e a emenda do Sr. deputado J oão Lopes
manda supprimir essa autorisação . A maioria da commissão, porém,
ponderou que essa autorisação está subor dinada á clausula de que o
banco só poderá u tilisar essa·s apolices "em oper ações tendentes á
constit uição ela reserva metalli ca, logo que n a fórm a da lei 1\ . 183 O,
de 23 ele setembro de 189 3, deva ser restabelecida a conversibilidade
das notas" ; e verificou que out ro meio não tem o banco, nem de ou tro
cogitou a lei ele setembro para a constituição da sua reserva metallica
sinão justamente a mobilisnção dessas apoli ces que, expressamen t~
par a o exer cício dessa funcção, são emittidas como ouro .
E por assim consider ar, foi t ambem a maioria ela commissão
ele parecer que a Oamara não cl·ésse o seu assentiment o a essa
emenda.
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Considerando a emenda additiva do Sr . El'ico Coelho, a maioria
da commissão reportou-se ao seu primeiro parecer sobre este projecto
para lembrar e firmar a doutrina de que, em virtude do art. 5° da
lei de 23 de setembro, que rege o assumpto, o "accôrdo com os bancos
regionaes no sentido ele indemnisal-os das vantagens e direitos que
lhes são cassados e de serem transferidas ao governo suas emissões
e respectivos lastros" era medida preliminar e condição essencial tL
effectividade da conv0rsão elos la·s tros bancarios ordenada pelo art. 6°
da mesma lei.
Estabelecida dest'arte a necessidade de firmar-se com os bancos
regionaes o accôrdo ordenado pelo art. 5° da lei de 23 de setembro,
attendendo a que o S:c. Ministro da fazenda, interpretando a disposição desse artigo, fixou uma base que não foi acceita pelos bancos
e affectou a questão á solução do Congresso, enviando-lhe as petições
dos bancos "para que fossem tomadas na consideração que merecessem" (Relatorio, pag. 72), ao mesmo passo que (Relatorio, pags. 69
e 7 O), solicitou do Congresso esclarecimeu tos relativos aos recursos
para pagamento dessas indenmisações ; e, por outro lado, attendendo
ao requerido pelos bancos nas petições dirigidas ao governo e por
este enviadas ao Congresso, a commissão, ou sua maioria, opinou
que a indicação de base certa para o accôrdo que o tornasse viavel,
era não só conveniente, mas necessaria a Estados e que ao Congresso
incumbe fazel-o .
Em relação propriamente a essa base de accôrdo proposta peln
emenda: considerando que a lei de 23 de setembro de 1893, art . 5°,
dispõe que "a indeml/1,isação será baseadJa sobre os ji~ros da,,s apolti,ces

depositadas, quando corvstitwdars ne,st'ra esp'{3cie ois Zaistros, oiL sobre os
ju1ros dias apo,li:ces siibsilitutivas rlo enctiixe metaJJ)}ico, làurante o prazo
c~e swws p11iv~l.egiors" ; que o Poder Executivo j á interpretou essa lei

mandando pagar a um dos bancos, cujos "direitos e vantagens" foram
cassados, a totalidR:de dos juros devidos durante o prazo de seu privilegio de accôrdo com o disposto na lei que o creou e com1mt ando
o ouro de seus depositas ao cambio do dia, de accôrdo ( 10 d111heúos
por 1$000) ; que o decreto que creou os bancos regionaes ora em
questão assegura-lhes durante o prazo de seus prÍ~'ilegios o pagamento da metade dos juros das a polices; que, portanto, equitativo o
arbítrio, proposto pela emenda, de mandar pagar-lhes um terço do
total indicado pela lei de setembro para base do accôrdo; que a taxa
cambial de 24 d . por 1$ indicada para comput o dos lastros em
ouro é muitíssimo mais vantajosa que a de 10 d., j á acceita pelo
Poder Executivo e sensivelmente superior á de 22 d., indicada na
exposição do Ministro ela Fazenda; que está na conveniencia do .Estado evitar que taes questões venham a ser dirimidas por um longo e
demorado processo judiciaria que impedirá, até sua definitiva solução, a effcctividade do disposto na lei l'le 23 de setembro no que
respeita a conversão dos lastros e á real verificação das emissões,
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porquanto os lastros estão e continuarão a estar na caixa do banco
até que accôrçlo seja feito; que por outro lado, tendo a lei de setembro ordenado que os bancos sejam indemnisados - por conta dos recursos destinados á constituição do fundo de garantia - e outros
não sendo esses recursos sinão os lastros depositados pelos bancos,
que devem ser conver.tido em apolices, os quaes com os respectivos
juros formam o fundo de garantia, a ultimia parte da emenda que
autorisa o governo a utilisar-se das apolices desse lastro para a indemnisação em questão mais não faz sinão mandar applicar o estatuido na referida lei; que finalmente, nada mais curial do que,
bancos havendo que são devedores ao Thesouro, deduzir-se o total
dessa divida do que SI:'. lhe houver de pagar, como dispõe a emenda,
in fine; a maioria da commissão opinou que a emenda do Sr. Erico
Coelho estava no caso de merecer a approvação da Camara.
Sala das commissões, 30 de novembro de 1895 . - João LoP.es,
presidente.- Alc~ndo G-uanabara.- Augusto Severo.- Mayrink. Laiiro Miiller .-Benedicto Leite (vencido).- Augusto Montenegro .
(vencido).
Continúo a manter o voto que subscrevi quando a commissão ele
orçamento apresentou o projecto n. 1'72 deste anno.
Acho ser incompetente o Poder Legislativo para liquidar a indemnisação a que os bancos regionaes se julgam com direito em virtude do art. 5° da lei de 23 ·de setembro de 1893
Voto ido Sr. A. e a estabelecer actualmente as bases de accôrdo
Mon tenegro
com essa mesma disposição autorisou e que não
se pôde realisar .
A emenda dos Srs. Erico Coelho e A.lcindo Guanabara reproduz
o projecto n. 1'72, que foi rejeitado pela Oa.m ara, substituindo a
disposição que mandava tomar como base de accôrdo o producto de
15 annos de juros das apolices que constituíam ou vieram a constituir os · lastros dos bancos pela que manda estabelecer essa indemnisação sob a base de u.m terço do total dos juros das apolices substitutivas contadas pelo tempo de 4'7 annos.
Estas duas disposições são quasi equivalentes, e contra a que se
acha sujeita á deliberação da Camara laboram as mesmas razões que
justificaram a repulsa do projecto n . 1 '72 .
Já um dos bancos, suppondo encerrada a discussão perante o
Corpo Legislativo, levou a sua reclamação ao conhecimento do Poder
Judiciario unico competente, a meu ver, para applicar em especie a
disposição do art . 5° da lei de 23 de setembro.
Seria conveniente que o Corpo Legislativo deixasse a justiça se
pronunciar sobre o direito que assiste aos bancos .
Como solução a esta questão que tanto tem preoccupado o Congresso e pa;i:a que sej a ella decidida com presteza, poder-se-hia entregal-a o juízo arbitral, no qual se concentrariam amplas garantias
para o banco e para o governo.

Emenda'tí a que se ref,ere o pcwecer
Substitutivo ao pr-0jecto n. 212, de 1895

O Congresso Nacional decreta:
'.Art. 1. 0 E' conservado no Thesouro, na especie em que existe
actualmente, o lastro depositado como base das emissões dos bancos
regionaes, organisados de accôrdo com o decreto de 17 de janeiro
de 1890.
Art. 2 . 0 O governo emittirá a polices do typo de 1 :000$ e juro
de 5 % papel moeda até a quantia que fôr necessaria não só para restabelecer a parte ·do lastro de que se tenha utilisado, calculado o
ouro ao cambio do dia em que fôr depositad-0, como tambem para
cobrir a differença entre o valor dos depositos e o das nota-s.
Paragrapho unico·. Essas apolices, assim como as que existem
~tetualmente depositadas como lastro., não venoorão juros, sem prejuízo,
porém, do direito que teem os bancos regionaes, que fizeram emissão
sobre apolices, aos juros de que trata o art. 4° do decreto de 17 de janeiro de 1890.
Art. 3. 0 O lastro assim organ~sad-0 passará a ser escripturado em
nome do Banco da Republica, para o unico effeito de fazer face á:S
emissões que correm hoje por conta desse banco .
S. R. Sala doas .sessões, 20 de novembro de 1895. - Benedicto Leite.
Supprimam-se os paragraphos 2° e 3° do art. 1°.
S. R . - Sala das sessões, 20 de novembro de 1895 . .-João Lop1!:$.
Art. Em cumprimento do art. 1°, o governo entrará em accôrdo
com os bancos emissor~s regionaes, afim de lhe .serem transferidos os
lastros e emissões respectivas, como dispõe o art. 5° da lei n. 183, de 23
de Setembro de 1893.
A base de accôrdo para indemnisação dos bancos regionaes será de
um terço do total do juro das apolices substitutivas de seus lastros,
conta-dos pelo tempo de 47 annos, que completariam o prazo de ·seus privilegias e calculados ao cambio de 24 d. por 1$000 .
D a indemnisação deduzü~se-h a, em beneficio do Thesouro N acional, qualquer differença que .se verificar entre a emissão de cada
banco e o valor ·das apolices que produzir a conversão dos lastros
effectivamente depositados.
Fica o governo autorisado a utilisar,se para a indemnisação dos
bancos regionaes .das mesmais apolice.s .depositadas com-0 lastro de -suas
emissões; deduzindo do computo t otal dos lastros, que o -art. 1° manda

-·
converter, a importancia nominal das apolices de que dispuzer p ara
tal fim.
S. R . - Sala das sessões, 20 de novembro de 1895. - Erico Coe lho. - Aocindo Guw,nabara.

SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO
O Sr. Francfsco Glicerio - Sr. Presidente, o nobre deputado
pelo Maranhão sente necessidade de mais espaço para discutir o projecto em discussão, motivo poT que tomei a liberD11f~cu&são do
dade de pedir f1! S. Ex . que me cedesse a vez de
pareoer
fallar, porquanto muito poucas palavras tenho a
dizer, em relação .ao projecto .
Não venho ·discutir o assumpto que tem sido objecto das cogitações da Oamara desde 1891, acho porém, que é preciso, em relação á
reforma bancaria, que tomemo•s uma attitude definitiva reagindo contra
esssa atmosphera de desconfiança que se tem creado em relação a este
assumpto.
Não sou de opini ão que se deva dar tudo .aos interesses particulares, porventura envolvido:s neste projecto com sacrificio do Thesouro Federal; mas acho tambem, por outro lado, que é dever ao corpo
legislativo attender aos justos reclamos dos que foram sacrific!l1dos na
·reforma bancaria de 1893 .
Refiro-me ao direito incontestavel que teem os Bancos regi<maes a
uma indemnisação ju·s ta e razoavel.
Nem é justificavel, corri.o eu disse, no i;nteresse do Thesour o Federal, esse desrespeito aos interesses particulares legitimamente empenhados em capitaes congregado·s paTa formação de Bancos regionaes,
principalmente em relação áquelles que cumpriram legal e exa-ctamente
com seus deveres ·de capitalistas .
Sou, p ois, de opinião, que a Oamara deve tratar deste assumpto
sem outra preoccupação que a de fazer justiça a quem a tem, e a quem
a merece. ,....,
Estou certo que os nobres deputados, que com alg11m calor teem
impugnado a indemnisação pedi da pelos Bancos regionaes, o teem feito
por um exaggerad•o amor aos inter esses publicos.
Não descubro em SS. Exs. outro impulso, tomarem posição assignalada em tal discussão.
Ainda mais, Sr. Presidente, é preciso parar, em relação ao grande
instituto de credito nacional, no caminho de' expôl-o ao enfraquecimento e á desconsideração.
Refiro-me ao Banco da Republica do Brazil, que por sua n atureza, deve est·a r á frente da circulação fiduciaria do P'aiz.

.

•.

90
Póde ser que esse Banco tenha tido alguns erros e alguns -desmaios
na sua administração.
Mas, referind<0-me sómente, á sua actual administraçã-o, é fóra
de duvida que os Poderes Publicos teem tudo a esperar da capacidade
politica e administrativa cfo. presidente ultimamente nomeado, o Sr.
conselheiro Affonso Penna.
· O SR. ALCINDO GUANABARA - Aliás, a administração passada não_
er.a peor. .
i: é···' :~~i
O SR. FRANCISCO GLIOERIO - Sem duvida, e foi por isso que eu
disse que limitava minhas observações á actual administração, sem
querer de nenhum modo fazer a menor restricção ao juizo fav-oravel
que fiz sempre da capacidade dos antigos presidentes, os Srs. Dantas
e Rangel Pestana.
Mas, Sr. Presidente, devo dizer, sem menor intuito de aggre.ssão
ou de represalia, que notei uma -certa desconfiança partida de certa
parte da opinião, com relação ao no-vo presidente nomeado para dirigir
o Banco dai Republica do Brazil.
.
Devo dizer que esta minha observação não se refere a nenhum dos
memhros do Congresso Nacional.
Mas não é mister ser-se muito atilado para se comprehender que
o nome do conselheiro Affonso Penna, que inspira incontestavelmente
a maior confiarn~:i. á sociedade conservad-o:ria brazileira, despertou certo ciume, pela sua ·acerta'dissima nomeação; quer me parecer que se
pretende algures _levantar difficu1dades em torno da administração do
Banco da Republica, paTa diminuir o valor do illustre personagem
que felizmente o está presidindo.
Como d'isse não venho levantar da tribuna :da Camara aggressã·o
contra ninguem, e fiz bem saliente a minha intenção de nã-o me referir a nenhum dos membros do Congresso Nacional.
Mas, Si·. Presidente, não posso crêr que seja discreto, que se s_eja
prudente expôr,se a administração interna -daquelle Banco a tão apaixonada apreciação, de modo a compr-ometter-lhe os creditos.
O Banco da Republica do Brazil é um instituto de credito que
iomou da data da fusão dos antigos Bancos grande •somma de responsabilidades .
Mas, essa grande somma de responsabilidades póde e deve ser convenientemente liquidada no interesse de salv-ar grandes capitaes empenhados na instituição, quer capitaes pertencentes ao Thesouro Federal.
Os elementos de vida e de successo que ali existem, evidentemente podem ser perfeitamente liquida-do.s, desde que a sua liquidação
seja conduzida com di-scripção e ·acerto.
E para que esse facto se realise basta o preenchimento de dua·s
i
.·,.,.;' ! .:ti'i-i; ;~ J
condições.
A primeira, é que os Poderes Publicos tenham a maior confiança
no administrador que preside os seus destinos.
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estabelecimento o mais discreto e ind:Lspensavel silencio, a mais discreta reserva.
Si não .se tomar esta vereda, ·Se comprometterá o destino daquella
immensa instituição de credito, sem vant·agem, nem para o interesse
particular, nen;i. para o internsse publico.
O SR. SERZEDELLO CORRE.A. - Ao contrario, com enor1nes desvantagens para o interesse publico e immensos prejuizos para o interesse
particular.
O SR. FR.A.NCisco GLICERIO - Sem duvida, e me .satisfaz muito ouvir esta referencia do honrado ex-ministTO da Fazenda da Republica,
que decretou a fusão dos Bancos .
Mas, sobretudo devo accentuar aqui11o que é minha sincera convicção, o Banco da Republica tem em si mesmo elenmnto.s extraol'dinarios de vida e successo, porque o Banco se desempenhe da .sua responsabili·dade, para que elle proceda a uma liquidação coTuveniente dos
seus negocios e para que se colloque na posição que lhe assignala a sua
natureza de dirnctor da circulação no Brazil, ba13ta apenaa que os Poderes Publicos parem no caminho de expôl-o á desconsideração, é mister sómente que ae faça uma reforma definitiva e que se confie na ·sua
administração, principalmente si, como espero, continuar na direcção
'do Banco da Repuhlicl:J, do Brazil o illustre homem ultimamente incumbido da sua presidencia, cavalheiro que, por sua poaição politica e social, tem necessid·ade ·de desempenhar-se dignamente d.a sua tarnfa,
com proveito para seu nome, com proveito para a administração publica.
Tenho dito. (Muito bem, m•uito bem.)
Fica a discussão a<liada pela hora.

SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO
O Sr. Henediicto Leit·e começa citando palavras do foader da
maioria, o Sr. Glicerio, proferidas na sessão anterior para moatrar a
conveniencia de uma vez para sempre resolver esta questão e dar completa exe·cução á lei de 23 de setembro de 1893.
·S. Ex. fez justiça áquelles que na tribuna se teem opposto ao pedido dos Bancos regionaes sobre a indemni.sação a que se julgam com
klireito, opposição feita · não de modo completo, porque esse direito
ainda não foi de modo absoluto contestado, mas unicamente sobre o
quantum d'a indemnisação.
S. E x. ainda disse que por mais amor que oo tenha ás arcas do
Thesouro, é preciso tamhem não esquecer que é sagrado o dfreito particular.
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materia, collocaram-,se nessa posiçãn a que se referiu S. Ex. sem
se esquecerem que os direitos particulaTes são igualmente respeitaveis.
Pelo menos esta tem sido a sua posição na Oamara, simplesmente
justificada por accur.a o exame da questão pelo qual se convenceu que
os Bancos regionaes teem dií·eito apenas a certa quantia resultante de
juros de a polices.
_
Em relação aos concéitos emittidos pelo honrado l·erider, referentes
ao Banco da Republica, o o·r ador está de accôrdo ; não que 1eve a
theoria ao absoluto de que não se deve discutir no Parlamento as condições de estabilidade de qualquer estabelecimento d<e credito ao qual
se acha ligado o credito do Estado.
Seria passar para esses estabelecimentos attribuições que pela
Constituição competem aos representantes da N.ação. Mas tudo se deve
fazer ·com criterio e cautela, sendo para ponderar que á frente cfo Banco está um homem eminente que merece a mais illimitllida confiança.
E' conveniente resolver definitivamente a questão bancaria e a da
indemnisação, mas de fórma que o interesse publico não venha a ficar
prejudicado.
E é por isso que, respeitanJdo as co·nvicções dos que se teem manifestado contrariamente á:s do orador, cumpre o dever de ainda sustentar da tribuna as opiniões enunciadas não só no parecer como em
discursos anteriores .
.Sem intuito de prolongar o debate, occupar-;se-ha mais detidamente da emenda .apresentada pelo Sr. Erico Coelho, a respeito da
i'ndemnisação·, examinaTudo rapidamente o pariecer so1br•e ais outras
emendas que já tiveram discussão na Oamara.
Confessa que o .seu substitutivo .ao projecto do Sr. Arthur TorTes e sobre o qual versa o parecer do Sr. Alcindo Guanabara, revoga
em parte a lei de 1893 . E' de opinião neste momento que a conversão
f;stabeleci·da na lei <le 93 não se effectue .
Em resposta á critica ao substitutivo, o orador observa que os
lastrns sobre que versa a questão são exactamente os lastros dos antigo•s Bancos regionaes, que, em virtude <la 1lei ·de 1893, teem de
ser convertido·s em apolices de 4 ºIº. E sses lastros a que a lei se refere, e ·que fazem face á emissão, são os que estavam depositadns no
Thesouro por conta dos antigos Bancos rngionaes, mas não do
actual Banco da Republica.
O seu intuito mandando inscrever os lastros para o unico effoito de garantir as notas era que o Poder Legislativo não mandasse
inscreve1• os la:stros em nome do Banco ·da Republica, como dando-lhe
a propriedade delles. E nem temos competencia para dar o dominio
ele um lastro qualquer, uma vez que a in scripção deve ter logar para
o fim de que esses 'l astros sirvam de garantia ás emissões.
Si o decTeto de 17 de ,ianeiro ·de 18901 determina que as a.poli1

-93
CJes, no fim <lo prazo dos contractos, d~sapparecerão, passando agora
o la.stro para o Banco d:a Republica, e si o governo afinal é quem tem
a responsabilidade da emissão, devem ficar o~ lastros pertencendo
ao actual Banco da Republica?
Mas com que direito ·se ha de transferir a propriedade de uns
para outro"'? Outro ponto.
Não comprehendo que sem se detenninar despeza extraordinaria
~.e dê ao governo como receita extraordinaria os lastros que vão ser
substituidos. E' o que faz o -projecto.
O governo deve estar preso á lei orçamentaria.; deve dispôr da
receita que e's ta lhe dá e não ·deve fazer despezas sinão autorisadas em
lei.
'
·Si, porém, por uma lei especial fosse o governo autorisado a
fazer uma despeza, é claro que não se -0pporia a que ·se lhe· desse
como recurso extr·ao11dinario para esse fim as apo.Ji.ces ·que vão ,ger
·s ubstituidas.
Passa agora a analy.sar a emenda que se refere propriamente á
i ".ldemnisação .
_
Já o disse e repete : é da -Opinião daquelles que entendem que essa
questão ideve ser resolvida e ainda ha pouco tempo' teve occa.siã:o
de manifestar,se neste •Sentido, quando foi aventada no Parlament-0
a questão de indemnisação aos Bancos regionaes.
Entendi, então, que e.st.a questão podia ser reslovida pelo Poder
Legislativo, embora outros collegas seus sustentassem a doutrina da
. Íncompetencia desse ramo do Poder Publico, devendo a questão ser
affectada ao P.oder J udiciario.
Entende que esta que.stã-0 torn,a-se tão delicada perante este poder que, ou ha de collocar o juiz em d~fficul'dade extrema, ou muitos anuos hãü de ;decorrer para que se chegue a um resultado.
O- meio que talvez fosge mais faoil para re.so1rver ~e o pro·
blema .é do juizo •arbitral a (')_Ue se referiu o Sr. Augusto Montenegro
no seu voto •em separad-0 .
Em todo o ca·so a emenda do nobre ·d eputado colloca a questão
no mesmo pé em que se acha, pi:w isso que ·diz que o Poder Executi1ro, para cumprimento do art. 1° do -projecto, deve fazer ao~ Bancos
regionaes aquella in:demnisação a; que .se refere o art. 5° da lei de '
1893.
Ora, esse artigo marcou como hase para o ·a·ccôrdo os juros eontado·s durante o tempo dos privilegios dos Bancos.
O nobre deputado apena·s restringe este prazo para baM de aeeôrdo a um terço de 47 'annos .
. E' esta a differença -principal que nota entre aquefüi lei e a
emenda .d:o :hobre 'denutrudo.
Ve.iamos si isto resolve a difficu]datde em que ·lle acha o governo. O :ipinistro apresentou ao Chefe do Estado uma exposição em
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Bancos tal ou taes quantias; mar ca, apenas, o limite, ma,s esse limite
i á tem o governo.
·T ratando agora da emenda em si, depois de h aveT tratado de
sua inexequibilidade, <liz o omdor que o nobre deputado foi ainda
além do projecto já rejeitado pela Camara.
Combateu, por achar exaggerada, a iudemnisação contic1a no projecto do Sr. Mayrink, e com maioria de razão deve ·c ombater a inJemnisação a que se refere a emenda <lo nobre deputado. S. Ex.
vae além.
A questão jurídica no momento actual é esta: t inha direito o
governo de marcar aos Bancos o prazo improrogavel de dous anno.s
para que elles comp'letassem a sua - emissão?
Sem ·duvida alguma, tinha-o. O direito de emissão pertence. ao
Thesouro Publico; elle o delega, mas fal-o como uma verdadeira concessão, não podendo em ca,so algum perder o direito a fiscalisação
que lhe compete em t•aes assumptos.
Passaram-se os dous annos, os Bancos não completaram a sua
omissão, sujeitaram-·se pois a peMer o direi to de emittir, sem terem,
por este facto, direito a indemnisação.
O omdor faz o historico da organisação bancaria de 1890; mostra que o plano do Sr. Ruy Barbosa tinha como um dos seus fins
diminuir a despeza com a divida fundada, e por isso o decreto de 17
de janeiro prescrnveu a reducção dos juros das apolices que servissem
de lastro e a annu~l ação dessas apolices no fim do prazo dos contractos .
Segue-se dahi que deixar de emittir .sobre esses t iulos, deixar de
·deposital-os como lastro. retirando-os elo mercado na quantidade
que o clecrn_to havia planejado, era illudir o plano, era retirar do Esta.do as vantagens que a refornrn devia trazel'I ..e que os Bancos se
cúmprometteram a realisar.
Como consequencia expediu o governo ,o· decreto :ae 7 ele dezembro de 1890, marcando o prazo, aliás razoavel, de dous annos, para que
esses estabelecimentos completassem su as emissões.
Não satisfizeram esse preceito e veiu o decreto ·de 17 de dezembro de 1892 cassando-lhes a faculdade emissora.
Ou não ·quizeram os B ancos sujeit ar~se ãque'1la determinação legal, ou j á não o podiam fazer.
Em qualquer desses casos estavam fóra das condições do . plano
do governo, que haviam promettido realisar, e nada podem allegar contra 'º Poder Publico:
E' assim que chega muito logica e juridicamente a esta ~onclü
são : o governo, pelo facto de ca:;i$a:r aoii l3aJ1CO$ a faculdade emissora,
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Os nohres deputados Srs. Erico Coelho e .A'1cind'O Guanabara .sustentaram que é indispensavel a indemnisaçãto para que -se possa effectuar a _conve11são dos lastros, ,como tambem a unificação das emissões bancarias.
Ora, ou o Poder Publico tinha competencia para fazer a reforma, cassando aos Bancos a faculdade emissora, determinando a conversão dos lastros e a unificação das emissões, ou não tinha. Si tinha,
é impossivel attribuir-lhe essa competencia, ficando ao mesmo tempo
sujeito a uma questão secundaria de indemnisação. Reputa, po·r tanto,
insustentaveí essa .theorii:a:.
Si do acto deve resultar indemnisações é cousa secundaria. Em
iaes casos o Poder Publico toma a medida sujeitando-se em uma
indemnisação que resultar, mas effectu·a a reforma que julga necessaria para o paiz.
Ficar a reforma dependente da indemnisação é de todo insustentavel. A reforma, ás vezes até de caracter urgente, ficaria burlada.
E depois a unificação está feita. . . Ainda não se effectuou a
ronversão dos fastros por differentes motivos, conforme declara no
seu relatorio o · Sr. ministro da Fazenda.
Po1· estes motivos e de accôrdo com as opiniões que tem emittido
diversas vezes impugna ·a emenda elo nobre deputado pelo Estado
do Rio de Janeiro. Entende que os Bancos sómente teem direito ao
. juro das apolices contados ·de accôi,clo com o numero 1 do art. 4° do
decreto de 17 de janeiro de 1890 e os que tiverem realisado os emprestimos de que trata o n. 4 do mesmo artigo teem direito ainda aos
juros de que trata esta ultima disposição até uma certa quantia que
garanta os emp:mstimos que porventura tiverem effectua:do. -Foci: isto
que sempre o orador sustentou e ainda sustenta hoje.
E torna saliente: os Bancos que não emittiram sobre a polices
não teem direito a esses juros porque o ouro não vence juro. Conrnrter ouro em apolice para vencer juro é prejudicar o Thesouro ,
mórmente tendo sido a emissão sobre ouro no duplo. Analysa sob
este ponto de vista as cond~ções dos diversos B ancos :
Agora, apenas em poucos minutos, mostrará á Camara o quanltim dessa emenda, segundo os calculos que fez. Faz o confronto della
com o projecto do Sr. May11ink, para a Camara rejeitar.
O projecto do Sr. Mayrink dava de indemnisação 18 mil e tantos
contos e a emenda do nobre deputado dá a inclemnisação de mais de
21 mil contos.
Assim, já tendo a Camara rejeitado o projecto dD: Sr. Mayrink,
espera que não acceitará tambem esta emenda; ainda mais onerosa
para os cofres pub'licos.
A rejeição do projecto do Sr. Mayrink, diz o orador, sómente
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poderia ter tido logar por uma destas duas hypotheses; ou pelo modo
de resolver a indemnisação ou pelo qnanfom desta. Si fôr por aquelle
motivo, subsiste com relação a que adopta o mesmo systema, si fôr
pelo qnantiim, a emenda está em peores condições porque dá indemnisação maior. Assim o orador vae sentar-se convencido de que a emenda
do Sr. Erico Coelho não será approvada.
O Sr. Alóndo Guanabara - Cumpre-me, Sr. Presidente, tomar em consideração a impugnação que acaba de ser feita pelo. honr ado deputado pelo Maranhão ao parecer da maioria da Commissão de
Orçamento sobre as emendas apresentadas em 3ª discussão.
A comlll!issão, tendo maduramente estudado e debatido as emendas apresentadas, formulou por sua maioria o voto expresso no parecer; e foi ao obscuro ·membro, que ora occupa a tribuna, commettida a tarefa de relatar os fundamentos desse voto vencedor.
E' esta circumstancia que me força a occupar a attenção da
Camara neste momento, quando apenas alguns minutos nos separam
do termo dos nossos trab alhos diarios e 'ª Camara está naturalmente
fatigada.
Para acompanhar methodicamente a luminosa oração de meu
illustre contendor, começarei, Sr. Presiden te, por dar os motivos
por que a Commissão do Orçamento entendeu solicitar da Camara
que não désse o seu assentimento ao substitutivo de S. Ex.
Como a Camara acaba de ouvir, o nobre deputado confessa e
reconhece que o seu substitutivo i-evoga a lei -de setembro. Revoga-a
effectivamente : 1º, quanto á conversão de lastros; 2°, quanto ao
typo das apoli ces com que se ha de preenc'her a differença entre elles
e as emissões; 3°, quanto á propriedade desses lastros.
Não quero insistir, Sr. Presidente, em assignalar a gravidade,
sinão o perigo dessa instabilidade no s processos legislativos em assumptos desta natureza.
A Camara apreciará si está no interesse publico tal instabilidade; si uma lei desta gravidade, ainda antes de ser experimentada,
carece de ser revogada ou tão profundamente alterada .
A Camara julgará em these . A analyse em especie provará que
a alteração não trará proveito de ordem alguma, quer para o Banco,
quer para o Estado.
O nobre deputado aterrorisa-se deante da conversão de tão avultada somma em a polices de ouro de juro de 4 % ouro ; e ordena que
os lastros sejam conservados na especie em que foram depositados e
que se emittani ·apolices de 5 % papel pela differença entre os
lastros e as emissões.
Por es·sa fórma, S. Ex. sacrifica a uniformidade dos lastros
que deveriam. ser constituidos em um padrão unico; S. Ex. adm.itte
que continue a balburdia 1de notas, já agora de um mesmo instituto
emissor garantidas umas por ouro, outras por apolices ouro e outras
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Presidente ? Porque o nobre deputado aterrorisa-se deante 'do onus
enorme que pesará sobre o Thesouro pela emissão de apolices ouro
e pelo pagamento do juro dellas em ouro. Este onus deve ser tão
extraordinario, que ha quem sustente qµe, em tal operação, o Estado
obrigou-se a dar ao Banco da Republica todo o lucro que elle no
passado, no presente e no futuro tem dado, dá e dará aos seus accionistas."
Consideremos as cousas como ellas sã·o . Primeiramente attendamos a que o governo impoz a fusã-0 aos dous Bancos, do Brazil
e dos E stados Unidos do Brazil, limitando-lhes o capital e fazendolhes restricções; e que, simultaneamente, decretou a conversão de
todos os lastros em deposito por a police ouro. Os accionistas desses
Bancos teem direito de contar com essa conversão em ·a polices ouro, a
qual - quem sabe ? - influiu para acceitarem uma fusão a que não
eram obrigados e que, aliás na época, levantou energicos protesto·s de
muitos interessados.
A muitos parecerá que a troca por taes apolices papel do meu
honrado collega equivale ao não cumprimento, sinão de um contracto,
ao menos de um compromisso solemne do E sta-do, o que não será
muito para lisongear-lhe o credito.
Depois, se attendermos ao mecanismo da lei ele setembro, veremos que o onus da conversão n.ão é mais do que um espantalho :
de perto, nã·o é nada. Effectivamente os Bancos depositaram a
somma A em varias especies; o governo toma essa somma e emitte
titulos de divida pelo equivalente que vencem juros até attingir-se a
differença que vae entre A e a somma B das emissões effectuadas;
mas 1° essas a polices ficam em deposito no . Thesouro e são inalienaveis e · intangiveis; 2°, esses juro& sião, não effectivamente pagos·,
porque não ha a quem pagal-os, pois que devem fic ar no Thesouro e
nem este nen+ o Banco delles se podem utilisar, mas ·escripturados
até o preenchimento da differençai.; 3°, attingida essa differença,
essas apolices passam a não per ceber juros. A que se reduz, portanto,
a operação, sinão a um endosso do Estado ás notas em circulação?
Mas, dirão, as apolices representam divida do E stado, são compromissos que elle deve honrar, sem duvida; mas quando, em que hypothese deve o governo fazel-o? Ou no caso do Banco fallir, hypothese
em que de facto o pagamento não ·Se fa rá, pois o Estado tomará a
responsabilidade directa e immediata das emissões, o curso forçado
continuará e os lastros permanecerão na sua posse, até como credor
preferencial que é; ou no caso da decretação da conversibilidade,
hypothese em que o papel valerá tanto como ·o ouro e ·em que o ouro
para o Estado será o mesmo, quer os lastros sejam representados
por apolices papel, como ora quer o nobre deputado, ou por apolices
ouro, como mandam a lei de setembro e o projecto em debate. Em
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das notas em circulação sem compensações, pois durante esse prazo
estar á na posse dos lastros .depositados. E stas ligeiras palavras por
si sós bastam para evidenciar que os terrores do nobre deputado não
assentam em causas reaes .
O SR. BENEDICTO LEITE dá um aparte .
O SR . ALcrNDO GUANABARA - O :§ 3° do substitutivo dispõe que
essas apolices de 5 % papel serão escripturadas em nome do Banco
"para o unico effeito da garnntia das emissões". Parece que o intui to de S . Ex. com essa medida é oppôr-.se ao que determina o
§. 2° do projecto, isto é: que "de accôrdo com o governo possa o
Banco utilisar-se dessas apolices em operações tendentes á constituição de sua reserva met!lllica logo que na fórma da lei n. 183 O, de
23 de setembro de 1893, deva ser restabelecida a conveTSibilidade
das notas . "
Tenho ouvido, Sr . Presidente, que essa disposição é uma pedra
de escandalo. Pois que ! diz-se, vai o governo fazer uma conversão
onerosissima dos lastros em a polices ouro; vae o B anco utilisar-se
das emissões sobre essas bases ; e, ainda em cima, ha de o governo
entregar-lhes as apolices ! Mas o céo não vem abaixo deante de tamanha monstruosidade !
Não vem, Sr. Presidente ; e não vem porque nisso não ha
nenhum es.c andalo, não ha monstruosidade alguma. Os Bancos adquiriram com o seu capital, segundo as leis e decretos vigentes, ouro
e apolices para fazer as suas emissões e depositaram-n'os no Thesouro. Depo-sitcwarnj-n'os, notae bem: a propriedade continuava a ser
delles . Vem uma lei e manda que o governo converta esse ouro e
a polices em titulos de divida de um só typo ; autorisando a garantia
da emissão sobre esses titulos que fi ca1riJam como estavam os valores
que elles representavam, em deposito no Tlves'Ouro. O que e·SSa lei
alterou foi a qualidade dos lastros; mas não a natureza da operação
pela qual estavam elles no Tlhesouro: continuarnm em deposito, isto
é, continuaram a ser propriedade dos Bancos. Si amanhã chegarmos
á conversibilidade, o regimen da garantia das emissões passa a ser
outro; o Banco ha de converter a sua nota ao portador e á vista;
não ha mais razão de ser desse deposito e o Banco carecerá dos seus
lastros : vae reclamar a sua propriedade. Acode ahi o meu honrado
collega, sustentando, que essas apoli ces estão, sim, escripturadas em
nome dos Bancos, mas só para garantir a emissão, não pertencem
aos Bancos! Nunca vi tão flagrante infidelidade do depositario ! E'
o puro confisco ! E' o mais completo attentado contra a propriedade
que se possa conceber! Mal comprehendo como o espirito lucido do
nobre deputado pôde engendrar tão l amentavel idéa. (Ha apa1't·e s.)
Diz o nobre deput ado que esses lastros são a garantia da emissão.
E' exacto e os Bancos os depositam no Thesouro para esse fim
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especial; não se podem utilisar delles para outra cousa; mas quer
isto dizer que tenham renunciado á sua propriedade?
Si eu cauciono um titulo, sobre elle emitto uma lettra, não posso
alienar o titulo caucionado; mas renunciei á posse delle? E na hypothese do .§, 2° do projecto, quando a nota houver de ser convertida em
ouro ao portador e á vista, em que os lastros depositado·s no Thesouro
garantem a emissão ? A emissão então é garantida pelos fundos disponíveis do Banco; si a maior e a menor parte desses fundos. são
confiscados e immobilisados pelo governo a pretexto de garantir a
emissão, o Banco não se poderá manter. Eis um excesso de zelo que
mata a cousa zelada.
· O meu honrado collega que dignamente preside a Oommissão
de Orçamento, partilhou a mesma doutrina do illustrado deputado
·pelo Maranhão; mas foi mais franco: S. Ex. propoz que se supprimisse o .§ 2° do project o . Si a Oamara, em sua sabedoria, divergir
da maioria da Oommissão de Orçamento, o confisco estará praticado ;
as apolices dos lastros deixarão de perlJenOOl' aos Bancos qµe as
adquiriram com o seu capital e figurarão no nome do Banco da Republica, não porque sejam sua pTopriedade, mas porque o governo
lh'as empresta para garnntir a emissão. Si um dia vier a conversibilidade o B anco que se arranje. . . As a polices me pertencem, dirá
o Estado. . . quia nominar leo; mas as notas que esse Banco da Republica emittiu e as que emittiram outros, essas seTão resgatadas com
os seus r\')cursos. ( Ra ap'artes. ) E' certo que pelo decreto de 17 de
janeiro estas apolices cancellavam-se ao fim do prazo dos privilegios
dos Bancos; mas a situação creada por aquelle decreto e a que se
originou n a lei de setembro são muitíssimo differentes. Por aquelle
decreto esse cancellamento das apolices, assim como a reducção dos
juros, eram onus préviamente impostos em troca da faculdade de
emittir; os Bancos que a requereram, já sabiam que tal onus lhes
era imposto e submettiam-se conscientemente a elle; era um contracto entre elles e o governo; nada havia a rnclamar.
Mas dizei : onde ha na lei ·de setembro cousa que a isso se assemelhe? Ahi, a propriedade das apolices é reconhecida plenamente,
pois não se encontra medida alguma que a restrinja e restricções
taes não se subentendtJm . Limital-a agora, mais que isso, annullal-a,
é sem uma virgula de menos, attentar contra a propriedade. Tal
attent ado não prevalecerá. (Tro cam-se apartes. ) Senhores, eu não
fiz a lei de 23 de setembro; não collaborei nella siquer, com o meu
vot o; não tinha então a honra de fazer parte desta . Oamara. E '
provavel que muitas d.e suas disposições não tivessem o meu suffragio; mas, neste momento, eu limito-me a lel-a e applical-a. A suppressão proposta, não podendo deixar de ter essa significação, é,
por mais que o não queiram, um esbulho a direitos legitimamente
adquiridos. Logico então seria que, chamando a si as a polices, encampasse o governo a emissão. (Ap,a rtes) Outra suppressão não

menos injustificavel é a do §, 3° do projecto, que diz que "os lastros
assim convertidos continuarão na posse do governo que delles poderá
dispôr como recursos extraordinarios de receita".
Que significa essa suppressão? Explicou-o o nobre deputado pelo
Maranhão : esses lastros não pertencem ao governo ! Esses lastros
são a garantia das emissões! Vêde que, por um lado, nega-se aos
Bancos aquillo que incontestavelmente lhes pertence, e por outro,
contesta-se ao governo o que elle legitimamente adquiriu! Quanta
anomalia !
Vejamos, porém, com minucias a quem pertencem taes lastros;
quem tem o direito de utilisar-se delles·. A lei de 23 de setembro
encontra sua origem e razão de ser no decreto dictatorial de 17 de
dezembro de 1892. Que motivos determinaram a promulgação desse
decreto? As discussões da imprensa que o precederam e os seus consiàJerandos clarament~ o dizem. Ha quem se tenha esquecido da
crise, que deveria ser tremenda, a julgar pelas solicitações continuas
aos Poderes Publicos? as ameaças de fallencias estrondosas de importantes instituições bancarias? a pressão sob que gemia a praça?
o sitio posto ao governo, instigado a salvar a Patria do terremoto
de que já se sentiam os primeiros e tremendos signaes? E ha tambem quem ignore que os recursos normaes do Thesouro eram insufficientes para accudir com prompto remedio a tantos males?
O governo não hesitou em vir em soccorro de tamanhos interesses em riscos; e as providencias que tomaram foram as· constantes
do decreto de 17 de dezembro. Os factos são os factos; os clamores
cessaram.
Ora, lêde e relêde esse decreto; meditae maduramente; perscrutaelhe os segredos; e não achareis ahi outro meio de acudir com recursos a quem ou a que quer que seja, que não a utilisação dos lastros em deposito. (Apoiados .)
Nem tal recurso provinha delle indirecta, occculta ou subrepticiamente. O governo claramente mandava que se substituíssem esses
lastros por títulos semi de divida e julgava-se, nem podia deixar de
julgar-se na posse legitima dos valores que fazia substituir por apolices, tanto que dispunha no mesmo decreto que parte desses valores
devia ser empregada na operaçãü injustificavel do resgate e queima
do papel-moeda. (Apoiados.)
No seu relatorio de 1893, o autor do decreto, Sr. Serzedello,
expõe nitidamente o seu pensamento: " . . . o governo, tomando conta
(veja bem a Oamara: tomando conta, apossando-se de, apropriandose de ... ) tomando conta dw lastros depo~itad!os pelas associações
emissoras, liquidariia, etc. E inda adeante: "2°, a effectuar com
esses recursos e com os lastros substituidos ... o resgate do papelmoeda em circulação". R elat. 1893, pags. 71 e 72.
O que esteve, pois, na intenção do autor da reforma de dezembro
foi justamente fazer representai· os lastros depositados por títulos· de
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divida, para o fim de se poder utilisar delles. Era um emprestimo
que o governo fazia, e um bom emprestimo, sem commissões a pagar,
sem o emprestador tugir nem mugir, com títulos emittidos ao par
contra outros que tinham agio e a juros precarios de 4 %. . . E' de
uma evidencia a não admittir discussão, que tal operação dava ao
governo o direito de utilisar-se dos lastros substituídos. E' manifesto
que quem toma uma somma por emprestimo, tem o direito de usar
della pelo prazo do emprestimo. O absurdo contido nessas duas
emendas suppressivas conduz, por um lado, á doutrina de que se
não deve pagar a somma que se toma por emprestimo; e por outr
ao disparate de que não é licito ao tomador servir-se da somma emprestada.
.
Mas esmerilhemos ainda a questão e vejamos si, porventura, o
Congresso, ao tomar conhecimento desse decreto, alterou a natureza
da operação capital nelle consignada. A primeira palavra no ·Parlamento sobre elle foi proferida pelo honrado relator da Oommissão
de Orçamento de então, o $r. Oiticica, que hoje honra uma das
curues senatoriaes e que tão brilhantes tradições deixou nesta Oamara. S. Ex. não deixou pedra sobre pedra no parecer, nem sempre
feliz, que redigiu sobre o decreto. Mas, no ponto que ora nos interessa, o seu projecto substitutivo manteve a disposição do decreto:
S. Ex. approvou a conversão dos lastros e tãp certo estava de que os
lastros substituídos pertenciam ao governo, que providenciou quanto
ao destino das a polices que os constituíam; mandou extinguil-as.
Lêde o art. 3° desse projecto.
.
E' approvado o mesmo decreto na parte em que substitue o
lustro metallico e o de apolices dos Bancos emissores por apolices de
1 :090$; estas a polices serão, porém, de juros de 4 ºIº, pagaveis por
semestres em moeda corrente nacional, derogado assim o art. 4° desse
decreto.
A substituição do ouro por apolices far-se-ha ao cambio do dia
em que se realisar esta operação, deverndOI s~r extinc.tas ·as apol!ices que

ainda o Thesouro possuir C/Jas que foram, dep:o~i'tarms pe)los Bancos
emiss·ores pam garanl!ia de swas emiissões. "

A Commissão do Orçamento não teve, pois, a duvida que hoje
assalta o espírito dos nobres de'Putados: eS\tes laJstros :substituídos
eram incontestavelmente propriedade do governo, tanto que elle mandava extinguir as apolices, o que não ' poderia o governo fazer si
ellas não lhe pertencessem.
O SR. ERrco OoELHO - O argumento é perfeito.
O SR. ALCINDO GUANABARA - Esse alvitre não foi adoptado
pela O amara, que, é verdade, rejeitou o projecto integral; mas é
claro que, si a rejeição não tivesse sido intencional, nada impediria
que elle surgi'sse em emendas, como outros surgiram.
Ora, nenhuma emenda appareceu que o consignasse. Assim
pois, reconhecia-se que os lastros pertenciam ao governo e não .~
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queria que se extinguissem as a polices; logo, podia o governo utilisarse dellas .
Divergindo do parecer da maioria da Commissão de Orçamento
e do substitutivo do Sr . Glicerio, o honrado deputado que hoje preside tão dignamente a Camara e que nessa época se sentava llll'S
bancadas da oppos.ição, apresentou varias emendas que destruiam
por completo o plano do decreto de 17 de .dezembro . A principal de
entre ellas e que mereceu a approvação da Camara não approvava a
conversão.
. r
Como agou o fez o nobre deputado pelo :Maranhão, mandava
que se conservassem no Thesouro os lastros na especie em que foram
depositados., e, mais logico que S . Ex ., ordenava que o Thesouro os
reconstitU'isse em ouro até 50 %. Com essa disposição seguiu o
projecto para o Senado; e nessa Casa do CoJlgresso o illustrado e
operoso Sá:. senador Amaro Cava1cantii, a<SjSigmmdo um voto em
separado, commentou-o nestes termos:
"0 disposto neste artigo destróe, como evidente, a base fundamental sobre que fôra constlf'uido o plano ffi,na11w:eiro da refo1·1n'a, "a
conversão total dos. diversos lastros de garantia em apolices de um
só typo da divida publica nac:Íional, 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 ele uniformi:sar os fundos de garantia das emi&'eões, condição
de credito para estes, os quaes são até agora diversos em qua:lidades e
quantidades, maSI que assim não deviam continuar, uma vez que taes
emissões passavam á responsabilidade de um emilSsor unico; de outra
parte, a rvecessidaék inadiavel de liqu)j,<Jar .a sitwação do Thasouro Federal em relaçãa ao'ff lastros ~eft/,Vl/i;cos dos Bancos recebidos pe'lo
rní.e-pmo á conta rle depositas . "
O governo, havendo expedi.ido o seu decreto, não esperou a
sancção legislativa para applical-o, nem podia esperal-o, desde que a
sua melhor justificativa era a faculdade da crise.
Os lastros metallicos haviam já sido empregados e urgia que a
lei viesse regular a situação.
O Senado 1·endeu-se ás razões do Sr. Amaro Cavalcanti; e ainda
nessa Casa do Congresso triumphou a doutrina de que os lastros substituidos pertenciam ao governo .
Que a Camara que votou a lei de setembro não teve duvidas
quanto á significação da conversão autorisada pelo art . 6° da mesma
lei, dizem-n'o claramente as palavras com que o honrado leader da
maioria jus.tificou o seu substitutivo . Interpellava-o o Sr. Severino
Vieira.
"O S1·. Seve1·ino l1iei71a - :Mas até aqui V . Ex . tem tratado do
direito á indemnisação que ninguem contesta; ainda não disse sobre
o modo de effectual-a.
O Sr. Franciisco Glicerio - Vou satisfazer a V. Ex. O Poder
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Executivo, usando da av.torisação contida no art. 6° do decr,eto, poderá
pagar a indemnisação devida aos B ancos com parte do valor das apolices de serus proprios l'aiSflros . . . Eis ahi: para S. Ex. continha-se no
art. 6° uma autórisação ao Poder Executivo, em virtude de cujo uso
os lastros depositados passavam a pertencer-lhe, tão incontestavel-.
mente, que com elles poderi a o governo pagar uma inde=isação. Si
esses lastros não per tencessem ao Estado, evidente é. que com elles
nada se poderia p agar; si ha uma divida que se póde saldar com
elles, é que elles sem questão alguma per tencem ao Estado . I sto ·parece-me evidente . (Apoiados; ha apartes .)"
Que pensa o Poder E xecutivo? Sempre pensou assim. Vimos o
Sr . Serzedello, autor d a reforma, empregando milhares de contos
desses lastros nessa miragem do resgate e queima <lo papel-moeda.
O Ministro . da Fazenda que lhe succedeu, o honrado Sr. Dr.
Felisbello Freire, deu ainda fórma mais accentuada ao pensamento,
referendando o decreto de 30 de setembro, que, para dar "prompta e fiel execução" á lei de 23 deste mez, mandava increver no
Grande Livro da Divida Publica um emp71.estimtJ, cuja importancia fosse exactamente igual á dos lastros depositados. E ainda agora
mesmo, o actual Sr. Ministro ela Fazenda, que collaborou na
Jti,_ como senado·r que era., exprime claramente a sua opinião nestas
palavras:
"
Póde-se, portaLto, considerar como realmente existente nos
cofres, em apo'lices da <livicla publica, a quant ia approximacla de cem
mil contos, que consti tuem pode'rosos recurs-os elo Thesoiiro ( R efot. A
nossa sitioação, pag. 23) E' claro que si S. Ex. considera esses cem
·mil contos pode:rosos recursos do Thesouro, não tem duvida alguma
~obre a prosperidade delles. E' manifesto que, si os reputasse depositos, não os qualificaria ele poderosos recursos do Thesouro. Seriam recursos e poderosos, sem duvida . .. mas dos depositantes.
(Apoimdos.)
Nem. é verdadeira a affirmação do nobre deputado pelo Maranhão, de que -o E stado não possa ter recursos que -lhe não advenham.
da lei da receita .
O SR. BENEDICTO LEITE - Ou de uma lei especial
O SR. ALCINDO GuAN.A.BARA - Bem, poiis é o caso. E' em virtude
dessa lei especial que o governo conta hoje com esses recursos. O que
o nobre . ~puta<lo póde affirmar, sim, é que o governo não póde dispôr <le'lles sem autQ)risaÇão legal. Mas é claro que <lo facto do governo não estar autorisado a uzar de uma certa somma, não se segue
que essa .somma lhe não pertença.
Assim, pois, Senhores, verificamos que a interpietação do disposto no art. 6° ela lei de setembro não tem varia<lo: todos os que
sobr~ ella se pronunciaram foram accórcles em ·entender que, convertidos os lastros depositados pelos Bancos, estava o governo autorisll<do a utilisar-se delles. A unica d~vergencia manifestada foi a de

honrado deputado por Pernambuco, o Sr. Rosa e Silvai mas S. Ex.
era logico; não approvava a conversão; mandava, ao contrario, ·reconstituir o lastro em ouro. Approvada a conversão, é manifesto que o
governo pó de usar dos lastros convertidos. ( H a apartes.)
· Essa objecção não tem valor algum para o caso. O governo reemittirá as apo'1ices desses lastros? perguntam os nobres deputados.
Primeiro, o que está em questão é sabe~· a ·quem ellas pertencem. Estabelecido que pertencem ao governo, o Congresso determinará o que
mais convém. Si julgar que podemos abrir mão de tão forte somma,
o recu,rso é simples e já foi .indicado pela Commissão de Orçamento
de 1893: é extinguil-as. Isto importa uma amortisação da divida
com esses recursos.
· Mas, notae bem que o facto de parte desses lastros ser constituído por apoiices não affecta em nada a questão doa propriedade delles, que a levantada pela emenda suppressiva. Imaginae que eram
todos constituídos por ouro; fazia-se a conversão; o governo emittia,
tanto 'por tanto, apoiices que eram escripturadas em nome do Banco.
A quem ficava pertencendo esse ouro? ao Banco? não; que em troca
deBe já o governo lhe havia dado apolices da divida nacional, que
''encem um certo juro. Si não pertence ao governo, a quem pertence ?
Que se h a de fazer delle? Funde-se ? Lança-se ao mar? Vejam o absurdo <la theoria <los nobres deputados (Apoiados.)
O SR. En.rco CoELHO - Muito bem.

SESSÃO DE 7 DE DEZEMBRO
O Sr. Akindo Guan a·bara - Ao iniciar hontom a resposta que
devo ao nobre deputnido pelo Maraiihão disse que a maioria da Comrnissão do Orçamento entendia que o substitutivo ele S. Ex: não podia
~r acceito, porque não ha via vantagem alguma para o Estad'O em revogar ou nlferar Hio profundamente a lei ele setembro, que ainda
não foi siquer cumprida. A alteração proposta por S. Ex., além de
tudo, não se justifica por consideração alg11ma. Um rapido estudo
comparativo en tre o que dispõe a lei de 23 de setembro e o projecto
em debate por um lado e o substitutivo de S. Ex. por outro, demonstral-o-ha á evidencia. A lei de 23 de setembro mandou que fos&i;
convertido em apoiices de 4 % ouro todo o lastro existente no
Thesouro e o projecto explica que as apoiices .de 4 ºIº adquiridas pe1o
Sr. ministro ·da FazencJia do governo provisnrio com esses lastros serão
computadas como taes e não como ouro. A questão é saber a quanto
lnontam os lastros que deviam existir no Thesouro. Segundo do-

camentos officiaes (relatorios de ministros e exposições de Commi s;;ões de Orçamento) eis o que devia ex1°tçtir:
B(J,IJl,COS

ouro (ao par)

Republica .. . .... . .... ... . . ........ . .. . . . . .. .
Cretlito Popular . . . . ......... . .. . ... .. ........ .
Emissor <le P ernambuco ... . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . .

74.514$000
11 . 557:000$000
7.779:434$000

T otal .... . .. .. ... . . .... . .. . . . ......... . . .

93 . 850 :524$000

Bancos

A polices

:i1epublica ................................... .
1:1redito Popular . ... .. .... . ... . ... . . . .... ... .... .
Emissor do Norte . . .. . . .·. ..... . . .............. .
Emissor da Bahia .......... ....... ... . . . ... . . .
União de S. Paulo .. .. ... ...... .. . . . . ......... .

53. 500 :000$000
5.460:000$000
1 .000 :000$000
9. 500 :000$00'0
10.001:500$000

Total .. . .. . .... . .. .. ..... .... . ... ·....... .

79.461:500$000

Total geral. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . ...... .

173.-312:024$000

Desses lastros não foram effectivamente depositados:
Pelo Banco da Republica . ... ....... ........ . .. .
Pelo B. ·de Ore<lito Popular ... .. . . ....... . .... .
?elo B . Emis. de Pernambuco .. .... . ..... . ..... .

ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f;
f;
f;

1.350.000
1. 300 . 000
400.000

f;

3.050.000

27 .108 :400$000

Sendo por conseguinte, 146. 213 :624$ a importancia dos lastros effectiva e realmente depositados .
.âssim, pois, em ouro deviam existir ............. .
Deduzindo-se a somma empregada na compra de
apolices por effeito do decreto de 6 de outubro de 1890 ...• . .......•.•.• ... .... • ..• . ..

f;

7 .507.551

f;

4 . 483 .464

b.a um saldo de ..........................•.....

f;

3 .024.0S'l

-·- too que pela lei de 23 de setembro, decreto de 30 <le
setembro e projecto em debate devem ser computadas ao cambio de 10 114 produzindo. . . . . . .
Si accrescentarmos a isso o lastro de apolices pelo
.............
·
seu valor nominal. . . . . . .
E as apolices de 1889 deduzid as acima tambem pelo
seu valor nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. 857 :000$000

teremos um total de....... . . . . .. .... . .... . ....

190.124:473$078

70. 805 :973$078
79. 461 :500$000

que é a somma que deve ser converticla já em apolices de 4

% ouro.

A differença entre essa e a somma das emissões realisadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340. 714 :370$000

ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 . 58.9 :896$922

deverá ser preenchida pela· accumulação no Thesouro do juro annual
daquellas a polices, o que exigirá um prazo de cerca de 20 annos.
O subst itutivo· manda conservar o~ lastros da especie em que foram
r;_epositados e emittir apolices pela quantia despendida pelo governo.
Ora, já vimos que r ealmente depositados em ouro foram f'. 7 ..032.912,
que no pensamento do nobre deputado devem ficar conservados.
Mas só se conserva aqu,.i.llo que se possue, e desse üuro não restam
no Thesouro mais que as r ecordações. O Sr. Ministro da Fazenda dil-o
claramente no seu relatorio: "o lastro em .ouro desappareceu completamente. Não ha mais n ada delle ; e pois havemos de emittir apolices
pelo seu valor. A conver são será feita ao cambio do dia; mas para não
earregar ns côres, admittamo s que elle não seja diverso do que n os serúu para os precedentes calculas .
T eremos como. pr imeira parcella para as emissões
ele apol ice ~ orcen ada s pelo substitutivo libra s
7 . fíü 7. G:í J a 10 1 ;4 ....... . . . . . ........ . . . .
A~ a polires e xiste111es
que são conserntdus mon .
tain a ...... . ... . .... . .................. .

17 3 . 781 :7VD$ l H

.'\.s emissões realisa das ... .. . .. . . : ... . .. . ... .. . . .
Sendo de ....... . . . . . ..................... .. . .
A segunda parcella d as emissões de apolices ser á de

25 5 :243 :299$114
340 .714:370$000
85.471:070$886

ou seja um total de . . . . . . . . . . . ........... . ... .

261 . 252:870$000

que representam apolice ~ emittidas desde já, ou
u~ excesso sobre o que manda a lei ele 23 de
setembr o de ..... . .. .. . .... . ... . ......... . .

71.128:396$922

79.461:500$000
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J)fr-se,ha que este excesso n ão ·é real pois que a lei de setembro
manda tamõem -cobrir em a police o total das emissões; mas cumpre
observar que pelo substitutivo emitte-se de um jacto todas as apolices
que perfazem a differença e pela lei essa differnça será coberta lentamente pela accumulação dos juros de uma somma de apolices menor
de 70. 000 :000$ em relação a que o substitutivo quer que se emitta.
Depois, supponhamos que, no decurso desses 20 annos, o Banco liqui<la-.se; pela lei o governo toma a responsabilidade da nota e suspende
naturalmenté o pagamen to d'e juro; é o curso forçado; supponh:amos
que se faz a convertibilidade, é uma hypothese - o governo restitue ao .Banco os seus lastros em ouro .. .
O SR. RoDOLPHO ABREU - Ouro é o que ouro vale.
O SR. lU CINDO GuANABARA - Naturalmente. Si o governo devesse
nagar effectivamente em ouro esse juro, que importa ~m cerca de
22 . 000 :000$ papel por ouro, não teria duvida em acceitar a providencia indicada pelo Sr. Ministro da Fazenda de realizar de prompto em
apolice a differença entre os lastros e as emissões; mas não devendo
taes juros ser senão escriptur ados no Thesouro e mais de uma hypothese de economia provavel para o Thesouro sem damno par a o
Banco Tesultando do alvitre indica:do no projecto, opto por este .sem
hesitação.
O SR. BENEDICTO LEITE - Si os ju'ros forem simplesmente escripturados .. .
O SR . ALcmDo GUANABARA - Conforme dispõe o projecto : os
juros serão escripturados no Thesouro em nome do Banco da Republica. E' esta, aliiás, a interpretação do proprio Banco, o mais diTectamente interessado na questão . V. Ex . deve ter visto que nos
ultimas balanços do Banco figura no activo essa verba. Aqui está
um desses balanços: " Activo. Secção de emissão . Thesouro Federal.
I mporta~icia de .apo'üces (ouro) ,que c]evem ser Vn,s.criptGJ8 em; nome do
Banco, em./ respectivos juros, em virtludje dos mrts. 6°, 7° e 8° àJa lei
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893 - 340. 714 :370$." No passivo
figura a mesma somma por notas substituídas e a substituir. Tenho
aliás serias duvidas sobre a regularidade do procedimento do
Banco . ..
O SR. ALBERTO ToRREs
E' esse o direito activo do Baneo
sobre isso.
O SR. ALcINDO GUANABARA - O Banco podia incluil·o no seu
balanço?
O S:R . ALBERTO ToRREs - Sim, senhor :
O SR . ALCiNDO GUANABARA - A mim me p-arecia que para ·o
Banco incluir no seu activo essas ' apofüies; era · preciso que ellas
fossem su as; para que ellas fossem suas, era preciso que se fizesse a
conversão; e quem deve fazer a conv'Brsão não é a directoria do BanC)o,
é o Sr. Mini!stro da Fawnda .
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O SR. Â.r;BERTd ToRREs - O direito nasce da 1iei.
O SR. RonoLPHO ABREU - E as emissões já não estão a cargo
·
do Banco ~
O SR. ALcINDO GuANABARA (ao Sr. Rodo7pho Abreu) - O
aparte de V. Ex. vem pôr a questão nos seus verdadeiros termos. O
erro primordial de toda essa questão vem do facto que V. Ex. ac- ·
centúa. Para cumprir-se a lei de 23 de setembro, isto é, para que os
Bancos transferissem ao Estado suas emissões e lastros e este as
transmitisse ao Banco da Republica, indispensavel se tornava que
uma operação preliminar fosse feita e até agora o não foi: - o
accôrdo com os Bancos para indemnisal-os. (Não apoiados.). De posse
legal dos lastros, o governo. os converteria em apolices de 4 % escriptural-as-hia em nome do Banco da Republica, que receberia então
a um tempo a responsr!ibilidade da,s emissões e os lastros que as garanti riam. ( H a uni aparte.) Está V. Ex. enganado.
O SR. ALBERTO TORRES - Os Bancos que ptjrderam a responsabilidade das notas perderam os la stros. uma cousa é consequencia da outra. (Ha apartes do Sr. Rodolpho Abreu e outros).
O SR. ALCINDO GUANABARA - A lei1 estabeleceu claramente o
processo por meio do qual o governo chegaria a apossar-se dos lastros
dos Bancos. E' muito menos summario do que pensa o nobre deputado.
O SR. RonOLPHO A.BREU - V. Ex. sabe que os Bancos não está.o
na posse dos lastros.
O SR. A.LCINDO GUANABARA - Sei do contrario: quem não está
na posse delles é o Banco da Republica e é justamente por isso que
não parece regular ess9 balanço. ( H a aparfJes. ) Pois bem, que querem
os nobres deputados~ O Banco da Republica não devia ter assumido
a. responsabilidade das emissões, sem estar de posse dos lastros. Foi
uma condescendencia com o governo; e o resultado hoje é que essas
emissões não teem garantia real ( liJa muitos apartes) e não terão
emquanto não houver a conversão, para a qual é indispensavel o
accôrdo. (Apartes : ) Todas as theorias do nobre deputado não valem
contra os factos. Ha quem affirme que essas aµolices a que se refere
o balanço do Banco estão, em verdade, escripturadas em seu nome no
'Tihesouro? .Não! O proprio Sr. Ministro da Fazenda declara no re- latorio que não estão. Logo, o balanço do · Banco não traduz um
facto real.
O SR. RonoLPHO ABREU dá um aparte.
O SR. ALcrNno GUANABARA - Eu sei bem que o que no balanço
ae diz. é que essas apolices devem S'er inscripfJas e não que estão inMripfas. Co:p.hecendo, como conheço, o alto valor moral do cidadão
que exercia as íuncções de presi'dente do Banco da Republica no momento em que se publicou o seu primeiro balanço, .a ssim feito não
!eria capaz de accmsal-o de oommetter uma falsidade. Nem o Sr. Dr,
1

109
. Fernando Lobo carece de que o defendam de semelhante accusação,
si ella chegasse a ser formulada. (A pondos. )
.
Mas isto demonstra que S. Ex. sentiu bem que o Banco não
podia continuar na situação de carregar com as responsabilidades
das emissões sem possuir os respectivos lastros· e, na falta da execução
da lei, . soccorreu-se ao que ella determina. Julgam, porém, os nobres
deputados que o Banco da Republica póde continuar nesta situação
anomala? A's accusações do Sr. senador Oiticica sobre este facto,
respondeu na impren sa o honrado Sr. Affonso Penna, que toda a
Nação vê com sati~sfação á testa desse importante estabelecimento,
que mais não se fizera sinão cumprir a lei de setembro.
E eífectivamente assim é: sóll1ente o dever de cumpril-a incumbe ao Sr. Ministro da Fazenda. Emquanto S. Ex. não effectuar a conversão dos lastros, todas as declarações dos balanços dos
Bancos serão inanes; as emisões eontinuarão sem lastros; e, ' para
que essa eonversão se faça, a condição essencial é o accôrdo com os
/
Bancos para a transferencia de seus lastros.
.
O SR. BENEDICTo LEITE - Não apoiado! De modo que os interesses publicos continuarão a soffrer com a pluralidade da emissão,
emquanto não se fizer o accôrdo?
O SR. ALCINDO GUANABARA - A lei de 23 de setembro é por tal
:fórma clar~, que basta a sua leitura para responder a V. Ex. Aqui
tem V. Ex. o seu art. 5°. Para execução do decreto de 17 de dezembro de 1892, na parte que providencia sobre a unidade da emissão
. bandaria, é o governo autorisado a entra1· em, accôrdo ~oro os diversos
Bancos emissores para transf er1enciia de suas em?J,ss·ões e res"pecfn:vors
lastro~Y no sentido de iudemnisal-os . . . " Sem auxilio de outra interpretayão que nãÓ a grammatical, deduz-se claramente disto que, si
para execução do decreto na p1>.rte relativa á unidrude da emissão bancaria, .é preciso o accôrdo, não se 'havendo feito esse accôrdo, o de-·
ereto não será executàdo ,n essa parte. (A poiarlns.)
O SR. BENEDICTO LEITE -- A lei de 1893 em relação á unfficação apenas approvou essa unificação, que já estava feita pelo decreto
de 17 de dezembro.
·
O SR. ALcrnno GUANABARA - O nobre deputado me permittirá
a que eu não admi tta que o decreto de 17 de dezembro crie ou de11trua
direitos. Esse decreto emana do poder incompetente: é como se não
existisse. N1Nil!us rn)ajor def ectus, quan def ecfJus pro~estatil!i. V. Ex.
é bacharel formado e sabe que este latim está certo. (Riso.)
O SR. BENEDICTO LEITE - Mas a lei de 3 de .setembro approvou-o. Que diz ella? "Fica approvado o decreto de 17 de demmbro . .. "
.
O SR. ALCINDO GuANAB.AIU.-E' certo e é Íl!ito mesmo que dá vigor
ao meu argumento. Depois de dizer- no art. 1° que íica approvado
o decreto de 11 de dezembro, diz a lei no art. 5°: "Para exeeu~io

des'Se deel'etu, que·fiea app:róVad<'>,

na,

pal.'i:e' que

$e.

refo.Te· á u.nifieaç-ão
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das ennssoes, siga-se esta regra: entre o governo em accôr<lo com os
Bancos, etc. "
Desapprova categoricamente o processo summario d-0 decreto e
estatue . o processo a seguir para chegar-se ao fim visado por elle e
approvado por ella.
O SR . BENEDICTO LEITE - Não quer V. Ex. lembrar-se de que
já temos unfüade bancarià,!
O S:a . ALCINDO GUANABARA - A que é que V. Ex. chama unidade bancaria? Ao facto de andar ó Banco da Republica substituindo
l"lOr notas suas as dos outros Bancos emissores que vão lá ter? Sim,
é um facto. Os Bancos emissores não podem correr atrás de suas
notas para defendel-as disso. Mas isso não é unidade bancaria: é
barafunda bancaria, vinda do ·decreto de 17 de dezembro de 1892 e
do não cumprimento ·d a lei de 23 de setembro de 1893.
Os Bancos emissores estão ainda na posse de seus lastros : o
Banco da Republica está ainda privado dessa posse e substitue notas
que teem como garantia aquelles lastros por notas que não n'a teem
absolutamente . Emquanto não se fizer o accôrdo ...
O SR. BENEDICTO LEITE - Póde V. Ex. comprehender que o
Poder Publico, querendo fazer uma reforma desta ordem, se atenha
á questão de indemnisação, que é secundaria? ! O governo fica sujeito
á indemni!sação, mas o acto fica.
O SR . RonoLPHo ABREU dá um aparte.
O SR. ALCINDO GUANABARA - O governo fez com esses Bancos
um contracto - e ainda aqui estou em desaccôrdo com o meu illustrado collega pelo Maranhão, pois entendo que a emissão é materia
contractual . . .
O SR . BENEDICTO LEITE - Materia contractual é; mas é uma
verdadeira delegação.
O SR. ALCINDO GUANABARA ·- Delegação contractual? E' um
contTacto : onus e deveres reciprocas .
O SR . · RonoLPHO ABREU - E nessa ordem de contractos, o Estado tem mais ampla liberdade do que em qualquer outra e ai de nós
si assim não fosse !
O SR . ALCINDO GuANABARA - Tem a mesma liberdade que em
qualquer outro; todos os contractos são passiveis ele rescisão.
O SR. BENEDICTO LEITE - E' isso que eu hontem chamava uma
concessão que o gove:i:no póde revogar quan<lo quizer, sujeitando-se
á in demnisação .
O SR. ALCINDO GuANABARA - Bem; ·está então admiitido que a
emissão póde ser objecto de contracto, que S. Ex . chama delegação
ou concessão; que o governo póde revogar, desde que se sujeite á
indemnisação, como qualquer propriedade, que tambem o governo
póde expropriar, sujeitando-se á indemnisação.
, , O SR. BENEDidTo LEITE. - P6de o governo acabar com a plura-
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lidade da emissão e estabelecer a unidade, ficando sujeito á indemnisação a que seu acto o obrigar.
O SR. ALcrnn.o GuANABARA- Ora, muito bem. O governo era livre
de decretar a unidade e tomar os lastros dos Bancos, ficando entendido que o fazia por expropriação, sujeito á indemnisação. Fel-o
pelo decreto de 17 .de dezembro de 1892, que aliás não tinha vigor juri<lico . . Veiu a lei de setembro 'e estabeleceu que, antes de se fazer a
unificação bancaria, devia o governo entrar em accôrdo com os Ban~
cos emissores para o fim de transferir-lhes os lastros. Em vez de expropriação ju<licial, ·ordenou que se fizesse a composição amigavel. Si,
pois, é verdade, como diz o nobre deputado, que o governo podia expropriar os lastros, fazer a reforma e pagar a indemnisação, não é menos
verdade que já não póde, porque a lei <le 23 de setembro estabeleceu
outro processo para chegar a esse fim.
·
O SR. BENEDICTO LEITE - V. Ex. está dando á lei um pensamento
que ella não póde ter.
O •SR. ALCINDO GUANABARA - Pedôe-me V. Ex. ; eu limito-me
a lêl-'a.
O SR. BENEDICTO LEITE - Faça o favor de cotejar o art. 5° com
os demais ai:tigos da reforma e verá que esta interpretação é insustentavel.
O SR. ALCINDO GVANABARA - E' desse cotejo justamente que resalta claramente a doutrina. V. Ex. vê que no seu primeiro artigo a
lei declara approvado o decreto de 17 de cl'ezembro: é a regra. Os artigos seguintes confirmam-n'a, r eproduzindo disposições dQ. decreto.
No art. 5° abre-se a excepção, estabelece-se uma regra que não se continha do decreto e diz-se ·c laramente: - para a execução deste decreto
na parte referente á verificação bancaria (park;L a execução, afim de
rer executado, meio de execução), entre o governo em accôrdo COD1 os
Bancos. P'óde ser mais claro?
,
O SR. ÜUPERTINO DE SIQUEIRA - Qual é o elemento historico? Isto
elucida muito.
O SR. ALcrnno GUANABARA - Quer V. Ex. conhecer o historico
.
,la lei? Vou tentar satisfazer a V. Ex.
Presente á Oamara o decreto de 17 de dezembro de 1892, foi elle
enviado á Oommissão ·de Orç.amento que apresentou o seu parecer r edigido pelo Sr. Oihcica n a sessão de 19 de junho de 1893. Nesse parecer, verdadeiro libello accusatorio ao decreto, lê-se o seguinte:
"Apezar das irregularidades assim francámente declaradas pelo
govel'llo em um <locumento publico, dá elle a esse Banco a porpriedade
elas apolices, ouro e papel, depositadas pelos Bancos regionaes em garantia ·das suas emissões ; fal-o sem respe1'.to aos. c!i1•eiBos à.asses Bancos
ao qv.e lhes pertence, sem consideração aos prejuízos que lhes causa,
<0111 attenc~er g1w elles so ffrem a pena por cwlp.a qwe néfi.o comnietteram
0, suprema injustiça em favor daquelles que co.rb.metteram erros, pra-
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ticaram irregularidades, .são auctores de graves abusos, comprometteram a sua carteira. Os Bancos regionaes teem uma emissão baseada
em a polices, de tanto por tanto; não são devedores ao Thesouro, não
receberam delle auxilio algum. Teem direito pelo decreto de 17 de janeiro de 1890, que os instituiu , aos juros d as apolices que depositaram
para emittir somma igual ao valor nominal dessas .
Essas apolices teem hoje cotação superior á hase da emissão e algumas, de capital ouro, representam capital muito superior e que vai
r;er substituído por apolices do fundo de garantia, escripturado ·em
nome do Banco, a render-lhe juros, avolumando esse capital. E' justo
p·r ivar o verdadeiro proprietario de todos os seus, direitos para convertel"os em vantagens a que o favorecido não tem titulo algum que explique esse verdadeiro esbulho feito aos Bancos depositantes dessas
npolices e que o fizeram confiados nas disposições legaes que os garantiram e os chamaram a esse depo sito nas arcas do Thesouro? Julga
a commissão que não <leve fazer-se-lhes semelhante injustiça."
Foi esta a primeira palavra proferida nesta Camara sobre a questão.
O SR. '.RonOLPHO ABREU - Bancos que emittiram sobre apolices.
O SR. ALCINDO GUANABARA - Tenha paciencia o nobre deputad·o :
chegarei a esse ponto e analysarei Banco por Banco. A Commissão de
Orçamento, reputando a disposição do projecto offensiva dos direitos
dos Bancos, incluiu no seu projecto o paragarpho unico do art. 3° que
a~sim resava: "Aos Bancos que tinham as suas emissões sobre a polices
da divida publica e não eram devedores ao Thesouro Nacional por
qualquer titulo, o governo continuará a pagar, de accôrdo com o decreto n . 167, de 11 de janeiro de 1890, os juros das apoEces por elles
·depositadas em garantia das emissões, podendo entrar em accôrdo com
6,~ses Bancos iJ.ara tiquidar esses juros sobre ra base dos que houver de
pag1ar, na fórma do decrdo acima, do va'.lor das (J)pdlices (J}() par e da
tempo que lhes faUava pa1i.a o gozo de s-·uas emissões."
O SR. RonoLPHO ABREU - Pe1·feitamente.
O SR. ALcrnno GuANABA:RA - Vejo que V. Ex. acha justa esta in
demnisação.
O SR. RonoLPHO ABREU - Perfeitamente, em relação áquelles
Bancos a que acabei de me referir.
O SR. ALCINDO GUANABARA - V. Ex. disse que todos estão nc
mesmo caso. O projecto da conimissão foi sujeito a debate; as divergen
cias foram grandes e a discussão ardentissima, mas sobre esse ponto
r.ão houve controversia. Póde-se dizer que as opiniões da Camara sobre
v assumpto foram concretisadas pela commissão que já vimos como
pensava, pelo Sr. Rosa e Silva e pelo Sr. Glicerio.
.
O Sr. Rosa e Silva disse : "Considero essa indemnisa9ão mais um
corolario fatal do decreto de 17 de dezembro.
Sou., SeuJior86, pela unidade cla e-niissão: ma-s li. verdade é que o go,
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verno não tinha o direito de romper os contra<:tos feitos com os Bancos regionaes; á incorp:oração de suas emissõe,.s devia precede1· accôrdo."
O SR. ÜUPERTINO DE SIQUEIRA. <lá um aparte.
O SR. ALcrnno GUANABARA - E' a boa doutrina: o accôrdo preceder <Í. incorporaç.ão das emissões, como em regra a i.ndemnisação precede á inco11Joração da propriechi'cle. E, S. Ex. sustentava ainda mai•s
calorosamente a sua opinião nestas palavras :
"Os accionistas que subscreveram para os Bancos regionaes, empenharam seus capitaes, confiados na honorabilidade do Governo, que
não é menos obrigado do que os particulares a manter os seus compromissos. Demais, estas concessões foram em geral outorgadas mediante
onus impostos no proprio decreto que as fez, e não é honesto que o governo rompa os contractos deixando os Bancos regionaes asphyxiados
com os onus que elle proprio impôz.
Por outro lado, não é justo que ao mesmo tempo que se fazem
liberalidaides á custa de todos os contribuintes, em favor do novo in~tituto de credito, se esbulhem os Bancos regionaes. 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 capitaes que repre"sentam os Bancos regionaes são tão respeitaveis qu anto os capitaes, direitos e interesses que representam o Banco da Republica.
Ainda mais, o governo era simples depositaria dos lastros e não
podia dispôr do que não era seu; assim como um particular não póde
dispôr de um deposito que lhe é confiado, o governo não tem o direito
de fazer aquillo que é crime para um particuiar."
.
O Sr. Rosa e Silva pensava que o Banco da Republica é que devia
pagar essa indemnisação e S . Ex. era lógico. O Sr. Glicerio foi quem
introduziu na lei o art. 5°; não é preciso reproduzir o que pensava: o
artigo é eloquente. No Senado surgiram duvidas: e em uma votação o
ar t. 5° chegou a ser rejeitado. Foi nessa occasião que se levantou, para
sustentar o direito dos Bancos Emissores, o honrado senador Sr. Rodrigues Alves, que havia sido e é actualmente ministro da Fazenda.
Infelizmente não posso lêr á Camara os argumentos de S. Ex., porque
o illustre senador não deu á imprensa o seu discurso. T odavia, a sua
opinião está claramente manifestada nos apartes que deu ao Sr. senador
Americo Lobo, quando S. Ex. orava na sessão <le 5 de setembro.
Dizia o Sr. Americo Lobo:
"Sr. Presidente, peço licença ao · honrado representante de São
Paulo (o Sr. Rodrigues Alves) para oppôr ás suas considerações outras
He não menos gravidade, e desejo que S. E x. me convenga, o que certamente não será tarefa difficil.
Ha entre os Bancos re'gionaes um que, conforme informações de
S. Ex., não incorreu em commisso, na perda e caducidade de seus direitos - o da Ba'hia.
Se isso é exacto, como disse S. Ex., com sua palavra autorisadai .
segue-se que esse Banoo não está oom:prehendido no projeoto.
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O Sr. Rorl,r.i,gues Alves - P enso que nenhum delles ilncorre."
E mais adiante, como o Sr. senador Americo Lobo argumentasse
com o decreto de 7 de dezembro de 1890, disse :
"O Sr. Rodrriigues Alves - Note V . Ex. que elles não completaram
a emissão por culpa delles, mas porque o ,g·overno (S. Ex. era governo
na época) creou emba.raços ao augmento na c~rculação.
O Sr. Ame'11ico L obo - Se é essa a questão, se foi por culpa do
governo, então nenhum, incor1·eu em commlM'so; confJ.inuem e~ses Bancos
como são . . .
O Sr. Rodr·ig·ues Alves - De .accôrdo . (Annaes do Senado, vol. IV,
pags. 242 _e 243 ). "
Como vê a Camara, apezar do decreto de 17 de dezembro de 1892
r, o que é mais, do de 7 de dezembro de 1890, o honrado Sr. Rodrigues Alves, senador, entendia que nenhum desses Bancos tinha incorrido em pena de caducidade de suas emissões e estava de accôrdo em
que elles continuassem co'mo eram; (Ha apartes) .
Confesso á Gamara que ignoro por que motivo o honrado Sr. Ministro da Fazenda Rodrigues Alves, está em tão flagrante opposição ás
opiniões expressas pelo não menos honrado Sr. senador R.odrigues Alves ; mas não tenho duvid·a em sustentar o senador contr a o ministro.
Este decreto de 7 de ·dezembro de 189 0. pata que tambem appefiava
ha pouco o meu illustre amigo, o digno deputado por Minas que se
tem dignado ele me prest8r attenção, tem a sua historia.
·
V. E x. sabe, Sr. Presidente, que em •principio era o Banco dos
Est:ados Unidos do Brazil com o direito da emissão sobre apolices, fundado aqui, onde existiam já o Banco Nacional e 'O Banco do Brazil,
que desde muitos annos estava acostumado a ter relações com o gove1110 .
A creação daquelle novo instituto de emissão, com favore& exiraordinarios despertou natura lmente zelo aos dous outros. Foi o governo
oitiado e houve de conceder-lhes um favor que compensasse o damno que
lhes era causado pelo novo instituto.
Como nad·a é impossivel para o talento de um homem como o
ministro da Fazenda do governo provisorio, escreveÚ elle uma excellenle pagina em que claramente se vê que, si é verdade que a emissão
sobre apolices é uma maravilha, as emissões simultaneas sobre ouro c
sobre a polices, desde que feitas por institutos diversos, são. . . duas.
E lá tiveram os dous Bancos -0 direit-o de emittir sobre ouro . . . Mas
11ão ha gosto perfeito neste mundo : sobresaltou-se com isso o B anco dos
Estados Unidos. Não iriam as notas dos outros, emittidas sobre ouro,
primar sobre as suas garantias por a polices?
O governo cortou as duvidas, dando-lhe tambem a faculdade de
emittir sobre ouro.
·
Esta concessão é de agosto; e logo em setembro ella se estende aos
demais Bancos emissores sxistentes. Florescia então o syst.ema: Bancos
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espalhados sobre toda a superfície do paiz emittiam, uns sobre apolices, tanto por tanto, outro·s sobre ouro no duplo e outros sobre apolices e sobre ouro. Devo desde já accentu·ar que essas repetidas modifi.cações na base das emissões em nada alte.ravam ou affectavam a es;;encia do decreto dei 17 de janeiro: os encargos e os direitos que os con;;titutiam, subsistiam em inteiro vigor; a differença era que os Bancos
regidos por elle tinham, - a mais, a faculdade <le emittir sobre ouro.
Em dezembro, porém dá vertigem olhar para a rapidez dessas
evoluções! - o Sr. ministro da Fazenda tinha feito mais uma "evolução, que outros chamarão contradicções". S. Ex. chegava á sua
[lntiga .e firme convicção em favor da unidade bancaria; e, para gradualmente realisal-a, expediu o tal decreto de 7 de ·dezembro de 189 0,
concedendo ao Banco dos Estados Unidos o direito ele emissão sobre
o triplo elo ouro (os outros só o tinham no duplo) ; marcou aos demais
Bancos o prazo de dous annos para completarem a sua emissão, sob
pena ele' clecahirem ele seus privilegios que seriam incorporados ao Banco da Republica~ e facultou aos demais emissores o direito ·de transferirem os seus ·p ri vilegios a esse Banco .
Assim, pois, esse prazo de dous annos foi imposto aos Bancos
regionaes com o intuito declarado de forçal-os a entregar os seus privilegios ao Banco da R epublica. O governo tinha feito um contracto
1.:om esses B ancos, ele onde se derivaram direitos e obrigações; chega um
momento em que se arrepende; e, ao envez de ir pela estrada larga da
boa fé, propôr a rescisão desses contractos e indemnisal~os, introduz
nelles uma clausula nova, uma condição de tempo, em que a obrigação
deve ser curopl'i da, da qual absolutamente não se cogitava no momento de fazel-o!:>. Não é evidente que tal imposição a nada obriga?
Si do ponto de -vista juridico, o ·decreto não tem valor, sob o aspecto
pratico dos facto s, os Poderes Publicos não podem absolutamente
invocal-o.
Rcçorda-se V. Ex., Sr. Presidente, que pelos fins de 1891 pedia-se
cm altos b1·aclos que se suspendessem as emissões de papel bancario;
e o humilde orador que ora oeeupa a attenção cl-a Camara, teve a honra
de ser pcirs rn;inima nessa campanha. Evidentemente, essa catadupa de
papel,' que se despenhava cégamente, em grandes jorros, não enconnanclo applicação pratica e séria, estagnava-se n as capitaes, gerando
o jogo ela bolsa, que trouxe dous grandes males a esta terra: o. preconceito contra a moeda fiduciaria e a desmoralisação absoluta do poderoso recurso, que é o anonymato. (Apoiados.)
Por essa época, porém, o Sr. •almirante Custodio ele Mello metteuse a bordo do Aq1iidab.an e o Sr. marechal Deodor o, convencido de seu
erro, resgatou-o honrosamente retirando-se elo poder . O novo gover no,
presidido pelo Sr. marechal Floriano e de que era ministro da Fazenda o Sr. Rodrigues Alves, sahia justamente do grupo que mais
ardentemente se batia pela suspensão das emissões.
Nessa occasião não podiam ina1s os B ancos emittir sobre ouro:

dle encarecera e a emissão no duplo não dava margem para lucro:
mas podi,a m - e é claro que se pó de sempre - emi ttir sobre a polices;
tentaram fazel~o, procuraram depositar esses l'a stros; que aconteceu?
O Governo, fiel ao seu programma de limitar a emissão á existente,
oppôz-lhes os mais decididos embaraços, prohibiu-lhes que emittissem,
:o.ão lhes recebeu os lastros. O proprio Sr. Ministro <La Fazenda, além
do testemunho que deu ao Senado, deu dií>so, na época, conta .á Oamara com estas palavras: "Em falta de providencias legislativas, tenho gni·ado a minha administração, .inspirado nas idéas que me parece- .
ram justamente predominantes na opinião. Refiro-me á necessidade, não
sómente de limitar a actual rr/!ll.Ssa de papel em dirculação, mas de promover 10 seu resgate gradual." Em ·seguida, S. Ex. dava conta do
accôrdo feito com o Banco da Bahia, pa1•a limitar a sua emissão e
annunciava "que outras de igual natureza estavam em estudoo."
'temos, pois, que esses Bancos .sem embargo de não ter valor juridi• ·" o decreto de 7 de dezembro, pretenderam effectuar as suas emissõer: ientro d·o prazo por elle estipulado e que o Poder Publico se oppôz
a qH: isso ·se fizesse. Pergunto: é serio que hoje o Poder Publico invoque contra os Bancos a allegação de que elles não fizei'am aquillo que
elle prohibiu que fizessem? Não, Senhores, decididamente quem tem
razão não é o Sr. ministro da Fazenda, é o Sr. senador Rodrigues
Alves. Os Bancos deixaram de emittir, não por culpa delles, mas porque S. Ex . ., quando governo, creou embaraços a isso ... Por conseguinte, não ha nada mais iníquo do que o governo agora allegar contra
esses Bancos o não cumprimento de uma <lisposição, a cuja effectividade
o governo então se app0z . Tenho a certeza de que o Sr. Rodrigues Alves,
~enador, profligaria energicamente tal conducta. Appelle-se do Sr. miI;istro da Fazenda para o Sr. Rodrigues Alves! (AparteB.)
· O nobre deputado pelo Maranhão, analysando hontem, um por um,
a situção dos Bancos emissores, reconheceu que dous delles - o União
de S. Paulo e o Emissor do Norte - tinham direito ao pagamento dos
juros de suas apolices ...
O SR. BENEDICTO LEITE - Contados de accôrdo com o decreto de
.17 de janeiro . ..
O SR. ALcINno GUANABARA - Porque S. Ex. entendia que esses
Bancos haviam exactamente cumprido as suas obrigações.
O SR. BENEDICTO LEITE - Que a lei lhes garantia, sem impôr para
isso outra condição.
O SR. ALcINDo GUANABARA - Acha V. Ex. que a lei não garante
tambem aõs outros?
.
Q SR. BENEDICTO LEITE - Quaes?
O SR. ALCINDO GUANABARA - Os restantes: o Emissor da Bahia e
o Emissor de Pernambuco.
O SR. BENEDICTO LEITE - 1Não, porque o da Bahia desistiu, por
termo no Thesouro, de seu direito de emittir e o de Pernambuco emittiu sobre ouro e não se cont·a m juroa de ouro.
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O SR. A.Lcrnno GUANABARA - Vamos methodisar as questões.
Quaes e.ram as obrigações e os direitos dos Bancos por effeito do decreto de 17 de janeiro? Fizera o governo um contracto com elles, em
\rirtude do qual elles eram obrigados a depositar noThesouro um ce.r to
numero de apolices; a acceita.r a reducção de juro dessas apolices na
proporção de 2 %, no primeiro anno e 112 % nos seguintes e perder
·:;. propriedrude das apolices que se cancellariam no fim do prazo de
seus privilegias - cincoenta annos; e tinham: o direito de emittir notas
por este prazo. Por outro lado, elles eram obrigados a fazer emprestirnos hypothecarios a juros de 6 % e o governo, se obrigava o pagarlhes 2 %, ao anno a titu1o .de auxilio, pelo prazo de seus privilegias.
Citem os nobres deputados todos quantos autores acharem convenientes; não poderão destruir este facto: estamos em presença de contrartos bilateraes, perfeitos e acabados. De resto, não inventamos isto. A
emissão é objecto de contracto e os Bancos teem muitas vezes pesados
onus em troca desse direito.
Em 1857, fixou-se em 60. 000. 000 de francos a somma que o Banco
de França devia fornecer ao Thesouro para obter a novação de seu
pl'Ívilegio; em 1378 essa somma foi elevada a 140. 000. 000.- Em 1891,
discutindo-se a novação do privilegio até 1920, impunha-se ao Banco a
obrigação de pagar ao Thesouro até o termo d.a actual concessão
1. 700 . 000 francos e por anno 2. 500. 000. Dos lucros liquidüs do Banco
do Imperio Allemão, dec1uzidos 4 11 2 % para os dividendos e 20 %
para o fundo de reserva, o excedente até 8 % é repartido com o Thesouro. O Banco Nacional da Belgica partilha com o Thesouro os sem
lucros liquidas e paga-lhe annua lmente 84. 000 francos. Mas para que
·rnumeral-mi 1 Ape11a~ o de Inglaterra escapa a essa regr.a.
Tinha-se, pois, feito muito regularmente contractos com esses
Bancos emissores e o nobre deputado pe.lo Maranhão reconhece que
dous delles cumpriram-n'os á risca e dous não.
'
Deixemos, pois, aquelles e occupemo.,Uos desses. O Banco da Bahia, allega o nobre deputa.do, não tem direito nem á parte dos juros
tiue S .Ex. reconhece nos outros, porque assignou um termo desistindo
do direito ele emittir. E' extraordinario isso. O Banco da Bahia pret~neleu realisar a sua emissão dentro do prazo imposto pelo decreto
ue 7 dezembro; requereu ao ministro converter a sua emissão sobre
ouro em apolices e completal-a nessa base. "Deferido, .despachou o
ministro, co'1ntanto que se limite á emissão de 9. 500 :000$000". De um
lado, bra<lava-lhe o decreto de 7 de dezembro: "si não completardes
li. emissão dentro de dous annos, percleTeis todos os privilegias"; de outro, gritava-lhe o ministro: "limitai-vos á emissão feita". Então, para
manter-se tranquillo na posse ele seus privilegias, propoz-se a desistir
de seu direito de emissão .
O gover:io accedeu a isso, impondo-lhe, todavia, que o ouro ele seus
lastros lhe fosse vendido, não a 11 114, que era a cotação do dia, mas
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n 13 112; lavrou-se disso termo, que é uma verdadei.r a novação do contracto, e hoje invoca-se esse termo como argumento contra o dii:eito do
Banco.
O SR. BENEDICTO LEITE dá um aparte .
O SR. Au..:INIJo GUAN ABARA - O Banco desistiu do seu direito de
emissão no prazo do decreto de 7 de dezembro; por isso mesmo, nã:)
póde ser passível da pen alidade comminada nesse decreto, que era a perda de todos os privilegiós cm favor do Banco da Republica. Excepto
n de emittir, elle está legítimamente na posse de todos os outros.
Uma de duas: ou esse termo vale para proteger os privilegios
do Banco contra o decreto de 7 ele dezembro, e nesse caso elle tem o di1·eito de subsistir na posse de todos os outros, pois só de um desistiu como opinava o Sr. Ro.drigues Alves, no Senado; ou não vale, e nesse
'caso elle só perdeu o direito de emissão, como todos os outros, pela lei
d:e setembro que a todo s cassou e legitimamente deíle será indemnisado. (A po"llacilos.)
Mas julgar que o termo é habil para o Banco desistir do direito
de emissão e que, apezar disso, porque não fez a emissão no prazo do
.d ecreto - o que foi justamente aquillo a que o governo accedeu éStá sujeito. á penalidade desse decreto, é cousa que não se póde sus'l entai·. Si o Banco não fizer tal cousa, dentro de tal prazo, soffrerá tal
pena, diz o governo; no decurso do prazo o governo concorda com o
Banco em que elle não fará a tal cousa e, vencido o prazo, entende o
governo que deve impor-lhe a tal pena por não haver o Banco feito
aquillo que elle concorclou que não fizesse! Convenhamos em que tal
pretenção é de ordem a não merecer que a discutamos. Expol-a é condemnal-a. Si é só isso o que invalida o direito do Banco d:a Bahia
c1le é inattacavel.
O SR. BENEDICTO LEITE dú um aparte.
O SR. Awrnno Gu.ANARABA - O ·decreto de 17 de janeiro, que
rreou esses Bancos, estabeleceu-lhes, 'fixou-lhes o typo : base de apolices, diminuição progressiva dos juros até á extincção, annullação das
upolices no fim do prazo; por outro lado - dever de auxiliar -a lavoura por emprestimos hypothecarios de juros de 6 %, auxilio por
parte do Estado com 2 % annuaes.
Era por esse decreto dividido o paiz em tres zonas. Em março, a
do Norte (havia a do Norte, do Centro e do Sul) foi subdividida em
tres, de uma das quaes seria séde Pernambuco. Nessa mesma data,
deu-se o direito de emissão sobre ouro no duplo; e em setembro (derreto n. '782 A, de 25 .de setembro), estabeleceu-se que "os Bancos
creados em 'l)irtu.de do dec1·eto de 17 de janeiro de 1890 eram auto.r isadas a effectuar sobre ouro metade de sua emissão nos mesmos termos
aa concedida ao Banco dos Estados Unidos do Brazil, não podendo,
porém, encetal-a, salvo permissão especial do Ministerio ela Fnzenda,
antes de concluída a emissão sobre a polices". O -art. 3° desse mesmo
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decreto "outorgava ao Banco emissor que se orgauisar cm Peniambuco uma emissão addicional de 10. 000 :000$ sobre ouro sob a clausula
t• para o fim de realisar, logo depois r1e const-it-u'ido ·um emprestimo de
10 . 000 :000$ a esse Estado nas condições que o Ministerio da Fa7.f'n da estabelecer sem garantia federal .. . "
Assim, pois, o Banco de Pernambuco era. nm Banco organisado de
Hccôrdo com o decreto de 17 de j aneiro, tendo os mesmos onus e fa' 'ores que todos os outros. devendo fazer a sua emissão metade sobn•
apolices e metade sobre ouro, sujeito á mesma depreciação de juros,
obrigado ao mcs'mo serviço de emprestimos á lavoura, tendo como unicn
differença delles o favor addicional de um n. emissão ele 10 . 000 :000$
:<abre ouro e o onus tambem addicional de emprestar ao Estado de
Pernambuco, logo que se constituísse, a mesma somma .
O nobre deputado pelo Rio dP. .Janeiro, o Sr. Alberto Torres, disse,
discu tindo esta questão, que o Banco de P ernambuco não devia ter
feito emprestimos hypothecar ios, contando com o auxilio da metade de
juros, porque esse auxilio era apenas para emissão com lastro de apolices e elle não a tinha feito . Em apa.r te ao Sr. Mayrink, S. Ex. ainda
J isse: "0 decreto de 17 de janeiro provia unicamente sobre emissão
~ obre apolices e o Banco de P ernambuco Pmitt.iu sobre o ouro; logo não
póde ser regido por essa lei.''
S. Ex. esqueceu-se de apontar qual er a nesse caso a. lei que o reg'Í.a;
e de dizer si depois de setembro, quando os Bancos sobre base de
apolices, creados pelo decreto de 17 de j anei ro, p assar am a emittir tambem sobre ouro, si deixaram de ser regidos por esse decreto e por qual
. o foram desde então. O decreto que creou o Banco d e Pernambuco foi
t,BSC de 25 de setembro, qntl no art. 1o concede aos B ancos de circulação, c1·eados em ·v i;rtude ·do decreto de 17 de jhneriro, a emissão sobre
ouro; e no 3° outorga ao que se organisar em Pernambuco, (ainda,
está claro, em virtude <lo decreto de 17 de j aneiro, que regulava a ma'leria) uma emissão p.ddiaional para o fim indicado. "Mas o Banco não
emittiu sobre a polices !" E' certo; cl!e devia, logo que se constituísse,
emprestar ao Estado 10. 000 :000$ e para isso tinha aquella emissão
rr,ddic-iona.l sobre ouro. Pediu autorisação ao Ministerio da Fazendn
para começa r por ella, corno preceituava o art. 1° desse decreto, e ent rou a effectual-a . Exacerbando-se o agio do ouro, elle pretendeu in iciar a emissão sobre apolices e foi nesse momento que os ven tos mu daram e o governo creou embaraças á emi ssão. Elle havia emprestado ao
Estado cerca de 6.000 :000$ e feito cerca de 3.000 :000$ de emprestimos
hypothecarios.. Em que a sif.uaçii.o dell e P., pois. differente da dos ou tros?
O SR.. BENEDICTO LF-ITE dá nrn aparte.
O SR. ALcINno Gu.i1.NABARA - Tudo i sto que tenho longamente ex-post-0, não tem out ro valor sinãc o ae demonstrar o fundamento do di-
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reito dos Bancos . .Façamos disso tabella mza; o direito á indcmnisa:ão está reconhecido na lei de setembro.
O SR. BENEDICTO LEITE - V. Ex. tem bastante talento e conhecimentos juridicos para saber que o Parlamento não póde dar direito
á indemnisação, porque essa nasce do facto e não da disposição da lei.
O SR. Ar..cmno GUANABARA - E' exacto, mas a lei de setembro não
cogitou nem da penalidade do decreto de 7 de dezembro de 1890 nem
do confisco do de 17 de dezembro de 1892, aos quaes tanto se apegam
os nobres deputados. Ella declarou que cassava os direitos e vantagens
<los Bancos, em cujo gozo ainda os reputava até aquella data "direitos
e vantagens, diz ella, que lhes são cassados; não - que lhes foram cas.;,ados. O facto que creava o direito á indemnisação era ella que o praticava; e immediatamente reconhecia-o e mandava que, antes mesmo
de o consummar, o governo entrasse em accôrdo com a parte lesada
para indemnisal-a. Não ha, pois, nenhuma blasphemia jurídica em
dizer que o direito de todos os Bancos á inqemnisação está reconhecido
na lei. Quanto, porém, se ha de pagar aos Bancos? Com que recursos?
Eis, parece-me, ao que está reduzida a questão. A meu ver, a lei de
setembro dil--0 tão claramente, que se não carecia de outra explicação.
O SR. BENEDICTO LEITE dá um aparte.
O SR. ALCINDO GuAN ABARA - O governo já applicou o art. 5° dessa lei entrando em accôrdo com o Banco de Credito Popular; pagoulhe os juros integralmente pelo tempo de seu contracto e o ouro foi
t:omputado ao cambio de 10. Diz-se que a lei que regia esse Banco não
impunha a reducçiío dos juros, o que é exacto; mas o decreto de 17 de
janeiro, si por um lado impõe essa reducção, por outro. obriga o governo a pagar metade delles por todo o prazo. Acccitando-se a base
<Ldmittida para o Credito Popular, ter-se-hia de pagar-lhes metade
dos juros da~ apolices pelo prazo de seus privilegios. A emenda, porém,
n:ianda pagar-lhes apenas um terço desses juros e computar o ouro não
fl 10 d . nem a 22 d., como o foi na exposição do Sr. Ministro da Fazenda, mas a 24: d. Si se póde suppor que as palavras do membro desta
Oamara que apresenta uma emenda que é approvada exprimem bem a
opinião da maioria que a approva, a Camara, votando a lei de setembro, dava sensivelmente mais do que a base proposta na emenda. Lerei
á Camara as palavras do meu honrado chefe e amigo, o Sr. Glicerio,
ao apresentar o substitutivo que é hoje o art. 5° da lei:
"Reduzir as taxas dos juros até que se extingam no fim do 5° anno
inclusive, mas recebel-os em fórma de 1·estituição e auxilio em sua to~
talida<le, e metade dahi em deante por todo o tempo em que fôr mister
os Bancos garantirem o serviço das letras hypothecarias, equivale ao
que referi em resumo e que mereceu a criteriosa interrupção do hon·
rado . deputado por Goyaz, isto é, a totalidade dos juros dentro de
cinco annos, e metade delles dessa data em deante até ao fim do pedodo da duração dos Banco! .

-- uu Os nobres deputados sabem provavelmente que as sommas dessa3
apolices orçam por 21 mil contos de r éis, de juros de 4 e 5 % ouro
e papel, e podem por ahí calcular a qu anto póde montar o qnantmn
da indemnisação, 1nesmo considemndo sómente a metade do j-u,'ro sob1·e
a taxa me111or, dtwante 47 annos, pois tanto é o resto do prazo ainda não
Jecorrido da duração dos Bancos, sem mesmo capi talisar, o que, aliás,
é uma circumstancia de ....-alor para o commercio banca.rio. (A po'ia.dos.)
A indemnisação, a meu ver, é que attendendo com mais opportunidade ao nobre deputado pela Bahia, deve ser fei ta por accôrdo entre
e Poder Executivo e os ditos Bancos, tomando-se para poni'o de partida
a taxa dos juros das apoJ.ices e o tempo ain.da. não decorrido e dentm do
qual taes juros são devidos a elles Bancos emissores, além de outros
elementos que devem ser .considerados na estimação respectiva, como
SBj am, a cessação de negocios planejados ou a perda do direi to de emit!ir, a retracção do credito para os Bancos e consequente cessação de
iucros, commummente resultantes das commissões e desconto ."
A lei dá corno limite maximo ú indemnisação a totalidade dos
j uros, como se computou para o Banco de Credito P opular. S . Ex.
pensava na metade; a emendfl propõe um terço. P arece-me equi tativo.
O nobre deputado pelo Maranhão reputou-o excessivo, avali ando a
som ma total em 22. 000 e tan tos coutos. Não chega lá, deduzidos, como
manda a emenda, os debitos dos Bancos rio Tbesouro.

O Banco União de S. Paulo receberia em 47 annos
21.147 :180$000. Um terço é . . ....... .... . .. .

7.049:060$000

O de Pem ambuco receberia· 23. 522 :090$000. Um
te1·ço é .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . .. .. .
O da Bahia receberia 20. 089 :680$000. Um terço é
O do Norte receberia 2 .114 :530$000. Um terço é . .

7.847 :363$353
6.696 :560$000
704 :843$333

Total .. . .. .. .. . . . . . .... . ..... . . . . . . . . . . .
o debito do Banco de P ernambuco . .. .

.22 .297 :82 6$66G
4 .434 :747$122

O total será de .. . . . . ...... . .. .. . . . .. .. . .. .

17 . 863:079$544

Dedu~ido

Si se continuasse a computar o total dos juros pelo prazo, a somma elevar-se-hia a 66.873 :480$; si se computasse a metade, serin. de
33. 436 :749$. A cifra que resulta d a emenda. pareee-me razoavel, si attendermos e que só duas verbas .a que todos reconhecem terem os Bancos pleno direi to dão quasi essa sommu: .a ) os juros vencidos até 31
<le dezembro de 1894, que montam a 5. 623 :334$500 ; b) o agi.o das a polices que se eleva proximamente a 10. 000 :000$000, ou sejam réis
15 . 623 :334$507 . O nobre deputado pelo Mn.ranhão , que além dos juros
vencidos, reconhece ainda aos· Bancos o direito· a u ma certa somma que
garanta os contractos de emprestimos hy pot hecarios já realisados, não
.\lcha n aturalmente excessiva a base da emenda . Mas, com que recursos

vai o governo pagar eSGa somma? O Sr. ministro da FazendR tambem
o pergunta no seu relatorio. A resposta está dada na emendà.; mas
antes disso estava-o na lei de setembro: "por conta dos recursos destinados a constituir o fundo de garantias."
Quaes são os recursos destinados a constituir o fundo de garantia?
São os lastros actuaes, os quaes devem ser convertidos em apolices de
4 %, as quaes apolices fazem com os respectivos juros o chamado
fundo de garan&ia. Desta sorte, segundo a emenda, o governo fixará
exactamente o quanturn a pagar, deduzirá dos lastros actualmente existentes esse quantum, converterá o resgate em apolice de 4 % e escriptural-:_as-ha em nome do Banco da Republica.
A questão para o governo reduz-se a pagar juros por mais tempo,
porque augmentar~se-ha a differença entre a emissão e os lastros con·
vertidos; mas, como estes juros são escripturados e Iião effectivamcnte
pagos, sinão no caso pouco provavcl da conversibilidade, em ultima
analyse, o onus para o Thesouro será por assim dizer in se nsível. Isto
me parece, e é justamente o que se contém na lei de setembro. Pelo
menos era isto mesmo o que pretendia o Sr. Glice.rio, que n redigiu
nesta parte.
Ouçamos as suas pro-p rias palavras:
O Sr. Severino Vfie·i ra - Mas até aqui V. Ex. t-0m tratado -do díteito á in<lemnisação q-ue . 11iing11e?n contesta.; ainda não disse sobre o
modo de e.ffectual-a.
O Sr. Francisco Gl•icM"Ío - Vou satisfazer a V. Ex. O Poder
Executivo, usv.ndo da autorisação contida no art. 6° do decreto, poderá pagar a indemnisação devida aos Bancos, em pfl,rte do vdlor das
apolices dos sew~ proprios lastros, por todrt a i.mportancia que lhes fôr
reconhecida e liquidada no accôrdo, e pela cotação do dia da assignatura do respectivo termo d.o Thesouro; adjudica-ndo;se ao Banco da Re-

publica o ~ai-d.o, ou antes, a sobra das apolices que de·i:uare1n por esse
acto de ser propri.tJdJade dos Bancos em~iss(!r;eis, os quaes s0'11ven& da.,
data d.o i mp:edimen.to d!ema obr>igação, cess'(]Jrão vat4llam~ni!e l& e~;i,ç.
lir com o Bancos de ern1issão.
Deste modo augmenta~e, é cei·to, a diffore_n ça en-t7·e o valor dos
depos1'.tos e o das notas; mas facilita-se ao Thesouro o desempenho desse

compromisso inilludivel.

O Sr. Severino Vie~ra - Mas em ial caso o Thesou.ro terá de paga1·
mais em relação ao desfalque do lastro do novo Banco, que se reduz
em quantia correspondente á importancia da indemnisação.
O Sr. Fmnoisco Glicerio - Não, senhor. O Thcsowro forá de pag.ar ,f1lros por rna,;,; tempo apenas, obedecendo ao plano concebido pelo
decreto que, tirando ao novo Banco a propriedade dos juros de suas
apolices, os faz escripturar em fundo especial denominado - garantia
de emissão -- destina_do a cobrir a differença entre o vnlor dos depo~
sitos e o das notas."
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Não se póde exprimir mais claramente o pensamento. Assim, pois,
emenda não altera nem innova cousa alguma: repete em termos precisos o que está dito na lei de setembro, aliás tão claramente que não requer nenhuma explicação. Mas o governo assim não pensa; a lei niio se
E:xecuta; os males que dahi se originam para o paiz são graves e é
preciso achar uma solução para isto; pois ha, não só conveniencia política, sinão vantagem economica em evitar um conflicto judiciario.
Penso que a Camara fará bem votando por ella. Por mim, tenho cumprido o meu dever como o entendo e como penso.
Tenho concluído. (.Muito bem; m.-iiito bern. O oraàor é cumprimen·
!ado.)
Fica a discussão adiada pela hora.
11

Na sessão de 9 é encerrada a discussão (*).

SESS.!0 DE 11 DE DEZEMBRO
E' annunciada a votação do project<> n . 212 A, de 1895, regulando
a execução dos arts. 6° e 7° da lei n . 183 e, de 23 de setembro de
1893, determinando que pelo governo sej a substiVot.ação
tuido por apolices de capital e juros - ouro - de valor nomin al de 1 :000$ e juros de 4 % todo
o lastro effectivamente depositado até 17 de dezembro de 1892 para
. base das emissões bancarias, com parecer sob n. 212 B , deste anno
( 3" discussão) .
E' posto a votos e rejeitado o substitutivo offerecido pelo Sr.
Benedicto T....eite ao p rojecto n. 212 B, de 1895.
E' annunciada a votação das emendas do Sr. João Lopes, suppressiva:s dos paragraphos 2° e 3° do a1t. 1 º do projecto n. 212 A,
rle 1895 .
O Sr. João Lopes. ( pela. ordem) - Sr _ Prnsidente, a proposito
da pergunta do nobre deputndo por Minas, devo fazer uma declaração á Camara .
No parecer impresso não figura a restricção que em meu nome,
e como outros da emenda apresentei ao meu collega de commissão.
E ssa restricção, eu a mantenho, porque ella represen ta a alienabilidade dos lastros.
Em seguida são successivamente postas a votos e approvadas as
emendas offerecidas pelo Sr. João Lopes, suppre.ssivas dos .§\§ 2° o 3°
do art . 1° do projecto n. 212 11, de 1895.
lho.

( *) Na sessão de 9 fallaram os Srs. Alberto Torres c E rico Cor.discmsos uão constam dos A nna.es.
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124 - E' annunciada a votação da seguinte emenda ofÍerecida pelos
Srs. Erico Coelho e A.lcindo Guanabara.
Art.
Em cumpámento do art. 1° o governo entTará em accôrdo com os Bancos emissores regionaes, afim de lhe serem transferidos
os lastros e emissfos respectivas, como dispõe o art. 5° da lei n. 183,
de · 23 de setembro de 1893.
A base de accôrdo para indemnisação .dos Bancos regionaes será
de um terço <lo total <lo juro das apolices substitutivas de . seus
la<>tros, contados pelo tempo de 47 annos, que completariam o prazo
de seus privilegias e calculado ao cambio de 24 d. por 1$000.
Da indemnisação reduzir-se-ha, em beneficio do Thesouro Nacional, qualquer differença que se verificar entre a emissão de cada
Banco e o valor das apolices que produzir a conversão dos lastros
effectivamente depositadas.
Fica o governo autorisado a utilisar-se, para indemnisação dos
Bancos Tegionaes, das mesmas apolices -depositadas como lastro de
suas emissões: deduzindo do computo total dos latros, qu'e o art. 1°
manda converter, a importancia nominal das apolices que dispuzer
para tal fim.
O Sr. Bride> FHho (pela ordem) - Sr. Presidente, venho fazer
uma pergunta a V. Ex . , pergunta que farei, acompanhada de breves
considerações, para esclarecimento da Oamara. Esta emenda é additiva? Esta emenda é suppressiva? Additiva ou suppressiva, é a repetição de um projecto rela tivo á indemnisação dos Bancos emissores.
O SR. PRESIDENTE - A discussão está encerrada.
O SR. BRICIO FILHO - Perdão, não estou discutindo, V. Ex.
ouça-me, e verá depois si eu tenho razão, ou não, razão na pergunta
que faço.
Por occasião de votar-se esse projecto, foi requerida por um
illustre collega votação nominal. .A. Camara rejeitou o projecto que
autorisava a indemnisação aos Bancos emissores, por essa occasião.
Ora, como esta emenda versa sobre o mesmo assumpto, peço a
V. Ex. que consulte a Oamara si consente que a votação seja nominal.
Consulta.da, a Oamara approva o requenimen.to para votação
nominal.
Procedendo-se a votação nominal, respondem sim, isto é, appro-vam a emenda dos Srs. Erico Coelho e .A.lcindo Guanabara os Srs.
Lima Bacury, Gabriel Salgado, Sá Peixoto. Pires Ferreira, Frede1·ico Borges, Gonça1b de L~os, Thiomaz Cavalcanti,. J bão Lopes,
Francisco Benevolo, Augusto Severo, T avares de Lyra, José Mariano,
Arthur Orlando, Martins Junior, Pereira de Lyra, Gaspar Drummond, Coelho Cintra, Oornelio da Fonseca, Herculano Bandeira
Medeiros e Albuquerque, Gonçalves Maia, Santos Pm-eira, Neiva'.
Francisco Sodr~, Mnnoe1 Caetm10, Leovigildo Fflgueiras, José Igna-
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cio, .Rodrigues Lima, Tolentino d'°s Sant-0s, Sebastião llandulpho,
Arthur Rios, Torquato Moreira, Alcindo Guanabara, Erico Coelho,
Nilo Peç.a nha, J ulio Santos, Urbano Marcondes, Mayrink, Vaz de
Mello, Monteiro de Barros, Luiz Detsi, Arthur Torres, Paraizo Cavalcanti, Casemiro da Rocha, Domingues <le Castro, Francisco Glicerio, Furtad.o, Xavier do Valle, Lauro Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Emílio Blum, Fonseca Guimarães, Marçal Escobar,
Pereira da· Costa, Victorino Monteiro, V espasiano de Albuquerque e
Cassiano do Nascimento. ( 58)
Respondem não os Srs. : Matta Bacellar, Augusto Montenegro,
Bricio Filho, Benedicto Leite, Anizio de Abreu, Arthur Vasconcellos,
José Bevilaqua, Carlos Jorge, Araujo Góes, Olementino do Monte,
Rocha Cavalcanti, Menezes Prado, Geminiano Brazil, Gouvêa Lima,
Augusto. <le Jrreitas, Miton, Vergne de Abreu, Marcolino Moura,
Galdino Loreto, Antonio de Siqueira, França Carvalh<J, Oscar Godoy,
Timotheo da Costa, Thomaz Delfino, Americo de Mattos, Lins de
V asconcellos, Alberto Torres, Belisario de Souza, Fonseca Portella,
Euzebio de Queiroz, . Silva Castro, Agostinho Vidal, Sebasti.ãO' de
Lacerda, Paulino de Souza Junior, Campolina, Lima Duarte, Carvalho Mourão, Chagas Lobato, Gonçalves Ramos Ferraz Junior, Fortes Junqueira, Lamounier Godofredo, Ribeiro de Almeida, Valladares, Cupertindo de Siqueira, Olegario Maciel, Carlos das Chagas,
Costa Machado, Urbano ·de Gouvêa, Mariano Ramos, Lamenba Lins
e Aureliano Barbosa. ( 52)
O Sr. Presi:ifonk - .A emenda acaba de ser approvada por 58
contra 52 votos.
V ae se proceder á votação final do projecto n. 212 A, de 1895,
que acaba de ser approvado.
Procedendo-se á votação do projecto, verifica·.se terem votado a
favor 61 e contra 43 Srs. deputados.
O Sr. Valifadares -

Peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Opportunamente dar-lhe-hei a palavra.
Não ha numero. V ou mandar proceder á chamada.

Procedendo-se á chamada verifica-se terem-se ausenta do os Srs.
Augusto Montenegro, Torquato Moreira, Fonseca Portella, Lamounier Godofredo, Cup·:irtino de Siqueira e Urbano Gouvêa.
O Sr. Presilden.te - Responderam á chamada apenas 105 Srs.
deputados, pelo que fica adiada a votação final do projecto n. 212 A,
de 1895.
Tem a palavra pela ordem o Sr. Valladares.
O Sr. Valfa'dares (pdla orclem.) - Sr. Presidente, não t<>nho
sinão que reiterar o que disse ha pouco.
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Tinha pedido a palavra para reclamar, como reclamo agora,
obedecendo a V . Ex., e usando da palavra, visto que me fez a mercê
de <lal-a agora, reconhecendo o meu direito, para reclamar contra a
violação do Regimento, que determina que, quando se verifique não
haver numero, se proce<la á chamada nominal dos Srs . deputados.
V. Ex., de cuj a palavra ninguem póde duvidar, acabava de annunciar que não havia numero, em consequencia ao que, na fórma
do Regimento, devia seguir-se a chamada nominal.
UM SR. DEPUTADO - Foi o que se seguiu. (Apoiados . )
O SR. V ALLADARBS - Perdão, o que se fez então, o proprio 81' .
Presidente confessou, e tem a lealdade bast ante para não o negar,
foi o seguinte :
.S. E x . disse qu~ se costuma sempre depois de verificado que
não ha numero, fazer-se a contagem e recontagem; era contra ist.o
que eu protestava quando se acabava de reconhecer que não havia
numero, porque, tratando-se de assumpto de magna importancia, que
joga com os grandes interesses deste paiz, parecia-me que ·não era
occasião de observarem-se praxes que constituem corruptela do Regimento (não apoiados) , e sim observal-o á risca chamando nominalmente os Srs. deputados para se constatar o nome daquelles que se
haviam retirado.
Era esta a reclamação que tinha a fazer, porque, tratando-se de
assumpto importante, que joga com interesses c:xtraordinarios deste
paiz, não podia acredit·ar que os Srs. deputados não estivessem attentos
e que V . Ex. não tivesse verificado com todo o cuidado a ausencia
do numero, deixando de observar estrictamente o Regimento p ara
que se não possa dizer que esta materia, que a Oamara rejeitou ha
poucos dias, mandando os interessados para o Tribunal, tinha conseguido fortuna nesta Oamara, mediante as solicitações e pedidos dos
interessados. (Não apoíadot! e protesfos.)
O SR. PRESIDENTE - O nobre deputa<lo pediu a palavra pela
ordem; não se póde afastar <lo assumpto da discussão.
·
O SR . V AJ,LADARES - Eu devo dizer a V. E:x . e (t Onmar a e
estou defendendo a sua honorabilidade, tratando-se de um a1~sump to
desta magnitude. (Apartes .)
Si ha nas minhas palavras qualquer expressão que possa offender a honorabilidade da Oamara, eu a retiro, mas o que eu não quero
é que se possa dizer que, trntando-.se de assurnpto tão importante, o
l:Wgimento não foi observado á risca; é o que eu tinha a dizer.
·
O Sr. Franciisco Gl:icerio toma a palavra pela ordem em virtude
do discurso do nobre deputado por Minas, que taxou de irregularidade da Mesa o facto de haver à votação concorrido para a in<lcmnisação do Thesouro aos Bancos regionaes.
Não declinai da responsabilidade a mais completa, a qual lhe
cabe na votação nominal em que francamente tomou parte, manifestando-se em favor dos Bancos, que fo ram esbulhados dos seus direitos.
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127 O nobre deputado que 11e oppoz á indemnisa~ão hoje vôtada,
votou com o orador a lei de setembro, que determinava essa indemnisação.
·
Protesta contra a suspeita que possa pesar 'sobre a Oamara, de
ter votado em uma questão de interesse particular, envolvendo grave
responsabilidade para. o Thesouro, por solicitações e pedidos de conedores.
Fiqu~ ao nobre deputado a responsabilidade da injustiça, talvez
involuntaria, que lançou á Oa.m ara, porque tão respeitavel é o voto
dos ·que se oppuzeram á indemnisação corno dos que se collocarum em
terreno contrario.
O Sr. Presi:dente - A censura que á Mesa foi feita pelo nobre
deputado por Minas Geraes, e u respondo: que a simples enunciaç~o
dos factos testem unhados pela Oamara dos Srs. deputados é a prova
e·; iden tf\ da improcedencia da censura por S. Ex . irrogadn.. (A poi.a~
dos gemes.)
A Oamara sabe perfeitamente que, sempre que se trata de votações, a Mesa com o maior escrupulo proqede préviamente & contagem
dos deputados presentes, afim de não iniciar as vot:ações, sem que no
recinto haja numero legal.
V ozEs - A Oamara toda dá testemunho disse.
O SR. PRESIDENTE - Hoje, como em todas as outras sessões,
assim procedeu a Mesa, aguardando que no recinto houvesse numoi·o
legal para iniciar as votações, e a presença ê.e numero legal foi confirmada por votações successivas, anteriores a do projecto que motivou a reclamação do nobre deputado, e pela votação nominal procedida sobre a emenda dos Srs. Erico Coelho e Alcindo Guanabara.
votação nominal que demonstrou a presença incontestada e iucontestavel de 110 Srs. deputados, por conseguinte mais do que numero
legal para votações.
Por occasião da votação final do projecto, verificou-se que
tinham tomado parte na votação apenas 81 Srs. deputados a favo1·
do projecto e 4:3 contra, isto é, 104, e com o presidente, lOG .
F altavam, por COicseguinte, dous Srs» deputados para continua1·se a votação .
Acontece frequent.eme1ite, por occasião de votações nominaes, e
inesmo votações symbolicas, que alguns Srs. deputados temporariamente se ausentam do recinto pa.ra a ante-sala, de maneira a faltar em
um momento dado numero igual para as votações ; sempre que a
Mesa verifica isso, novamente procede á contagem <laquelles . que se
acham no recinto, e no interesse de adeantar os trabalhos da Oamara,
procura reunir numero legal de Srs. deputados no recinto para continu ar as votações que não proseguem oom que .a Mes~ tenha. verificado a presen ça do numero legaJ; evitando assim demoradas chamadas, que s6 twm razão de ser quando se dá ausencia de momento.
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Vozzs - Apoiados.
O SR . PRESIDENTE - Não houve, portanto, nenhuma innovação .
Acabava de ter logar a votação nominal, respondendo a ella 110
Srs. deputados.
E:rn seguida, procedendo-se. á votação symbolica, verificou-se ha·
verem tomado parte na votação apenas 104 Srs . deputados. ·
A Mesa, como sempre tem feito, procedia á contagem dos Srs.
deputados presentes, quando o nobre deputado pediu a palavra pela
ordem: respondi a S. Ex. ·_ opportunamente dar-lhe-hei a palavra
- S. Ex . continuou, não obstante, de modo pouco regimental, apezar
da advertencia da Mr3sa, a reclamar.
Terminada a contagem, não havendo numero legal para proseg1iirem as votações, fez-se a chamada.
Foi isro exactamente o que se pa·ssou e do que é testemunha toda
a Camara .
.A. Mesa, desde .que iniciou os se.us trabalhos, assim tem procedido
e assim continuará a proceder de accôrdo com o Regimento.
VozEs - (Mwito bem, muito bem; apoiados gemes.)

. O Sr. Vai'l'a dares (para um/a. explicação pessool) entende que o
Sr. Francisco Glicerio não tem razão de manifestar-se tão estrepitosamente contra o orador e em nome dos brios da Camara, que elle
sabe respeitar .
Não affirmou que a Camara votava mediante solicitações, mas
sim que, tratando-se de assumpto importautissirrio, seria bom cumprir
á risca o Regimento para que nem de leve pairassem duvidas sobre
a Camara.
Mesmo que assim pensasse respeitaria seus sentimentos eín presença de seu paiz, em honra da corporação a que pertence.
Sua attitude está mais em harmonia com a honorabilidade e o
prestigio da Camara, porque ·deseja que a d ignidade della seja como
a mulher de Cezar.
Quem se julga com direito recorra aos Tribunaes, porque o paiz
tem juízes integros .
Não fez da Camara, o juízo que, em virtude de uma falsa interpretação de suas palavrns, o Sr. Francisco Glicerio entendeu fazer
o orador, porque si o fize sse não quizera pertencer a esta corporação .

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO
O Sr. Bentdkto Lei•t e - Sr. Presidente, tendo chegado as informações que solicitei do Ministerio da Fazenda e que me foram entregues hoje, sobre lastros dos Bancos emissores, peço a V. Ex. que mande publical-ae no Dliafi,o do Congresso.
O SR. PitEsIDEN'l'E - O pedido do nobre deputado será attendido.

Documentos a

qiie

129 se refe1·e o Sr. Beri,ed!icto L e·i te

Ministcrio dos Negocios da Fazenda - N. 57 - Em 11 de clezernliro de 1895.
Sr. 1° secretario da Camara dos Deputados - Satisfazendo á TequisiÇão constante do vosso officio n. 329, de 12 de novembro ultimo,
no qual, de ordem da Camara dos Deputados, solicitaes informações sobre o lastro que realmente depositou no Thesouro cada um dos bancos
regio]rnes e a alternção havida nesse lastro até 23 de setembro de 1893,
ten_ho a honra de transmittir-vos as sete demonstrações juntas, organisadas pela Directoria de Contabilidade do Thesouro Federal, das
quaes se verifica a importancia depositada pelos bancos para garantia
àe suas emissões, as alterações que soffreram os depositos dos bancos
<la Bahia e Emissor da Bahia, o destino dado ao ouro e ás apolices, as
importancias depositadas pelos bancos, deduzidas as que foram emprestttdas pelo Thesouro e os depositos realmente effectuados por esses estabelecimentos.
Saudc a fraternidade. - Francisco de Pauta Rodrigues Alves.
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Emissor do Sul .... .
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Banco Emissor da Bahia .. (1)
Banco Unlil.o de s . Paulo ... .
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Banco da Bahia ... . .... . . ( 2 )
Banco Emissor de Pernambuco
Banco de Credito Popular do
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....... .. .. ~ ... . .
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. ..... ····· . . ... .
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(1) Os 2. 000 :00-0$000 em ouro deposita.dos ipelo Ba!nco EmlBBor da Bahia. lhe ·f oram rertttui<'loe por haver· o mesmo
B anco os subs-tltuldo por apolicas ge1·aes.
( 2) Os 2. 000 :000'$000 deoi>o-s itndos p-elo Btmco da Bahia .foi-rum rootltuidos po1· ha,ver o dito Banco desistido da
emissão.
1° sub-dlrncto1ü ãn Contabilid ncl e do TheRonro Federal, 5 de aexe mbro de 1895. Ra.ym-um.do Joaq11ún do LGgo, 1•
~sc~ ri pt u. rn r!o.
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N.2. ·- Demollstração do destino dado ao ouro depositado pelos B<lncos para gara.11tia de suas emiuões
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Passad os pa;ra. a Caixa Geral pura
a co mpra de a,polices no em•Pres tlmo de 1889 . . ..... . ... .
Passadoo para a. Caixa Gemi. ... .
Idem . . . ... .
Id em
... . . .
Idem . .. .. . .
.Idem .. .. ... .
Entreg.ues no Banco E missor da
Bahi a ..

DESTINOS

i
iPam compra d:e apoiices do empr<'st.imo de 1SS9 .
Emprestlmo ao Banco da. Republica.
Idem ao Banco de Credito 'Pop.u.iar .
Remessa a Londres.
Ernpresthno ao B anc o de Credito Popu l11.<r .
Remessa a Londre~

39. 857 :000$0 00
8 . 890 :00 0$000
4.H5 :000 $000
8. 89 O:000$000
7 .112 :000$000
4. 44õ :000 $000

2. 000:00 0$0001 O Banco Emissor da Bahia con~·e rteu a eru ls·
são sO'bre •b ase ouro •por base de a.polices.
2. 000 :00 0$000 O Ban co da !Bahia res-g a tou a sua emlB1São.
JO 'j I de m, ao Banco .:kt Bah ia ...
1.778:00 0$0 00 f 100.000 ao Londo11 por vender f. 100 . 000
21. Paasudos pnra a Caixa G€ral .
1
ao Banco da R epubli ca por resgate .õo pai
pel-moeda.
8·
24
:605$000
J
Ao
Ba.nco
da R e1>Ub!lca pa r a. pagamen tos de
3 I I de111
i · juros de a,pollces da divida !}Ublica.
2. 667 :00 0$000: R emessa a LondreR.
31 Idem
1. 149 : 1 G•5$0 00 ' A' Caixa da L<\.mortlzaçil.o nara pagam ento de
27 Id em
1
juroa de a;pol!ces,
88-9 :000$000 Ao Banco da Republlca. por pagar em cambiaes.
10 Idem
26 Idem : : : : : : : : : :: : : ::::: . .- : : : :: : : 1 1 . 734 :26 8iOO O j A' Caixa da Amortização por pagamento .ãe
ouros de apol!ces.
21; Id em
l. S3 7 :-~ 09$ 314 Ao ·Banco I~term&ddarlo i>ara vender.
1
1
.
433
:223$716
I
dem,
idem, 1deru.
6 I Idem
1. 148 :309$0 00 A' Caixa da Amort izaçiio por pagamento de
16 f Id em
j u ros de a.polices.
950 :74 8~ 3~2 Sa,l do para. a Cnixa Geral em virtude de ·PCl\r22 I Iilem, sal do ... ... . ... .
ta r ia do S 1·. mi·n istro ,J19. Fazenda, applic ado
97. 860 :5 28$ 392
posteriorment e no pagamento de juros d("
apoliC€s aqui e nos Estados.

i

~~-- ----

de Oontabill<dade do Thesouro Federal , 5 de dneml>ro (!e
1 1• S ul.J...Dlroctorin
'

•86Cr!piurarlo.

189~.

-

Ra.ym111:do .Joaquim d o

r"'P' .

l"

-t.

~

N. 3.- Destino que tiveram as apoiices depositadas pelos Bancos para la stros de suas emissões
AI•OLICEB
DATA.k

:r'OTAL

4
- ---·-

1893IFcvcrelm

1

)\ i

1

,,

~ INov~mbro
1
1

I ·

•

~

)

,,
,,

»

)D;iioembro
1

Dlitb 'id-E:m Liiem . • . .........
Dito Emlssol' do Nor te. .... . . . . . . . ... . . .. .
1
1 21 I Entl'egues a o Banco da Republica, para o mes- ·
mo f im, as a.polices deposita.das pelo Ban<'o ;
1
de Crndito Po;JtJlar .... .. ................ '.
7 1 E11tregues ao B"'noo In termcdiarlo pc.la po1·tu· 1
.\
ria de hoje, para ~c.rc m vendida.3, r.Ls a;po·
1
lices deposita.das pelo Banco Unll\o de São
1
Paulo ....... . .. . · · · . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1
21 1 E n tregues ao Banco Nacional .:l-0 l3rnzH , pcl«
1
pot·taria de hode, para. serem vendidas, a~
1
'J-epositadas pelo B:11nco Em isso r da Baihla..
1
24 , làem, idem, ·i<lem das restit.u.ldus •Polo Banco
<la n epu bllca .. . .. ... .. ............ .. ... .
27 Idem uo Ban.:o I ntermed iaria , 1>ela 1JOrl.al'ia
•k 7 do conente, pa,ra serem vendidas, as
1
apoiices de positadas pelo Ban co Emissor
1
1
de .S. Paulo .... . ... . ........ . . . .... .
a 1 Idem no mesmo Banoo pa.ra o mr-t; mo fim ,
as apolices depositadas pelo 'Ba.nco UnHl.o
de S. 'Paulo.
. .... . . . . .. ...... .. .

l

1

1
1

i

1

l
1
1
1
1

'•

~ub-directorla.

Apoiices resti tu ídas pelo B anco da Ropublica
ao Thesouro ............ .. .. .. .
,
Tot~l vcndirlo. .... ...
Sarno ex istente no 'rhesou ro ..... .. ......... . :
Total

de!JJosilado .......... .

ij

-

--- --- 1

201 IDntregues a.o B8J!lco 1dia Repubtl lca, pela porta· 1
ria de 9 do conente, para serem appli~nda~
no •ressnte do papel·moedn. as apoiices de.
posl t a.das tJe!o.s :
,
Banco dos Estados 'Unidos <l o Brnzil..
'
Dito Em issor da Bahia .... . ..... .

1

l

- -

';lo

%

í
1

~. 083 :000$(100
3.330:300$000

l .1·69

:íou~oo.-. I

250:OOO$QOO1

1. 017:9 00$000 1
1

1

4.

8S2:lou~OOO1

1

.....
~

1. 20 0 :000$0001
700 :000$0 00 1
50 0

!l. 049

:0 00~000 1

: C OO~O O O

2. 7,51 :OOO$O or
20.631:200*ººº

6 . 301 :800$0 00

26.933 :000 $000

5.261:20(1$0 00

t. og2 :700$oo o

s. 343 :s oo;oott

lfi.3 7 0:000$000
6 . 307:900 $0()0

6.219:100$000
'1. 517 :50 0$ 000

2&. 589 :10 0$000
7 .825 :40 0$000

21.667:900$000

6. 736

28. 414 :500$000

1

j

1

- ·-·-·--!

;600~000

de Contabilidade do Thesoul'o. 5 de dezemb ro do 1895.-Ra1nn·11nd" Joa.q11fni ri a Lago, 1° escrlpturarlo.
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LASTRO DEPOSITADO NO THESOURO PELO I!ANCO EM!BSOTt DE PERNAMBUCO PAR.<11 BABE DE SUAS EMISSÕES

Datas

±:
100.000

Rêis
889:000$000

58.000
100.000
20.000
53 .077
44.000
500.000

515:620$000
889:000$000
177:800$000
471 . 854$540
391:160$000
4. 445 :000$000

875.077

7.779:434$540

ficando o pagamento ffiduzido a ...... . ... :E 100. 000
que, compara<las com as
dtt entrega... . . . . . . :E 500. 000
tornam o Banco devedor ao Thesouro de ...... ... ....... ... .

400.000

3.556 :600$000

e constituido, portanto, o lastro realmente effectua<lo de f ..... .

475 .077

4.243 :434$530

1891 Janeiro

"

Maio
Junho

"

Julho
Agosto

Repartições
9 Thesouro Federal.
9 Thesouraria de
Pernambuco ..
27 Thesouro F ederal.
18 Idem . . . . . . . . . .
24 Idem . . . . . . . .
15 Idem . .. - . .... .
19 Idem ..........
'

Dos <lepositos acima, o de 19 de agosto foi emprestado pelo Thesouro em virtude do contracto
lavrado no Contencioso, para
ser indemnisado em cambiaes
sobre Londres.
O Banco, em cumprimento do contracto, entregou nessa especie:
.Em 15 de outubro de 1891 f'. 100.000
Em 17 de novembro de
1891 . . . . . . . . . . . . . ±: 200.000

300.000
Tendo sido as ultimas remessas de
cambiaes protestadas em Londres por falta de pagamento
foram as letras restituídas ao
Banco mn 18 de maio de
1892 ............. :E 200. 000

Primeira Snb-Directoria da Contabilidade do Thesouro. 5 <le de2embro de 1895. - Raym.wnd:o Joaquim do La.go, 1° esc1·ipturario.

N . 5-LASTRO DICPOSIT ADO NO THESOURO PELO i'JANCO DE Clt:l<JDITO POI'UL..\R
DO BR.A.ZIL PARA BABE DE SUA EMISSÃO

A police.~
1.000.000.000
3.500.000.000
400.000.000
1.000 000.000

Datas
J891 Janeiro 16
Abril
7
Junho
23
Agosto
12
Setembro 5
Outubro 24

Dos de-posito1' de 5 de setembro e
·24 de outubro no ' valor de
.
;€ 1. 300. 000 emprestadas pelo
Thesouro só o B anco indemnisou ~ 27. 041 ou 480 :800$, recolhidos no dobro á Caixa da
Amortisação, o que reduziu o
debito do Banco a ;E 1.272.959
ou 11.076 :200$, a que fica reduzido o lastro ... . . .. ...... .
e dos depositos effectuados em
apolices o Banco entregou igualmente á Caú~ a da Amorfrsação a quantia de 440 :000$, ficando, portanto, diminuído o
deposito de igual somm a cm·
·a polices .. . ... . . ........... .

5 .900.000.000

Ouro

4 .445 . 000 . 000
7 . 112.000.000
11 . 557.000. 000

11.076.200.000

440. 000.000
5 .460 .000

$

Primeira Sub..:Directoria da Contabilidade do Thesouro Fe deral,
de dezembro de 1895. - Raymunik Joaquim, do Lago, 1° esc:ripturano.
a

N.

6 --

1

J,ASTRO DEPOSITADO NO THESOURO PELO BANCO DOS ESTADOS UNIDOS
DO BR,\ZU, PARA BASE DE SUA EMISSÃO EM OU'RO

DatCAS

Reparttiçõas

-.!.8 90 :Setembro 12 Thesouro Federal ........... . . .
"

11

Dezembro 13 Idem .. .. . .. ... ... . . . ....... .
"
19 Ide.m . .. . .. . ...... . ... . ... . . .

Réis

1.000:693$862
889:000$000

4. 445 :000$000

i891
"
"
"
"
"

:Fevereiro
Março
Junho
Julho
"
Agosto

19
11
24
18
27
3

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem (.E 1.000.000) ........ .. .

2 .000:000$00()
1.442:400$000
1.000:000$000
2 . 200:000$000
2.667:000$000
8.890:000$000
24. 514 :093$862

Do deposito de 3 de agosto, empresta:do pelo Thesouro
ao Banco, só foi o Thesouro indemnisado de
.E 100. 000, sendo 50 . 000 em 18 de novembro de
1892 e .E 50. 000 em 6 de dezembro do mesmo
anno, equivalente a 889 :000$, o que reduziu o debito do Banco a .E 900. 000 -0u ............... .

8.001 :000$000

ficando, portanto, o deposito real reduzido a...... .

16. 513 :093$862

Primeira Sub-Directoria da Contadoria do Thesouro, 5 de dezembro de 1895. - Raymundo JoaquJim do Lago, 1" escripturario.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO
E' annunciada a votação do projecto n. 212 A, de 1895, regulando
a execução dos arts. 6° e 7° da lei n. 183 C, de 23 de setembro de 1893,
/determinando que pelo governo seja substituido
e t d ota -o por apolices de capital e juros - ouro - do valor
on ·- a v ça nominal de 1 :000$, e juros de 4 %, todo o lastro
effectivamente depositado até 17 de dezembro de
1892, para base das emissões bancarias, com parecer sob n. 212 B,
deste anno (3ª discussão).
P-0st-0 a votos, é approvado em 3ª discussão o seguinte
PRO.JECTO N.

212 A,

DE

1895

Jl:ara execução dos mrts. 6° e 7° ,da 1 Z~ n. 183 O, de 23 de setemb rn de 1893

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1. 0 O governo, logo depois da promulgação da presente lei,
substituirá por apolices de capital e juros - ouro do valor nominal
de 1 :000$ e juros de 4 %, todo o lastro effectivamente depositado até
J7 de dezembro de 1892, para base ·das emissões bancarias, de;vendo

_,
o inesmo lastro ser calculado nas especies em que se u.chava reaimente
constituido naquella época e subsistindo para ·effeito a conversão realizada em virtude do decreto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890.
O ouro será calculado á taxa cambial fixada pelo decreto numero 1.553 E, de 30 de setembro de ;I.893, e as apolices, inclusive as
resultantes da conversão determinada pelo citado decreto de 8 de ou-,
tubro de 1890, pelo seu valor nominal.
§ 1. 0 As novas apolices serão inscriptas em nome do Banco da
Republica do Brazil e os seus juros escripturados em nome delle no
Thesouro, devendo esses juros ser tambem convertidos em apolices do
typo acima indicado, logo que [~ sua somma attinja á differença existente entre o valor das notas bancarias em circulação e o valor nominal
das apolices de que trata a disposição anterior.
§ 2.0 O Banco da Republica do Brazil, de accôrdo com o governo, fica autorisado a utilisar as apolices a que se refere a presente
lei, em operações tendentes a constituição ele reserva metailica, logo
que, na fórma ela lei n. 183 C, de 23 ele setembro de 1893, deva ser
restabelecida a conversibilidade das notas.
§ 3.0 Os lastros bancarios que, na fórma desta lei, foram substituídos, continuarão na pos~e do governo, que delles poderá dispôr
como rncursos extraordinarios de receita.
O Sr. Chagas Lobato (pela ordem) pergunta qual o procedimento
que se vae ter com a emenda apresentada pelo nobre deputado pelo Rio
ae J anel.ro, relativamente á indemnisação, depois de votado o pro·-' .·
jecto.
,
O .SR. PRESIDENTE declara que essa emenda de accôrdo com o
art. 129 do Regimento, por conter materia nova, terá nova discussão e
nova ·votação.
O SR. CHAGAS LOBATO - Em vista da informação de V. Ex., n ão
tem logar o requerimento que eu ia fazer .
·

- ?r· .

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) declara que votou contra esse
projecto.
O SR. THIMOTHEO DA CosTA faz igual decfaração.
E' posto a votos e approvado em 3ª discussão e enviado á Oommissão de Redacção o seguinte projecto n. 265 O, de 1895 ( additivo
ao projecto n. 265 A, de 1895):

O Congresso Nacional resolve :
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorisado a mandar reverter á
effectividade do serviço militar, no posto em que se achava, o general
de brigada reformado Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
E' posta a votos .e rejeitada por dous terços de votos, isto é, 90
contra 17 votos, a emenda do Senado suppressiva do art. 3° .do pro-

jecto n . 4 F, de 1895, declarando de liVTe escolha do governo, além de
outros cargos que já o são pela legislação em vigor, as nomeações para
os cargos que enumerar, a qual foi mantida por ·dous terços de vo tos
presentes, na fórma do a1·t. 39, § 1° da Constituição, o qual é enviado
b. Commissão de Redacçiio.
E' annunciada a votação do projecto n. 256, definindo os casos
de competencia de cada um dos poderes Executivo, Legislativo e J udiciario, para que se dê a intervenção do governo federal nos E stados,
autorisada pelo art. 6° da Constituição (2ª discussão).
O Sr. Gaspar Drummond (pela ordem) - Sr. Presidente, como
V . E _x. sabe apresentei um substitutivo ao projecto. Si eu viesse com
este substitutivo substituir não um ou outro artigo, mas todo o projecto, occasião opportuna seria a terceira discussão.
Por uma inadvertencia minha, apresentei-o em 2°.
Peço, pois, que consulte a Oamara se consente na retirada do meu
substitutivo.
Consultada, a Camara concede a retirada pedida.
E' annunciada a votação do art. 1° do projecto.
\

O""Sr. Chagas Loba!to (pela Õ:rdem) - Sr. Presidente, desejava
que, V. Ex. me informasse s~ a votação do artigo póde ser feita por
partes.
O SR. PRESIDENTE - Póde, si V. Ex. requerer, mas na conformidade do Regimento deve ser por artigos.
O SR. CHAGAS LOBATO - Si estiver na competencia de V. Ex., requeiro que proceda á votação por partes.
O SR. PRESIDENTE - Vou, pois, submetter a vptos o art. 1°, § 1Q.
E' posto a votos e approvado em 2ª discussão o art. 1º com o paragrapho e as seguintes lettras :
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1. 0 A intervenção do governo federal nos Estados, autorisada
pelo art. 6° da Constituição, compete:
1§ 1°:
a) ao Poder Executivo nos casos dos ns. 1 e 4;
b} ao Poder Legislativo no caso previsto no n. 2, quando por lei
ordinaria ou constitucional do Estado houver offensa á Oonstituicão
Federal ou aos princípios consagrados na mesma;
,
e) ao Poder Judiciario quando os poderes do Estado exerçam autoridade illegitima, ou se constituam de modo contrario ao regímen
.representativo, base da Republica Federativa;
d) ao Poder Executivo nos casos previstos no n. 3, na ausencia
do Congresso, e estando este reunido depois de sua resolução, precedendo em, ambos os casos requisição dos governos estaduaes .
E' posto a votos e approvado o seguinte paragrapho;

-·

/

§ ~." Excepto a intervenção do Poder Executivo referente aos ns. i
e 4:, toda a intervenção na fórma decretada só terá logar em consequencia ·de petição feita e assignada por cidadão brazileiro eleitor
ou pelo juiz seccional, sendo acompanhad·a de provas ou documentos
que justifiquem o pedido de intervenção.
E' posto a votos e approvado o seguinte art. 2°:
Revogam-se as disposições em contrario.
·

,,
SESSÃO DE 14: DE DEZEMBRO

'

'

a

. E' annunciada
nova discussão da emenda dos Srs. neputados
Alcindo Guanabara e Erico Coelho ao projecto n. 212, de 1895, regulando a execução ·d-0s arts~ 6° e 7° da lei n. 183 O, de 23 de Setembro
de 1893, de.t erminando que pelo Governo, seja substituído, por apolices de capital e juros - ouro - ·de valor nominal de 1 :000$ e juros
de 4: %, todo o lastro effectivamente depositado até 17 de dezembro
de 1892 para base de emissões bancarias.

O Sr. ·C'ha·g as Lo·b ato, tendo votado a lei de 23 de novembro
ele 1893, que autorisou a fusão dos Bancos e creou um Banco unico
de emissão, póde-se julgar incoherente o seu pensaNova disc. da
mento pela negação do seu voto á emenda que se
emenda
fruana- debate.
b.ara
Não ha, porém, incoherencia, porque a lei
citada tinha como objectivo principal a fusão e a unificação dos Bancos, considerando a indemnisação 3Írcumstancia accessoria, questão de
detalhe.
O parecer da Oommissã0 de Orçamento declara-o francamente .
O orador, portanto, como aquelles que hoje, nesta questão e por
este motivo possam ser considerados incoherentes, não cogitou a esse
tempo do modo da indemnisação, que estava já consignada na legislação commum, e podia ser requeri·da pelos Bancos no caso de retiradas
as vantagens que a clles cabiam.
A interpretação das leis deve ser tirada da legislação existente.
A lei não definindo em que consiste esta indemnisação, ella deve
ser procurada na legislação do paiz.
A disposição do art. 5° da lei de 1893 foi concebidllJ como uma
noi'a de musica que soou bem ao ouvido, obstando a repugnancia á
fusão por parte dos Bancos.
O art. 5° consagra o principio da indemnisação e manda o governo entrar em accôrdo com os Bancos, em relação á indemnisação
por conta dos recursos clestinad-0s á constituição do fundo de garantia.
Entretanto, o nobre deputado na sua emenda autorisa o governo
a fazer a indemnisação por conta do Thesouro, isto é, de pagar ao

-
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Banco os juros de um terço de sua totalidade até ao fim do privilegio.
Os Bancos teem ou não direito á indemnisação; si teem, ella
deve ser-lhes dada integralmente e não em parte á reclamação dos
Bancos perante os Tribunaes .
.
Si na concessão houver accrescimo resultante da d1fferença cambial entre a apolice ouro e a apolice papel de juro de 4 %, essa
.
differença de juro pertence aos Bancos.
A emissão, pela lei, deve ser feita na razão dos lastros, direito
que não dependia do acto do governo e, si elles appellarem para o
governo e este indeferir a pretenção, a falta de protesto dos Bancos
importa em acquiescencia á determinação do governo.
O que se disse é que qs B ancos não podiam completar as emissões, pretendendo comprar apolices com as emissões feitas ..
V~ta contra a emenda, porque ella reproduz, contra a prohibição expressa do regimento, materia vencida na actual sessão, e porque a questão foi levada ao conhecimento do Poder Judicario, não
podendo o Legislativo intervir.
A lei crea direito novo.
Onde o criterio para julgar o mm1mo ou max1mo da. inclemni'·\
··,1.
sação ~
·-...:-~
Finalmente, a Camara ha de be:rµ julgar da questão. (*)
\ _ d..tJ

O Sr. Timotheo d'a Costa - Cidadão presidente e cidadãos
deputa,dos, julgo que não satisfaria ás obrigações de solenme dever
si não viesse, ao encerrar-se a presente discussão, que versa obre materia attinente ao credito publico e a dispendios de somma não pequena, em occasião em que devido ás condições do Thesouro Federal,
temos necessidade de discutir verba a verba todas as despezas, afim
de que as mais effectivas economias sejam realisadas; si não viesse,
digo, occupar a attenção da Cama.ra pouco temp o, porquanto o que
tenho a dizer cifra-se quasi a uma declaração de voto.
Eu, cidadão presidente, que deda:ro votar contra o projecto,,
iniciaJ, contra o projecto subBtitutivo e contra a emenda apresentada, votaria ainda contra outra qualquer emenda que veTSasse sobre
a mesma mate1·ia e que neste particular fosse offerecida.
Explicar-me-hei:
Entendo que a obrigatoriedade crea<la para a liquidação dos
Bancos emissores está perfeitamente estabelecida e que a qualquer de
nós não cabia vir no Congresso tratar desse assumpto, porquanto, si
me não engano, reclamação competente já foi apresentada ao Poder
J udiciario.
A declaração do cidadão deputado por Minas, Dr. Chagas Lobato, vem perfeitamente corr.oborar a presumpção que possuía.
( •) IFa}.la depois o Sr. '©Tico Coelho, cujo

di~curso

não consta dos Ann.caes;

-
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Ora, si a recl am~ção já está apresentada ao Poder Jud{éario,
pergunto, a que vem na realidade essa intervenção por nossa parte .
Por sem duvida que se póde dizer immediatamente que ella por
emquanto não é oppor1.una, pelo menos, até que o poder competente,
que tem de pronunciar-se a respeito, não haja tomado uma deci são.
Mas, discutindo a materia, noto que o projecto, o substitutivo e a
emenda reforem-se ao mesmo assumpto, que, penso, por sua especialisação, não está na nossa alçada decidir, porque não nos ca.be, como
deputados, determinar quantia que se deva conceder como indemnisação aos Bancos emissores ; este assumpt o, repito, deve ser estu dado e
mandado calcular pelo cidadão Ministro da F azenda; a nós cabe
apenas votar o credito para o necessar io pagamento.
E, sinão pergunto, si ha uma indemnisação a fazer-se, e !li foi
tentado o accôrdo com os Bancos e esses Bancos não chegarem ao
desejado accôrdo, está claro que é porque ha divergencia . Ora, porque esta divergencia se refere apenas ao quam1/iqJ,m da indemnisação,
isto querer á dizer que ao Congres"so cabe fazer a precisa determinação, avaliando uma certa quantia?
A indemnisação, não ha duvida, que é de necessidade faze r-se.
Mas será a que foi calculada pelo Thesouro? Será a que pediram
os Bancos quando se dirigiram ao Poder Judiciario ?
Nada de facto poderemos affirmar .
Cabe necessariamente ao cidadão Ministro da Fazenda, em face
dos documentos e elas próvas que possue, mandar fazer o calculo
pelas repartições competentes, que são as do Thesouro.
Isto me parece indispénsavel, imprescindível.
O SR. ÂLBERTO Tor~RES dá um aparte .
O SR. TrMOTHEo DA COSTA - Não devia pedir a.o Congresso
es~a inter:venção, '. devia mandar calcular o que fosse apenas de direito, e si os Bancos, por seu lado, não entrassem em accôrdo, que
recorressem ao poder competente, como de facto recorreram que no
caso é o J udiciaTio. E a nós deputados, nada cabe dizer a' respeito
dessa inclemnisação emquanto o judiciaria não t iver de.cidiclo do feito
para então decretar-se o credito necessario.
'
_ Assi1?1-, cidadãos dept~tado s, si fôra outra occasião que não esta;
tao especial, em q-µe se discute apenas a materia de uma emenda referente ao projecto que já foi approvado, eu viria apresentar um pr ojecto assim con.cebido (Zê):
"Art. 1. ° Fica o Ministro da Fazenda autorisado a entrar em
acc~rdo com ~s Banco ~ e?1issores, afim de lhes ser paga a indemnisaçao a que ti verem direito.
·
0
Art . 2. Para este fim o T\hesouro Federai deverá calcular a
quan tia que fôr precisa .
Art . 3 . º O JILnistro dfl, f f,!zenda proceder;í. ás necessarias operações qe credito ,
·
·

-141 .A.rt . 4 . 0 Revogam-se as disposições em contrario."
Porque nós, cidadão presidente, não temos a competencia e nem
possuimos os documentos indispensaveis para o calculo que é preciso
proceder-se e nem devemos interferir na obrigatoriedade e funcções
que s.ão proprias do Ministro da Fazenda.
Isto, tanto mais quanto o projecto inicial, o substitutivo e a
emenda não tratam propriamente da indemnisação restricta, que de
facto é devida aos B ancos; Tefiro-me aos Bancos que, realisando um
determin.ado deposito, fic arão a quem da somma que representava
o deposito que fizeram p ara gozarem do direito de emittir .
E' o que tinha a dizer sobre este assumpto. Por consequencia,
declaro ainda uma vez que votarei contra a emenda da discussão.

r~~:(i}{~.-t . '?·

,..

Sr. Presidente, intervenho no
debate, no intuito de restabelecer o que me parece ser o verdadeiro
ponto de vista constitucional da questão. Os nobres deputados enunciam um. principio verdadeiro, i sto é, que Bancos taes e taes que se
julgam esbnlhados no seu direito, vão aos Tribunaes, já que com o
Poder Executivo ·não puderam chegar a um accôrdo e os Tribunaes
que liquidem e façam o pagamento devido a quem tiver direito a
essa reclama_ç ão.
O SR . CHAGAS LOBATO - Pague quem tiver de pagar tambem.
O SR. FRANCISCO GLICERIO. - Está claro, a competencia da justiça ordinaria é mesmo essa: primeiro, verificar quem é o devedor;
segundo, decretar por sentença o i;espectivo pagamento.
P eço, porém, licença para ponderar : é esta a situação em que nos
achamos na questão dos Bancos~
Os Bancos como particulares estavam n a posse de uma concessão
legislativa e exercendo a profissão de commercio bancario; veiu o
Poder Legisl ativo e decretou ª· desapropriação da propriedade pertenc_e nte 11ns Bancos por utilidade publica . Não é outro o ponto de
vista jurídico.
O SR. ALBERTO ToRRES - Ha toda a historia anterior.
O SR. FRANCIS CO GLICERIO - Vamos á historia anterior. Supponha que toda a historia anterior autorise de algum modo ao Poder
Legislativo a assim proceder, o que é verdade é que os Bancos teem
o direito á retenção s-0bre os seus lastros, e o Banco da Republica
do Brazil para o qual passaram esses lastros e todos os deveres
inberentes á circulação fiduci aria do paiz, acha-se nest a situação: de
ser o responsaVf'l pela circulação de notas cuja garantia não lhe pertence, m11s aos Bancos particulares que reclamam a sua retenção.
O SR . ALBERTO TORRES - Então o Banco da Republica não é o
responsavel, porque a disp osição principal do decTeto de dezembro
era a transferenci.<i da r esponsabilidade. só por effeito da transferencia da responsabilidade é que o Banco ficfl. subrogado da responsabilidªd:~ do lastro.
' ..,., O Sr . Fran'Cisco GNiceri.o -
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O SR. FRANCISCO GLICERIO - Os Bancos poderão dizer : vós noa
mandais ao Poder J udiciario, não temos outro remedio sinão ir; mas
não vamos pedir indamnisação, e sim o pagamento dos juros das
nossas a polices, a manutenção na nossa posse.
O decreto de 17 de dezembro, homologado pelo Poder Llgislativo,
não foi sinão uma desapropriação por utilidade publica da propriedade dos B~ncos sobre as apolices, propriedade que não se incorporava
ao patrimonio do Banco da Republica sinão depois de prévia in\
.
demnisação, na fórma da Constituição.
O Banco da Republica do Brazil, o respon s.avel pela circulação
do paiz, está em uma situação singular, porquanto as apolices garantidoras de sua emissão, em parte são de alheia proprie~ade.
O SR. ALBERTO TORRES - Não ha tal. (Ha outros apa?'tas.)
O SR. FRANCISCO GLICERIO - O Poder Publico concorre assim
para que, ás causas economicas conhecidas da depreciação dds nota3
bancarias, se junte es.sa outra <le rnpousarem em apolices que lhe não
pertencem, que ainda lhe não foram regularmente adjudieadas.
(Apartes.)
'
\
Os nobres deputados podem ter muita razão, mas o Poder Legislativo é que foi intervir na vida dos Bancos, lançando ahi a anarchia e a desordem; e depois é ~sse mesmo poder que vem dizer : ide
ao Poder J udiciario buscar o vosso dinheiro.
O SR. CHAGAS LoBATO - E ha de ser sempre assim.
1
O SR. ALCINDO GUANABARA - O Poder Judiciario intervem,
quando o Poder Publico não reconhece o direito, mas quando o reconhece, o accôrdo é sempre mais vantajoso. (Apartes.)
O SR. FRANCISCO GLICERIO - O nobre deputado pelo Rio de
Janeiro diz que não tem importancia, a falta de regulamentação dos
lastros do Banco da R13publica, porque o que regula e vale é a responsabilidade do governo.
Mas então a instituição repousa sobre a responsabilidad'3 pessoal
do governo ou sobre a existencia de apolices que devem ser depositadas para garantir os seus lastros, <le accôrdo com a natureza dessas
instituições~ (A partes . )
O SR. ALBERTO 1'pRREs - Não pretendo voltar á tribuna sobre
este assumpto, porque teria de repetir discursos que já proferi, de
modo que ·sou por isso obrigado a interromper a V. Ex. com apartes.
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Lamento que o nobre deputado
não se sinta obrigado a vir esclarecer o debate por circumstancia
muito justificavel, e assim peço-lhe que tenha paciencia de ouvir-me . .
Diz o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que pouco importam
as irregularidades da instituição responsavel perante o credito nacional pela circulação fiduciaria, porque tanto vale as apolices depositadas quanto a responsabilidade pessoal do governo: equivalem-se.
Mas, meu Deus! e é um representante da Nação, dos talentos
do nobre de:rutado pelo Rio de J aneiro1 que vem ~i~e.;r <J!.i.e ilj'.l~
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pouco para o credito da nota, que a situação do Banco, responsavei
pela sua circulação, seja ou não normal, fique ou não regulada!
Passo por sobre isso e vou ao decreto de 7 de dezembro de 1890
a que S. Ex. alludiu como antecedente principal na questão.
Esse decreto cassou o direito de emittir aos Bancos regionaes,
marcando-lhes o prazo de dous annos para completarem suas emissões, sob pena de perderem esse privilegio.
Mas o decreto de 7 de dezembro é um acto irrito e nullo.
ü governo provisorio era tambem Poder Legislativo, mas elle
mesmo, quando promulgou o decreto n. 1, declarou que respeitava os
direitos adquiridos.
Si o governo provisorio no decreto de 17 de janeiro havia concedido aos Bancos o direito de emittir, e si por força desse decreto
os Bancos se constituíram e regularmente funccionavam, .o governo
provisorio não tinha mais o poder de cassar-lhes o direito de emissão.
O SR. ALBERTO TORRES - Tinha o direito de regular essa emissão, impondo penas para esse exercício. (Outros apartes. )
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Em termos . Tratando-se de cassar
a faculdade de emissão, faculdade de soberania delegada aos- Bancos,
os nobres deputados apreciam essa funcção como excepcional e entendem que póde ser excepcionalmente rgulada.
-Entretanto, quando se procura regular a situação em que ficaram
taes delegados da soberania nacional em relação ás reciprocas responsabilidades da mais alta representação publica, vós dizeis aos Bancos
emissores da moeda nacional : ide ao juiz de paz haver o vosso equivalente.
O SR . ALBERTO ToRREs - O mesmo se dá com o Banco de
França nas suas relações com o Poder Publico .
O SR. FRANCISCO GLICERro - Respondo ao nobre deputado. O
Banco de França tem o privilegio da emissão; mas cada vez que se ,
proroga o privilegio de emittir ao Banco de França, isso se faz por
uma léi a que se segue o contracto, em que são ouvidas as duas
partes.
O SR. ALBERTO ToRREs - Mas durante o curso de cada prazo
contractual, o Banco de França não póde emittir uma nota sem accôrdo com o governo. Logo, o governo é competente para regular
o exerci cio da emissão.
O SR. ALcrNno GUANABARA - Mas o governo, com toda a cerfoza, nã<'> cassaria a faculdade emissora desse Banco, quando cumpra
o seu contracto.
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Portanto, o argumento sobre o
Bànco de França, não soccorre o nobre deputado, é contraproducente.
O SR. ALBERTO ToRREs - Não apoiado. Durante todo o prazo
do privilegio o Banco não póde emittir uma só nota sem accôrdo com
o governo; não ha disposição de lei que o diga, é uma consequencia da

fam1!tlatle sot/e'rana ·du guverno,
;
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O SR. FRANCISCO GLICERIO - Eis porque tenho entendido dever
affrontar uma certa impopularidade, quando se trata de attender
a interesses particulares, afim de ponderar que não é licito ao Poder
Publico intervir e anarchisar a vida normal dos B ancos, e depois
dizer-lhes friamente que vão para a via ordinaria da justiça liquidar
o que lhes deve pagar o .seu usurpador.
Concluindo, peço permissão para ponderar que a situação anormal em que se acham, quer os Bancos regionaes, quer o Banco da
Republica, foi creada pelo Poder Legislativo. A elle, p,o rtanto, cabe
a responsabilidade, grave sem duvida, . de regular por uma lei, não
sómente a situação do Banco unico que succedeu n a foncção de emittir notas aos B an cos regionaes, como tambem a destes, que . de mais a
mais foram surprehendidos na vigencia de contractos que estavam
cumprindo e que desej avam continuar a cumprir de accôrdo com leis,
regu lamentos e estatutos anteriores. (Muito bern; rnuito bem . )
Ninguem mais· pedindo a palavra, é encerrada a discussão e
adiada a votação .
SESSÃO DE .17 DE DEZEMBRO
O Sr. Presi'dente annuncia a votação da emenda dos Srs. AlVüt•a ção
cindo Guanabara e Erico Coelho ao projecto
emenà'ia
n . 212, de 1895 .

da

O Sr . Bricio Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, vou fazer
um pedido á Mesa.
Por occasião de se votar nesta Oamara o projecto primitivo, relativo á indemnisação dos Bancos' emissores, taxando a indemnisação
na quantia de 18. 000 :000$, um illustre deputado pediu a V. Ex.
que consultasse a Oamara si concedia votação nominal.
Por occasião de ser votada, ha poucos dias, a emenda sobre a
qual nos vamos pronunciar neste momento, emenda que orça em
21 . 000 :000$ a indemnisação a esses mesmos Bancos, isto é, mais
3. 000 :000$ do que a quantia estipulada no projecto aqui condemnado .. .
O SR. ALCINDO GUANABARA - Peço a palavra para defender a
emenda,
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. não póde fallar sobre o vencido.
O SR. BRICIO FILHO - Perdão; não estou fallando sobre o vencido; estou fundament ando o pedido que estou fazendo á Mesa .
Nessas condições, Sr. Presidente, peço a V. Ex. que consulte a
Oamara si concede igualmente votação nominal para a emenda
que se vae vota r. Estou certo que a Oiun ara manterá a su a coherencia, permittin.do que a emencl a seja votada nominalment e, já que em
face do Regimento elln. teve de ser sujeita á nova discussão.
Venho, pois, n ste inome.n t o fa zer um pedido identico1 e estoµ. ce11;Q
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que a 0arnara me attenderá com a mesma solicitude já mostrada em
duas vezes, e principalmente agora que o nosso meio financeiro está tão
abalado e os nossos títulos não teem no estrangeiro a merecida cotação.

(Apoiados.)
E ' concedida a votação nominal.
Procedendo-se a votação nominal, respondem sim, isto· é, approvam a emenda dos Srs. Erico Coelho e Alcindo Guanabara os Srs. Lima
Bacury, Gabriel Salgado, Sá P ei.>:o to. Costa Rodrigues, Pires Ferreira,
Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, João Lopes, Francisco Benevolo,
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Junqueira Ayres, José Mariano, Arthur Orlando, Tolentino de Carvalho, Martins Junior, Pereira de Lyra,
Gaspar Drummond, Coelho Cintra, Luiz de Andrade, Cornelio da
Fonseca, Medeiros e Albuquerque, Gonçalves Maia, Gouveia Lima, Neiva, Francisco Sodré, Manoel Caetano, Sebastião Landulpho, Arthur
Rios, Torquato Moreira, .Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Mayrink, Arthur Torres, Paraizo Cavalcanti, Casemiro da Rocha, Almeida Nogueira, Gustavo Godoy, Bueno de
Andrada, Moreira da Silva, Francisco Glicerio, Furtado, Xavier do
Valle, Lauro Muller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Emílio Blum,
Fonseca Guimarães, Marçal Escobar, Pereira da Costa, Victorino
Monteiro, Pinto da Rocha, Vespasiano de Albuquerque e Cassiano do
Nascimento (56).
Respondem nfi,o, os Srs. Matta Bacellar, Augusto Montenegro,
Carlos de N ovaes, Bricio Filho, Benedicto Leite, Luiz Domingues,
A'.nizio de Abreu, .Arthur ele V asconcellos, Thomaz Cavalcanti, José
Bevil acqua, .Araujo Góes, Olementino do Monte, Rocha Cavalcanti,
Menezes Prado, .Augusto de Freitas, Dionysio Cerqueira, Marcolino
Moura, Galdino Loreto, .Antonio de Siqueira, Serzedello Corrêa, França Carvalho, Oscar Godoy, Thimothéo da Costa, Thomaz Delfino, .Americo de Mattos, Lins de V asconcellos, Alberto Torres, Belisario de Souza, Euzebio de Queiroz, Costa .Azevedo, Silva Castro, Sebastião de
Lacerda, Paulino de Souza Junior, Campolina, Carvalho Mourão, Chagas Lobato, Gonçalves Ramos, Ferraz Junior, Fortes Junqueira. Octa11iano de B rito, Olegario Maciel, Carlos das Chagas, Costa Machado,
Dino Bueno, Urbano ge Gouveia, Mariano Ramos, J_,amenha Lins e Aureliano Barbosa ( 48) .
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 56 Srs. deputados, e votaram contra 48, o que perfaz o numero de 104 e com o pre5Ídente 105, pelo que se verifica que não ha numero . .A chamada implicitamente está feita, por isso que a votação foi nominal. Não podem
por conseguinte proseg1.1Ír as votações.
N u sessão de 18 é re íeitad r. r, emenda E rico CoE)lho e A. Guana."
·
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SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO
Redacção final do projecto n. 212 A, desse anno que regula a (lxecução
dos art.s. 6° e 7° da lei n . 183 O, de 23 de setemb1·0 de 1893, determinando a substituição por apolices do capitl(J,l e juros-ouro-do
v.alor nowiniaJl de 1 :000$ e juros de 4. %, todo o lastro effecfJiva. mente rÍ;epositado até 17 'de dezembro de 1892 para base das emissões bancarias
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Para execução dos arts. 6° e 7• da lei n. 183 O, de 23 de
setembro de 1893, o governo, logo depois da promulgação da presente
lei, substitutirá por apolices de capital e juros
~t1daJcção final - ouro - do valor nominal de 1 :000$ e juros
de 4 %, todo o lastro effectivamente depositado
até 17 de dezembro de 1892, para base das emissões bancarias, devendo o :rp.esmo lastro ser calcu_lado nas especies em
que se achava real.mente constituido naquella época e subsistindo para
esse effeito a conversão realizada em virtude do decreto n. 823 B, de
6 de outubro de 1890.
O ouro será calculado á taxa cambial fixada pelo decreto numero 1 . 553 E, de 30 de setembro de 1893, e as a polices inclusive as resultantes da conversão determinada pelo citado decreto de 6 de outubro
de 1890, pelo seu valor nominal.
.
Paragrapho unico. As novas apo1ices serão inscriptas em nome
do Banco da Republica do Braiil e os seus juros escripturados em
nome delle no Thesouro, devendo esses juros ser tambem convertidos
em apolices do typo acima indicado, logo que a sua somma attinja
a diffetença existente entre o valor das notas bancarias em circulação
e o valor nominal das apolices de que trata a disposição anterior.
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrario.

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 1865. -

F'. Lima DU(llfte.

J . A. Neiva. -

Na sessão d'e 26 é approvada a redacção fina.l. O projecto é enviado ao Sena:do.
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NOTA:

P.ROPOSIÇÃO

N.

135

(1895)

Em 18 de Junho aJe 1896 é publicado o parecer da Oommissão ·de
Flinanças. ·Em 3 de Ago':sito entra a proposição em 2ª discussão . E'
encerrada a dvscussão sem debate . E' ?'ejeitada a proposição .

•

SENADO FEDERAL

SESSÃO DE 1 DE JUNHO (1896)

.A' Commissão de Finanças foi presente a proposição n. 135,
de 1895, da Camara dos Deputados, que regula a execução dos arts. 6°
e 7° da lei n. 133 c, de 23 de setembro de 1893;
Parec-er
por essa proposição manda-se converter em apoliees de capital e juros ouro, valor nominal de
1 :000$, todo o lastro effeetivamente depositado no Thesouro, pelos
Bancos emissores, até 17 de dezembro de 1892, para a base das
emissões feitas, devendo ser o ouro calculado ao cambio de 10 314,
segundo o decreto n. 1. 553 E, de 30 de setembro de 1893, e as a polices pelo seu valoi· nominal.
Essas apolices deverão ser inscriptas em nome do Banco da Republica <lo Brazil e os juros deverão ser convertidos em apolíces ao
typo dos de conversão, logo que a sua somma attinja á differença
existente entre o valor das notas bancarias em circulação e o valor.
.nominal das apolices da conversão dos lastros.
O Senado tem para resolver, a questão chamada - financeira que entende com a circulação de curso forçado, autorisada pelo Governo em diversas datas de 1890, com o decreto n. 167, de 17 de
janeiro, até a chamada - ultima reforma - que tem a data da lei
cujos arts. 6° e 7° pretende-se regular.
A proposição é, de facto, ,uma lei interpretativa dessa, cuja
lettra encontrou duvidas ao ser executada, duvidas que o Sr. Ministro da Fazenda expoz no seu Relatorio de 1895, nos seguintes
termos:
"Como é sabido, parte do lastro em ouro foi convertido em a poli ces da. divida publica do emprestimo de 1889, na importancia de
39 . 857 :000$, em virtude do decreto n. 833 B, de 6 de outubro
de 1890.
Deve figurar no calculo essa quantia como ouro ao cambio do
dia da conversão ou em apolices pelo seu valor nominal? ' '
Antes dissera o ministro no mesmo relatorio:
"Parecia-me, não só pelos termos da lei, .como pela discussão
havida no Congresso, que ·sómente deveria ser convertido o lastro que
- re-mlme'ltte - existisse no Thesouro, o qual seria int-0gralisado com
os recursos destinados ao fundo de garantia.

Refiro-me ao Lastro existente ao tempo em que a lei foi votada.
Com essa intelligencia ficariam salvos grandes i:riteresses do
Thesouro, pois é sabido que, do lastro de ouro cerca de oE 2. 600. 000
não tiveram entrada effectivamente nos seus cofres . "
Deante das duvidas assim manifestadas, a Camara dos Deputados
entendeu, com justa razão, que cumpria resolvel-as e fixar o modo
pelo qual a conversão dos lastros deveria ser feita, e, com animo
patriotico, resolveu em favor do Thesouro Nacional ou d:a Nação
Brazileira, essa operação que, por estar em lei, exigia uma solução.
Isto não obsta, entretanto, que a Commissão de F inanças procure estudar os effeitos da proposição enviada ao Senado, quando as
circumstancias do paiz são mais conhecidas do que o anno passado,
quando um anno se escoou mais, em experiencia aos effeitos do plano
de reforma de 1893, e }Jodem ser estudadas as disposições da lei de 23
de setembro pelo Congresso Nacional; elle a decretou, na persuasão
de, com ella, dar nova feição ao problema financeiro, fazer-nos evitar
os effeitos de um cambio desolador para todas as classes da sociedade
brazileira e para a propria Republica, onerada como tem o seu orçamento com as despezas em moeda de ouro, no valor superior a
i: 5 . 000 . 000 e que exigem mais da terça parte de toda sua receita
sómente para a differença entre o papel-moeda e o ouro preciso aos
pagamentos em especie.
Segundo a propo8ição da Camar{t dos Deputados a conversão deverá produzir a seguinte somma de a polices:
Por lastro em a polices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''
:'
em ou1~0. . . . . . ·. . ...· ....... .. .... .
de 10 114. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114. 318 :500$000

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

255. 278 :857$715

140. 960 :357$715

Como sobre esta quantia devem ser pagos annualmente juros de
4 %, segue-se que a conversão vai onerar o orçamento com a quantia
de 10. 211 :154$308; mas como o capital e jllros destas âpolices são
- ouro e em especie devem ser pagos, como o ouro está com a cotação de 10 d. por 1$, segue-se que .deverão ser tirados aos- recursos
do orçamento nada menos de 27. 566 :664$000, quanto representam as
;E 1.148. 611, Tepresentadas pelos 10. 211 :154$308 de juros da somma
obtida pela conversão do& lastros.
A proposição manda que esses •juros sejam pagos aunualmente
até que seja attingida a differença entre o valor dessas apolices,
que é ·de. . . . .... ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . 278 :857$715
e o valor das emissões bancarias actuahnente em
circulação, que é de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 714 :370$000
dando a differença de. . . . ......... . .......... .

85 .435 :512$285
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e quando attingida esta sornrna, será ella convertida em apolices do
mesmo typo, para igualar o valor das emi.ssões bancarias em circul ação cessando então o pagamento dos juros, até que o Banco ela Republica do Brazil queira e possa assumir a responsabilidade da converção das notas ele sua re&ponsabiliclacle, por ouro, á vista e á vontade
do portador.
Sendo ele 10. 211 :154$308 a somma annual dos juros a pagar e a
de 85 .435 :512$285 a que deve ser attingida por esses juros, seg11ese que o orçamento deve ser sobrecarregado com essa verba superior
a 10. 000 :000$000 durante oito annos e meio ou até o anno de 1905;
ao cambio de 10 do momento actual, ou representando a somma dos
juros a quantia de 27. 566 :664$, como acima ficou dito, e a Nação
Brazileira terá gasto, no fim desse prazo, para chegar á effectividade desse plano, com a moeda de ouro que deve ser adquirida para
pagamento ·dos juros, nada menos de 234. 316 :644$ (mais ele duzentos e trinta mil contos de réis) .
Sabe a Oommissão que não é rigorosamente exacto este calculo,
porque a taxa cambial póde 11ão .se conservar a 10, como foi a base
tomada; é possível que ella seja maior, como póde ser menor, não
havendo motivo para affirmar uma ou outra das hypotheses: o cambio estava em 1893 a 10 114; j á desceu a menos de 9, como
actualmcnte está abaixo de 10, com tendencias para cotação ainda
inferior.
Vê o Senado como de ruinosas consequencias para as finanças ela
Nação é a conversão mandada effectuar pelos artigos da lei que a
proposição da Oamara dos Deputados manda regular; ella significa
um .s acrifício annual que desorganisará 1'.odos os calculas orçamentarias, com a exigencia ele quantia extraordinariamente elevada e sem
proveito algum para os cofres publicos e para a Nação; ella significa o augmento dos sacrifícios do contribuinte nacional, que já clama
contra o excesso elos impostos ; ella significa um augmento ele despeza que não poderá achar collocação no ?rçamento ela Republica,
cuja somma de despeza precisa fatalmente ele ser diminuída, cuja
receita não deve ser augmentada em novos impostos .
Ella significa, mais que tudo isto, a permanencía, por oito annos
ainda, dessa desvalorisação da moeda fiduciaria, a mais sempre,
desde a emissão começada pelos bancos, reduzi.da hoje á cotação inferior a 300 %, clesmoralisacla pela falta de garantias, pela diversidade de padrões, pela falta de ffi.scalisa.ção, pe1a responsabilidade
puramente nominal ·do Banco da Republica do Brazil, conservandose com algum valor ainda pelo curso forçado que o Governo lhe
impõe.
Quando fosse possível a continuação de .semelliante estado de
cousas pelos oito annos necessarios para, á custa da Nação Brazileira, se formar esse capital em favor do Banco da Republica; quando
fosse possivel ao Thesouro Nacional support:ar esse accrescimo de

-hWonus aos muitos que já pesam no seu orçamento, e ao povo em geral
a gr·avidade das circumstancias da vida pelo augmento do preço de
todos os generos, ao commercio a differença de valor do papel pelo
qual vende, para o ouro com que compra as mercadorias importadas,
cumpre estudar a situação em que ficaria a Republica quando, completa a somma de apolioos á custa do juro pago com tantos sacrifícios,
o Banco da Republica do Brazil houvesse de, robustecido por esse capital de apolices-ouro, entrar no regímen da conversão de suas notas.
E' fóra de duvida que esse capital seria .seu, destinado ao resgate das
notas, sim, mas passível de constituir um fundo ouro, para. autorisar
a emissão no duplo, ou mesmo para resgatar directamente as notas,
passando aos portadores destas.
Então, á custa dos seus proprios recursos, o Tlhesouro teria constituído uma divida de 340.000:000$, ou de f 38.245.219, mais do
que toda a nossa divida externa actuahnente.
Será razoavel isto? Será acceitavel que assim se disponha da
fortuna publica ~
Sabe a Oommissão de :Finanças que a propos1çao da Gamara dos
Srs. Deputados tende a dar execução ás disposições ·de uma lei, e ella
procurou resolvei· do melhor modo para o Thesouro Nacional. Si faz
esta exposição é para demonstrar a que somma de sacrifícios essas
disposições da lei levarão o paiz, si houverem de ser executadas,
quasi podendo affirmar que ha impossibilidade de chegar ao fim
sem grandes abalos, sem crises ainda · mais agudas do que aquellas
pelas quaes ·a Republica tem passado.
Ha repugnancia pronunciada e manifest:amente exposta em dar
execução a essa lei, certos como estão todos da sua in&equibilidade,
do plano absurdo que ella encerra.
No final do capitulo com que o relatorio do Ministro ela :Fazenda expoz esta questão em 1895, encontram-se estas phrases, que
deixam entrever como S. Ex . entende essa conversão:
•;Nunca fui sympathico ·ao mecanismo ·adoptado parà a conversão, salvo o respeito ao poder que o decretou. Calcular o ouro dos
lastros ao cambio do dia d-a conversão e transformal-o ainda em
apolices de 4 % com juro em ouro, é creair para o Theso1.iro iim owus
muito pesado."
Antes dissera o ministro :
"Em qualquer hypothese trata-se, como vêdes, de ·uma sOIUllla
importante, que dev~ aggravar muito 8ensivelmente o orçamento
com serio embaraço para a administração e sem vantagens sensíveis
para a circulação . "
No lucido e bem lançado parecer com que a illustruda Cómmissão do Orçamento da Camara apresentou á discuooão o projecto
de lei que se converteu na proposição ora sujeita á apreciação do
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Senado, ha os conceitos seguintes, do maior criterio e senso pratico,
dignos de . ser lidos e que bem demonstram o pensamento patriotico
daquella Com.missão ao estudar os effeitos do projecto de lei; a
Commissão de Finanças transcreve, com praze.r, esse trecho do parecer, para deixar patente como estão de accôrdo os conceitos emittidos nesta exposição, com o pensamento daquelle parecer, sobre a lei
de 1893 .
Disse a Commissão do Orçamento da Camara dos Srs. Deputados : .
·
"A lei de 23 de setembro tem todos os defoitos de uma lei originada sob a pressão e nas condições em que se encontraram os legisladores de 1893 .
O unico beneficio que effectivamente della resultará, si vier a
ser cumprida, é a unidade da emissão bancaria, posto que não seja
para louvar a organi.sação dada ao instituto privilegiado. No que
respeita á valorisação progressíva da nota até a sua conversibilidade,
a lei é manca, frouxa, incompleta, si não de todo o ponto inefficaz.
A unica medida que della se derivaria capaz de algum tanto
concorrer para iss.o, e ainda assim em pequena parte - é justamente
a constituição desse stock metallico. Mas de que servem disposições
de leis, mais -0u menos theoricas, quan~o se descura por completo o
estudo e a solução dos problemas pelo lado pratico ? Porventura
temos ouro no paiz? Porventura cuidamos de abrir a unica porta
por onde póde elle entrar e que outra não é sinão a que nos dá o
imposto aduaneiro? E si o não temos, e si passo algum damos para
sahir desse charco de papel-moeda inconversível em que patinhamos,
por ventura o benefü~io que nos adviria da constituição desse stock
metallico, que a lei previu servir-nos até na hypothese de guerra
externa, sem aliás dar o meio de constituil-o, compensaria o sacrificio enorme que a sua acquisição nos impõe?
Pensa o Sr. Ministro da Fazenda que não; e a opinião da Commissão não é differente. Nestas condições., a Camara acha-se neste
dilemma : ou manda escripturar a credito do Banco da Republica os
juros dessas apolices, convertendo por sua vez esse& juros em apolices, quando attingida a differença existente entre o valor dos depositos e o das nota&, como propõe o §: 1° do projecto, ou decididamente encara a questão financeira e solve-a de um ponto de vista
pratico. Não estivera tão adiantada a sessão parlamentar e sem
hesitação a Comrnissã0 s.olicitaria a attenção da Camara nessa corrente de idéas ; maa á hora que é, entre essa providencia e a manutenção reinante da anarchia, parece que não ha hesitar."
A .Commissão do Orçamento da Camara tem toda razão nos
conceitos assim externados. Si -0 Governo houvesse de procurar ouro
para pagar ao Banco da Republica a somma dôs juros à.as apolices, a
situação ser-lhe-hia intoleravel com esse accrescimo de· -0uro ao que
é preciso alcançar annualmente para as despezas em e&pecie; o jog'-0
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de contas, escripturando divida de juros ouro, como se ouro fosse depositado, seria a repetição dessa desastrada operação pela qual o
Thesouro fingiii emprestar ouro, os Bancos simularam deposital-o e
de facto ·a penas emittiram notas no duplo, sobre o debito em que
ficaTam para o Thesouro, fruindo elles as vantagens da emissão das
notas sem capital.
A moeda fiduciaria não se valorisa com esses simulacros de operaçõe·s, com essas phantasias sobre ouro que não existe : ella precisa,
para ter valor certo, est'avel, além da responsabilidade real de quem
a emitte, ·da existencia do ouro pelo qual possa ser resgatada, no momento em que o portador resolva leval-a ao troco e obter o metal.
Emquanto estivermo& a querer formar castellos sobre ouro sómente em papel, por notas de curso forçado ou .sobre creditio a ser
escripturado, teremos a circulação desmoralisada pela falta de garantias para a concurrencia, teremos cotações inferiores ás qu e nos
arruinam e envergonham e mais empobreceremos a fortuna publica,
causando a miseria da população e a ruina da fortuna particular.
Temos vivido de expedientes ha quat<ro annos, desde que as emissões em massa começaram a perturbar as relações da moeda fiduciaria com a moeda de ouro, a formular planos e a decretar reformas ; temos visto escoarem-se. todos os recursos do T(hesouro Nacional, não bastando para as suas de.spezas os accrescimos de impostus que teem sido exigidos ao povo, de conformidade com o nugmento das cles.pezas. Cumpre: tomar deliberação energica, encarnr
francamente o problema financeiro e resolvel-o.
A Oommissão de Finanças elo Senado subscreve por isto as linhas
e os conceitos externados pela Oommiss.ão do Orçamentv da Oamara
dos Srs. Deputados, pela gran de justeza de pensamento, pela segurança dos factos com que elles são patrioticamente externados'.
A urgencia do tempo em que se achava a Oamara dos Srs. Deputados não é a mesma para o Senado, no dia de hoje; o projecto de
lei só foi votado e convertido em resolução para vir ao out1ro ramo
elo Poder Legislativo em 27 de dezembro de 1895, nos ultimos dias
da sessão, quando, absolutamente, não podia entrar na ordem dos
trabalhos; as circumstancias em que o Senado tem de estudar esta
questão si'LO outras que não as da Oamara áquelle tempo; estamos
i10 começo ela .sessão legislativa e a situação financeira aggrava-se
em cada dia que passa, produzindo a an arcbia, tal como refere o final
das linhas citadas .
Entende por isto a Oommissão de Finanças. que, em vez de ceder
á acção da primeira parte elo dilernma levantado pela Oommissão
elo Orçamento da Oamara, ba toda eouveniencia em acceitar a segunda; e11carar a questão financeira e solvcl-a ele um pon1D ele vista
pratico.
Parn obedecer n es te modo ele pensar, poderia offereeer no
St>nndo o projecto que realizasse o seu objcctivo, em sub stitni<1ão {i
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propos1çao da Oamara dos Srs. DeputadQs; não o fará , entretanto,
pelo seguinte motivo:
O art:. 39 da Constituição da Re'Publica refere-se S·Ómente aos
projectos de uma Camara, emendados na outra; o Regimento da Oamara dos Srs. Deputados, dispondo s-obre os projectos desta, só reconhece emendas feitas pelo Senado; estas disposições fizeram sempre considerar os substitutivos de uma Oamara aos projectos da
outra como emendas a esses projectos . Essas emendas, ainda que
projectos subst·itutivos sejam, .soffrem apenas uma discus.são e não
podem ser emendadas ou Tejeitadas algumas das suas disposições.
Em materia ·de tanta relevancia como a que providenciar sobre
a questão financeira para resolvel-a, julga a Oommissão de Finanças
ser de toda convenie::icia haver o concurso de ambos os ramos elo
Poder Legislativo, com toda a amplitude do debate, com plena liberdade de acção para ambas as Oamaras.
Um projecto substitutivo sobre este assumpto collocaria a Oamara elos Srs . Deputados na contingencia de approval-o tal como
fosse elaborado no Senado, sem emendas que lhe parecessem justas
e convenientes e até mesmo ao Senado, ou a rejeital-o pela impossibilidade de conigiT algumas das disposições com as qnaes não estivesse de accôrdo .
AJ.ém da deferencia, do respeito que o outro ramo do Poder
Legislativo merece, ha o accôi-do de pensamento já manifestado no
parecer citado e a conveniencia grande, de ordem publica, ele pedir
as luzes e o concurso da Camara para assumpto tão grave como este.
A Commissão ele Finanças não offerecerá substitutivo á proposição examinada; apresentará projecto de lei, já em e.studo e que
entende resolverá a situação financeira de modo conveniente, como
projeeto seu, aconselhando ao Senado a rejeição da presente proposição pelos fundamentos já expostos, que provam a sua inexequibilidade, a ruína que trará para o paiz, a nenhuma solução pratica para
ª. situação financeira, que precisa ele urgentes e decididas proviclenmas.
Por esta fórma a Camara dos Srs. Deputados terá um projecto
novo a estudar, sobre o qual poderá ouvir a sua Commissão de Or~ amento, proporcionar largo debate, fa zer emendas e assim concorrer
com o Senado para a elaboração ele uma lei que restabeleça as finanças ela Republica em bases seguras e garantidoras do seu progresso,
adiantamento e melhoria qas instituições.
Assim, é a Commissão de parecer que seja rejeitada a proposição.
Sala das Commissões, em 17 ele junho de 1896. -Leite e Oiticica,

mlator'.-Ramwo Barcellos.-J. Joaqwim de So·uzci.-A. O. Gomes de
Castro.- J oiío Barbcilho.
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2" discussão da proposição da mesma Oam'ara, n. 135, díl 1895,
reg·ulando a execução dos art.s . 6° e 7° da lei n . 183 O, de 23 de
setembro de 1893, relativa á substituição por
Refrução da Pro- apolices de lastro em quro, destinado á emisposição
são bancaria .
Oontinúa . em discussão, com parecer eontrario da Oommissão de Finanças, o art. 1° da proposição .
N inguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão .
Segue-se em discussão, que se encerra· sem debate, o art . 2°.
Posto a votos, é rejeitado o art. 1 º, ficando prejudicado o 2°.
A pToposição vae ser devolvida áquella Oamara.

NOTA:

PROJECTO OITICICA
1

N. 17

Em, 1° de Ag<>sto de· 1896 é lido e ·v,ae a imprimir o p1·ojecto da
ik Finança8. gm 5 entra em 2" diiscussão. Fal"ta o S'r. Ju8to
Cherrnont que apresenta reqiie1-imento de tuliamento da étisCttssão af'irn
de ser 01tvido o n#ni.sfro ,d,a Fazenàa. Fallararn sobre o requerirnento
os Srs. O:iticica, Rosa e Silva, Ra:miro Barcellos, Jil.4Sto Cher·mo-ne. O
requen:rnento f'ica vrej1tdicado por falta de numero. Em 6 fiallam os
Srs. Ramiro Barceblos, Rosa e Sil·v.'a. Em 7 são "bidas e?ruenlil..M dos Srs.
Rosa e Silva e J. Chennont. Fa:lla sobre o projecfo o S>r. Oit·iciéa.
Em 8 fallam os Srs. Oiticica, Leopoldo de Bu1hõe6. E' encerl'J"ada a &iscussão. Em 10 é vota:do o vro.iecto com e?lherulas. Eui 11 é publicada a
1·edacção pam 3ª &i1>cussão. Em 18 entm o vroje'Clo em 3ª discussão.
Fallarn os Srs. Fernarl:do Lobo e Oiticica. São l·idas ernen<las do Sr.
F . Lobo . Em, 19 falla o Sr. Leopoldio de Bul'liões. E' encerrada a ~1,'U6são. E' approvaào o P'rojecto. Em 22 é publicada e apprnvada a
rPdacção final.
O 11ro.iecto r euvúiclo á Omnnni.
Comm~ssão

SENADO FEDERAL

SESSÃO DE 1° L>E AGOSTO (1896)
O Sr. Leite e Oi<ticica (~') - Si·. Presidente, o Senado em uma
das .sessões passadas, adiou a discussão do projecto que mandava regularisar os lastros existentes no Thcsouro, regulamentando os arts. 6° e
7°, ela lei <le 23 ele setembro ele 1893 (*f').
Por occasião desse adiamento a Commissã.o de Finanças declarou
ler em estudos um projecto, que substituiria o plano ela lei ele 23 de
novembro; e o Senado, com esta informação, adiou a votação do parecer
que concluía pela rejeição do projecto vindo da outra Camara.
Em nome da Commissão ele Finança.s, e obedecendo á sua deliberação, venho agora apresentar esse projecto. D eclaro que o projecto que
apresento 11ão é mais do que a deliberação da Commissão. E sta, durante o tempo que mediou entre a votação do Senado, adiando a discussão
claquelle projecto, e o dia de hoje, procurou ver o que era possível fazer
na occasião: e tudo quanto era possivel fazer a Commis~ ão consubst.anóou neste projecto.
O Senado verá por esta minha declaração, que no projecto não estão consubstanciadas as minhas idéas.
A ·minhfl opin ião sobre o assumpto seria a da reforma radical e
completa, para a abolição do curso forçado; mas sou obrigado a submetter-me ao voto da maioria da Oommissão, não acceitando idéas minhas, proprias, que não posso nem devo querer impôr; .sendo certo que
os pontos que o projecto concretisa em artigos, não contrariam as minhas opiniões anterior·e s.
Nestas condições, o projecto vem á discussão em nome da maiori a
da Commissão, e conforme com aquillo que se pôde obter de accôrdo
com o Governo. Na minha opinião individual, o projecto é deficiente.
e poucos resultados produzirá. Deus queira que me engane e que este
projecto produza todos os effeitos que a maioria da Commissão por
elle espera realisRr.
( ::•) J~ te <.l iscursQ não d'o i 1·ev if.i tt'
1.,,,1 Vi'ClP µropo$iÇão n. 13õ. P fW.
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-- lti'2 Na minha opinião, nada trará ern resultado; e quando traga, será
muito pCluco, e não chegará para as difficuldades extremas em que
nos achamos. Não imponho, nem posso impôr, a minha opinião nem á
Com missão, nem ao Senado. O Senado deliberará; mas sendo portador
do projecto, e apresentando-o como relator da Comrnissão, tinha obrigação de resalvar estas opiniões.
O SR. BENEDICTO LEITE - Então vota contra o projecto ~
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não voto contra o projecto; .já declarei que o projecto contém idéas que não repillo. Desde que a maioria
da commissão entendeu que na situação actual não se poderia obter
mais, e acha que o projecto é o primeiro passo para se poder chegar
l.Í _necessaria reforma elas nossas finanças, não tenho direito de oppor-me
ao que os mais competentes do que eu, e a maioria da Commissão,
acreditam que produzirá os i·esulta:dos procurados. Será o primeiro
passo para uma reforma completa.
Offerecendo o projecto á consideração do Senado, tenho de requerer a V . Ex., Sr. Presidente, que ponha em ordem do dia não só
este projecto, como tambem a proposição da Camara, cujo adiamento
foi votado pelo Senado.
O projecto está assignado por toda a commissão, tendo assignado
com restricções os Srs. F ernando Lobo e Ramiro Barcellos.
Não assignei com restricções porque me reservava, como relator,
para fazer esta declaração ao Senado.
V em á Mesa, é lido e vaé a imprimir para entrar nu OJ·dem dos
trabalhos o seguinte projecto:
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.º O Thesouro Nacional assume [L responsabilidade exclusiva
dos bilhetes bancarios actualmente em circJJlação na Republica, passando a pertencer-lhe os lastros depositados em
garantia dos mesmos bilhetes.
Projecto nº 17
Paragrapho unico. Fica extincta a faculdade
emissora, concedida a instituições bancarias por
leis anteriorns e concentrada no Banco da Republica do Brazil peb lei
de 23 de setembro de 1893.
Art., 2. 0 O Governo substituirá os bilhetes bancarios, ora em circulação , por notas do Thesouro Nacional.
Art. 3. 0 O Governo procederá gradualmente ao l'esgate do papelmoeda com os seguintes recursos:
a) producto da venda das a polices actu almente existentes uo The:iouro, lastro das emissões bancarias;
b) prestações annuaes com que o Banco da Republica entrar para
pagamento de sua divida no Thesouro, na fón:na e condições que, de
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accôrdo com o Banco, o Governo fixo.r para a liquidação da mesma divida;
e) consignações annuaes decretadas para esse fim no orçamento.
Art. 4.° Fica o Governo autorisado a. rever ~s estatutos do Banco,
pondo-os de accôrdo com a presente lei e fazendo nelles as modificações que julgar convenientes .
Paragrapho unico. O Banco da Republica do Brazil entrará no
regimen commum logo que o seu debito para com o Thesouro, inclusive a emissão de bonns, ficar reduzido á 4ª parte do actual.
Art. 5. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das commissões, em 31 de julho de 1896. - João Pedro,
Presidente. - L6ite e Oiticica. - G01nes de Castro. - J. Joaquim de
Souza. - José Berrv.ardo. - Leopoldo de Bulhões. - Fernando Lobo,
com restricções em relação ao lastro consistente em apolices, que entendo devem ser annulladas, autorisand-0-se o Poder Executivo a, quando fôr opportuno, fazer operações de credito internas ou externas para
o respectivo resgate do papel-moeda. - João Barb0-lho, com restricções.
Ra.miro Bwrcellos .
)
0

SESSÃO DE 5 DE AGOSTO
O Sr. Justo Chef'mont! (1) _:...Não é meu intuito discutir a marol'in. do projecto, mas, simplesmente sujeitar á ·d eliberação do Senado
um requerimento de adiamento pelas razões ·que
2~ Discussão do passo a expôr.
pro/ecto n" 17
A mo.teria que se vae discutir é muito importante (apoiados) e não deve ser resolvida, me parece, sem que sejam ouvidos o ministro da Fazenda e o presidente do
Banco da Republica ·d evidamente autorisado pela •assembléa geral.
A historia deste projecto é simples.
A Commissão de Finanças, ha dias, d.ando parecer a respeito de
uma proposta, que veio da Camara dos Deputados sobre o lastro dos
bancos, e negando o seu assentimento a essa idéa, prometteu apresentar um projecto, que tinha por fim resolver o mal financeiro, que, ha
muitos annos, existe entre nós. E.sse projecto, infelizmentki, e não
sei porque motivo, não foi apresentado, e em uma 'das ultimas sessões,
a ultima hora, a Commissão de Finanças, pelo seu relator, apresentou
e projecto que ora entra em discussão.
O SR. GoMES DE CASTRO - Como a ultima hora~
O SR. JusTo ÜHERMONT - Fóra do expediente e na ultima hora
de sessão.
O SR. LEITE E 0ITICICA - O projecto esteve nn mesa desde o começo da sessão.
( ") Este discur.so não foi reviato p<ilo orado!'.

-164O SR. Go11rns DE ÜASTRO - Foi apresentado com perfeita e continuada audiencia do ministro da Fazenda .
O SR. J usTo ÜHERllfONT - Este projecto veio sem parecer ela comrnissão, cujo relator, fundamentando-o (;lm poucas palavras, declarou,
entre outras cousas, que não concordava com as idéas principaes do
mesmo.
O Sn. LEITE E ÜITICICA - Ao contr ario, disse que as idéas do p rojecto estavam de accôrdo com as minhas, porém, que o julgava deficiente .
O SR. J usTo ÜHE&MONT - Que fazia algumas restricções.
O SR. Gol\rns DE ÜASTRO - Declarou que aceitava todas as idéas
do projecto, e lamentava que elle não contivesse outras com que tambem estava de accôrdo.
O SR. J usTo ÜHERllfONT - Pelos relatorios do ministro da fazenda
e do Presidente do Banco da Republica, eu vejo que ambos estes funcc:ionarios concordam com a encampação; mas, o presidente do Banco
da Republica, declarou no ultimo relatorio apresentado á assembléa
geral, e por esta approvado, que talvez fosse mais conveniente decretar francamente a responsabilidade do Estado pelo emissi.io do papelmoeda. " Todavia talvez fosse mais conveniente decretar francamente a
responsabilidade do Estado pelas emissões bancarias, passando a pertencer ao Thesouro F ederal os h1stros, que lhes servirem {le base, mantendo-se apenas ao Banco da Republica do Brazil a preferencia e privilegios, que, pelos seus contractos e por lei, lhe são garantidos para
o caso de futuras emissões em uofas ao portador conver síveis em ouro
e resgate do papel-moeda . "
O SR. Go.MEs DE ÜASTRO - Isto foi o que a Oommissão entendeu
que não devia fazer .
O SR. JUSTO ÜHERMON'l' - O art. 15 da lei de. . . de setembro de
1893, concedendo ao Banco da Republica a emissão existente entre
nós, fez um perfeito contracto, e esse contracto não póde ser revogado
sem accôrdo das partes; do contrario, a que se julgar prejudicada, poderá promover uma acção ele indemnisação. Essas acções judiciarias
teem sido frequentes entre nós, correndo ainda em juizo a dos antigos
bancos emissores, que se acharam prejudicados pela encampação.
Para evitar esses inconvenientes, é que eu requeiro o adiamento
do projecto, afim de que sejam ouvidos o ministro da Fazenda e o
presidente do Banco da Republica .
Vem á Mesa é lido, apoiado e posto em di scussão o seguinte requerimento :
"Requeiro o adiamento da discussão do projecto, para que sobre
o mesmo sejam ouvidos o ministro da Fazenda e o presidente <lo B anco
da Republica.
Requerimento
Sala das sessões, em 5 de agosto de 1896. -

J11sto Ohermont."

-- 16$ O Sr. Leite e Oitlki.ca (*) - Sr. Presídente, a discussão dest~
requerimento envolve a propria discussão do projecto.
As informações que, em nome d.a Commissão
DJsc. do requeri- de Finanças, eu tenho obrigação de dar sobre a
men.to
marcha, e o historico deste projecto, respondendo
assim as observações que o honrado Senador pelo
Pará fez, me obrigam a, de envolta com a discussão do reqtlerimento,
discutir o proprio projecto.
Vou discutir o requerimento e dar as razões pelas q11aes a Commissão não póde acceital-o. Não acceita porque as allegações feitas
pelo nobre Senador, são improcedentes, como vou demonstrar:
E' exacto, como disse o nobre Senador, que na occasião em que
apresentei o parecer sobre a proposição da Camara dos Deputados,
dispondo sobre a regulamentação do art. 5°, da lei de 23 de setembro
de 1893, a Commissão declarou que estava em estudos um projecto
que encarava a situação financei.r a e que devia resolvel-a.
E ste projecto chegou a ser impresso para ser estud·ado na Commissão·. O projecto aqui está, e eu pouparei ao Senado a leitura,
que é longa, compromettendo-me a mandal-o imprimir, junto com as
palavras que estou pronunciando.
O SR. RosA E SILVA - Em que data foi impresso?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não tem data. Quando a Commissão
apresentou o parecer, o projecto já estava impresso.
O Sn.. J usTO ÜHERMONT - Mas não foi distribuído ?
O SR. GOMES DE CASTRO - Não; o projecto foi impresso para os. tudos da Commissão.
O SR. LEITE E ÜITICICA - O projecto resolvia de facto, com medidas radicaes, a situação ·financeira.
Elle mandava passar á responsabilidade do Governo as notas em
circulação; mandava o Governo resgatar as moedas fiduciarias, etc.,
etc. '(Lê) .
O projecto conti'nlrn outras disposições que resolviam radicalmente a situação financeira.
Impresso o projecto, foi distribuído pelos membros da comm.iesão,
e enviado um exemplar ao Sr. ministro da Fazenda para saber-se a
opinião do governo.
Depois de distribuído, a coml1Ussao convid<!u o Sr. ministro da
Fazenda a vir discutir com a commissão esse projecto. O ministro
veio, a discussão estabeleceu-se, e nessa occasião a commissãp, menos,
cu, julgava que a situação não comportava as medidas radicaes que o
projecto continha.
Vencido deante da opinião mais autorisnda do que a minha, de to·
elos os membros da commissão e do Sr. ministro . da Fazenda, repre(") Este discurso não <foi revistn pelo orMor.
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::ientando o governo, fiquei em condições de não poder apresental' o
projecto ao Senado.
Passada esta situação que, para nós, era falsa, eu, de acC'ôrdo com o nobre Senador por Goyaz, meu antigo companheiro nesta
C'ampanha de emissões, resolvemos convidar alguns .dos membros da
commissão de finanças e alguns dos nobres Senadores com quem estavamos mas em confabulações particulares e assentámos as disposições
de um projecto que devia ser apresentado á commissão. Enviou-se um
exemplar ao ·Sr. ministro . da Fazenda; S. Ex. consultou o Presidente
do Banco da Republica e mandou-nos a sua opinião que foi enviada
á commissão juntamente com o projecto.
O SR. RosA E SILVA - A opinião do Presidente do Banco da Republica consta do seu relatorio.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Eu estou por ora fazendo uma narração.
O SR. RosA E . SILVA~ Faç-0 anotações á margem.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Na discussão ultima do prnjecto que
tinha de ser apresentado ao Senado, reconheceu a maioria da Commissão, e eu declarei com toda a franqueza, quando offereci o projecto que
me submettia á evidencia dos factos, concordando com a maioria da
e:ommissão; mas, dizia, reconheceu ella que, na situação actual, no
momento presente, collaboraram razões para convencerem o nosso espirito de que era essa a unica cousa que se podia fazer.
O SR. RosA E SILVA - O Senado precisa. conhecer essas ·raz~s,
que me parece não são um segredo de Estado.
'"
O SR. LEITE E ÜITICICA - Foram as razões da nossa convicção,
razões que n,os fizeram apresentar um projecto que consubstanciasse
as idéas agora offerecidas na discussão.
O SR. RosA E SrLvA - São elementos de que o Senado precisa
para deliberar.
O SR. LEITE E ÜITICICA - O estudo da Commissão é um elemento.
Nós reconhecemos, ou corno disse, a maioria da Commissão se convenceu de que não podiamos fazer mais do que o que está consignado no
projecto.
·
·
O SR. JusTo ÜHERMONT - O ministro acceita o projecto~
O SR. LEITE E ÜITICICA - Pergunta o nobre senador pelo Pará
si o ministro acceita o projecto.
O projecto, Sr. Presidente, foi mandado ao ministro que sobre
elle ouvio o presidente do Banco da Republica. Elle consubstancia, pois,
as idéaa do ministro, que, bem como o presidente daquelle banco, estão de accôrdo com o projecto, pois, foram ouvidos.
O SR. RosA E SILVA - E' preciso saber em que termos.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Nos proprios termos em que está o projecto concebido.
O SR. RoSA E SILVA - O projecto não é claro; não se sabe si conserva o monopolio da emissão .
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O SR. GoMEs DE 0AsT1w - Não conserva.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Responderei a esta pergunta depois de
ter feito a narração que comecei, com a qual estou provando que não
ha necessidade de ouvir o governo.
·
O SR. RosA E SrL v A - Nem o ministro da Fazenda?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não, porque o ministro collaborou comnosco neste projecto, depois de ter ouvido a opinião cLo presidente do
Banco da Republic a, que nos foi tambem transmittida.
_ O SR. RosA E SILv A - As idéas do governo a este respeito estão
na Mensagem do Presidente da Republica e no relatorio do Ministerio da Fazenda.
_ O SR. LEITE E ÜITICIOA - Sr. Presidente; eu dizia, primeiro, que
o projecto traz as disposições que a Com.missão de Finanças enten·
deu serem as unicas que podiam ser adoptadas na occasião ; segundo,
que o governo e o presidente do Banco da Republica estão ·de accôrdo
com estas medidas.
Devo dizer mais que as idéas agora trazidas não são uma novidade,
não são mais do que a consub stanciação de icléas j á conhecidas e geralmente acceita s.
O SR. RosA E SILVA - Não apoiado.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Assim, a questão, da encampação das
emissões, não é de hoje, porque para muitos, para a maioria dos membros da 06mmissão de Orçamento da Oamara, e, neste numero o nobre
senador por Pernambuco, que me honra com os seus apartes, esta
questão era considerada por uma necessidade resultante de factos ...
O SR. RosA E SILVA - Não apoiado, fui sempre contrario á encampação.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Estou admirado desta contestacão. Pa~ecia-me que V . Ex. foi collaborador comnosco na campanha "travada
em favor da encampação na Oamara, naquelle projecto, que tinha como
art. 1° . ..
O SR . Rosi E SrLV.B. - Combati essa idéa, os .8..nnaes da Oamara
dos Deputados ahi estão ; V . Ex . recorra a elles.
O SR. LEITE E ÜITICICA - V . Ex . era membro da Oommissão
de Orçamento da Camara dos Deputados, durante a campanha que se
levant'OU por occasião de discutir-se o projecto que tinha como artigo.
principal: passa para a responsabilidade do Governo a emissfü~ de
todas as notas actualmente em circulação ...
O SR. RoSA E SILVA - V . Ex . está enganado, empra.zo-o a ler
os .Anna,es; ha de encontrar-me contra a encampação .
Um engano de memoria pôde dar-se ; mas é facil de verificar o
que eu digo .
o SR. LEITE E ÜITICICA ~ V. Ex. era membro da Oommissão de
Orçamento da Oamara .
O SR . Ro1u E SILVA - Fui posteriormente . Quando se apresen-
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tou esse pro]ecto, não fazia parte da commissão; combati a encampação; votei contTa.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Sr. Presidente, a idéa da encampação não é nova neste paiz . Eu a lembrei em 1892.
O SR. RAMIRO BAROELLOS -Em 1891, a lembrei aqui ao Senado.
O SR. LEITE E ÜITICIOA - O honrado Senador pelo Rio Grande
do Sul declarn que levantou-a aqu-i no Senado antes de eu a ter levantado na Camara, não só com a minha responsabilidade individual,
como com a de toda a Commissão de Orçamento daquella · Casa reunida á do Senado, e mais, Sr . Presidente, com a de todo o Governo,
menos o Presidente da Republica.
O SR. RosA E SILVA - Entretanto, a encampação foi rejeit-ada .
. O SR . LEITE E ÜITICICA - V ou lá. V amos estudar os factos que
concorreram pai·a isto.
·
Sr. Presidente, não foi seg~·edo para ninguem que a Commissão
de Orçamento da Camara, em 1892, depois de ter reconhecido a
situação deploravel de hoje e a mais deploravel ainda do futuro,
consubstanciou as suas idéas em um projecto, que tinha como base
a encampação das emissões pelo Governo; convidou a Commissão de
Finanças do Senado; com esta confabulou; chegou-.se a um accôrdo
unanime de todas a:, opiniões; e o ministro da fazenda de então,
que era o mesmo ministro da fazenda de hoje, teve mais de uma
conferencia com as duas Commissões, ficando de accôrdo.
Reunimo-nos dep·Jis na propria sala ou no proprio gabinete das
conferencias do ' Govemo, sob a presidencia do Chefe do Estado, no
palacio. Como consequencia final, todos os membros das duas Commissões e o Ministro da Fazenda chegaram ao accôrdo de que era
medida inadiavel a encampação e proceder-se ao resgate das notas.
O SR. RosA E SILVA - E por que não se fez isto~
O SR. LEITE E ÜITICICA - Perdôe-me V. Ex. ; não se manifestou
sómente uma opinião contra o Presidente da Republica e esta não
manifestação deu em resultado a retirada do Sr. Rodrigues Alves.
Não obstante isto, entrou para a pasta <la Fazenda o Sr. Serzedello Corrêa, que tinha estado comnosco na reunião ministerial;
e ·no dia seguinte em que S. Ex. tomou conta da pasta chegava á
Camara e annunciava á Comm.issão de Orçamento que o Presidente
da Republica e o Governo estavam de accôrdo com o projecto, isto é,
com a encampação das emissões ; nesse dia nós deliberamos apresentar
·
.
o projecto .
Mas a onda dos interesses que se prejudicavam nessa occasião
foi tal que ponde fazer com que a medida, que tinha por fim melhorar
a situação financeira da Republica, fosse convertida em um projecto
que só salvava o interesse do Banco da Republica.
O projecto passou; veiu para o Senado; a sessão encerrou-se; e
poucos dia s depois o Governo, por um acto dictatorial, decretou a
fusão dos dous bancos, e sobretudo esta celebre conveÍ'são de lastro,

-- i69 que é o attentado maior que se póde fazer ' no mundo inteiro contra
a fortuna publica .
O SR. CoELHo RODRIGUES - E contra os interesses dos proprios
accionistas.
O SR . LEITE E ÜrT1c1cA -E para o fazer o Governo intromettiase em uma sociedade anonyma, em que não tinha interesse; violava
os interesses do.s accionistas; feria o direit o de propriedade; apropriava-se do banco, creando uma directoria su a, e revogava até a lei
das sociedades anonymas, para tor nar uma rnalidade o monstro que
tinha gerado.
·
Sr. Presidente, com assombro para este paiz, maior sentimento
ele nossa parte, ele nós outros, que tínhamos estudado ·esta questão
e sabíamos quaes .seriam os effeit os desastrosos deste monst ro que o
governo atirava como um mixto de banco dos E stados e de banco
particular, sem ser uma nem outra cousa, vimos fazer-se uma assembléa ger al dos acci onistas <los dous bancos, e fundirem-se os
bancos, e tratarem logo de fazer esta conversão ele lastros de apolices
papel, apolices de ouro, e de ouro recebidas ao cambio par, e de que
os bancos já tinham gosado, porque estavam circulando notas com um
valor duplo do deposito feito, e converterem-se ao cambio de 10 3[4
em apolices do capital ouro, vencendo o juro ouro.
E houve ministro neste p aiz que decretou que fossem inscriptas
no grande livro ela di·vida publica as apolices resultantes desta conversão.
O SR . FERNANDO LoBo - Era execução de uma lei promulgada
pelo Congresso ; si isto é crime, não sei o que não o será .
O SR. LEITE E ÜITICICA - V . Ex. não er a o ministro da fazenda L ..
O SR. FERNANDO LOBO - Não, senhor .
O SR. LEITE E ÜITIOICA - E mesmo não estou censurando o
ministro, estou apenas certificando o facto, e si ha censura no procedimento do ministro, slla vai no procedimento do seu successor; mas,
mudando o governo, vindo o novo ministro, eneontrou deante de si
duvidas muito sérias no modo de fazer esta conversão, porque tinha
sido mandada fazer a conversão até do capital com que os bancos
não tinham entrado para o Thesouro, e até conver ter em ouro ao
cambio de 10 314 as apolices.
E stas duvidas foram mandadas para o Congresso Nacional, e a
Camara dos Deputados mandou uma proposta para o Senado, estabelecendo o modo de fazer esta conver são .
D enunciei desta tribuna t udo isto, no mesmo momento em que
a Camara dos Deputados estudava esta questão da conversão, era
feita no banco da Republica a publicação ·d,e existir o capital de
344. 000 a polices.
O SR. FERNANDO Lono - Assumo a responsabilidade do que fiz
muito legitimamente.
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privilegiadas para a explor ação da fortuna publica e da particular,
como teem sido desde 1810, o procedimento unico do Governo era mandar fechar as portas do Banco da Republica e processal-o por estellionato ...
DIVERSOS SRs. SENADORES - Oh!
O SR. LEITE E ÜITICICA - ... porque um banco não tem o direito de incluir no seu balanço quantia que não existe . ( H a um
aparte.)
De accôrdo com a lei ? Mas a lei não existe .
V amos adiante. -~ proposição foi formulada na Oamara doe Srs.
Deputados no anno passado e veiu para o Senado nos . ultimos dias
da sessão.
Agora, vae a resposta a uma pergunta do honrado Senador por
Pernambuco : na reunião, na assembléa geral do Banco da Republica
do Brazil, o Presidente do Banco, no .seu relatorio, atirava á assembléa geral dos accionistas as palavras que o honra:do Senador pelo
Pará acabou de ler; mas, o mais importante do facto é o que vai
surgir: depois da leitura deste relatorio e da approvação das contas,
um dos accioni.stas do Banco da Republica levantou-se e propoz uma
moção, pedindo que o Governo 31ssumis~e a l'!Elspon1saíbi!~d1aide da8
emissões, ficando com as letras que foram collocadas no Thesouro
para garantia dessas emissões, e esta moção foi approvada unanimemente pela assembléa geral .
Senhores, o que se está fazendo com o projecto não é mais do
que este desejo dos accionistas:
O SR. RosA E SILVA - O Banco está de accôrdo com os termos
de declarª'ção do seu Presidente ?
O SR. LEITE E OrTICICA - Não, senhor; o que digo é que a
moção foi simplesmen'oe dos accionistas, e indicava que a assembléa
geral pedisse aos poderes publicos que assumissem a responsabilidade
das notas em circulação, ficando com os lastros existentes no Tbeliouro.
O SR. R.osA E SILVA - Isto não responde á pergunta. O projecto
importa em revogação do art. 15 do decreto de 23 de dezembro, de
accôrdo com o banco i
O SR. LEITE E ÜITICICA - Sim, senhor .
O SR. RosA E SrLVA - V. Ex . assevera isto ?
.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Assevero, e o projecto não consignou
mai.s do que o que quiz a assembléa geral ·dos accionistas .
V amos á 2ª qµestão .
Já se vê, portanto, e nisto é que estava em desaccôrdo com a
commissão, embora esteja em accôrdo com ena· nas idéas capitaes do
projecto, eu queria ir mais adeante, pois, entendo que i.sto não reiolve cousa alguma ...

U:r.r S:a. SENADOR
Então é agitação inutil.
O SR . LEITE E ÜITICICA - . . . a não ser a situação falsa, em que
estão as emissões actualmente.
O SR. GOMES DE CASTRO - Resolve uma gr ande questão.
O SR . LEITE E ÜITICICA - Os honrados Senadores, mais competentes do que eu, posso dizer mesmo, meus mestres, porque entre
elles ha alguns que foram meus mestres em fin anc;as, dizem que isto
será o primeiro passo, e é muito. E u digo: n~almente isto rnsolve
alguma cousa, mas, na minha opinião individual, não altera absolutamente em cousa alguma a situação financeira.
O SR. RosA E S;rLvA - E' alguma cousa para peior .
o SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - E' o caminho para melhor. (Ha
oidros apartes.)
O SR. LEITE E ÜITICICA - Eu pergunto ao honrado senador por
Pernambuco : em que o projecto em di scussão traz idéas novas para
a situação financeira do Brazil?
O -SR. RoSA E SILVA - Então é inutil.
O SR. LEITE E ÜITICICA - O art. 1" define uma situação que está
em falso, porque é preciso chamar a attenção de S. Ex. para isto: ae
emissões actuae·s, por lei, não são do banco nem do Thesouro .
Não são do banco, porque elle não tem garantias para ella, e o
governo é o responsavel por ella.s; não são do Thesouro, porque não ha.
lei que dê ao Thesouro a responsabilidaide dessas notas, responsabilidade que elle de facto tem.
O projecto não vem fazer mais do que firmar em lei o facto que
existe; legalisal-o.
O art. 1° manda que o governo assuma exclusivamente a responRabilidade das notas. O governo é ele facto responsavel por ellas ; e
sómente o que se faz.
Vem este projecto fazendo com q1Je o Thesouro substítua essas
emiss~es por notas suas, feitas pelo Governo, com a responsabilidade
propria, não consentindo que continuem esses padrões variados e impossiveis, nem que sejam postas em circulação notas novas, que são
innocentes.
O art. 2° do projecto extingue a faculdade emissora do Banco d.a.
Republica. Esta é a grande questão, este é o olou de toda esta campanha contra o projecto; combater-se a retirada da faculdade emissora.
do Banco da Republica, porque depois de ter este paiz supportad-0 to·
dos os inconvenientes dos bancos de emissão. que vieram, desde o prÍ·
mitivo Banco dos Estados Unidos do Brazil, largando a casca como
cobra de anno para anno, e duas vezes em um anno, passando para
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, e depois para B anco
da Republica do Brazil. engulindo os que tinham tido a desgraça de
confiar nessas emissões lançadas sem criterio; · depois de todos estes
attentados, que nos reduziram á situação aviltante e vergonhosa em
que i1os achamos deante do mundo civilisnc1o, cmu nma ci rculação des.
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tas, com o cambio a 9., com a baixa dos generos de exportação; depois
de termos commettido toda a sorte de loucuras nestas emissões; depois
de termos mandado para a Europa o soberano que tínhamos, acceitando uma moeda que se chama soberano; depois ele termos abandonado
a nossa moeda de ouro e prata, e até fazendo monopolio do nickel;
dep_Qis de tudo isto, não querem deixar-nos a liberdade, a nós legisladores, de desbravar o caminho, atirando com o banco aos accionistas,
que são os seus donos e que estão espoliados desde 1893.
E para que? Para depois de assumida a responsabilidade das emissões, obrigar a Nação Brazileira a soffrer todos os inconvenientes de
novos impostos, de reducção de despezas, de suspensão de todas as obras,
e quiçá da bancarrota, para depois ele tudo isto ainda dar ao Banco,
que foi o causa-dor ·de tudo isto, o direito de ser preferido, quando
tiver dinheiro, µara fazer as suas emissões convertíveis ao portador e
á vista. E' esta a opinião do presidente do Banco da Republica.
O SR. RosA E SILVA - O Banco não está de accôrdo com o pTojécto .
O SR. LEITE E ÜITICICA :_ Como não está?
O SR. RosA E SILVA - Eu protesto contra semelhante conclusão.
Não considero o presidente do Banco da Republica capaz de ter uma
opinião, em relação ao estabelecimento, motivada por interesse pessoal.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Nós temos diversas opiniões a examinar. V. Ex. falla de uma e eu fallo de outra. Temos primeiramente
a opinião do banco, constante do relatorio; temos em segundo logar a
opinião dos accionistas, que são os <lonos do banco; e é nesta que eu
encontro os defeitos do projecto. A minha opinião individual é que
se entregue o banco aos accionistas; sem mais condições, sómente com
um fiscal nomeado pelo Governo .
O SR. RosA E SILVA dá um aparte.
O SR. LEITE E ÜITICICA - O nobre senador está fazendo grande
ca'b edal com a questão de indemnisação ao Banco da Republica;· entretanto, S. Ex. esquece-se de que, no caso de uma indemnisação destas, o Governo só tinha ele fazer uma cousa, era mandar liquidar o
ba?co. A faculd ade emissora foi concedida ao banco apenas por uma
delegação provisoria, porque essa faculdade é inherente ao E stado ;
o Estado só a delega provisoriamente, para cassal-a quando julgar
conveniente aos interesses da Nação.
O SR. RosA E SILVA - Não haveria governo pouco patriotico que
mandasse liquidar o Banco da Republica.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Mas haverá governo sufficientemente
antipatriotico para mandar suspender pagamentos por causa do Banco
da Republica, como eu prophetisei em 1893, e ele que, infelizmente estamos muito proximos. Quando o Banco c1a Republica, esquecendo a
sua vida de attentados contra a fortuna publica. pedir ao Poder Judiciario indemnisação por lhe ter sido tirada a faculd ade emissora, a
primeira cousa que o Governo responderá ao Poder J udiciario é que,

pela Constituição, é ao Congresso que compete legislar sobre emissão;
o Congresso conferiu-a ao Banco, mas hoje entendeu que o banco não
era mais competente e retirou-lhe a faculd-ade.
O SR. RosA E SILVA - Isso não é theoria juriclica .
O SR. LEITE E ÜITICICA - Mas nem precisava disto; bastava que
o Governo 'fizesse valer os seus direitos de credor, exigindo do banco
mais do que o seu capital. O banco é um devedor insolv'avel, um devedor prejudicial ...
O SR. RosA E SrLVA - O ministro da F azenda diz o contrario
em seu relatorio.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Eu digo a minha opinião, não digo a
opinião do ministro da Fazenda. O Thesouro é credor do Banco da
Republica ele 184 . 000 :000$000. No dia em que o Governo quizesse
exigir a sua divida, o Banco nem com o seu capital todo poderia
pagar, porque o seu capital é apenas de 150. 000 :000$000 .
O SR. COELHO RoDRIGUEs - V. Ex. está defendendo o projecto?
Si quizesse combatel-o, não tinha cousa melhor.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Mas, depois de chegarmos a este resultado, depois de termos cambio a 9, depois ·de termos urna circulação de 678.000:000$000 . ..
O SR. RosA E SILVA - Depois desta discussão, teremos o cambio a 7.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não se assuste V. Ex.; 'elle já está
baixando, e ha de chegar a 7. mesmo sem esta discussão. E sta discussão não faz mais do que tornar publico um facto que na Europa se
sabe melhor do que aqui.
O SR. RosA E SILVA - O ministro da Fazenda ·diz que o Banco
da Republica tem ultimamente prestado relevantes serviços á Patria.
E' uma opinião autorisada.
· O SR. LEITE E ÜITICICA ..,--- O ministro da Fazenda pensa como
V. E x ., que patriotico é andar a encobrir as loucuras do Banco
da Republica.
Depois de chegarmos a esta situação, depois de termos o cambio a 9, com tendencia para a b.aixa; depois de termos b café e os
generos de exportação a baixarem de preço todos os dias ; depois de
termos 678. 000 :000$ em circulação, dos quaes 44'7. 000 :000$ foram
emittidos pelos bancos e pelo governo, para emprestar aos bancos; depois de termos chegado á carestia geral de todos os generos, e de termos uma moeda só, que é o soberano, e que valendo 8$890, se impõe pelo preço de 26$900, como ainda hontem; depois de tudo isto, os
nobres senadores querem que o Governo assuma a responsabilidade
c~_este papel podre que ha em circulação, o resgate, e quando este papel
ficar a par do ouro, por effeit o dos esforços da Nação Brazileira, ·o
Banco da R epublica possa então ser preferido para ser banco de
emissão, provavelmente com recursos do Thesouro, e sendo as uotas
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suas é definir por uma lei que esta responsabilidade .é elo Thesom·o,
trazendo isto como consequencia substituir esta immensidade de padrões que ha ahi de notas impossiveis, de notas immundas, porque
são .de papel ordinario, tinta muito ruim, má impressão, de fórma
que não r~sistem absolutamente a manuseação.
O .SR. RosA E SILVA - Não é isso que nós queremos. O que
queremos é o que está no decreto de 17 de dezembro, votado pelo Congresso de que V. Ex . fez e faz parte. V. Ex. sabe que eri eombato
esse decreto, mas é lei e cumpre respeital-a.
O SR. LEITE E ÜITICICA - De accôrdo que é lei, mas pergunto
eu: não se póde modificar mais? Então, porque o Oongrnsso votou
aquella lei sob a pressão dos canhões da revolta . ..
O SR. RosA E SILVA - Mas é lei .
O .Sn. J oÃo CORDEIRO - Então estavam com medo dos tiros que
se davam no mar?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Eu não, e a prova é que votei contra
ella, assim como votei sempre contra isso.
O SR. J usTo CHERMONT - Logo, não havia pressão.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Quei·o conduzir meu pensamento. Então, porque o Congresso deu faculdade emissora ao B anco da Republica, e votou aquella lei, o Congresso fi ca privado da sua funcção
constitucional de legislar sobre emissões?
O SR. RosA E SILVA - Não, não; mas fica privado de alterar
contractos, por sua uniea e exclusiva vontade. Isto é que é direit o.
O SR. I~EITE E ÜITICICA - Onde está esse contracto? Quando
existiu elle? Para que se exigiu a 0 Banco um deposito de lastro no
Thesouro?
O SR. RoBA E S ILVA - Para garantir a emissão ; mas o depositaria n ão dispõe daquillo que lhe é confiaido em deposito.
O SR. LEITE E ÜITICIC.A - Não é sómente para isso.
O SR. RosA E. SILVA - E' para garantir a emissão, sim.
O .SR. LEITE E ÜITICICA ~ O nobre senador comprehende que não
é possivel estar a fazer um discurso parallelo ao meu, repetindo a
mesma cousa. Vou responder.
·
·
O SR. RoBA E SILVA - Não o interromperei mais:
O SR. LEITE E ÜITICICA -:- · Quero que V. Ex. me dê a partes ;
mas não preqisa repetir as mesmas phrases, quando vou responder-lhe
com toda a deferencia .
Disse eu que não é sómente para garant ir a emissão; é para mais
alguma cousa. E sta garantia envolve outro facto e é que, quando o
Banco não cumpra os seus encargos, entretanto, por forç a da emissão
o Governo apropria-se ·do lastro e manda resgatar as notas; ele modo
que o lastro paga as notas.
O SR. Ros.A. E SILVA - Onde viu isso ~
O SR. LEITE E ÜITICICA - Em todos os tratados de finanças.
O SR. Ros i1. E SILVA - I sso é no caso de conversibilidade.
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O SR . LEITE E ÔITICIC.A. - Isto é da propria nittureza do facto .
O SR. RosA :E SILVA - Em que casos p6de o Governo apropriarse do lastro, para dispôr delle?
·o Sit. LEITE E 0 ITICICA - Para resgataT as notas. Desde o momento em que elle, que deu cu rso forçado a e1?sas notas, entender que
ellas são prejudiciaes, tem direito de obrigar o resgate.
O SR . RosA E SILVA - Onde está isso? Qual era o Banco que
fazia contractos nessas condições?
·
O SR. LEITE E 0ITICICA - No Brazil mesmo se deu este facto; e,
direi mais : quem compara os fac tos passados com o que se está fazendo hoje, fica muito triste e pesaroso pela nova geração.
Eu abro · a lei de 1829, quando a nacionalidade estava se constituindo, e vejo que ao Banco do Brazil tinha sido dada a faculdade de
emittir notas resgataveis, ao portador e á vista.
O SR. RosA E SILVA - Esse é o caso de que fallei, da conversibilidade. Cite-me outro.
O SR. LEITE E 0ITICIC.A. - Eu peço ao nobre Senador que não se
precipite.
O SR. R osA E SILVA - Cite-me um caso qualquer em que o Estado póde apropriar-se do lastro .
O SR. LEITE E 01TICICA - Estou citando e V . Ex . não me deixa
concluir.
.
O SR. RosA E SILVA - V .Ex. citou o caso da conversibilidade.
O SR . LEITE E OrTICICA - Ouça V. Ex. o resto.
O primeiro Banco do Brazil, aqui constituido, teve o direito de
emittir ·notas resgataveis ao portadoi- e á vista. Em 1814, creio eu,
o Banco principiou a gastar o seu fundo ele ouro, e poude obter do
governo o curso forçado para as suas notas ; notando, porém, V. Ex.,
Sr. Presidente e o Senado, que a este Banco o Governo tinha ido
pedir fundos, e o meio que tinha sido distrahido do Banco do Brazil,
foi _tomado pelo proprio Governo para as suas despezas.
O Banco chegou a uma situação em que não podia resgatar as
notas, e o Governo deu-lhe curso forçado. O cambio que estava nesta
occasião, ao par, veiu descendo até chegar, creio. eu, a 19 ; foi essa
a ultima cotação cambial .
Em 1829, estas notas eram de curso forçado, e uma lei do Parlamento, de 3 de outubro de 1829, decretava não só a apropriação do
lastro para resgatar as notas, mas a liquidação do Banco, com duas.
Commissões, uma nomeada pelo Governo e outra pelo Banco, com a
clausula expressa de que durante o tempo da liquidação, ·o Governo
assumia a responsabilidade das notas e mandaria resgatar essas notas
por suas; resolveu-se que, si o Governo fosse devedor ao Banco, fica ria
responsavel pelo excesso e emittiria notas; si, ao contrario, o Banco
devesse ao Governo, a Commiss.ão do Banco não poderia distribuir
quantia alguma a seus accionistas, antes -de entrar par a o Thesouro
com a quantia de 2. 200 :000$, fixada por lei para o resgate das ·notas.
O SR. RosA E SILVA - Eram notas conversíveis.

-176O m. LEITE E ÜITICICA - Já não eram de curso forçado.
O SR. RosA E SILVA - Eram notas emittidas sob a base da conversibilidade, e V. Ex. sabe que a garantia do ouro não pertence
sinão ao portador das notas.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Pois si o Thesouro resgata as notas,
quem é o portador sinão o Thesouro ?
O SR. RosA E SILVA - Por isso, elle póde dispôr do lastro.
V. Ex. não está sustentando juridicamente.
O SR. LEITE E ÜITICICA - O honrado Senador não se lembra do
artigo da lei ...
O SR. RosA E SILVA - Não quero interrompel-o mais. Questões
desta ordem não se discutem assim.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Estou respondendo a observação do
nobre senador. S. Ex. esqueceu-se de que quer o ·decreto de 17 de janeiro de 1890, quer a lei de 23 de setembro de 1893, quer anterio1·mente o decreto de 17 de dezembro de 1892, todos elles cogitam da
hypothese de serem estas notas, apezar do curso forçado, resgataveis ao
portador e á vista, porque todos elles conteem um artigo pelo qual o
banco será obrigado a resgatar as notas em circulação, ao portador
e á vista, quando o cambio chegar a 27 por um anno. Logo, o que se
acredita não é que estas notas tenham curso forçado indefinidamente,
é que quem decretou a emissão destas notas acredii'ou que ellas não
influissem no cambio; si esse cambio, por effeito da expansão da riqueza do paiz, fosse a 27, quando se mantivesse assim por um anno, o
banco podia assumir a conversibilidade das notas ao portador e á
vista, em virtude da situação pros.p era em que tinha ficado, e de
grande influencia destas notas no curso do, cambio.
Senhores, o projecto não traz idéa nenhuma que já não seja consagrada pelos factos, como os factos existem e se dão.
Já disse desde o principio, e limito-me a essas considerações já
feitas, uma vez que o ho.n rado Senador por Pernambuco, que estava
acompanhando a discussão, retirou-se, tendo eu de responder ao hon·
rado Senador pelo Pará.
Já declarei com toda a franqueza que as opiniões do Governo e ·
do presidente do Banco ela Republica foram maniestadas perante a
Commissfão, e accrescentarei mais no ponto em que a Commissão se
collocou, de apresentar um projecto de lei que não podesse ser executado, á vista da dclaração de S. Ex. ; a Commissão, digo, acceitou
restricções, , até a sua primeira opinião, adaptando aquillo que o governo declarava que era viavel na occasião .
Já vê o Senado que, convidar-se de novo o Ministro da Fazenda
para, com a Commissão, ouvir o presidente do Banco da Republica
sobre este projecto, é simplesmente pedir-lhe a sua opinião já manifesta<la nesta exposição.
O SR. JusTo ÜHERMONT - Já declararam que concordavam?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Declararam que era a unica solução
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possivel na occas1ao, e a Commissão de finanças submetteu·se a essa
opinião porque ela não tem a veleidade, embora os seus membros,
menos o orador, tenham toda competencia, de affirmar que este projecto resolve as ·d ifficuldades da situação financeira <lo paiz.
.
·A Commissão, como eu já tenho declarado em apartes, muitos dos
seus membros, acreditam que em vista da situação presente, este é o
primeiro passo para depois se fazer o melhor, afim .de que esta emis·bí'ío não continúe como a mãi de S. Pedro, no ar. Este é o fim do
projecto que, aliás, na minha opinião individual, acho deficientissimo,
pois, não acredito que produza os effeitos que meus honrados collegas
de Commissão esperam, e não ácredito porque está muitíssimo áquem
da lei de 1889, que foi completa, chegando, em um dos seus artigos, a
declarar que a nação empenhava todas as suas rendas no resgate de
pagamento das notas, cuja responsabilidade assumia, e mandou liquidar ü Banco. E' uma lei que faz honra ao espirito da Republica.
Pois bem, apezar de tudo isto, a lei não produziu effeito, e os
inconvenientes continuaram da mesma fórma até que se mandasse
effectivamente resgatar as notas, até que se mandasse retirar o papelmoeda por um plano estabelecido.
Ora, si essa lei não produziu os effeitos desejados, quanto mais
este projecto que não tem nada de novo; que tem apenas a cessação
da faculdade de emittir; que é constitucionalmente pertencente ao
Congresso e que este não contracta, delega a um instituto, e, no momento em que julga que este instituto não preenche o fim da delegação, o Congresso a retira. Esta é a doutrina financeira, é o que se
faz em todos os paizes. ·
Respondendo, portapto, ao honrado senador pelo Pará, devo dizer
que não ha absolutámente necessidade da audiencia do Ministro da
Fazenda e do presidente. do Banco, porque o projecto consubstancia a
opinião desses funccio,1arios.
E' o que tinha a dizer.

O Sr. Rosa e Silva - Visto não estar em discussão a materia
do projecto, e sim o requerimento de adiamento proposto pelo honrado Senador pelo Pará, deixa de emittir as considerações relativas
ao· assumpto capital, que ·s erá debatido opportunamente.
Todas as razões êxpendidas pelo preopinante provam contra a
impugnação por S. Ex. feita ao adiamento .
.
Si a Commissão de Finanças, composta de .Senadores reconhecidamente idone·os, teve de proceder a demorados· estudos, para se pronunciar sobre um tão grave negocio, é .claro que aos outros membros
do Senado, entregues á apreciação de differentes assumptos e sem a
attenQão e estudo especial dedicados ao projecto, de mais tempo ainda
precisa para fundamentar o seu voto.
·
Não se comprehende o açodamento em uma questão de maxima
importancia para o credito da Republica, e que traz em jogo interesses
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de alta monta tanto do Governo como do primeiro estabelecimento
_
bancario do paiz.
Ao orador, que não põe em duvida a palavra do nobre Senador
por Alagôas, custa · a crer que o presidente do Banco assumisse a
1déa de retirar a · um estabelecimento o privilegio das emissões, que,
sob um ·cambio menos desfavoravel, tirar-lhe-ha enormes vantagens.
Entra em considerações demonstrativas desta sua opinião, argumentando ·com os termos em que se acha concebido o projecto, dando
margem a duvidas, quando o monopolio da emissã_o, de que actualmente gosa o Banco da füipublica, não póde ser ·d ispensado sem aca1·retar prejuizos .:rimito serias.
Mas não deseja entrar nlt discussão do projecto, como disse, o
adiamento é neoossario, porque se trata de materia da maior relevncia ,
de um assumpto cuja solução não deve ser precipitada, visto q]fe é
preciso que ella seja definitiva, para não se estar constantemente a
legislar sobre materia financeira, o que é um grande mal.
Além disso, é mistér se verificar si o Ban-co da Republica, acooita
. a encampação nos termos do projecto, com revogação do art. 15, de
23 de setembro de 1893 .

O Sr. Ramiro BarcelJlos (*) - Sr. Presidente, não venho
entrar na justificl'lção -do voto restricto que dei ao projecto; venho
limitar-me a considera!· o requerimento de adiamento, apresentado
pelo nobre Senador pelo Pará.
Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado são testemunhas de que a
Commissão de Finarn~as, por intermedio do seu relator, declarou que
este projecto tinha sido apresentado de accôrdo com o Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, parecia-me que esta declaração da Commissão, que
não póde ser posta em duvida, seria bastante para tranquilisar o espirito do nobre autor do requerimento
do nobre Senador por Pernambuco que o sustentou. relativamente ao que póde pensar sobre o
projecto o presidente do Banco da Republica.
Quem é o presidente do Banco da Republica? E' o delegado do
Governo naqnelle estabelecimento; é um funccionario publico da confiança exclusiva do Governo. e que alli representa os interesses do
Estado confiados ao Poder E xecutivo.
. Ora, não é _de crer, nem se póde suppôr que o Sr. Ministro da
Fazenda dê a sua flcquiescencia, ao projécto, desconsiderando por qualquer modo o presidente do Bancb da Republica. Nós não podemos
estar aqui pedindo directarnente informações a certos e déterminados funccionari0s publicas; não nos compete isso, nem é dad-0 isso
pelo nosso regimento,. Nos podemos corresponder-nos com o Presidente da Republica por intermedio dos seus secretarias.
O requerimento, portanto, tem duas ·partes: a 1a, o Senado podia
approval-a, e era para ouvir-se o Sr. Ministro da Fazenda; mas
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pedir informações directa a esse funcc10nar10 publico; o Il:ºs~o Reg;mento não nos permitte isso, penso eu; mas que o pe.rm1ttisse, nos
podemos .suppôr que o Sr. Ministro d a Fazenda tinha no seu
representante no Banco da Republica uma pessoa, que não lhe merecia
oonfiança, a quem elle não ouça, que não consultasse sobre este programma, ou suppôr que elle tem idéas antagonicas ou que póde pôr
embaraços á realisação do pensamento do Governo?
Mas supponhamos que sim; o que aconteceria? A opinião do Sr.
Ministro da Fazenda não precisamos mais pedil-a; até o Senado seria
talvez impertinente perante aquelle secretario do Presidente da Republica, pedindo-lhe duas vezes informações sobre o mesmo objecto,
porque elle responderia: - eu já disse á Oommissão de Finanças do
Senado qual é o meu pensamento ; não sei porque o Senado ha de
perguntar-me de novo a minha opinião .
A approvação do requerimen,to importaria a immediata demissão
da Oommissão de Finanças, porque o Ministro não podia responder
de outro modo .
Si, porém, -O Senado não tem confiança n as informações da sua
commissão, então ella se demittirá .
Depois da declaração do illustre relator da Commissão, a approvação do requerimento importa a demissão dessá commissão.
O SR. RosA E SILVA - V. Ex. não tem razão.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - V . Ex . duvida do que a Oommissão
affirma, isto é, que conferenciou com o Ministro da Fazenda, e que
a opinião delle está de accôrdo com este projecto?
O SR. RosA E SI;r, vA -V. Ex. affirma que ·o presidente do Banco
da Republica acceita este projecto com a revogação do art. 15 da
lei ·de 23 de setembro de 1893?
,
O SR . RAMIRO BARCELLOS - Não tenho que cogitar da opinião do
presidente do Banco, que é um funccionario; cogito da opinião do
Presidente da . Republica, através da opinião do Ministro da Fazenda .
O SR . RosA E SILVA - V. Ex . acha que ha direito de fazer essa
.
reforma, contra a vontade do Banco~
O SR. RAMIRO BABOELLos - V. E x. está em equivoco . A von·
tade do Banco não oo reflecte na vontade do funccionario d" governo
· que alli está. A vontade legitima do Banco s6 p6de ser reflectida
. através dá vontade de seus legítimos donos, que são os accionistas .
O SR. R osA E SILVA - Mediante autorisação dos accicnústas ;
V . Ex. está dando mais força ao argumento.
O SR. P..AMIRo BARCELLos - Portanto, o requerimento devia referir-se ã opinião dos accionistas, e não á opinião do presidente do
Banco, porque este tem. a opinião do gove.rno ; e no dia em que a
opinião delle não fôr a do governo, elle é um cavalheiro bastante
digno para não .se conservar naquelle logar sem a confiança do governo que alli o collocou.

-- mo Nestas condições, o que vem fazer este requerimento protelatorio?
Illustrar o Senado? Trazer cousa nova? Não, porque o Ministro já
disse o que tinha a dizer, e o presidente do Banco não póde dizer
cousa differente, sob pena de não merecer mais a confiança do
governo.
O SR. RosA E SILVA - Não se trata disso . O projecto não tem
parecer !
O SR. RAMIRO BARCELLOS - As Oommissões não são obrigados a
dar parecer sobre os seus proprios projectos, porque veem discutil-os
na tribuna. ·
O Sir.. RosA E SrLV1\ - Projectos desta ordem devem ser fundamentados.
O SR. RAMIRO R~RCELLos - li:\SO é outra cousa. O ·requerimento
do nobre Senador pelo Pará não cogita disso, e eu estou discutindo o
requerimento e justificando o voto que dou contra elle.
O SR. RosA E SILVA -Sem se saber qual a opinião do presidente
do Banco, não se póde discutir o projecto.
·
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Quer então V. Ex. concluir que o
presidente do Banco conserva-se no seu logar não tendo a mesma
opinião do governo que elle representa?
O SR. RosA E Sr!:.VA - Essa opinião stá expressa, e a esse respeito nem V. Ex. nem nenhum membro da commissão fez uma affirmação positiva.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - A affirmação positiva que eu faço
é a seguinte ou a opinião do presidente do Banco é contraria a este
projecto, elle está então em desaccôrdo com o governo que o nomeou,
ou ella é favoravel.
Se elle não está de accôrdo, provavelmente amanhã, quando
vierem as informações, estas já não servem, porque será outro o presidente do Banco, porque o actual é bastante digno para não se conservar mais nessa posição. Si, porém, elle está de accôrdo com o ministro e este já revelou a sua opinião, não são necessarias mais informações.
O SR.· RosA E SILVA - Então V. Ex. recusa a opinião escripta,
por conjecturas ?
O SR. RAMIRO BARCELLos - Não recuso a opinião escripta por
conje-0tura; mas quando foi ella escripta? Muito ant~s do Ministro no&
dar as informações que fizeram a base deste projecto.
O SR. LEITE E ÜITICICA - E antes das manifestações dos accionistas na assembléa geral.
O SR. LEOPOLDO .DE BuLHÕEs - E o nobre Senador por Pernambuco não cogitou dessa manifestação dos accionistas.
O SR. RAMIRO BARCELLos - Não cogito disso; estou tratando do
requerimento em si e mostrando que, si ha necessidade de adiar este
projecto, ella não está fundamentad a neste requerimento, porque a
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do presidente do Banco, ou a demissão da Oommissão .
O SR. RosA E SILVA - VV. EEx. collocaram a questão nesse
terreno ...
O SR . RAMIRO BARCELLOS - Nem o terreno póde ser outro ...
O SR . RosA E SILVA - Não tem razão nenhuma.
O SR. RAMIRO BARCELLos - Porque o projecto · vem apresentado ...
O SR. RosA E .SILVA - Não ha nisso desconsideração á Oommissão.
O Sn.. RAMIRO BARCELLOS . . . depois de ouvido o ministro
respectivo. Portanto, como quer o nobre Senador que se diga: Ouça-se novamente o ministro?
O SR . RosA E SILVA - A duvida versa sobre o art . 1.5 da lei de
23 de setembro de 189S~
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Tratarei disso quando se discutir
o projecto. Por emquanto, estou discutindo o requerimento.
O SR. RosA E SILVA - Pois é um elemento essenci.a l para a discussão . Não o interromperei mais, porque a questão não póde ser
discutida em apartes.
O SR . RAMIRO BARCELLOS - V. Ex. d_á-me muito prazer esclarecendo a disc;ussão com os seus apartes.
Dizia eu, que collocava a questão neste terreno, por ser elle o
unico legitimo.
O SR . LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não ha outro .
O SR . RAMIRO BARCELLOS - Si a informação da Oommissão de
que ella conferenciou com o Ministro, e de que elle está de accôrdo com
este projecto, não ser ve, e si tem de se pedir ao Ministro que informe
por escripto o que o relator já disse da tribuna, eu acceito a votação
do Senado, mas acceito-a como uma demissão da Oommissão .
. O SR. RosA E SrLVA - Assim, fica registrado, como elemento historico de interpretação, que o projecto importa a revogação do art. 15
da lei de 23 de setembro de 1893.
O SR. RAMIRO BARCELLos - Quando . se discutir o projecto, acceitarei a discussão com V. Ex. nesse terreno, e mostrarei ...
O SR. RosA E SILVA - Mostre, ao menos qual o pensamento da
Oommissão.
O SR. RAMIRO ,BARCELL-Os - . . . que V. Ex. não tem razão nenhuma. Por emquanto não vamos ás disposições da lei; vamos ao requerimento, que V. Ex. apoiou, apresentado pelo nobre Senador
pelo Pará.
·
· A Oommissão affirmou que ouviu o Ministro, e o requerimento
quer que o mesmo Ministro seja novamente ouvido.
A Oommissão acceita a decisão do Senado, mas não póde ficar
considerando-se com a confiança do mesmo Senado, depois dessa decisão.
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O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A passagem elo requerimento
importa a demissão da Commissão.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Quanto á 2ª parte do requerimento,
sobre a audiencia do presidente do Banco da Republica, nós não estamos autorisados a desconsiderar o Ministro da Fazenda, mandando
que um empregado que lhe é subordinado venha confirmar aquillo que
o Ministro affirmou ser a opinião do Governo.
Debaixo deste ponto de vista, voto contra o requerimento do honrado Senador pelo Pará; o Senado, porém, decidirá como entender.
i&llJ'.tM

O Sr. Justo Chermont (1) - Sr. Presidente, desde que o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul collocou a questii.o no pé da
confiança, corria-se o dever de retirar o meu requerimento i e si não
o faço, é porque está prejudicado, pelo facto de não haver numero
para ser votado . Devo, porém, declarar que nunca me passou pela
~ente desautorar a Oomrnissão do Senado; acreditava piamente nas
palavras do honrado autor da Comrnissão, mas continuava em meu
espirito uma duvida, a respeito da qual S. Ex. não me satisfez completamente e esta duvida era, si o Banco da Republica tinha desistido
do privilegio que tem no seu contracto.
O Sa. GoMES DE CASTRO - E' preciso uma nova assembléa geral.
O .SR. JusTo ÜHERMONT - Em virtude da lei de 1893, foi feito o
contracto, concedendo privilegio ao Banco da Republica.
O SR. SEVERINO VIEIRA - A lei é um meio, e quem faz a lei tem
direito de revogal-a.
·
O SR. JusTO ÜHERMONT - .A lei de 1893 autorisou o contracto;
este existe em virtude dessa lei e nós não temos o poder de rnsgar esse
contracto, desde que o honrado relator da Comrnissão não pôde nos
declarar si a maioria dos accionistas do Banco da Republica renunciam esse privilegio.
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se a discussão .
O Sr. Presid·e nte declara que, não havendo numero para votarse, fica prejudicado o requerimento.

SESS.!O DE ô DE AGOSTO
O Sr. Ramiro Barcelfü11 - O orador foi com o Dr. Ra:r;igel
Pestana e outros o primeiro, na sessão de 28 de setembro
de 1891, a levantar a idéa da encampação do meio
l 0 f:i1»c. do pro- fiduciario, circulante no paiz.
Jecro
' Faz o historico das emissões febrilmeIJ.te lançadasi na praça em virtude do decrto de 17 de ja· ( 1) >Este discurso não fo i revisto pelo orador.
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neiro de 1890, e como se compromctieu a reSiponsabilidade e o credi to
do Estado, abrindo mão dos lastros respectivos, que, de substituição em
substituição, foram reduzidos ao amontoado de papeis que não teem
curs-0 e não servem para depositüs. Prova como foram realisadas as
apprehen sões que então fez, ao · contrario do optimismo favoravel ás
largas: emissões de tal modo effo ctuadas.
O orador aborda a face da quest ão relativa á entrada e sahida
de capitaes no paiz, que significam, a seu ver, movimento de importação e de exportação, e en tr a em nova ordem de considerações, attinentes
á balança commercial, que não nos é favoravel, como quer affiançar
o honrado Senador por Alagôas.
Mas a questão principal é outra: o que se quer s;aber é si convém
ou não manter ess'a ci r culação fidu ciaria, ou sob o credito dos estabelecimentos b ancarios que a atirar am á circulação, ou passando directamente para o credi t.o do Estado.
O orador, an tes: de tudo, externa. a opinião de que a nossa deprnssão cambial está muitos pontos abaixo do que devia ser. Lembra que
nos aunos de 1894 e 1895 a no ssa exportação orçon por 38 ou
39. 000. 000 ele libras est.erlinas, cifra muito approxirnad a da realidade; a noss•a import ação, pelos mesmas .dados conhe cidos, foi a
35. 000 . 000 de libras. A sobra não •dá para supprir os deficits daquelles annos, provenientes de t udo qunnto tem ele ir daqui em capital
para a Europ a, como o orador demon stra longamente . Os calculos,
porém, mais rigorooo s que se possam calcar sobre esses dados, não
induzem a nma taxa cambial infe rior a 18, quando a verdade é que
no& flgella um ca mbio a 9.
As causas desta expressflo extraordinaria são:
1°, o abalo profundo soffrido pelo credi to dos estabelecimentos qn e
teem a resrponsabiliclade elo dinheiro que gyr a em no s,sas praças; e esta
é a causa prin cip al. A rm tra reside, 1sem duvida alguma, na circums.tancia de ser o cambio no Brnzil exclusiYo á praça do Rio de Janeiro;
t odas as m ais praças export adoras fazem cambio com os telegrammas
dos estabelecimen t os ban cnrios d aqui; circum stnn cia essa que traz
necess ariamente uma perturbação extr aordinari a, occasionadora da
baixa, como o orador passa a explicar desenvolvidamente .
Na apreciação do p1ou lem:l a re~olvc r, em yista elo jogo e ela especulação infrene, verifica dos em nosso mercacto cambial, o orador
recorda os erros da admini8tr ação publica, inspirada no illusorio intni_to de sanar, a golpe.s de decre to, ma les .t ão gra,·es como os que aca bou de exp ôr ao Senado.
Para remediai· a situ açã o. é preciso, a todo o custo, ter-se uma
ren cb superior ú despeza, p nr a cqui lib l':n o 01·çamen to e t er uma
sobrn.
Augmen tn r os im postos não é possi vel, assim como é difficilimo,
impraticaYel mesmo, rndu zir as despezas, em um paiz novo, a necessit ar ele innumeros eleme nt os ele progresso, 1:oclos di spendio sos .
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Os recursos são de duas ordens, pal'a se muçlar a situação, u ns
dem andam muito trabalho e energia, muito tempo e sacrificios : são
os que resultal'ão fo rçosamente el a cobrança effectiva elas rendas da
Repub"lica, organisando-se um systeni·a ele arrecndação completamente
diver so do que temo s, desde a I ndependenci n .
O orador ampli a este ponto de seu discurso, citan do os factos
mais palpitantes de no ssa vida fi n anceir a, todo s em apoio da affirmação de que as rendas fe denies não at tingem ao gráo de nossas verdadeira s fontes tributarias .
O outro meio j á. foi indicado pelo on idor h a qu atro annos : é o
de cessa1·, ele uma vez, a :.moma lia de explorar o GoYerno uma estrada
de fe n o, como a Oen trn l, qn:mclo ou tro regirnen, nessa importa nte
via ferrea, t1'ar-11os-hia, com o termo de t an tos abusos e desastres,
uma nova er a lisongeira em nosso mu ndo fi nanceiro .
Depois de larg:i s co,nsiderações, o orador con clue, declar ando que
a encampação das em issões é mntt necessidade ul'gente, que, si . não
fôr feita agora , sel-o-ha para o anno Yindou ro, ma s atropelnd amente,
com gr aves pre:juizos parn as nossas :finan ças, resei·vanclo-sc o orado r
parn , Ha 3° discu ssfto, ackh1zir lJOvas consicle1·açõcs sobre es i·e magno
assurnp to, porque é mister que o Senado se convença do que acaba ele
sel' exposto, á luz de uma exper iencia ele longos annos, e de es1'11dos
p acientemen te foito s n a ma teria .
O Sr. Presidente - Oontinúa n discussão. (Pausa.)
Si não ha quem peça a palavra, vou encerrar a discussão . (Pa.n.ro. )
O Sr. Rosa e Si11va ( pelµ, o?·dein ) - Sr. P resid en te, a hor a está
11dian tada e o assump1·o de que se tra.ta é mom entoso.

O Sr. P l"e·sidenite - O Senado v ne começar a discu tir- um orçamento que já está inclui-do na or dem do dia de amanhft . Além disso,
são apenas 3 h cir as. N ão posso suspender a sessão porque ha numer o
.no recint o.
O S r. Lei-te e OH,l;1ci'ca (p.ela ordein ) - .S r. P residente, eu secun do o pedi do elo nobre senad or por P ernambu co e !orno a liberd ade
de fazer urna s obsel'\'acões .
Tem sido praxe no, Senado, em discussões impor l: :mtes, não conti nuar o debate depois ele uma cer ta hora, quando n~t0 lrn o terço de
sen adores no recinto, e V . E x. tem tomado o expediente de suspender e
adi ar a discussão p ara a sessão seguinte .
Quando o orçamen to , no Senado h a apen as o do Exterior ; os out ros ain da estão em discussão na outra Oamara.
A ques i:ão ·de que se trata é momentosa, não se póde nega r ; ha
orado res in script os, e até agora apenas se ouviu o discur so do nobre
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Senador pelo Rio Grande do Sul. O honrado senador por Pernambuco tem de tomar p arte no debate, e j á manifestou esta intenção.
Portanto, encerrar a 2 ~ discussão, antes desses oradores fallar, em uma
questão destas, não me parece conveniente.
V . E x. allegou, com m uita sabedori a, que o orçamento do Exterior está ' n a ordem do dia . Ora, como o parecer d.a commissão não modifica esse orça ment o, e não h a mesmo que modificar no orçamento
do Exteri or, Reria ta lvez conveniente p assal-o para o primeiro Jogar
na di scussão, deixando o r esto da sessão para se discutir esta materia
que é de tanta importaneia .
Parece-me que assim conciliavam-se os inter esses de adiantar o
unico orçamento que está no Senado, com a amplit ude que este debate
rnernce.
O SR. I{osA J<~ .SrLVA - Mesmo porque ainda não vieram os outros
orcamentos .
, O SR. I~Er'l'E E ÜITICICA - Nós quasi que não temos materia para
discutir; ha apenas un s pro:jeci:os de someno s importancia, o o mais
importante é jnstamentc este.
Portanto, com estas obsenações, ouso propôr a V. Ex. o adiamento da discu ssão, pelo aclürniaclo ela hora, seguindo-se assim o precedente,
vist.o não l1 aver quasi numero no recinto.
O Sr. Presi.demte -- O regirne11 t o é expresso: manda que a sessão dure 4 horas.
As sessões cos!"n marn começar meia hora depois de meio-dia; lrn
p ortanto, mei a hora ele t oleranci n porque, em rigor, as sessões devem
acabar ás 4 l j2.
H;wendo nrntcrias importantes na ordem do dia, e não havendo,
por falta ele oradores o en cerramento da discussão, pelo R egimento a
ciscussã o con tin uará. até que sej a esgotada a hora .
Urna ou outl'a vez se tem levantado a sessão quand·o falta apen as
114 r1e hora ou 20 minutos, e quando evidentemente 11ã.o ha tempo para
q11e o orador conclua as su as observações, on :fa ça o seu discurso .
Os 11obrcs senadore s podem~ escolher hora para os seus di scursos,
~n i.t s isso é i nconven ien te, desde que não se podem collocn r todos na
primeira hora que é n mais concorri.da quando estão prescn1es todos
os Srs. senadores:
Adoptaclo es l·e exped iente ou alvitre de suspend er n. sessão ás
;~ hot·ns, ·porque :1 materia é i.mpori:mte e lrn orndores in sc1'Íptos, teremos a rcprod11 cçii o disso dia ri.ari1en te, com g1·nYe pertnrbac:ã.o pa r::i a
ordem dos tr abalhos .
E' um incmweuicnie gravíssimo. Os outros oradores recl amarão a
mesma situação m ai s favoravel qu ando a tempo e hora do dia, e isso
h·arfr evicle1üemente urna delon ga mui.to mflior nn R clise nssões .
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do projccto e a discussão póde dnr-sc cm qualquer dos outros artigos,
versando sobre a rn~11.oria do projecl.o.
E' ainda a 2" di scussão, e os nobres seuado1·es t ecm tempo dr. sobra parn discuiir l argamente e des011volvcr a sua argumentação, em
hol'a mni s favoravcr.l e C'Om o l:Omparccimcnlo el e maior numero ,]e senhores scnrrclorns.
Nfto posso, porém, ndopt:n· o :1lvi lrc apresentado r.onl.rn d-ispos[ção
C'XJ.ncssa do Regimento. ( l'av,sci.)
O Sr. R.osa e SHva começa lamentando ter que abusar da nttençào elo .Senado em hora tão adeautacla, maximc tratando-se de materia tito arida corno a di scu ssfw de rnateria fin anceira. Mas o orador
é obl'igado a ·d esempenhar-se da obrigação que contrahm.
O orador inicia as suas observações confessando a sua surprcza,
sinão clecepçào, pel a apresentação do projecto. Não põe em cluv·icla o
patriotismo ela illustre Oommissão ele Finanças, e isso diz porque, co111,ando com a apresentação dessa reforma salvadora, viu um projecto
que J1acla mais é do que um paliativo, achando mesmo o relator da com missão que esse projecto não resolve cousa alguma, o qu e ainda ma is
Ju stifica a surpreza do orador.
O autor de um projecto, como o de que se trata, nào tem o direito
oe declamr ao Senado que o projec,to é deficiente. o que apparece
sem se achar funch1m entado e cuja discussão ia ser encerrada sem se
icvantar uma voz em sua defesa.
O projecto renova a questão ele encampação, idéa rejeitada em
1893, i.gnorrrnclo o orador quaes as rnzões ele ordem e conveniencia politica que determinam essa reno11açào, o que a commissão não diz.
O orador admira a facilidade com que entrn uós e em tão pequeno irnrnero de annos tem-se feito successiva s reformas e se pro})Õe 11ovas, trazendo irni. li citamente pam a discussão o credito nacional. Em to dos os paizes, qu ando se trata ele credito nacional, não só
0 Governo como as Oommissões de Finanças agem, com a maior
cau tela procurando cuidadosamen te evitar qualquer abalo. Di11erso procedimento segue-w entre nós, pois taes questões são trata·d a s de modo
indifferente.
O orador entende que no perioclo que atravessamos a questão bancnria não cleYe ser agitada, pois nos achamos no ultimo anuo de
legislatura e o par.lamento acha-se pensionado por mnitos t rabalhos
de natureza inadi avcl. A reforma proposta, pois, cstú arnca~nda de
ficar suspen sa e ningucm ig11ora. o grande inconveniente qu e dahi resulta para o credito do no sso prim eil'o estabelecimento ba11 ca1'io, corno
6 o Banco ela Republica.
O orador diz que não pócle ser acoimado ele suspeição, pois comÔitl'eu o decreto ele 17 ele dozembl'O qu e julgou inconstüucionl11, e sem -
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p re conclemnou a fusão que custou tantos milhares ele contos ao Thesouro Nacional sem t razer beneficio para o Banco do Brazil, o que
o orador demonstra, entrando em largas considerações.
E' passado, <liz o orador, pouco mais de um anno que se fez
essa reforma e a prova aind a não foi tirada. O que aconselha a modificação~ Julga o orador o projecto inopportuno e tambem não o
ach a legal, pois o orador se insurge contra a theoria ele oronipotencia
j1arlamentar. Um con tract·o, que o Poder Legislativo approvou, não
pó de ser rôfo pela vo11 ta de unica e cxdusi va do nosso poder.
O or::vlor pela venia para dize r que acha a redacção do projecto
defeituosa e imperativa o que detidamente explica, mormente na parte
o accôrdo entre o Governo e a directoria elo Banco .
1
Diz que se figure a bypothese de não ser acceita a reforma, sendo
porém o Governo obrigado a cumprir a lei do Poder Legislativo. O
Banro não se sujeita, o Governo impõe-H1e á força o decreto ele encampac:ão; dá-se forçosamente um rompimento de cmüracto e surge
o direi to á in dem nisaçãG.
O orador diz qu e acreclit.a que em principio o accôrdo existe; parte ela clirectoria do Banco, talvei: mesmo par te de acciouistas, considere
razoavel transportar a responsabilidade d.as emissões do Banco para o
Governo , o orado r entretanto leu, ao contrario elo que se affirma, em
rlocumento a8signn.do pelo lrnnrf1do presidente elo Ban co, estas palavr as:
!calvez fosse co1weuiente passar do Banco para o Estado as responsabi. liclades elas emissões, ficando, porém, garantidas ao B anco a preferen cia de privilegio para emittir e para o contracto d.e resgate do papelrn oeda. Por isso. entre tal affirmat iva e o accôrd.o, o orador uão põe
de lado a a.Ilu dida affirmativa..
P ela lei ele 23 ele setembro, o banco tem o monopolio de emissão
sobr.e lastro metalli.co, com a facul dade de emittir o duplo, o que consti.túe um {lireito preciosissimo de que um banco não póde abrir mão
voluntariamente. O orador entra em consideraçõe·s sobre a impori;ancia ela emissão e cita os pagamentos que por esse direito fazem b ancos cl11 Inglaterra, ela Belgica, ela .A.llemanha e da F rança, que, ul timamente 110 tratar-se ele uma lei a seu respeito, tem, segundo o parecer ela. commisRão ele fin anças ele que era presidente o notavel financeiro Leon Say, que exigiu que além elos serviços que prestava
o ban co ao Estado, adiantamento sem juros, etc., de pagar annualmente
2 .500.000 francos .
Si esta é a verdade e si a emissão é precioso direito, si o Banco
da Republica o tem garantido em seu contracto por 60 annos, como
acreditar que el1e se acha resolvido a renunciar a esta vantagem?
Não quererão os membros da Commissão apresentar emendas?
N esta conjunctura, .cumpre saber si a Commissão está ou não disposta a emendar o seu projecto, revogando explicitamente o art. 15
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da lei de 23 de setembro de 1893 . Si o consideram revogado, nenhum
pe1:igo occorre em explical-o.
O Senado precisa saber o que ha a votar, si simplesmente a passagem das emissões do Banco da Republica para o Estado, si alguma
cousa de mais grave e escuso, que o projecto não explica, nem define.
Surgem duvidas sobre leis claras; não é, pois, para cxtranhar que as
··bscuras suscitem 'mais perigosos equivocos.
Na qucst.ão sujeita é conveniente ser logico : si traspassa-se ao
Estad o a responsabilidade ela emissão, é preciso que lhe seja inherente
:i faculdade ele emissor, ou a ele contr actar com quem lhe convier qualquer emissão sobre la:tro metallico.
Sobre este delicado assumpto, accrescenta o oratlor, que são tão
elevados os interesses ligados ao Banco da Republica, é tão neccssaria
a cooperação clelle neste momento que a ameaça de liquidação do
Banco, emanada do Governo, não seria tomada a sério, caso este pretendesse impor áquelle arbítrio de qualquer ordem, ou mesmo a resolu ção prompta ele obrigações não solvidas.
O Banco estú habilitado a resistir ao Governo, e aquelles mesmos
que não conhecem in timamente os acontecimentos alli decorridos mo•<lernament-e não podem deixar de convir que as condições do estabelecimento teem melhorado e que o Banco ha prestado ultimamente relevan tes .s erviços á praça, como é co1istante do relatorio do sr. ministrn da Fazenda.
Ora, é manifesto que nesta conj unctura, quando não existe no
Brazil um banco de credito fi1'maclo, não é licito empenhar-se em
uma campanha ele diffamação contra uma instituição nacional, dirigida por homens dist.inctos, menos procurar applicar á situação medidas deficientes, que representam um palliativo e não servem senão
para desorganisar quanto ainda subsiste - bom ou máo.
Si não ha i·emeclio fiuancciro, efficaz e opportuno, sobretudo, apµelle a Oommissão ·de Orçamento para a verdade deste, para a economia e confiança nas forças procluctoras do paiz. O que, sim , não con vém de fórma alguma é cre<Jr agitações financeiras, formular projectos ele cuja efficacia os proprios autores duvidam, chegando-se ao
ponto ele inspirar no exterior hesitações sobre o credito nacional .
A situa ção real de um paiz precisa ele ser estudada e conhecida daquelles que se occupllm e entendem de finanças, ele modo nenhum, porém,
dos que a investigam para especular com as clifficulclacles de um
período dado. A especulação age tambem sobre a política, e .dest'arte
lle transforma em arma fonuiclavel contra as novas instituições e especialmente no estrangeiro .
,
Allega-se sem razão que no contracto ope1·ado entre o Governo
e o Banco da Republica, não ha para aquelle obrigação de ordem
alguma, visto como é elle o senhor ela emissão. Não ha doutrina mais
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perigosa. Quem tem u m .direito, exerce-o livremente até o momento
cm que o submette á condições, ou o alieno.
O prop rietaxio dispõ"' da su a }Jropriedade com0 bem quer e entende. Mas si transfere-lhe o uso e goso, está obrigado a respeitar o que
ha feito. Como, pois, acreditar que a omnipotencia parlamentar tenha
o direito de' intervir tão absolutamente que lhe seja permittido violar
contractos, arriscando assim o credito do paiz e a tal ponto que difficil
E'e torn a pactuar com quem procede tão imprudentemente ?
Mas, do acl.o de dictaclnra p:ularn ent.ur, rnsultariam, porventura,
grandes vantagens para o paiz?
E' a enc11mpação uma medida salvadora ? O resgate do paIJelmoeda é p6nenturn a solução da crise fin anceira que assoberb a o
Brazil? Ninguem o pretenderú .
Entre a emissão fcil".~ por um banco e a que é operada pelo Es~a<lo, não h a hesitar a emissão bancaria -é preferível. A emissão
bancaria subsiste sob a gar antia de um lastro, tem limite fi xado em
kii e por ultima garanti.a u carl:eira do banco.
Não acoú.tece o mesmo, é eviden te, com a emissão do E stado. O
Governo, com a facilidade de r ecorrer ás emissões, abusa dellas, elle
não é passível de fiscalisa.ção segura e efficaz.
No caso vertente, a questão reduz-se ao seguinte: a valorisação
das notas em circulação actualmente está garaut.icla por a.polices o ouro elo E sta.do, com a responsabilidade elo Estado, logo o facto
ele deixarem ellas de ser notas elo Banco da R epublica e passarem a
ser notas do Thesouro, ele modo algum lhes augmentam o credito ou
as valorisam .
Passando a 011 tro ponto do projecto em discussão, o que se refere
ao resgate do p a pel ~moeda, o orador pondera que não depende elle absolutamente da encamp ação. O resgaJe póde ser effectu ado por operações ele crnd it o externo, até mesmo por verbas orçamentarias. Daqui
deduz-se que a proposição é clispensavel.
Após varias considerações sobre o credi to, prosperidade e pro<lucçãp do paiz, eq uilíbrio de importação e exportaÇão e suas consequencias, refere-se o orador ao art. 3° elo proj ccto. As a.polices, diz,
são inalienaveis, co nstituem gara:ntia do lastro da s emissões , que pretende-se passar para o Governo; ora essas a polices devem ser annulladas e já deveriam ter sido desde que a lei ele 23 de setembro ele 1893
mandou emitti.r novas para substituir as primeiras. As apolices, pois,
!"!ão podem volver á circulação .
.Si se o fizer, coi1stituir-se-ha um emprestimo disfarçado, uma
nova emissão.
Taes são as considerações com que acredita haver fundamenta do
o seu voto contra o projecto, nem quer abusar .mais tempo el a beneV"olencia dos que o teem ouvido, por se achar muito adeant acla a hora
dos t rabalhos do Senado.
Fica a .discussão adiada pela hora .

-

190 -

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO
São lidas, apoi adas e posta:; conjunctamcnle em discussão as seguintes emendas.
Si fôr approvado o projecto:
Accrcsccn te-sc ao paragrapho uuico do art. 1°: Ficando tambem
t:lxtincto o direito exclusi1co ele emissão ele notas ao portador. conferido ao Banco da Republica do Brazil pelo arEm.endas
tigo 15 ela mesma lei ele 23 ele setembro ele 1893.
Sala elas sessões, em 7 de agosto -de 1896. R osa. e Silva . . L J usto Oherniont.
Si fôr approvado o projecto:
Accrcscente-se onde convier: as a polices actualmente existentes
no Thesouro, lastro das emissões banca rias, de jnro de 4 º\º, ouro, serão annulladas.
Sala das sessões, ein 7 de agosto ele 1896. - Rosa e fülva. - Jit,Sto
Ohermont.
O Sr. Leite e Oitíciica lamenta, a exemplo do illustre senador
por Pernambuco, ter absoluta necess.idade de tomar a palavra sobre
o assump to cm discussão, cansando a attenção elo Senado em materia
já classificada ele aridn, e de certo não muito mne11a para quem ouve.
Pede aos seus coll egas qne não considerem jámais offensivf1S expressões vehemcntes, muitas vezes asperas, que possa proferir e que são
simplesmente inspiradas pel a convicção, porventun1 , pel :1 paixão
com que estuda e di scute materia que tanto o interessa.
Iniciando as suas reflexões, entende de seu dever declarar que
não julga o projecto capaz de resolver a questão financeira, que assoberba o paiz, pois que elle não é sinão o primeiro passo para um
tal intui to~ visto 'corno ·e lhe afigura que nenhuma ten tativa de outra natureza será coroada de exito, sem que antes o Thesouro Nacion_al assuma inteira e exclusivamente a responsabilidade das emissões de papel-moeda em circulação. Aprovei ta a opportunid ade para
protestar contra a injusta imputação, attribuida á Commissão de Finanças, de pretender esta, prejuclicar ou diffamar o Banco da Republica. Soa-lhe mal aos ouvidos semelhante phrase, que, aliás, não é
sinão a reproducção descompassada <los acontecimentos de 1892, quando elle orador fez parte da commissão do mesmo genero na Camara
dos Deputados. Hoje, como hontem, acredita que a passagem d:a emis-
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são para o Governo não aggrava a sorte do Banco da Republica. A
responsabilidade da emissão excede de muito o lastr o deposit ado no
Thesouro, assim que· esse estabelecimento se allivi aní. de enorme peso,
si o projecto fôr convertido em lei.
No momento em que se retirar do Banco da Republica o excesso
das emi sRões bancaria S,!, essa iinstituição não terá com o Goivenio
ou tras relações sinã.o as referentes ao pagamento de su a divida, tornnr-~e-ha um verdadeiro banco el e descontos, como o foi o Banco do
Brazil, no período mais pl'ospero qu e atravessou.
E ' preciso val orisa r a rnoecb cir culante bancaria, e is to se não
llOmeguirá. sem sncri.ficio s ela parte elo Thesouro Publico, e, portanto,
da 11açã.o brazileira. Ora, eRta não pócle rn r compellicl a a novos oniis.
em favor de instituições particulares, qu e já estão graYadas ele an1ltada divida para com o erario publico.
A. emissã.o é u m direi to qu e pert011 ce no Estado Sober ano , e que
e$te póde delegar a um instituto commercia l, mas para concedel-o
necessario é que o concessionario se obrigue a resga tnr as notfl.s que
lhe forem levadas ao troco ou a deixar no Thesouro quantia E:quivalente e capaz de garantir os comprom issos crca·clos pela lei do con tr acto .
Referindq-se, por virtude ele um aparte, ao onn s ,que tem de pE.snr
~ obre o Estado, assumindo a respousabili<l acle das nof·as emitticlas pelo
ba.nco, actualmcnte desvalorisfl.das, diz o or ador qne o Estado não
ha ele accei tal-o ,5ern reciprocidade.
·
O B anco, que não pagou em rnoedn , corno acontece em todos os
paizes, o direito de em ittir, quer rese1Tar esse direito para exer cel-o
no futuro; mas nesse caso, qual seria ::i compensação para o E sta do
que chama a si a responsabilidade que pesa sobi:e o b::inco, e vae dar
valor ás snas notas desvalor i.sadas?
R esponde ao nobre Senador por P ernamburo, que clissr. produzi.rem as palavras elo orador a baixa do cambio, que neill as suas palavras nem as do nobre senador podem influir sobre o cambio; o que
faz a baixa do cambio é a desvalorisação do papel ; tão pouco 11ão
influe nessa baixa a balança commercial, como se viu cm 181 6, na Inglaterra, quando alli se discutiu sobre a dcsvalorisação ela moeda.
Depois de considerações, mostrando que a entrada do papel na
circulação produz a baixa , elo mesmo modo que a retira da produz a
alta do cambio, pede o orador, no fim da hora, que lhe se ja conservacl;a a palavr a, para concluir o seu discurso na sessão seguinte.
A discussão fic a adiada pela hora, conti.n uando com a pal avra o
Sr. Leite e Oiticica.
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SESSÃO DrE 8 DE AGOSTO
O Sr. Leite e Oiticiica - Proseguindo na exposição dos seus
argumentos a favor do projecto, vem demonstrar que:
~ º, o papel-moeda é a causa unica do mal financeiro que assoberba
o pa1z;
2°, que nunca tivemos nem podemos ter balança commercial, theoria hoje repellid a pelos mais nota veis mest res em finança s ;
, 3°, que o papel-moe da é a causa da queda elo cambio, pelo desequilibri o entre a impor tac:ão e a exportação;
4°, que es. e equilíbrio não póde ·EN restabelecido por causa da
p;rancle ma 8-'3a ele p;.i pel desntlorisado qne aLarrota o mercado.
Para o or::iclor ol'tc a~suropl.o tem consfrtuiclo motivo de uma propaganda tenaz cm que não <lPspja nnefecer, pois acredita estar prestaudo um sen-ic:o ao p1iz. 1\csrn ;;cutido 11prcsentou um projecto que
não foi acceito i1e111 pelo Governo nem pela Oommissã·o ele Finanças.
Mas, como sua s idén s julga-elas r ad icn.es e inconvenientes foram
ri:pelli clas, pede que seja rs ~e projecto publicado nos annaes para que,
em futuro tah'ez não mui remoto, qmmdo a contingencia das cousas
forçar os poderes pu blicos · adoptar, como salvaterio, aquillo que hontcm rejeitava por inconveuie1üe, alguem faça ao orador a justiça de
reinvidicar-lhe a pa temidade d aquell as id-éas.
Desde 1808 as necessidades da circulacão monetal'ia servem de
pretexto para jnstificar o papel-moeda e bem poucos podem seriamente an1liar os !"acrificios que elle tem custa do ao paiz.
Mostra qu al era a si tuaçã.o econoroica e monetaria naquella évoaa,
fazendo cii:cmnstanciado est.nclo historico do meio circulante allemão.
Cita a opinião clR diversos cscriptores do tempo, condemnando as
medidas postas em pratica e mostra que ainda hoje muita gente as defende; são velha-s, mas são \erdadeiras . Descreve a origem elo B anco
do Brazil em f·oda a sua evolu ção financeira, affirmanclo os seus argumentos na opinião ele muitos p nli tico s notaveis do imperio.
Depois de haver reproduzido as opiniões ele Go.shen e de Leon Say,
sobre o assumpto, explica o orador por que razão o café baixa quando
o cambio sóbe, resultado contrario ao excesso ele importação.
Quando o commercio internacional se faz na mesma moeda, a cliffcrenqa entre a importação e a exportação se manifesta pela baixa elo
stitue e representa o primiro passo da reorganisação financeira do
ouro em pagamento.
O oràdor termina as suas observações. repetindo quanto ha dito
sobre o projecto - approva-o, Ainda que deficiente. porque elle constituo e repre-senta o primeiro passo da reorganização financeira do
paiz.

O Sr. Leopoldo .d1e B-ulhões - Deixou de comparecer á sessão
de hontem, impedido por ligeiro incommodo . de saúde, que o impede
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ainda hoje de occupar por muito tempo a tribuna. Não ouviu o discurso do nobre senador pelas Alagôas; não sabendo por isso se repetirá argumentos produzidos por S. Ex.
R espondendo ao noln·e. senador por Pernambuco, quo 0onsiderou
precipitado o pro cedimento da Oommissão de F inanças, disse o orador que a Oommissão meditou por mais de um mez nas medidas que
tiilha ele apresentar ao Senado.
·
Referindo-se á rejeição pelo Senado ela proposição relativa aos
!astros bancarias; · mostra o orador a i.mportaneia dessa votação, e a
sua significação; referindo-se á inscripção das a polices onro em nome
do Banco, expõe a opinião do Sr. ministro da Fazenda, a quem a commissão ouviu por muis de uma vez, e que declarou que o Governo não
se sentia com força para ir além do plano const.au te da mensagem do
Sr. Presidente da Republica. Serão as palavras dest.a mensagem as do
Sr. ministro da :Fazenda, ao; do presidente elo lh:nco ela Hepublica
e a inação votada por unanimidade pelos acci.oni8tas, pedimlo a eiicampação pelo governo elas notas bancarias, pa·ssando a per tencer ao
Thesouro os lastros deposita dos .
Fazendo considerações relativas ií. questão ela mi.idade o qa plur alidade do s bancos, clá o orador os rno1i.vos por que a Oomruissão deixou de tratar dessa. ma.teria, e lê um topico ela mensagem do Sr. Presidente da fü::publi.ca, para o qual pede a attenção do Senado, porque
mostra esse topico a opinião cio GoYerno. Não só este, como o minis tro ela. Fazenda, o presidente do Banco da Hepublica, a assembléa
geral dos accionistas e a opinião t riumphante nas votaçõe·s querem e
pedem a encampação.
O orador refere-se aos effeitos conciliadores elo· cleerel:o de 17 el e
dezembro, e diz que a cncampação esl·(L feita, mas existe 111 ai;cnrad:.i,
á vista do ar t. 8° ou 9° da lei de 23 el e novemb ro de 18!)3 ; o projecto,
pois, que se discute, não encerra novidade; vem apenas regnlarisar o
facho .
Trata depois o orador dos effeitos uegativos da lei ele 23 ele novembro; da substituição elo papel bancaria, que o B anco não consc-guiu faze r apezar de tres prorogações ele 12 mezes cada uma, e elo
rnrviço da divida, que tamhern o Banco não fez, mostrando que só o
Estado o poderá fazer.
Considerando melhor qne a do .Est ado n. circulação banearia,
quando conversível, e r econhecendo que o resgate do papel uão depende ela encampação, mostra comtudo o orador que o serviço, como
f:Stá regulado no projecto, produzirá melhores resuhados.
Fatigado, suspende o seu discurso, resolvido a. tom·ar de noyo a
palavra no proseguimen!:o ela ·discussão.
Ninguem mais pedindo a. palavra, encerra-se a discussão.

-

194 -

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO
V at ação em 2ª discussão do projecto do Senado, n. 17, de 1896,
declarando que o Thcsoui·o N acioml assume a responsabilidade exclusiva do s bilht;tes banca rios actu a l mente em circulação na RepuLlic:a : .Passando a pertencer-lhe os lastr os depositados em gar antia dos
mesmos bilhetes .
O Sr. Pres id ente declara que va c submctter a votos, salvo as
emendas que ll1 e foram offei:ec ielas pelos Srs. Rosa e Silva e Justo
Ohermo11 t.
Votação
E' posto a votos e ap prov ado o art. 1º, salvo
a cm encla seg1.ün te :
Si fôr approvaclo o projecto:
Accresccnte-se .ao paragrapho unico do art. 1°: Fi cando tambem
L,xtincto o direito exclu sivo de emissão de notas ao portador, confeJ'ido ao Banco da Republica elo Brazil pelo art. 15 da mesma lei de
23 de setembro de 1893.
Sala das sessões, em 7 de agosto de 1896. - Rosa e 8ilva.

Insto Cher?1wnt.

Posta a votos é approvada a emenda.
Posto a votos é approvado o art. 2°.
O SR. PRESIDENTE - Vae-se pTOceder á votação do art . 3°.
O SR. RosA E SILVA - Salvo a emenda?
O SR. Gmrns n:E ÜABTRo - Não, senhor .
O Sn. RosA E SrLvA - Salvo a emenda. Creio que foi esta a
declaração da Mesa .
O Sr. Presidente -

Vae-se proceder á votação.
O Sn. RosA E SILVA - Peço a palavra pela ordem.
O Si\. . PRESIDENTE - Não póde interromper a votação.
Posto a voto s é approvado o art . 3°.
O SR . PRESIDENTE - V ou ler a emenda. (Lê) .
O Senado vac pronunciar-se sobre esta emenda.
O Sr. Rosa e SUva R equeil'o votação nominal s.abre esta
emenda.
Posto a votos é approv a d~.

O Sr. Presidente - Attenção.
A emenda affect"a apenas a lettra a elo art . 3°, e a votação 1lo
artigo com todas as lettras que se lhe seguem não podia prejudicat
a emenda.
Vae-se votar a emenda, que é a .seguinte (lê):
Si fõr approvado o projecto:
Accrescente-se onde convier: as apelices actualmente existentes
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nó Thesouro, lastro J.as emissões bancarias, <le juro ·de 4 %, ouro,
serão annulladas .
S ala das sessões, em 7 de agosto ele 1896. -Rosa e Silva.-JitSto
Cherrnont.
Os Sr s. Sen ado1»3s que approvarem responderão á chamada sim
e os que votarem em sentido contraTio rnsponder ão não .
Procede-se á ch ama<la e respondem sim os Srs. Antonio Baena,
Ju sto Chermont, J. Catunda, .Toão Cordeiro, Jôsé Bernardo, Rosa
o Silva, Messias de Gusmão, 1los!l Junior, Do mingos Vicente, Quin tino Bocayuva, F ern ando Lobo, Aquilino do Amaral, Vicente Machado, Júlio Frota e R amiro B arcellos ( 15) ; e não os Srs. J oaquim
Sarmento, Francisco Mach ado, Cost a 1\.zevedo, Gomes de Castro,
.João Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira , Cruz, Almino Affonso ,
Oliveira Galvão, Abd on Milanez, Almeida Barreto, J afio Neiva ,
J.,eíte e Oiticica, Leandro M aciel, Severino Vieira, V irgílio Dnmazio,
Gil Goulart, Gonçalves Chaves, Paula e Souza, Momos Barros, Leopoldo de Bulhõcs, Jºoaquim de Souza, Caiado, Arthur de Abreu,
Gustavo R ichard (26) .

O Sr. Presidente - A emenda foi re jei tada por 26 votos,
contra 15 .
Postos a votos são successivmnente ap provados os arts. 4° e 5°
do projecto.
E' o projeeto, assim emendad o, aidoptado p ar a passar á 3" discussão, indo antes á Commissão de F in anças p ara redigil-o, de accôrdo com o vencido em 2" .

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO
A Cornmissão de F inanças, á qua l foi pre. ente o projecto elo
Senado n. 17, de 189 6, para redigil-o para 3" discussão, ele accôrdo
com o vencido em 2°, offerece á consideração do Sen ado a seguinte
reclaccão :
Ó Congresso Nacional decreta :
Art . 1. 0 O Thesouro Nacional assume a responsabilidade exclusiva dos bilhetes bancarias. actu almen te em circulação n a Republica, passando a pertencer-lhe os lastros dcpoR ed.,acçâ'o para 3" sitados em gar an tia d os mesmos bilhetes.
cl'i.scassão
PRragrapho u nico . Fica extincta a faculcla:de emissorn concedida a instituições bancar ias por leis anteriores e concentr.ada no B anco ela Republica do
Brazil pela lei de 23 de setembro de 1893, · e bem assim o direito
exclu sivo de emissão ele notas ao porü1clor, conferido ao mesmo Banco
pelo art. 15 eh ci tn cln lei.
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Art. 2. º O Governo substituirá os bilhetes bancarias, ora em
.
circulação, por notas do Thesouro Nacional.
Art. 3. 0 O Governo procederá gradualmente ao resgate do papelmoeda com os seguintes recursos :
a) product o ela venda elas a polices actualmente. existentes 110
Thesouro; lastro elas emissões bancarias;
.
b) prestações annuaes com que o Bai.1co da Hepublica entrar para
o pagamentn de sua divida ao Tfuesouro, na fórma e c.ondições que,
·de accôrdo com o Banco, o Governo fixar para a liquidação da mesma
divida;
e) consignações annuaes decretadas para esse fim no orçamento
Art. 4. ° Fica o Governo autorisado a rever os estatutos do
Banco, pondo-os de accôrdo com a presente lei e fazendo nelles as
'
modificações que julgar . convenientes.
Paragrapho unico . O Banco da R epublica do B1·azil entrará no
rngimen commum logo que o seu debito para com o Thesouro, inclusive a emissão de bomf,8, ficar reduzido á quarta p arte do actual.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Sala elas Oommissões, em 11 ·de ago sto ele 1896.- João Pedro,
Presidente . - Deite e O.iftic~ca.-G-ornes de Oastro.-J. J oaqurim de
So·nza.-Leopoldo ele Bi1Jlhões .

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO
3" discussã.o elo projecto elo Senado, n . 17, de 1896, declarando
que o Thesouro N acion·al assume a responsabilidade exclusiva dos
bilhetes bancarias actualmente em circulação na Republica, passando
n pertencer-lhe os lastros ·depositados em garantia elo s mesmos bilhetes .
EntTa em discuss:ão, mdigiclo de accôrclo com o vencido em 2°.
São lidas, ·apoiadas e post as conjuntamente em discussão ns seguintes eme11'das:
Ao art. 3°:
Emendas
Substitua-se pelo se,guinte:
O Governo reorgamsad o lasiTO metalli co
elas emissões com os '>eguin tes recursos:
Ao art. 4 . º
O Governo convidará o B anco a modificar os seus est atutos,
pondo-os ele accôrclo, etc. ( como no projecto) .
Paragrapho unico. Na r evi sã.o elos estatutos ficarão restabelec id~s as relações especia es entre o Governo e o Banco, quanto á fiscalisação por parte daquelle, e determinadas as concli ções em que deYe
o Banco entrar no regímen commum.
S ala ·das sessões, 18 de agosto ele 1 96. -Ranii1·0 Barcellos.

O Sr. Fern an'do Lobo - Sr. Presidente, por ter estado incomn;iod ado, não pude t omar p arte na 2" discussão deste projecto, não
só p ara justificar as restricções com que o assi3• 'disc11lssão do gnei, e ter :i honra ele apresent ar ao SAnado a
projecto
respectiva emenda, como tmnbem para protestar
contra algumas arguições injustas e acres, que
foram aqui proferidas contra a lei de 23 de setembro ele 1893, e
contra o Banco da Re publica do Brazil, instituição de credito que
relevant.es se1Tiços 1c111 prestnclo, como eoufo~sou o Sr. ministro ela
F azenda no seu rehtc l'io, não só á pr aça como ao Governo, serviços
que, n a actualidade, ainda são observados por quem acompanha o
rnovimento ela praça, e o estado af-flictivo em que ella s0 acha, quando
é sabido que é o Banco da Republica quem soccorre á lavoura na situação clifficil que elb ntraYcssa, por meio do desconto ele ,:uns lctrnf.<,
mediante o endosso dos commissarios.
No projecto que orn se deba1·e 'lciu á -discussão o hist orico da lei
de 23 de setembro de 1893 . V . Ex., S r. P residente, pennit1irá que,
tendo eu feito parte elo Governo ne3sa occasião, venha rebater nlgumas das arguições que foram l ançadas, e tambem restabelecer a
verdade historica .
E' certo que a Commissão ele Orçamento cl a Camara dos Srs .
Deputados e a Commissão de Finanças elo Senado foram ao pa lacio
Itamaraty expôr a situaç.ão gr ave em que se achavam as nossas finanças. O Chefe ·do Est ado limitou-se a ouvir toda a exposição, com a
attenção que ella merecia . Achava-me presente com outros collegas, e
posso dizer que a maioria clelles limitou-se a ouviT . Conseguintemente, não se póde affirma r que a opinião do Governo naquella
occasião fo sse contraria á encamp ação .
O Sn.. LEITE E ÜITICA - O ministro da Fazenda e o Sr. Serzedello mostraram-se favo raveis ao projecto.
O S1i. FERi'ü\NDO Louo - Mas todos ·os ministros, não.
E' certo que, quando se debateu posteriormente a questão financeira no .seio elo Governo, eu me oppuz a que se fizesse a emissão ele
bon11s e ao modo por que se conver tiam os lastros do s bancos.
O S1i. LmTE E ÜITIOICA - A Commissão 11ão fa llou nisso .
O Sit. FmRNANDO LOBO - Eu me refiro á discussão no seio do
Gabinete, em que eu impugnei a emissã.o de bonu.s e a conver são do s
lastros. Neste ponto fiquei isolado .
O Chefe do E s1ado, porém, tendo em attenção as circumsta ncias
grnves que rocleiavam o Governo, as difficuldacles de toda a ordem
que o sobrepujavam, sabendo perfeitamente, com o tino que possuía,
que, si não se fizesse a fusão elos Bancos, n a voragem que havia de
tragal-os, não se podia calcular o gráo ele males que acarretaria, não
hesitou de modo nenhum em amparar a sit1rn ção e expediu o decreto
ele 17 de dezembro de 1892 .
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E ' muito focil, depois de passado·s tres annos, quando os males que
se esperavam não se deram, por cau sa da medida tomada, é muito
facil, repito, censurar aqui, muito commoclamente, essa medida.
E' preciso que não .se tenha a responsabilidade do Governo, para
que se veja uma situação difficil, um verdadeiro krnlc proximo a.
produzir-se, e se hesite em tomar medidas energicas para combatel-o,
querendo assim ter a gloria do poeta: "Irripavidmn ferrient 1'Uinre.
Aquelles que pretendem clerruir o Banco da Republica, estabelecimento de credito onde se acham entrelaçadas a fortuna publica e
a parti cular, fa zem mais mal a sua Patria elo que o grego que ateou
fogo ao templo, para qu o seu nome passasse á immortalidade.
Que o Chefe el a N ação fez bem em promulgar o decreto ele 17 de
dezembro o Congresso o disse, 1:into que o approvou, com ligeiras
modificações .
O SR. I.EIT E -E Üf'I'ICICA dá um aparte .
O SR. F1mNANDo Lono - Mas é certo que o Congresso o approvou, e os males, qne então se esperav am, não se deram até hoje.
Si, tendo passados tres anno.s, se reconhece a inconveniencia da
lei; si se pretende reformal-a, qual era o ensejo melhor que se offerecia ao legislador sinão este, em que o proprio Banco ela Republica.
se propõe a concorrer para a reforma da lei?
Como é que se aproveitou esse ensejo quando o Banco da Republica era. o primeiro a vir ao en contro do legislador?
Foi fazendo as mai s acres censuras á lei de 23 de setembro e
ao proprio Banco ela. Republica; á lei ele 23 ele setembro, dizendo-se
que foi o maior a ttent a.do que se praticou neste paiz.
Senhores, poi s um legislaclo1· pócle .declarar, de uma. destas cadeiras, que um a lei, qualquer que ella seja, é o maior at ten taclo pratí cnelo neste paiz ?
Onde está o respeito á lei?
Al ém di sso, o lrg islaclor qu e censuron assim a lei _não pocli:1
deixar ele modo nenlmm ele rtceusar rtp aixon adarncnte o Banco <ln
Rep11bli ea, fazendo cont.ra clle mn :famoso libello , indo até o seu
balan ço, stygm atisando-o, p orque elle o modificou d<' a.ccôi·clo com a
lei.
Senhores; o B anco ela Republica foi constituído pela lei de 23
de setembro, que mandou converter os l astros pelo processo que estabelece ; isto é : a lei declarou que as a polices ouro e o ouro existen1e
seriam convertidos. no c: nmbio determin ado; que est.a quantia, qualquer que ella fosse, Yen ceria os juros el e 4 % ouro, até a concurrencia elo valor da emissão, isto é, 840. 000 :000$000 .
I sto nunca se fez; est a operaçã.o contid a na lei nunca se realisou,
e o Banco ela Republi ca não podia. absolut amente con tinuar com o
seu balanço pela fórma por que o tinha. Não o ,havi a alterado, visto
que esperava. que a lei se cumprisse todos os dias ; tanto mais quanto
existi.a um decreto, com a data ele 30 ele setembro ele 1893, mm1danelo
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e que elle t_inha no seu balanço, na parte correspondente á emissão,
o. .&eguintB lançamento -,-- apelices ouro, cambio par - o que não
significava sinão uma divida do Thesouro, por isso que é sabid0 que
gran<le parte do ouro foi destinado á compra de apolices, outra parte
foi destinada ao serviço dos juros de a polices, consistente em ouro;
e tambem uma, parte das apelices já não existia, por isso que tinham
sido vendidas pelo· Thesouro; nestes termos, é muito claro que o
que estava no Banco da Republica não era mais do que a representação de uma divida. Eu, que por varias vezes tive a honra de presidir
aquelle estabelecimento, recebi reclamações a esse respeito, dizendose-me que o balanço não era real, porque o ouro não existia mais no
Thesouro - pois o relatorio do ministro da Fazenda assim o declarava - e que as proprias apelices tambem estavam desfalcadas .
A diredoria propoz então, e de accôrdo com o ministro da Fazenda assim se fez, que, tBndo de se effectuar a convers·ão do lastro,
qualquer que fosse a taxa cambial pela qual se a fizesse, desde que o
capital a apurar-se tinha ele vencer juros, até á concurrencia da
emissãc, isto é, até 340 . 000 :000$, .si, feita a conversão o capital de
340. 000 :000$. não estivesse ainda preenchido, era questão de tres,
quatr9 ou cinco annos, em todo o caso representava uma divida do
Thesouro, certa e liquidada - se lançasse no balanço, discriminando
a parte da emissão {la partB propriamente bancaria, como se tem.
feito no Banco da Inglaterra.
Ora, aqui não ha nada a allegar-se contra esse lançamento feito,
e muito menos se justifica o que se disse na tribuna, porquant o está
declaraao que são apelices que devem ser inscriptas; é uma divida
do Thesouro que se inscreveu no Banco da Republica .
Si, fei~a a conversão pelo processo da lei, esta quantia já estivesse apurada, apenas ter-se-hia ·de mudar a fórma, e em vez de
dizer-se: - a polices que devem ser inscriptas - dir-se·hia apenas:
- ~polices inscriptas. Si, porventura, faltassem 2(}, 30 ou
40. 000 :000$, então o lançamento seria assim: - apelices inscriptas,
tanto. Juros a -vencer, até tal tempo, tanto. Somma, 340.000 :000$000.
(.,lue este lançamento é conecto, clil-o a lei e vou demonstral-o
lendo, porque fiz ha pouco um extrilcto della.
Portanto, ainda mesmo que a convrcsão nii-o produzisse a importancia da emissão, caso o Banco ela Republica viesse a liquidar-se,
antes -disso, a responsabilidade não era delle, mas sim do Governo.
Conseguintemente, o lançamento feito é mais que regular, e, si
assim não fosse, o ministro da Fazenda naturalmente não consentiria
q_ue ~ fizesse.
Sendo assim, a celeuma que se levantou a este respeito, quando
s_e produziu a modificação no balanço, e ainda ultimamente, quando
veiu á discussão este projecto, não tem razão de ser. Para mim é uma
questão elementar.

2oó
Entrando agora na apreciação do projecto, devo ·dizer em primeiro logar que concordei com elle, por isso que o Banco da li-epublica do BraziI, que é o maior interessado, ajustou com o Thesouro as
condições em que este projecto veio para aqui.
Não obstante conhecer a moção que foi votada em assembléa geral dos accionistas, quando a Commissão de Finanças discutiu o assU:mpto, propuz que fosse ouvido o digno presidente do Banco a esta
respeito.
A Commi.ssão, porém, entendeu que tal não era preciso fazer,
visto como o ministro da Fazenda já nos dera a opinião do mesmo
presidente.
Portanto, não pócle haver duvida nenhuma de que o Banco da
Republica está de accôrdo.
Póde talvez haver uma incorrecção na fórma elo art . 1°, por ser
imperativa, quando declara · que o Thesouro assnme a responsablili~
dc/!de .
,.
. :Parece-me ser mais correcto que se desse uma auto1;is~ção ao Go~
verno para esse fim; mas o Eleu pensamento é que, no ·fundo, não
ha absolutamente incorrecções, porque tudo se fez de accôrclo com o
Banco; e quem quer que tenha algumas tinturas ele direito não duvidará disso, porque uma reforma destas não se poderia fazer sem
accôrdo das partes.
Estas observações que faço sobre o art. 1º applicam-se igualmente
r.o art. 4°. Tambem no funào não ha incorrecção, visto que os estatutos do Banco hão de se modificar de accôrdo coro a lei. O que
a Comrnissão pretendeu foi alterar a organisação do Banco, elo modo
.
que depois os estatutos concordassem com essas modificações.
O Banco d:a Republica rege-se pela lei commum naquillo que não
e expressamente determinado na sua lei organica de 23 de setembro.
Por esta lei, o Governo não póde innovar os estatutos do Banco, póde,
sim, entrar em accôrdo para a .sua reforma.
·
Conseguintemente só na apparencia é que ha incorrecção da comrnissão.
Passando ao art. 3°, ·diz o projecto:
''O Governo procederá gradualmente ao resgate ·elo papel-moeda
com os seguintes recursos: o pro<lucto ela venda das a polices actual·
mente existentes no Thesouro, lastro das emissões bancarias."
Sobre este ponto não pude estar de accôrdo· com a Commissão, e
Yenho dar as razões disso .
Sí o Estado julgou conveniente chamar as emissões a si, como
effectivamente .a faz, .si a garantia dessa emissão consiste em apolices
eia divida publica, isto é, divida que vence juros quando a outra de
papel-moeda não os vence, não se comprehende porque esta garantia
deva ficar no Thesouro, desde que o devedor é o mesmo. Si se tratasse
de ouro, o caso seria outro, mas, desde que a garantia. consiste em
spolices qne vencem juros, não lrn Tnzão para lá ficar, f1 não ser
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para avolumar a divida nacional, isto é, computar a irnportancia elas
emissões, e ainda mais a garantia destas.
Si o intuito é o resgate do papel-moeda, a que não me opponho,
mas que não se póde fazer nas actuaes circumstancias, por meio dessas apolices, porque, atiradas estas á circulação, seu valor seria muito
depreciado e sobretudo as apolices que lá existem no valor de réis
91. 000 :000$, que são do emprestimo de 1889, do qual apenas estão
em circulação 16 . 800 :000$; isto é, a grande maioria está no Thesouro.
Si o valor dessas a polices é de 1 :500$ a 1 :600$, e se não corresponde elle ao valor ouro, como é que o Estado, para resgatar o papel-moeda, vae atiral-as á circulação pagandn juros em ouro, quando
ellas ·não corresponderam ao respectivo capital? Si considerarmos a cotação de cada apolice em 1 :500$, .cotação actual, bem se vê que o
prejuízo é enorme.
.
.Si o Estado conseguisse, por· essas apolices, o valor correspondente ao ouro, não havia inconveniente em que lá ficassem para este
fim, mas a cotação de 1 :500$ absolutamn te não corresponde á depressão cambial .
Essas apolices, na importancia de 91. 000 :000$ atiradas á circulação, hão de forçosamente soffrer ·grande baixa.
O SR. RosA E SILVA - E se pagará juros de 12 % ao cambio
. de !J. (Ha outros ap'arte;<1.)
O SR. FERNANDO Lono - E isto não concorrerá para o melhoramento do cambio.
O SR. LEOPOLDO DE BuLI:IÕEs - Essa é que é a questão : o Governo resgatando o papel,. o . cambio continúa a 9 ~
O SR. Go:nrns DE CASTRO c1'á um aparte.
O SR. FERNANDO Lono - Actualmente não ha meio adequado ao
resgate do papel; <leve-se deixar par~ mais tarde.
·O SR. GoMEs DE CASTRO - Quando não houver mais remedia.
·O SR. FERNANDO LoBo - O recolhimento -do papel-moeda .faz-se
pelas sobras do orçamento, como nos Estados Unidos, ou então por
emprestimos externos .
O SR. GoMEs DE CASTRO - Ninguem espera que só com este projecto -se consiga fazer o que a Commissão tem em vista. Este é o
primeiro passo, porém o principal consiste em fazer -se verdadeiras
economias. ( Hta outros apartes.)
·
O Sn.: FERNANDO Lono ·-:- Como dizia, o resgate faz-se, primeiramente, com as sobras do orçamento, e depois por meio d'e emprestimos
externos; ·e a prova é que ·se recolheram o anno passado 30. 000 :00011\,
e à cambio não baixou .
O SR. LEITE E ÜITICICA ·dá um aparte.
SR. FERNANDO Lono - Si eu adopto um emprestimo externo
é porque este .se a-dquire capital ouro, que no momento é de vantagem
incoutestavel, e pelo projecto da Commissâo não se dá isto.

o
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O SR. L1nTE E ÜITICICA dá um aparte.
O SR. FERNANDO LoBo - Agora não podemos nem pensar em tal,
_ apenas podemos deixar ao Governo a faculdade de fazer oper ações
quando fôr opportuno.
O .SR. GoMEB DE ÜASTRO - Mas isto fica ao criterio do Governo,
que é autorisado a revender essas apolices. Está claro que ha de fa.
zel-o quando os interesses do Estado o aconselharem.
O SR. FERNANDO LOBO - Nesse caso, para que ficarem no The·
souro? Então se dê autorisação ao Governo para fazer as operações,
como já disse.
O SR. GoMES DE CASTRO dá um aparte.
O SR. FERNANDO LoBo - Só pelo caminho das economias . . .
O SR. GOMES DE CAsTRO - Não é economia de cento e tantos contos com mudança de arsenal, etc.
O .SR. FERNANDO LoBo - O que é preciso é economia no orçamento. Só assim é que se póde recolher o papel-moeda; de outro modo não se po~erá fazel-o.
O SR. GoMES DE CAsrno - Principiando pela suppressão das Alfandegas de Juiz de Fóra e S. Paulo.
O Sn.. FERNANDO LoBo - Mas ahi não ha despeza para a União.
Temos as Alfandegas de Juiz de Fóra e S. Paulo ·em discussão.
O escarcéo que se faz em relação a essas alfandegas não tem razão de ser. A França, que é um paiz pequeno em extensão territorial
e centralisador, tem escriptorios centraes de alfandegas; entretanto,
aqui se quer attender sómente aos interesses do fisco .
O SR. GoMEs DE CASTRO dá um aparte.
O SR. FERNANDO LoBo - Perigo ha em todas ellas, até aqui na
Capital tem havido fraude.
Si, como disse,' ª· França, que tem um territorio pequeno, centralisado, tem escriptorio de alfandega para onde as mercadorias seguem directamente, como diz Leroy Beaulieu, porque o Estado de Mina~ não poderá ter uma alfandega?
Emfim, esta é outra questão .
O papel-moeda só se recolhe, como se faz nos Estados Unidos,
com grandes economias; do contrario, só por meio de emprestimo externo.
Nestas condições, tenho a honra de mandar á Mesa as minhas
emendas . Si uma dellas manda annullar as apolices existentes, por
outro lado arma o Governo de uma faculdade de que póde lançar mão
em tempo opportuno, fazendo uma ·operação externa ou intern·a, sendo
que o ultimo alvitre de operação interna proponho-o eu para a.ttender
á Oommissão.
Penso mais que a restauração que devemos fazer nas nossas finanças consiste em um plano político, financeiro e economico que devemos executal-o.

O plano politico consiste em garantir a ordem no interior e manter a dignidad·e no exterior; o economico em fomentar as industrias
nacionaes para o próprio consumo. para que não fiquemos á. mercê do
estrangeiro; o financeiro consiste especialmente no programma que
Turgot offereceu a Luiz XVI, isto é, nem augmento dé impostos nem
emprestimos nem bancarota . (Mm'.to bem, muito bem.)
.São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as
seguintes emendas:
Supprima-se o disposto na lettra a do arEm~rid11s
tigo 3°.
Addicíone~se

onde convier:

Art. .São annulla<las as apolices da divida puolica existentes
no Thesouro Federal, em garantia das. emissões bancarias.
Paragrapho unico . E' o Poder Executivo autorisado a fazer operacões de credito internas ou externas para o res~ate do papel-moeda
até á importancia de todo o deposito feito no Thesouro Federal, em
garantia das referidll!s emissões .
Sala das sessões, 18 de agosto de 1896. - Fenw.n'do Lobo.

O Sr. Leite e ()iitticica (1) - Sr. Presidente, não desejava
tomar 'Parte novamente nesta discussão, 'Principalmente diepois de
collocada sob o ponto de vista para o qual me convidou o nobre Senador por Minas Geraes. Entretanto, a resposta que S. Ex. acaba
de dar áá referencias nor mim feit as foi tão directa, que tive as vistas
de ·todos os meus collegas dirigidas para mim, quando S. Ex . se
referia ao ouanto se tem dito em relação ao Banco da Republica e
á verba ultima do seu balanço.
Peço ao honrado Senador que me desculpe ter de tratar deste
ponto.
Eu não dese:io entrar ma.is em discUJssão relativa ao Banco da
R€pub!ica, na sit1111ção actual, porque seria falta de ~nerosidade
tratar de t11l nnest-ão; entretanto, ha palavras de S. Ex. que precisam de rectificacão.
S. Ex., referindo-se a asseverações que eu havia feito relativa~
á conferencia havi<l a no Itamaraty, entre membroiS das ·duas Casas
<lo 9ongresso e o Governo, laborou sem duvida em esquecimento ou
equivoco.
- S. Ex. alludiu a esse passado, mas dando como factos occorridos
nessas reuniões alguns que se deram posteriormente, mezes <lepois,
quando se tratou do projecto convertido em decreto de 17 de dezembro.
( 1) Este discurso não foi revisto pelo orador.

A p1·imeil'a rnumao celebrou-se no palacio Itamaraty entre as
duas commissões, a da Camara dos Deputados e a do Senado, e membros do Governo, sob a preisidencia do Chefe do E stado.
Ahi se tratou do projecto que a Commissão ele Orçamento da
Camara havia apresentado, e pelo qual as emissões passavam á res··
ponsabilidade do Governo e providenciava-se sobre o resgate do papel~
moeda. Não se t ratou absolutamente de nenhuma dessas disposições
que constituiram o decreto de 17 ele dezembro : a missão de bonus e a
fusão elos dous bancos. Disto nunca cogitaram as dua.s ·com1TI.is·sões
do Senado. Ao contrario, uma das primeiras disposições do projecto
apresentada á Camara pela sua Commissão de Orçamento fixava na
quantia existente em circulação o papel-moeda, não podendo o governo augmental-a, antes devia diminuil-a pelo resgate.
As conferencias a que me referi nunca tiveram como objecto do
seu estudo essas providencias do decreto de 17 ele dezembro: a fusão
dos bancos e a emissão de boi:ms foram uma. surpresa . para a CoTnmiss-ão.
Foi depois ele acceito na Camara o projecto aprnseutado lá pela
Commissão e de ter vindo elle para o Senado, que não pôde discutil-o,
que o Governo por acto dictatorial expediu o decreto ele 17 de d e~embro.

F eita esta rectificação, eu devo ainda dizer a S . Ex. que não
querendo entrar na apreciação dessa questão, mas, para evitar que se
continue . a repetir nesta Casa, impunemente, .sem protesto, que é um
facto, proclamado pelo Sr. ministro da Fazenda -no seu relatorio, o
dos grandes serviços prestados ú praça pelo Banco ela Republica,
devo ·dizer que quem tem. auxiliado a praça não é o Banco da Republica; tem sido o Thesouro e ainda mais que não ha nada mais
facil elo que receber dinheiro sem juros para emprestal-o com juros.
Consultem-se, como eu faço, os balanços que todos os. mezes o
Banco pnblica e ver-se-ha a progressão em que tem subido a sua
divida para com o Thesouro.
O Sn . RosA E SILVA - Já V. Ex. está fal tando á promess n
que fez.
o si~. LEITE E ÜI'rICICA. - :Mas é que vv. E Ex. estão fazendo
um chavão dessa phrase que .se lê no relatorio do Sr. ministro da ·
Fazenda, e eu quero reivindicar os serviços i:irestados á praça pelo .
Thesouro .
O" SR. FERNANDO Lono - Durante o tempo em que ·estive nn
direcção do Banco, o Goveruo,/r1ão entrou com dinheiro algum .
O SR. LEITE E OrTICICA - Não po11ho em duvida a palavra ele
V. Ex .. ; mas o que é verdade é que, ele 1892 a 1896, a divida do
Banco ascendeu ele 66 . 000 :000$ a 194. 000 :000$; agora diminuiu
um pouco, para J.8·7 . 000 :000$, porque o ministro acceito11 uns prccl ios r>ertenccntos ao Banco .
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Portanto, é o Thesouro que está mandauclc para o Banco auxilias
na forma da· lei, é verdade, da celebre lei ele 23 ·de Setern bro, que
eu qualifiquei de attentaclo e que boje está ·condemnada pelo Poder
Legislativo, sendo-me licito, portanto, t i foutaclarneute repetir n qua lificativo _
Assim é que o Banco coutinúa a receber diuheiro do Thesouro,
sem juros, movimenta-o recebendo juros.
Ora, isto é na realidade esplendido ! O Banco não é obrigado a
emprestar sem juros, como podia ser, porque recebe sem juros .
Reoebe-o assim e o dá a 10 e 12. E' deste modo que presta ser·
Yiço1s á praça !
Senhores, deixemo-nos de estar sonhando com pbanÚ1.sias; ellcarernos a situação como ella é realmente .
Ohegamos á situação que nós, da Cornmissão do Orçamento da
Oarnara, annunciavamos deisde 1892. A pbase terrível que prevíamos,
para a qual chamavarnos a attenção do Poder Legisltivo e do Poder
Executivo, cheg·ou. A situação da praça é clamorosa; a situação
financeira do paiz é 1;errivel. Não ha meio absolutamente de illndir
a verdade que ahi. está estampada francamente pela eloquencia dos
factos!
O paiz está com cambio de 9 118, sustentado por meia <luzia ele
bancos e estrangeiros, que o vão fazendo baixar contra todas as combinações, contra todos os convenios .
Um paíz que chega a esta condição não tem o direito ele coutinuur
a proclamar como verdadeiTa a doutrina financeira que segue desde
1890.
Ninguem procura mais aquelles antigos pretextos invocados
outr'ora ·para explicar a baixa cambial. O Senado lembra-se de que
ora era a situação política do paiz, ora era a eúsitencia da revolta,
ora era receio de perturbação, ora era qualquer noticia economica;
a tudo apegavam-se os especuladores, que soffrem a pena merecida
pelas suas especulações, facto previsto, conhecido, sabido e regulado,
porque chegada a época das liquiclaçõeis finaes, chegada a occasião
de· conhecer-se quaes os lucros, o cambio é este que. abi está; e não
se pócle mais appellar para os recursos de outr'ora.
Portanto, chegamos a uma situação clara e definida; já não ha
mai,s o meio, como em 1892, de dizer que não sabia o que avançava a
Commissão de Orcamento da Camara. Tenho a satisfacão de ve>· a
maior parte ele se~s membros com a ssento nesta casa. Í'l.hi estão os
factos depondo em favor de cada um dellels e contra os que se riam
de nossas palavras, chamando-nos de phantasistas . N aquelle tem po o
cambio estava a 12, 13, 15, nós fazimnos: nossos calculas nunca pensando que elle chegasse a 9, taxa nunca antes attingida.
O SR. RosA E SILVA - Por occasião do golpe de "Estado cLC'gon 11 9
1

O SR. LEITE E ÜITICICA - V. Ex. era membro da Commissão
de Orçamento e ha de estar lembrado de que quando aprf%entamos o
projecto o cambio se achava a 15, com tendencias a subir. V. Ex.
talvez se refira ao golpe de Estado de 3 de novembro e . eu explico
então o facto. Estava em elaboração um decreto que autorisava. a
emissão do papel-moeda at·é 600. 000 :000$000.
Annunciava-se naquclle tempo um projecto que estava ua Imprensa Nacional, um decreto do Poder Executivo, que depois foi publicado, não como decreto, nrns como elemento historico pa'n~· a
questão .
Além de autorisar a emissão de 600. 000 :000$ dava outras providencias, reorganisava o Banco da Republica, mais ou menos com
pequena <lifferença, ·como se fez posteáormente, e mandava depositar
o saldo elo Thesouro no Banco de Credito Univei1sal. Com a noticia
o cambio chegou á cotação de 9, mas apenas o decreto foi cassado,
mandando-se fazer a ·publicação •SÓ para esse fim . 6 cambio foi subindo até chegar a 15.
Mas, Sr. Presidente, rectificando as palavras do honrado Senador por Minas, devo dizer que não julgo prudente o modo por que
estão sendo encaminhadas ·as cousas na actual situação financeira do
paiz: procura-se prevenir as com.equenciasi, deixando de parte as
causas.
Procura-se, com effeito, sustent ar o cambio por convenios particulares, o cambio cuja baixa é consequencia de ·um facto que eu
sempre annunciei como causa real desta baixa, o Banco da Republica
põe~se .á frente desta companhia, deixando-se a verdadeira causa de
parte .
Por esta fónna talvez se estejam escoando recursos que são preciosissimos no momento presente. E adeanto, como adeantei desde
1892 : não ha forças humanais, não ha recu1;sos do Governo, não ha
recursos de banco algum que possam fazer com que O cambio Ee SUStente .
Emquanto não ataearmos a fonte do mal, emquanto não tivermos
plano definitivo para regular as emissões bancarias com conhecimento do mal e trab!tlhando para modificar a desorientação financeira do momento presente, não teremos modificação da taxa cambial e :havemos de vel-a baixar constantemente. (Apoiados.)
A respeito da questão do balanço do Banco da Republica, julgo
que não é necessario {liscutir mais, pois já demonstrei aqui que o
Banco tinha inscripto no seu balanço uma verba que não lhe pertencia, porque, tendo o Sl'. ministro da Fazenda entrado em duvido
RO'b re o modo por que o Poder Legislativo tinha decretado que fosse
feita a conversão dos la1stros, si devia entrar o ouro que não tinha
entrado para o Thesouro, si as apolices deviam ser convertidas cm
lastro no cambio do dia , como 011ro, ou se deviam sel-o pelo valor '
uominal, representando a polices; foi esta questão submettida ao
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conhecimento elo Poder Legislativo, e esperava-se sua solução, que
era o projecto que o Senado rejeitou ha poucos dias.
Pois bem, emquanto o Governo tinha duvida sobre o modo de
fazer esta conversão, e o Poder Legislativo discutia-a, pondo de accôr·
do com o pensamento da lei, o Banco, abstrahído dos outros poderes,
fazia conversão de- seu balanço, inscrevendo em uma verba de uma
casa commercial, porque o Banco é uma e-asa commercial, uma quantia que devia existir no fu turo, mas que não exi<stia na occasião.
Todo o mundo sabe que isto não é balanço de casa commercial:
o balanço consigna no a-ctivo as somm as que a casa tem; mas nelle
não figura verba futura para encontro com as verbas do passivo.
Esta questão, po:·ém, perdeu hoje seu interesse, desde que o Se1iado rejeitou o proje-ito que mandava fazer a conversão, e esta verb a
continúa a figurar no balanço, em prejuízo do Banco da Republica,
é preciso dizel-o porque ficções, .em balanços de uma casa commercial
nunca lhe fortificaram o credito: ao contrario, só servem para deprimil-a.
Por isso nií.o di·scutirei maif> a questão, 'Pois fo sse ou não ve rda~
cleiro o facto, elle perdeu a importancia.
Todavia, é .conveniente lembrar o modo por . que aquelles que defendem esta operação, assim como o Banco da R epublica, fallam das
- dividas do Thesouro. Quanto aos creditas do Thesouro, ninguem
falla; mas todo o mundo 1se julga competente para engrossar a voz e
ameaçar o Thesouro com as suas dividas.
O Thesouro não tem direito nenhum: o banco deve-lhe . réis
18.4. 000 :000$; . recebeu parte desse ouro que hoje se allega qne o
'llbesouro gastou, 1·ecebeu para pagar os juro•s das apolices, e fip,ou
eom elle; tinha de fazer o serviço do pagamento da divida, e nfo o
fez; não cumpriu nenhuma das outras obrigações do decreto de 17 de
novembro, e, entretanto, todo o mundo diz - direitos do Banco.
E falla-se assim em relação ao Thesouro Nacional, que é o credor
de mnis de todo o capital do Banco, o qual não pag-a juro da divida, e
hoje o Thesouro e'S tá recebendo os predios que o Banco tem, e- ainda
este está augmentando a amortisa ção da sua divid a, mandando fazer
obras por sua conta á custa elo Thesouro.
O palacio Friburgo foi comprado por 3. 000 :000$, e lá se estão
fazendo obras, muitas das quaes desnecessarias. Em uma época como
a actual, aquelle predio podia vir para o Thcsouro, collocaudo-o o
Banco em circumstancias de poder decentemente servir para morada
do presidente da Republica, mas não com exreaso com que se estão
fazen elo alli luxuosois reparos .
Não continuarei a discutir este facto. J.á o disse e não tenho
interesse absolutamente de que institui ~ ão a1g1llna se sustente ou arn~ben te . E' preoccupação esta que nflo me· incomrnocb, não me toma
t.crnpo, porque tenho cousas mais sérias em que cuidar.
O SR. Mmu.Es Rumos - M ais séri as do que isto ?

O SR. LEI'rE E OrTICICA Sim, sen hor : mais séria do que a vida
elo Banco é a vida do Thesouro, e só me occupo do B anco da Republica pelo facto de ter de me occupar do estado do Tfüesouro, que é
muito mais importante do que o do Banco, porque o B anco representa
interesses de seus accionistas e o 'llhesouro os da Nação inteira; e ha
uma cousa pela qual tenho verdadeira paixão, quer me; faz perder
noites de somno e até entri•stecer o genio naturalmen te alegre que
tenho, e isto é a situação financeira, o estado a que este paiz vae
chegando, é o credito publico.
·
Chego a esta confissão para que não me estejam dando como
prnoccupação derrubai· o Banco ela Republica, cousa que não tem
interesse para mim , pois não sou accionista nem credor nem devedor
elo Banco .
Em summa, Sr. Presidente, não .quero adeantar me ue8ta quest ão parn não se dizer que fallo porque quero ataear o E"nnco . (Hei

nm aparte . )

O Banco au~me n ta su a divida e faz com que peiore :l situação
financeira do pa1z.
Já demonstrei que a divida que em 1892 era de G8 . 000 :000$, chegou até a 197 . 000 :000$, e está hoje em 184 . 000 :000$. I sto para esta
nação, represent.a quasi o seu orçamento, e além disto ha 80 . 000 :000$
em bon.us.
Voltemos á questão e só cheguei a esta declaração para não contiuunrem a dizer que se quer derrubar o Banco: nenhum de nós da
l:ommissão tem este pensamento, já o declarei.
Ainda mais: tenho-me entrngue a combinações para ver se sel'á
possível sustentar o Banco da Republica para ·ser elle um estabelecimento .de emissão, porque nós outros, que estudamos finanças, sabemos que ·a situação do Thesouro ser responsaveI pela emissão da
moeda não é normal.
O verdadeiro modo das emi·sseões <le papel é serem feitas pelos
bancos ; e para isto é que se exige que elles depositem: capital e cmittam notas.
·
Mas nós chegámos a urn ];JOnf:o em que temos um atr avancamento
110 caminho .
Eu reconheço que estn. é a vercla-deira situação HOrmal das
emissões; mas J1Ós estamos em uma situ ação em que o ·nosso banco
emissor é devedor aos portadores de. notas, isto é, á Nação inteira,
de 344 . 000 :000$, e o Thesouro é devedor ao mesmo tempo da circula'
ção de quasi outro tanto .
Ora, eu já estudei a bico de pen na, e já demonstrei que destes
678.000 :000$, 447.000 :000$ foram ernittidos pelos bancos e emittidos
para emprestar a uma parte dellcs, os 187 . 000 :000$, que o banco
deve ao Thesouro. Este banco emissor não tem garantia alguma,
sinão 125. 000 :000$, de apohces, para o papel em circulação . Como
é possível actualmente entregar a um banco a responsabilidade de
G78. 000 :000$) para que clle deposite omo cm <q uantidade ig1.rn l?

E depois, trata-se de um banco que tão máo . uso fez das suas
emissões, um banco que tem um passado tão triste de narrar, um
banco que deve ao Thesouro mais do que o. seu capital, ou por outra,·
um banco de cujo capital é dono o Thesouro. Como é possivel, nestas
condições, permittir ainda que este estabelecimento continue a ser o
!'eguludor da moeda?
·
Si elle não póde resgatar as notas em circulação; si elle 11.'em póde
::iubstituil~as; se elle nem póde fazer operações d·e credito que possam
modificar. a taxa cambial, que desce todos os dias, como é possível ir
ainda confiar nelle para fazer uma operação financeira desta ordem?
E' necessario primeiro que o Thesouro assuma a responsabilidade
do papel emittido, e depois dar a um estabelecimento a emissão con·
versivel, entregando-se~lhe a responsabilidade do papel para rnsgatar
Dizem que este proj ecto é o primeiro passo para esse f im.
. Concordo em que no momento presente não seria possível fazer sinão isto. l\fas os honrados senadores querem menos do que isto. Nós
esta mos em campos oppostos : eu quero mais, julgo que isto não chega
para modificar a situação; julgo que o projecto está muito aquem daqüillo· que se deveria fazer; mas os honrados senadores querem ainda
restringir o projecto.
O honrado Senador por lVIinas quer que annullem as apolices, e
ao mesmo tempo quer que se resgate o papel. Mas observo-lhe que
as duas emen das contradizem·se. A pirmeira manda annullar as apolices de lastro. Ora, annullar as apolices de la·stro é deixar o papelmoedu ta l como está; com a somm.a existente, sem garantia alguma sinão ·o credito do E stado; e quanto a ·esperar pelos saldos elo orçamento
para fazer o resg·ate, o Senado ha de permittir-me que me ria disto.
Sempre que ouço fallar em saldos elo orçamento, não posso deixar
el e me rir. F allar em · salc1:os elo orçamento quando nós estamos vendo
na téla ela discussão, nesta e na outra O.asa ·do Congresso, projectos
que angme1itam a despeza ; quando estamós vendo a todo o momento,
logo que alguem propõf! a suppressão ele uma clespeza, levantar-se uma
celeuma enorme, cahir uma avcil'anche immensa contra quem se atreve
a tal, dizendo-se logo que é um serviço ele absoluta necessidade, inclispensavel ! Fallo por mim : sou o primeiro a confossal' as minhas culpas, para que os outro1s não me accusem depois, e eru não ouça ele
novo a reprirnencla .de querer ser Oatão. Si porventura se tratasse ele
supprimir cio orçamento algum seitviço cio meu Estado, diria Jogo que
não, diria que esse serviço era inclispensavel.
Propõe-se, por exemplo, a suppressão dos .A. rsenaes de Marinh a
ela Bahia e P ernambuco que não fazem 1iacla de bom, levanta-se logo
a representação desses E stados · contra a medida. Propoz-se a suppressão ela Alfandega, de S. Paulo, que nã.o rend·e nada, e da de Juiz
de Fóiia, que não funcciona; e nós vimos a eeileuma que se levantou.
O me'smo se {leu quando na Oamara dos Deputados se propôz. suppressão cln DelPgacia Fi sral rlr 8. Panlo.

Pürtanto, medidas de economia náo se conseguem. Demais, aquelles que estudam finanQaS sabem perfeitamente que hoie lHl neRpezas do
E'stado augmetntam sempre, e aue não ha nad\1 mais d'ifficil do que
cortar uma despeza que se enraizou no orçamento; e é isto o que nos
emin~. mesmo a nossa historia nos ultimas annos.
Em um anno propoz-se. por exemplo, a supnressão do Gymnasio
Nacional: fez-se a suppressão, mas no anno seguinte reapparecia log-o
o Gymn11sio, não como era ante1ri.ormente. mas como dous externatos.
V. Ex. recorda-se do ane se pa'ssou. Disse-se que dous externatos
não nodia ser, e então fundiram -se em um só : mas no 011tro anno reRta beleceu-se o externato e o internato; e ahi temos o Gymnasio Nacimuil com verba no orç:;imento para d ar o triste espectaculo, aue está
dando, de estRr desorganisado, porque não ha nada oue mais desorganise um estA belecimento ·de ensino do que o que alli se está passanclo, os menino-s levantando-se para deporem o director, e quanta cousa ha.
·
Não é possiwl, portanto, fazer economias de modo a produzir
saldos. Quein contar com os saldos do orçamento para fazer o resgate do napeL engana-se. porque esses saldos não virão.
O SR. MoRAEs E BARROS - Mas .economias, nós precisamos fazer, quer queiramos, quer não.
O SR. LEITE E ÜrTICIC.A - Mas ainda auerendo fazer essas economias no or(,)amento. o que é certo, o que nÍnf01em póde contestar é
que não podemos absolutamente conseguir sobras no orçamento.
O que pretende a emend:a é que o papel-moeda continue a existir
como e!!tá, ei á nroporção aue o orçamento vá dando saldos, se vá resgatando o papel, de accôrdo com esse's saldos.
Ül"a, estes saldos só poderiam vir no anno de exercicio.
Esta lei vae ser executada em 1897; rh~ modo que só no fim de
1897 se apuram os saldos uossiveis do exercício, para resgatar o papel.
Assim, nós teremos dea·n te de nós um am10 inteiro com pRnelmoeda, t:;il como existe, mas já sem as garantias, pornue irs apolices
são annu11adas. Per1mnto si ainda ha quem possa affirmar que com
esta massa de papel-moeida. que nós temas actualmente, sem garantia nenhuma.. porque as apolices rlesappl.lrecem, o cambio subirá?
O SR. MoRAEs BARROS - E' impossível.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não sobe; e não subindo, nós teremos
um cancro no orçamento, cancro que ha de fatalmente matar o Thesouro.
O Thesouro não supporta pagar as differenças cambiaes da sua
despeza em moeda de ouro com o cambio a 8 ou a 9 . Como consequ·encia, os orçamentos não darão saldos, e o papel-moeda nunca será
resgatado com saldo s do orçamento, porque não os ha, nurwa chegaJ'áo a produzir um real; ao 'contrario. o Tbesom•o ·h 11 de ter ~empre
deficit,~, com a taxa cambial como está.
1
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Creiam os nobrea Srs .. senadores que em uma lei não se póde estabelecer estes saldos do orçamento como base para um projecto financeiro, quando evidentemente nós sabemos que taes saldos não existem.
Não será ridículo que nós vamos affirma1• ao estrangeiro que com
o cambio a 9 ainda poderemos tirar da nossa receita saldos do orçamento para resgatar o papel-moeda? Não póde ser:
O SR. MoR.A.ES BARROS ___, Isto não ·s eria serio.
O SR. LEITE E ÜITICIC.A. - E ' esta a consequencia do artigo que
o nobre Senador por Minas mandou como emenda ao projecto.
V amos agora á 2ª parte, que é o paragrapho unico.
No paragrapho unico o nobre Senador, que manda, no artigo, an nullar as apolice's existentes no Thesouro, manda que o Thesouro faça
operações de credito, para resgate do papel-moeda. Ora, não sei o que é
.uma operação <le creuito, seru ser por meio ·de a polices.
Si são emprestimos, os em:prestimos são feitO's por meio de apelices, porque o 'l'hesouro recebe o dinheiro, e dá o titulo de renda, que
( a apolice. Não conheço outro meio de fazer operações de credito.
Ora, si no art. 1 º se manda annullar as a polices, como é que no
paragrapho unico desse artigo se manda emittir apolices? Seria mais
incil mandar reemittir as apolices que já fazem parte do emprestimo,
que. já existem na divida publica.
Vamos agora ao facto de .serem apolices ouro as do Thesouro.
Senhores, eu não sei quem possa lembrar-se, neste momento, de
aconselhar ao Governo que faça um emprestimo interno. Quem conhece os acontecimentos financeiros do nosso paiz, e os factos que se
teem dado ultimamente·, não aconselhará in bona fide ao Governo que
.fi:.ça um emprestimo interno. Não preciso explicar a·s razões por que.
O SR. GoMEB DE ÜASTRO - O projecto não marca época.
O SR. LEITE E ÜITICICA - E' a emenda.
O paragrapho unico, que o nobre Senador por Minas mandou
como emenda ao pr1Jjecto, autorisa o Govern a fazer operações internas
ou extfir1rns.
Ora, operações internas não sei como se possam fazer. Só quer.u
não estudou os acontecimentos financeiros <lo paiz aconselhará ao
Governo que faça, na actualidade, um emprestiroo interno.
Com o emprestimo interno eu vou mais adeante, e direi que ninguem aconselhará ao Governo que, na época actual, se metta em uma
transacção externa.
Não preciso dizer as razões por que; não devo dizel-as, apenas
deixo o facto indicado. Esperei que alguem me contestasse. Ninguem,
porém, me contestou.
Ne:stas condições, como é que oo apresenta um artigo de lei, autorisando o Governo a fazer operações internas ou externas, para resgatar papel-moeda, mandando annullar apolices que j:í. existam na
divida publica?

O SR. Gorvrns DB ÜASTHO - .d.nnullam-se essas parà cro:;.r outras.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não conheço outro meio de fazer emprestimos sinão por a polices; desde que se manda annullal-as, _não
posso autorisar o Governo a emittir novas a polices.
Além disso, ninguem irá fazer uma opel'ação externá sinão ei11
ouro.
Não se póde adrnittir que alguem pense em fazer uma operação
de credito externa para pagar em papel. Ora, si o nobre Senaidor por
Minas se levanta contra o facto .do Governo reemittir apoiices ouro,
)JOrque diz que no momento presente estes juros são extraordinarios,
e pesam grandemente no orçamento, como é que quer autorisar o governo a fazer um emprestimo exter•no, que toem d0 pagar em ouro?
Ha apenas a differença de que, no caso de o Governo ter de fa. zer hoje um ernprestimo externo, no caso •de poder conseguil-o, só o
conseguiria com taxa muit.o baixa, o que faria com que augmentasse
o prejuízo . no capital .
O nobre Senador por Minas fallou contra o facto de o Governo reemittir essas apolices, que estão a 1 :500$, quando o seú valor em
ouTO, pela taxa cambial, será - 2 :500$. ::M:a:s, si · contrahir um empresti,mo externo, a operação é a mesma, porque o que regula o valor
do emprestimo é a cota•ção das. suas ap:olices1; esta& e/itão a
70, terão de. baixar mais, e o emprestimo 11ão poderá ser feito
si não a esta cotação .. E' muito mais facil que ·o Govento, já tendo as
apolices, já estando ellas incorporadas na divida externa, sendo
compu tados os seus juros ::innual,mente no or~amento, as aproveite
para resgatar o papel moeda existente, annullando-se o papel no
momento em que eUas entrarem em circula ção, ·o que se póde fazer
por meio de, pagamento, <le venda: ou po'l· qualquer outra fónna
que o Governo julgar mais conveniente.
Entre o facto de reemittir essas apolices e o ele ter de fazer uma
operação externa, declaro que prefiro muito mais emittir essas
apolices. Tenho muito medo do credito publico; julgo-o muito estre111ecido, para se tentar já nova prova, atirando-se com um emprestimo
brazileiro na Europa, no dia da hoje . TJenho muito medo disto.
M.as, Sr. Presidente, o nobre Senador por Minas, no paragrapho
unico do seu art. 1°, quer muito mais. S. Ex . quer que o Governo
faça uma operação externa, para resgatar a papel-moeda, não na
proporção que o projecto menciona, mas até á importancia de todo o
deposito feito no Thesomo Federal, em garantia das emissõe:s bancarias .
· . Ora, a o.0teração é a mesma . Si no momento presente o Thesouro
pude·B8é fazei um cmprestimo de 688. 000 :000$ ou <le 344. 000 :000$
ao cambio actual, não sei . o que seria da nossa divida publica nem
dos ·nossos recursos orçamentarios. Elle viria a exigir todos os annos.
um accrescimo de 12. 000 :000$ na nossa divida publica, e nós te-·
riamos voltado á lei de 1893, quel mandou converter os lastros e fazer
I '
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a polices de 344 . 000 :000$, operação esta que não era justa nem razoavel, e que. traria um de31:lquilibrio completo e profundo ao nosso
orcamento como ·a Commissão de Financas demonstrou no parecer
sobre o p;·ojecto de conversão, parecer qt;e o Senado acce.itot1 rejeitando o projecto.
Sr. Presidente, convém que encaremos a situação tal qual ella é,
e não continuemos a fantasiar finanças . O momein to é muito serio
para podermos ainda suppôr que aquelles que combatem, desde 1892,
as emissões de papel-moeda, e; procuram, por todos os meios, fazer o
Governo parar nesse caminho, e restring-il-as resgatando o papel, não
pensam com a boa razão. O momento é muito serio para não se
poder pensar que nós é que temos razão.
Desde 1892 tenho sustentado esta lucta na imprensa e na tribuna, e,, sempre que tenho tido occasião de sustentar a minha opinião,
tenho emprazado os adversarias para um futuro prévio.
Ainda ha pouco, a proposito de. uma discussão sobre o assumpto,
tive de travar lucta na imprensa com o presidente do Ban co da Republica, e, terminando . esse·s artigos, eu disse : . registrem est~ declaração que, ·d entro de pouco tempo, emquanto o Banco . continuar a
ter a organisação actu al, emquanto o papel-moeda não fôr resgatado,
emquanto · a situação financeira não fôr e11carada {lebaixo deste
ponto de vista, e nãQ se entrar em caminho franco, o cambio não
subirá, ao contrario, tenderá a baixar, e, nós c.hegaremos a uma situação intoleravel para a praça e para o Thesouro . São r azões identicas;
e eu posso declarar que agora quem está encontrando difficuldade·s
é o presidente elo Banco da Republica, que tem necessidade, ele desenvolver toda a sua actividade e de applicar todos os seus estudos, toda
a sua expe.riencia, para ver ·si ampara uma situação que· não póde ser
sustentada.
Nós não podemos, no momento presente, appellar para o estrangeiro pedindo-lhe credito; não podemos e não elevemos fazel-o, por
isso mesmo que não o podemos.
Só ha dois meios· de levantar dinheiro no estrangeiro, mas pergunto aos honrados Sanadores si querem que se use de taes meios: ou
a venda de nossos proprios; nacionaes, ou a hypotheca ele nossas rendas. Julgam os honrados Se.n adores que será acceitavel qualquer
desses recursos, e esta:fá o Congresso Nacional disposto a concedel-os?
Tenho ouvido dizer que ha um outro meio : _a emissão de mais
papel-moeda . Ttmho ouvido muitas vozes dizerem que o papel-moeda
é pouco, vi sto que se o procura para fazer transacções e não .se o
acha .
Sr . Presidente, tenho repetido por diversas vezes, e não sou eu
quem o diz, eu não trago nada de novo nesta .discussão de finanças,
eu não trago idéa nova, não ha nada meu; o que tenho <listo el:ltá
escripto .em livro s que tratam de Ritnações financeiras dos divei·sos
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em que nos achamos.
O papel-moeda é insidioso . (Preciso dizer isto agora, porque,
quando orava, ha pouco, o honrado . Senador por Minas Geraes, ouvi
dizer que o papel-moeda era pouco, e era preciso emittir-se mais.)
O papel-moeda é traçoeir-0, insidioso ; <lá-se. com elle o que se
c.hama phenomeno negativo: quanto mais papel-moeda se lança na
circulação, mais elle se escoa, maü:; escasstia; ü a razão é simples: é
que, com a entrada do papel-moeda, os generos sobem de preço, de
sorte que se torna necessaria maior quantidade de papel para se obter
o mesmo genero que se obtinha anteriormente por quantidade menor.
E' assim que ninguem dirá que actualmente se compra pe10 lllti!>··
mo preço, em papel-moeda, aquillo que se comprava quando o cambio estava a 28 . N aquelle tempo quem tinha uma renda de 200$
mensaes vivia muito folgadamente, e hoje com essa renda ninguem
póde viver neste paiz.
Si o Governo fôT obrigado (vou dizendo isto porque es tou muito
desconfiado que o será; já prevejo o facto , é preciso que elle fique
accentuado) . Estou dizendo agora, em agosto de 1896, que, si o V-overno fôr obrigado, como é muito possível que o seja, a emittir mais
papel-moeda, porque -ha situações deante das qua·es não se póde escolher muito os meios de remedial-as . ..
O SR. MoRAEs BARROS - Abyssits abys"rJwn invocat.
O SR. LEITE E ÜITICICA - Estou dizendo agora o que disse em
1892, e mostrando que é muito possível que o Thesouro tenha necessidade de emittir papel-moed1a, veja-se na contingencia de appellar
para este meio pernicioso, e a consequencia será immediatamente a
baixa ·do cambio e a alta dos generos, a situação será mais difficil
para lançar mão de algum recurso na occasião, deparar-se-hão difficuldades muito maiores, porque as circumstancl.as aggravarão muito
mais a situação, a escassez do meio circulante será muito maior.
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES dá -qm aparte.
O SR. LEITE E ÜITICIC.A - Deante do que se está fazendo, deante
da marcha que vão tendo os negocios pubhcos, já me lembrei~ da lei
de 23 de setemb1'0 de 1893, que já foi posta em execução antes della
existir; resuscitaram-se as leis do tempo do imperio que já estavam
condemnadas pela lei de 1888.
Já prevejo que o Governo têrá necessidade de fazel-o, de appellar
para a disposição da lei de 23 de novembro ·de 1893, que autorisou
um auxilio ao Banco.
A situação da praça é cn t1ca: não ha dinheiro, todo o mundo
está clamando, é um panico, e o Governo não póde ficar de mãos atadas; é necessario que este ministro da Fazenda, inerte, mova-se, faça
alguma couaa, visto que não tem fe ito nada; e o Governo, deante das
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exigencias e elas solicitações ao seu patriotismo para se mover, faça applicação elos artigos da lei que autorisa o Governo a emittir paprilmoecla para emprestar aos bancos sem juros, para os bancos poderem
emprestar a prazo co'm juros, e assim prestar serviços taes como tem
prestado o Banco da Republica.
Não tem sido sinão esta a pmtécção, todas as vezes que a praça se
agita, todas as vezes que o cambio tem baixado, e a situaçã o ·~e ,ern
aggravado muito mais.
E' que esta lei é uma lei de finanças fatal; quanto mais papelmoe<la se emitte, mai s elle falta, mais o cambio baixa, e mais sobe o
preço dos generos .
Ora, pergunto, querem os honrados senadores que a vida entre nós se torne mais cara? Suppõem S.::3. Exs. que e..ite povo possa
sur,.]ortar ainda mais o peso da carestia de to dos os generos?
Não sei si alguem pensará que esta situação se possa prolongar.
Ha um meio unico: é enfrentar o papel moeda, é dar-lhe guerra
de morte. Mas, ainda não quizeram fazer .
A Commissão entendeu que o projecto como está era o melhor
meio de modificar-se a situação financeira. Os nobres senadores não
querem tanto, querem menos, querem que o papel fique como está
e que o Governo vá appellar para meios platonicos, para as sobras
do orçamento e para uma operação externa afim de resgatar o papelruoeda.
Eu entendo que neste momen to é que se devia tratar do resgate
do papel-moeda e não no futuro, porque ahi será talvez occasião de
mandar queimal-o. Talvez fossemos levados á situação de outros paizes,
t·omo a França e a Austria quando se viram forçados a retirar o
curso da moeda existente a 30 po1· 1, a 10 por 1 e até a 5 por 1.
Acho muito melhor que procuremos desde agorn resgatar para
,não mandal-o queimar mais tarde; ou então sernmos obrigados a
fazer o que já fizemos unút vez, quebrar o padrão monetario, já o
fizemos nas mesmas circmnstancias em que nos achamos. Na segunda
vez ainda fornos obrigados a quebrar, reduzindo o padrão de üO a
27 ; amanhã seremos obrigados a reduzir a 9 ou 10.
Eu julg;o que é melhor acceitar o projecto tal como está, pois
que é tan to quanto se póde fazer no momento, e esperar que as cireumstan cias melhorem, comqnanto eu não creio que ellas venham a
melhorar sómente com esta providencia.
O .SR. RosA E SILVA - Isso prova a confiança no pTojecto.
O SR. LEITE E 0.rTLCICA - Não, eu digo a V. Ex. ; o que se est:t
passando p1·ova a falt.a de confiança uo Congresso Nacional.
E' pTeciso dizer clegde .agora. Podem cfo·.el' .que eu falto á deforencia devida aos meus collegas, podem -dizer qne falto á cortezia qu e
lhes é devida, mas, é necessario accentual-o, a situação actual é o refl exo elos actos do Congresso N aeionn l.
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O SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado, estou de accôrdo com V. Ex.
O SR. LEITE E ÜITICICA - E' o reflexo dos actos do Congresso
.Nacional, de accôrdo com o Governo.
Desde o momento em que se verifica que no Congresso Nacional
não ha vercladei'l·a orientação para cortar as despezas, ao menos para
reduzil -as, a situ ação tende natura.lmente n declinar e a tornar-se
peor.
Começou o Congresso ammncianclo um plano de economia francamente annunciado pelo chefe da maioria, dizendo que era necessario reduzirem-se as despezas; entretanto, os orçamentos estão passando na Oamara sinã0 augi:nentados, com tão pouca clifferença que não
adeantam nada.
O .Sn. Goi\rns DE CASTRO - Não adeantam, mesmo porque todos
os dias estamos a votar creditos.
O Sn. LEITE E OrrrcrcA - Exactamente; eu ia dizer o mesmo;·
todos os dias estamos vendo na outr a e nesta Casa votações· de creditos.
Ora, desde que se annuncia um plano ele economia, que todo o
.m undo neste paiz clama como necessaria, desde que esta icléa é uma
i-cléa universalmente acceita, esperou-se que ella fosse traduzida em lei.
Este é o primeiro passo antes de qualquer outro, para que se possa
moclifica1r a situação financeira . E' cortar nos orçamentos, reduzir as
.
clespezas.
Desde que não se faça isto, qualquer plano ele situação financeira
ha ele esbanar deante desta difficulclade.
Quer V. Ex. a prorn?
Eu recebi ha poucos dias as synopscs da receita geral, creio que
ele 1892 . E' o balanço definitivo, e por elle se verifica que o orçamento foi liquidado com saldo.
Mas basta dizer isto: nós só sabemos do orçamento quatro annos
depoi s ele liquida.do.
Nós e-stamos recebendo agora o balanço ele 1892; nüo ha nem
um mesmo liquidado.
Por este balan ço se verifica que houve saldo.
O SR.,LEoroLDO DE J3uLHÕES - Saldo não pequeno.
O SR. LEITE E ÜITICICA - .Saldo grnncle, é verdade. A receita
nrrecadada foi de . ..
(Depois de oons11vfur algwm,as zmWicaçõ<:.s). Não acho o-s algarismos com os quaes queria argumentar, mo tranclo que houve saldo.
Voltarei ao assumpto; não posso agora perder tempo.
Portanto, Sr. Presidente, as emendas do nobre Senador por Minas não trazem vantagem nenhuma ao plano estabelecido pelo projecto.
O projecto manda que as apolices existentes e que fazem parte
.da divida publica, e são pagas em ouro, com o mesmo valor por que
estão em cotação na praça, sejam vendidas e o dinheiro arrecadado
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Os honrados senadores levantaram uma objecção muito séria no
seu entender, e que, de facto, á primeira vista parece. E' uma das ,
insidias do papel-moeda, uma difficuldade no assumpto, resolvida, porém, nas leis financeiras. V em a ser o de apresentar-se como operação desastrosa emittir a polices que rendem juros, para . resgatar
papel-moeda que não o rende .
.Sr. Presidente, quem não conhece os factos desta natureza, quem
não estuda a sciencia financeira com o apuro que a situação do paiz
exige, acha que a proposição é verdadeira.
Realmente uma emissão de apolices, que são titul0s de r enda
na circulação, pelos quaes o Governo paga juros, parece custar muito
mais do que emittir papel-moeda, .que é uma divida pela qual o 1-'hesouro não paga juros.
Entretanto, emittir papel custa muito mais do que emittir
a polices .
A razão é simples.
Para o serviço da_ tipolice, sabe-se qual a parte da receita publica necessaria que poderá determinar um accrescimo de imposto,
pequeno, porque representa apenas a emissão de .apolices uma amortisação de longo prazo a juro estipulado.
Mas o papel-moeda influe immed i atamente na vida da sociedade
e produz dous effeitos :
O primeiro, é não se saber quanto o Thesouro Nacional, que é
o credito .publico, quanto a população, quanto a nação inteira tem
de soffrer em suas relações economicas, porque ella tem necessidade
de supportar o aggravamento do preço dos generos, facto muito mais
penoso do que o de pagar um imposto repartido pelo paiz.
O segundo effeito, é que o Thesouro tem que pagar, fazendo um
emprestimo em apolices, uma divida que contrahiu, tendo de pedir
apenas recurso para esse pagamento, e emquanto elle sustenta o seu
credito, está seguro e a emissão não influe absolutamente no valor
do meio circulante, de modo que elle póde fazer suas operações externas em moeda de ouro, mantendo a relação entre a moeda estrangeira e a moeda circulante nacional, sem exigir do orçamento des·
pezas maiores.
Entretanto, a emissão do papel-moeda, influindo na depreciação
elo meio circulante, obriga o Governo a pagar a differença ela moeda
e, portanto, exigir elo orçamento um sacrifício correspondente a esta
necessidade.
Procurei por um exemplo tornar bem claro isto.
Si o Governo, em logai· ele ter emittielo ou ter autorisaelo ao·s bancos a emittir, até a somma ele 678. 000 :000$ (167. 000 :000$ era a
emissão até 1889 e 400. 000 :000$ de 1889 para cá) tivesse procurado
contrahir um emprestimo externo ele 40 milhões esterlinos, que re-
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mil por anno, esta seria a divida a exigir do Thesouro pelo serviço
deste emprestimo, no valor da massa geral da operação feita pelo Governo, isto é, 447. 000 :000$, mais ou menos.
Em vez desse emprestimo externo que exigia 20. 000 :000$ por
anno uo orçamento, emittiu-se papel-moeda no VRlor de 447. 000 :000$,
que foram para a circulação.
O cambio está actualmente a 9 e eu pergunto: qual a verba que
o Governo gasta em clifferenças de cambio? A Camara avaliou em
70. 000 :000$, eu avalio em 120. 000 :000$000.
Só ahi ha um a despeza muito m1aior do que a que se poderin
pedir no orçamento que se houvesse contrahido um emprestimo externo de 40 milhões esterlinos. Qual é mais caro?
E' pagar a differença de cambio pelo fa cto de se ter emittido
papel-moeda <le curso forçado ou pagar o juro e a amortlsação de
uma divida externa.
Note-se que a divida externa traz outras vantagens: nttrahe ci:ipitaes para o paiz, faz com que elles fructifiquem; ao passo que pela
derrama de papel-moeda, o Estado nada lucrou absolutamente; o lucru
foi para os bancos que conseguiram aproveitar-se da emissão. Qual e~
mais caro?
Aqui está, Sr. Presidente, a razão por que, e isto hoje é lei dt'
finanças, é mui Lú preferível fazer o emprestimo, ·p or mais oneroso
qu e elle seja, a atirar papel-moeda de curso forçado na circulação.
Com este ultimo systema, a qualquel' encommenda que o Thesouro tenha que fazer, a qualquel' clespeza no exterior, o papel-moed<i
vem cobrar seu juro, sua parte do prejuízo que causou ao Thesouro
que o emittiu.
Já veem SS. Exs. que não teem procedencia absolutamente este
receio e este argumento que nos atiram, á primeira vista, como urn a
peça de effeito, que póde convencer aos que não conhecem a opera~.ão ,
mas que não o é no fundo.
Acharão que não vale a pena recolher papel-m oeda crnittind<J
apolices, ou por outra, contrahindo dividas com juros, vale muito mai s
a pena, é a lei de finanças, contrahir um ernprestimo, ain da que seja
oneroso, antes do que conservar piapel em circulação .
E tanto isto é verdade, que todas as nações teeru procurado res ·
gatar seu papel-moeda, mesmo lançando _mão elos eruprestimos externos.
E os hourados sena dores reconhecem isto quando adaptam a medida de mandar fazer operações ele credito para resgatar o papelmoeda.
Sr. Presidente, resumindo o que eu disse, vê o .Seuaclo que i1ãu
h a motivo para acceitnr a emenda apresentada pelo nobre senador
por Minas, porque, si o projecto para mim é defficiente, com a restricção que S. Ex. quer fazer sel-o-lta mnis, e então scrfi n r.gnn mor-
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na, não dará resultado absolutamente algum, será cataplasma de linhaça, e não produzirá nem mesmo os poucos effeitos que nos julgamos de co11venie11cia no momento actual, como a primeira pedra do
edifício que sonhamos .
Não tive tempo de est.udar , de pensar seriamente, ou de ler coro
a a ttenção que merecem as cmf'nclas apresentadas pelo ho111iado senador pelo Rio Grandfl elo Sul. Entretanto, vejo que S. Ex. quer qne
o Go\erno reorgan ise o lastro metallico das emissões com os recursos
que o projecto dá para resgatar logo o papel.
Devo dizer que a medida me seduz.
O SR. RosA E SrLvA - I sto ser ve de alguma cousa, não é?
O SR. L EITE E OrTrcrc,1 - Ouça tudo; depois V . Ex. poderá con demnar-me de uma vez, mas não me accuse simplesmente µelas primeiras pafax r ar-: .
A idéa me seduz, porque collocar o lastro bancaria no Thesouro
seria o primeiro passo para faze r a:qnillo a que nÓfl fatalmente h avemos de chegar, e o declaro porque tenho certeza de que ch eg·aremn~
lá, embora fi casse muito satisfeito si não chcgassemos, pois sempre
estou prompto a dar as mãos :í. palm atoria quando annuncio estes fa dos, si o futuro me p1·-0va o contrario {lellett, mas o futuro tem sempre
rlado i1azão ao qi1 e tenho dito. e ap;or a cli ,g o: f;1t almcntc clJep;aremos a
resgatar por moeda de ouro as notas exi sfcntcs pr lo valor dest11s na occasião.
Não foi a mesma cousa que se fez já por duas vezes neste p aiz
cm occasião a que já alln di. qum1do se quebrou o padrão monetario,
fazeuclo com que as notas passassem a valer mais, pois ha a differen~a
que esta operai,:ão produz resultados, ao passo que a outra não, pois
era trocaT papel por pape1 faze11do com que o papel que se emittia
agora tivesse mais valor nominalmente elo que o papel existente na
circulação.
Portanto, f atalmente, chegaremof' a mandar resgatar por moeda
ele ouro pelo valor de curso na occasião o papel-moeda existente na
circulação. e a emenda elo bonrâdo senad01· era a pedra angular
desta medida, porque, desde que o Governo tivesse o lastro no The:;ouro, a todo o tempo elle por si poderia mandar resgatar as not.as
da circulação tJelo valor do dia, e a consequencia seria immediata:
o cambio subiria, pois este é o mecanismo da lei de 1846, que fez subir
o cambio.
Esta medida isolada no projecto, porém, V. Ex. ha de me desculpar, apezar da sympathia que ella me merece, tenho que reconhccel-o, não produz resultado, porque desgraçadamente nesta questão
de guardar ouro o Thesouro do Brazil está desmoralisado.
O SR. R.A.MIRO B.A.RCELLOS - Então tambem não queimará pa- '
pel. ( H a outros pMtes.)
·
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O SR. LEITE E ÜITICICA - Sr. Presidente, nesta questão ele guardar ouro, o Thesouro que se clesmoralisa uma vez custa muito a readquirir o seu credito.
A hi storia registra um facto unico , e dous com o do Brazil.
A não ser este facto do Brazil, a historia registra um facto de
operação igual áquella que o Governo brazileiro fez, e este facto é o
de Carlos II, que mandou, tendo recebido no Thesouro os depositos
das joias dos joalheiros de Londres, um bello dia. para acudir ás suas
despezas, que o ouro dell as fosse fundido e recolhido ao Thesouro.
Dizia-se naquella occasião que os judeus eram ladrãBs, tinham
adquirido aquelle ouro roubando-o e, portanto, si haviam ele ter os
judeus aquelle ouro, era melhor que elle fosse applicado ás despezas
publicas, aos creditos da Nação; então, a operação era considerada
muito bonita, muit.o boa, e foi naquelle tempo muito elogiada pelos
partida1·ios da medida.
No B1'li.zil , o Thesouro mandou que se tirasse desse lastro ouro
p11r::i os b::rncos emittirem sobre elle. e então se disse que erfl de
grande vantagem a medida, -porque o ouro se estava oxydando no Thesouro. e era preciso movimentar estes lastTos.
11.fovim,entar era µhrose bonita nessa occasião.
O ~R. RAMIRO BARC}JL'LOS - Já estão movimentados demais nas
emissões.
n fhi. T·"f'H"'"ll1 E 01Tww~ - Não é nreciso dizer isi·o a quem conhecr, 11ID bo c~cl inho ne')9PS factos.
A ln!Tbtnra custou muito readquirir seu credito depois desse
facto que referi.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - V. Ex. poderá fazer uma sub-emenda
der.l arflndo que o ouro ficarii no Thesouro. mesmo ox.v dando-se.
( !?.1.•(l. l

O S-it. LE1'.TE E ()T'T'Tí''\'.f"'A Ten'ho rer.eio fl0 º''fl V . 'Ex. iá 11nnunciou ha poncos ilias. isto é. q11e em um" ocr.i>sião íle e-uerra externa, piara salv11r a hom·e 11"cio11111. o Thesouro possa contar com este
lastro 1111rfl nofler mnviment<>l-o.
() ~"t. 'RAMHl.n °RA"R CF.T.LOS l\Tão lia 1fovid11.
O R-it. J ."'tTE E 0TTH'If':A - 86 b"verifl boie um n·11>i-0 fie 1·p,111iqnirir nor<> o Theqon-ro h1•07.il<>i1'0 " ,;nnfioncfl . a qne ('llfl +inh" flireito
cr>mo Theqnuro . rie o-11°1·r!Rr ouro de l,.q+ros de emi<i~fies h0nc,.1·iaR. e
este meio era ilsecobrirn1os um moflo de fRzer com q11e este ouro não
pudesse ser retirado daJli para cous" ~ 1 1mma absolutamente.
O SR.. RAMIRO BARCELLOS - Si V. Ex. não auizer ret.iral-o l)ara
a guerra. o inimigo vem e tira-o. A guena iustifica esta retirada.
O RR. LEITE E OrncrCA - Não, senhor. não o tira.
o 8R. RAMIRO BARCELLOS - De que mono sustent<> r a guerra~
O SR. LEITE E 01T1r.1cA - A e:uerril. mais terrível que um 11aiz
pôde ter não será superior a guerra de 1870 em França; pois bem,
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nesta occasiao não houvé Governo algum que se lembr asse de mandar
retirar os depositas em ouro do Banco de França.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Porque não houve necessidade.
O SR. LEITE e ÜITICICA - Como não haverá.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' porque a Françu teve todos os
recursos de material para a guerra dentro do paiz, e 11ão precisou
mandar bmfcar ao estrangeiro ; e o Brazil teria ele mandar vir tudo
do estrangeiro, pagando em moecla metallica.
O SR. LEITE . E ÜITICICA - Não foi por isso. Quando os prnssianos entraram em França, o governo ela defesa nacional exigiu do Banco ele França que lhe emprestasse dinheiro; e a resposta elo Banco ele
França foi sempre esta: - Não; os depositas elo Banco ele França
não sahem nem. para a guerra. A's instancias ele G::imbetJa , cle~espe ra
do por não achar absolutamente recursos para acudir ás clcspezns ela
guerra, o Banco ele França negava-se sempre, provoca11do até cl a<Jnelle
homem ele E stado, em um moment.o ele desespero, a seguinte declaração: - Si o Banco ele França não emprestar ao governo ela defesa
nacional o dinheiro ele que elle precisa, eu vou a Pariz, arrebent,o as
portas elo Banco, retiro o dinheiro e mando emittir papel. - Apezar
elas ameaças ele Gambetta, o Banco ele França resistiu sempre dizend o
que - reservava os seus recursos para o momento de desespero elo
governo; dizia que o governo procurasse por todos os modos haver
dinheiro, e quando não o achasse, quàndo tivesse esgotado todos os
recursos, o Banco est:uia prompto a emprestar ao governo nessa
occas1ão. A g11 éna continuava inclern.ente; o governo pro curou l't>
cursos por todos os meios ...
O SR RA11n1w BARCELLOS - Onde?
O Sn.. LmTE E ÜITIC:ICA - No credito publico, na veuda de bens,
em subscripqões nacionaes. em emprestimos por diverso~ modos, etc.;
e quando não havia absolutamente mais recurso al12:um de que. o governo lançasse mão, tomou conta dos deposita s elo Banco ele França,
emitt.iu papel-moeda e co11cecleu-lhe o curso for<)aclo.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas nós, que já estamos innnndados
ele papel-moeda, precisaríamos moeda metallica para pagar no estrangeiro o que mandasse.mos vir para a guerra. A situação é muito clifferente. Que havíamos nós fazer com o pape1, si tivesse.mos ele comprar material ele guerra fóra elo paiz?
O SR. LEITE E ÜITICICA - V. Ex. acredita que, sendo a medida.
posta em execução, nós . continuamos com este papel desmoralisado,
durante tantos annos quantos sej am necessarios para que, havendo
uma guerra externa, nós tenhamos ainda de lançar mã.o do ouro?
Eu citei incidentemente o facto, para provar que esta medida isolada
não pócle ser acceita, porque. encerra um perigo.
O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.
O SR. LEITE E ÜITICICA - A emenda manda apenas substituir no
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art. 3. 0 as palavras que dizem-o GoveTno resgatará o papel-moeda--,
por estas outras - o Governo reorganisará os hstl'Os motallicos da
emissão com. os seguintes recursos, e tc. Acha o nobre senador que
esta medida só por si ...
O SR. RAMIRO BARCELLOs - Eu não encaro esta medida sinão
~orno ponto de partida para se fazer cousa nova. V. Ex. mesmo declarou que acceitava o projecto sómente nestas condições. Não se
trata de um projecto salvador das finanças; é apenas preparar as
·
cousas para que este primeiro passo seja bem dado .
O SR.. LEITE E ÜITICICA - Chegamos justa.mente ao ponto que
me fez acceitar a opinião <la Commissão de Finanças. No momen to
presente ninguem tomaria a sério esta emencfa..
O SR. RAMIRO BARCELr.os - Porque?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Porque ninguem acredita qnc o Governo gurrrde o ouro. •
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Porque?
O SR. LEITE E ÜITICICA - Porque já não o guardou · anteriormente. As difficuldades do Thesouro são as mesmas; a confiança não
se restabelece unicamente com estas observações ou disposições platonicas.
O SR. RAMIRO· BAR.<JELLOS - Mas o Governo tem responsabilidade.
O SR. LEITE E ÜITICIC.A - Que responsabilidade teve o Governo?
O ministro que lanç:ou mão dos lastros dos Bancos foi premiado com
uma aposentadoria vantajosa.
Não houve acto algum do Congresso ou de outro poder do Estado, que fizesse punir os homens que uma vez ousaram metter mãos
crimiliosas no Thesouro.
O Sú. RAMIIW BARCELLOs - Si temos de marchar do mesmo modo, então acabemos com o Congresso e com tudo mais, e nomeemos
um homem que nos governe por si. Si o argumento de V. Ex. prevalecer, então 'não ha mais nada a fazer; estamos perdendQ o tempo.
O SR. LEITE E ÜITICICA - buca V. Ex. Eu não estou fallando relativamente ao facto em si; eu fall~ quanto aos effeitos que esse facto
produziu sobre o credito publico.
Eu não duvido de que o Governo actual reconstituísse os lastros
e guardasse o ouro; m as o que posso affirmar é que , -sómente com
a volta do ouro ao Thesouro nestas condições, sem mais medida nenhumr. acauteladora, a confiança publica não se restabeleceria para
com o Governo que uma vez lançou mão do ouro. Esta é a punição
que os -paizes soffrem.
O ·sR. R AMIBO BARCELLos - Ninguem disse que este -p-rojecto
era uma medi.da completa; isto ~ apenas
ponto de pArtida.
o SR. LEITE E o~n l' TC A - Tii.r.-o que não p osso n.ccnitsr esta mer' id s t ~l coroo est á. Po0efrr Ar,ceital-a como um project o que estabe-
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lecesse francamente esse sysrema, essa nova ordem de cousas. A. confiança· não' se restabelece por esta fórma.
O SR. Iü:mRo BARCELLOS - Não ha mais decreto capaz ele endi:·eitar a vida economica e financeira do paiz. Só a-ctos; simplesmente
1w,tos.
O SR. LEITE E ÜITICICA - E (ltamos de accôrdo. Si nós tivessemas
Governo que conviesse no compromisso de acceitar esta medida e
executal-a, eu acolheria a emenda, e até iria mais longe. Mas o proprio Governo seria o primeiro a pedir que se estabelecessem as garantias pelas quaes o Governo nunca pudesse dispôr deste ouro em
caso algum, por fórma nenhuma, em nenhuma emergencia. Mas do
que serve esta medida si o Governo não a póde executar, si o Governo não póde reorganisar os l astros?
O honrado Senador sabe quaes for am as razões que me levaram
a acceitar o projecto; sabe que eu me oppuz tenazmente a isto, mas
deante das circumstancias que occorreram, e que o honrado Senador
sabe, eu tive ele concluir por acceitar o projecto como promessa d.e
fazer melhor.
O SR. RAMIRO BARcELLOS - Pois eu suppunha que a minha
emenda estava mais aproximada <las idéas de V . Ex.
O SR. LEITE E ÜITICIOA - De accôrdo. Eu quizer a a emenda
ainda mais ampliada ; mas era preciso que estivessemas de accôrclo
com o Governo, para a executar francamente. Mas não h a quem a
execute, porque o Governo declarou que, na situação actu al, elle não
podia fazer isto .
O SR . RAMIRO BARC.ELLOS - Quer dizer: o Govern9 póde queimar o papel, mas não pócle trans:formal-o em lastro ouro. Não sei
porque.
O SR . LEITE E ÜITICICA - Si V . E x. reconhecesse que na actual
situação do paiz se poderia fa zer medidas como esta, estaria de accôrdo com.migo, e cercaria ella medida das condições necessarias p aro.
esta. produzir effeitos; ruas S. E x. não está de accôrdo.
O SR. fuMmo BARCELLos - Já o tenho declarado; acho qu~,
mesmo sem projecto algum, é questão de agir, para recollocar o pa1z
na situação em que elle deve estar .
O SR. LEITE E ÜITICICA - Então estamos de accôrclo; não ha
ponto de divergencia entre nós.
A. medida apresentada com relação ao art. 4° é razoavel. A.penas
não gostei da phrnEe - "0 governo convidará o Banco ".
Foi minha opinião na Commissão de Finanças que nós devíamos
fazer aquillo pelo que temos clamado desde 1892, e a que chamamos
- cortar o cordão umbelical; isto é, entregar o Banco aos seu s accionistas e ficar o Governo apenas com um fiscal lá, para a sua divida.
, Julgo que esta era a medida que se devia tomar na occasião,
porque não comprehendo mesmo como é que, tomando-lhe o Thesonro
a emissão, por causa da sua divida, que não quer executar, e sobre
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a qual chegará a um accôrdo com o Banco para o ·pagamento vae
ter inda o direito de ter lá um presidente, que é a alma do Banco,
que é quem dirige, quem manda, quem ' dispõe, quando o capital do
Banco é dos seus accionistas e .qu ando o Thesouro fica apenas sendo
o seu credor.
Accrescentarei mais. Desde o momento em que o Governo tomar
conta das emissões e fizer um accôrdo com o Banco, para pagamento
da sua divida, pódc este revoltar-se contra seu proprio credor.
Quando o Banco tiver feito accôrdo com o Governo, ele modo que
este não possa exigir mais o seu capital, ele uma só vez, póde convocar
uma assembléa gernl, protestar contra o modo por que o Governo ha
de intervir na gernncia dos seu s capitacs, demittir o presidente, a
directoria nomeada pelo Governo, e pedir, para entrar no rngimen
commum, que se cumpra para si a lei das Sociedades Anonymas .
Avaliemos a situação tal como ella é.
Emquanto o Tuesouro é credor do Banco; emquan to o Banco
tem a emissão a seu cargo e precisa do Thesouro para restabelecer
a ordem dos seus negocios, s'uj eita-se á lei que lhe deu dírectoria nomeada pelo Governo, porque os recursos que estão vindo são do
Thesouro; é dinheiro que vem sem juros, e que o Banco movimenta,
emprestando-o a juros. Além disso, já recebeu 90. 000 :000$ de bonus,
que poz a titulo de renda; e amanhã, por exemplo, uma companhia,
que ·lhe eleve em bonus, não póde continuar; elle liquida a companhia; mas os bonus estão em circulação, e então elle toma conta dos
bens da companhia, R.pura o dinheiro, movimenta-o, e como tem de
pagar os 3 % de bonus, tem todos esses recursos.
Emquanto esta vida se passa assim, o Banco ac..ha mui ta vantagem em ter a directol'ia nomeada pelo Governo. Supponhamos agora
que este . projeqto é lei . O Governo toma conta das emissões; o Banco
fica sem ellas de accôrclo com a lei, liquida-se a divida, ficando o
Banco obrigado a pagar, supponhamo's, 4. 000 :000$ por anno.
Quando elle tiver na mão o seu contracto, e o Governo não lhe puder
mandar mais rec1U'sos, nem t iver mais direito de exigir a sua conta
corrente, immediatame:J.te a assembléa geral reune-se, protesta contra a
inconstitucionalidade e exige a applicação para si da lei das sociedades anonymas, porque, não tendo mais dependencia do 'B:iesouro,
não ha motivo absolutamente algum para que o Thesouro tenha lá
a sua directoria nomeada.
O Sn. RAMIRO BARCEÚos - Então a minha emenda tem razão
de ser ?
. O SR. LEITE E ÜITICIC.A - Acho que é melhor do que o artigo,
contra o qual já fiz algumas reflexões.
Com que direito reverá o Governo os estatutos do Banco? O
Banco não é Banco <lo Estado; o capital que lá está não pertence ao
Thesouro: pertence aos accionistas; o 'l'fhesouro é apenas um credor,
mas não é um credor privilegiado. Não é credor pelas emissões, porque estas já passaram ·para a responsabilidade do Thesouro. Por-
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tanto, com que direito vae o Governo rever os estatutos do Banco?
de~accôrdo com elle ~ Não, porque os interesses não são os mesmos.
Senhores, o projacto em discussão tem por fim liquidar a . situação do Thesouro para com o Banco, obrigando-o a fazer um <ion~
tracto pelo qual a divida se pague. Portanto, com que direito vae o
Governo rever os estatutos e intrometter-se nos negocios do Banco?
UM SR. SENADOR - Para assegurar o pagamento da divida .
O SR . LEITE E ÜITICICA - :M;as, de accôrclo com o projecto, fazse um contracto pelo qual o Banco fica obrigado a pagar a divida,
sem juros, em ·um certo numero de annos .
Por conseguinte; o unico direito que o Thesouro tem lá, .é o de
receber aquellas quotas, cada anno. Poder-se-ha dizer que o Banco
póde fazer más operações, que pon;ham em risco a sua existencia e o
pagamm1to da divida; mas pam isto basta que o Governo tenha lá
um fiscal, com direito de voto e de prohibição a certas operações
que não parecerem convenientes.
Que elle tenha, porém, ingerencia no B anco, com directoria por
elle nomeada, não julgo conveniencia, tanto mais quanto costumo
applicar á pratica as doutrinas que aprendo nos livros, e nelles encontro o seguinte conceito: Traz sempre effeito prejudicial a
ingerencia do Governo em associações financeir as . Tiodas as vezes
que o Governo quer metter-se a concertar a praça, inutilisa-a.
Todas as vezes que elle se mette a concertar um Banco, esse
Banco está perdido.
A accão do Governo em associações financeiras é sempre prejudicial. Só houve uma situação em contr ario, que eu já narrei aqui
no Senado, foi a situação do Banco de França com Napoleão I; mas
este ameaçou de mettel-os na cadêa, e de nunca mais sahirem de
Vincennes.
Hoje, porém, segundo as nossas leis, não podemos fazer isso;
nem s11 bemos mesmo quem são os ladrões, porque não os ha.
. São todos muito honrados, gosando tqdos do melhor conceito.
Ninguem ·sabe de alguem que neste paiz tenha sido causador das
ruínas e desastres que temos presenciado. Ninguem foi roubador;
t.odos foram roubads, todo·S foram muito honrados, mas o dinheiro
desappareceu.
Ora, si nós estamos nestas condições, não podemos esperar que a
acção do Governo vá favorecer as associações financeiras; e portanto
eu desejara que nós nos livrassemos deste fardo que pesa sobre o
Thesnuro. de nos estarmos mettem1o n a vi.da de um banco.
UM SR. SENADOR - Nisso V. Ex. não tem razão; tudo isso é
1
tlransitorilo.
1 .i
j: -·· '
O SR. LEITE E ÜITICICA - Pergunto eu: em quantos annos calcula o nobre Senador que a divida do Banco ao Thesouro chegará á
reduccão de que o projecto cogitou?
UM SR. SENADOR - O interesse está em chegar á liquidação o
mais depressa possivel.
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O SR. LEITE E ÜITICIC..t - Mas isso não se poderá fazer sinão
com lucros do Banco, realisados annualmente; e nós já vimos que os
lucros do Banco, no anno passado, não deram sinão para pagar 6 %
aos accionistas.
UM - sR. SENADOR - V. Ex. não trata dos lucros suspensos?
O SR. LErTE E ÜrTICICA - E dos não suspensos, porque este
todo, a que o nobre Senador se refere, teve uma parte que foi diuheiro que veiu para o cofre sem juro.
UM SR . SEN .ADOR - Só em cambiaes realisou elle 15 milhões
esterlinos .
O SI~. LEITE E ÜITICICA - E a divida do Thesouro quanto augmentou? A vantagem que o Banco teve em receber dinheiro sem
pagar juros é extraorclinaria. Ninguem avalia qual é o lucro que
tira um Banco que movimenta., por anno, um capital de 20. 000 :000$,
emprestados sem juro . O nobre Senador, que é, como eu, industrial,
avalia o que é receber por anno o capital, por exemplo, de 100 :000$,
sem juros, tendo o industrial direito de movimental-o e emprestal-o
ao juro de 10 %.
Ninguem avalia a quanto isto monta e a maior vantagem que
teem as operações do Banco ; o seu balanço não tem verba melhor,
não tem nenhuma que produza a quarta parte que produz esta..
Mas isto termina., porque a lei prohibe que o Thesouro continue
a mandar seu s saldos para o Banco .
Senhores, eu quizera que o Banco ficasse exclusivamente entregue
aos accionistas; que estes o dirigissem, dessem-lhe o movimento que
entendessem mais conveniente aos seus interesses.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Eu creio que o 'Phesouro não manda nada.
O SR. LEITE E ÜITICIC..A - Basta consultar os balanços ultimos,
para ver que V. Ex. está enganado.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' anterior.
O SR. LEITE E OrTrcrc.A. - Anterior a quando?
O SR. RAMIRO BARCELLOS
A' época á que V. Eac. está se referindo, e á presente.
O SR. LEITE E ÜITICIC.A.
V. Ex. comprehende que eu não
po~:so referir-me á divida futura.
O SR. RAMIRO BARCELLos - Acabo de dizer que os saldos do
Thesouro estão sendo remettidos para o Banco .
O SR. LEITE E ÜITICICA - Foram, mas actualmente não sei,
porque os balanços do mez de agosto ainda não vieram; eu argumento
com os balanços anteriores.
Mas esta situação,- como disse, termina, e os lucros do Banco
seriam menores.
Estas ultimas einendas do honrado Senador, já disse, são mais
de redacção do que •mtra cousa.
O SR. RAMIRO BARCELLos dá um aparte.
O SR . LEITE E ÜIT!CICA. - Na minha opinião individual não
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entendessemos para redigir melhor; porque esta phrase - convidar o
Banco a modificar os estatutos - colloca o Governo em má situação,
porque o Banco póde responder - eu não tenho nada que modificar.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Fica como está no projecto.
O SR. LEITE E ÜITICICA - A phrase da Commissão - o Governo
reverá os estatutos do Banco - faz com que se entenda que o Governo tem o direito de ingerir-se no Banco, o que aliás a lei não permitte, porque o Governo só poderá rever os estatutos do Banco si este
estiver sujeito a sua direcção.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - dá um' aparte .
O SR. LEITE E ÜITICICA - Eu creio que a p.hrase
reverá
significa que o Governo o far á unicamente na parte .que lhe compete,
para pôr os estatutos de accôrdo com esta lei . Entre este artigo de
projecto assim explicado, e a phrase - convidará o Banco a modificar - eu prefiro a primeira, embora dê no mesmo .
O SR . RAMIRO BARCELLOS - Sôa melhor; agrada mais ao ouvido
de V. Ex .
O SR. LErrE E ÜITICICA - Não sei qual sôa melhor; o que sei
é que a idéa do Governo convidar o Banco para modificar os estatutos, é peor do que o Governo revel-os de uma vez, porque nesse
easo o Governo está a cavalleiro, e no outro caso apenas convida,
podendo seu convite n ão ser acceito .
Sr . Presidente, fallei mais do que pretendia. Como este assumpt'o me apaixona muito todas as vezes que trato delle, alonguei-me
mais do que queria; e peço ao Senado desculpa da fadiga que lhe
causei com a repetição elo que j á tenho dito por vezes; mas no momento actual, deante da situação em que nos achamos, não é máo que
resoem aos ouvidos do Congresso Nacion al, uma e mais vezes, as
verdades que se estão impondo. Eu julgo que temos necessidade de
agir com muita cautela, com muita prudencia, mas de modo firme.
O Srt. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado.
ü SR. LEITE E ÜITICICA - Nem eu sei si esta resolucão no momento actual nos poder á precaver contra todos os males q~1e me têm
lerndo a lamentar a sorte deste p aiz . (A p01:ados ; m~ r.ito bem'. )

SESSÃO DE
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O Sr. Leop<>ldo :de Bul'hões pediu a palavra para que não se
encerre a discussão, afim de que possa fallar um membro da Commissão, o Sr. Gomes de Castro, que se acha em conferencia na Commissão de Finanças com o Sr. ministro das Relações Exteriores .
Na 2ª di scussão, tomára, aliás, o compromi,sso de responder ao Sr.
RosR e Silva, que terminou o seu diseurso em hora adeantada.
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A situação economica e financeira, apezar das medidas votadas
pelo Congresso e dos esforços do Governo, para melhoral-a, continúa
difficil e parece aggravar-se dia ·a dia. A baixa dos nossos titulos,
a do cambio, o retrahimento dos capitaes, a falta de confiança e de
credito estão a indicar estado economico melindroso, a pressão de uma
crise que se prolonga, se alastra e se aprofunda.
Essa crise, diz 0 orador, tem por causa principal as em1ssoes
bancarias e a sua evolução foi perturbada pela intervenção do Governo em 1892. Si não fosse essa intervenção, a crise ter~se-hia
limitado aos Estados de S . Paulo, Minas Geraes e Rio de Janeiro,
e não se teria espalhado por todo o paiz, fazendo-se sentir no Thesouro.
·
Uma das manifestações dessa crise foi a depreciação do meio
circulaiite que se reflecte na taxa do cambio.
'
Lamenta o orador que não haja harmonia de vistas entre os quf,
deviam procurar attenuar os. males que nos affligem, pois os planos
elo Governo nem sempre encontram apoio no Congresso .
Faz o ,historico da questão financeira dividindo-a em tres periodos: o primeiro de 1890-1891, das emissões bancarias com lastro e
sem lastro, de notas emprestadas aos bancos pela Caixa da Amortisação; o segundo ele 1892-1893, de tentativas de reorganisação de bancos
emissores e reconstittuição de lastro e limitR ção da s emissões, é o
periodo da reacção; o terceiro, de 1893 até hoj~, ela experiencia da
lei <le 23 de setembro de 1893, em que se verificou a inefficacia da
alludida reforma, continuando a praça em crise .
O projecto apresentado pela Commissão de Finanças traz um
remeclio efficaz e já experimentado em outros paizes para valorisação
da moeda. Nos Estados Unidos, o acto de 2 de março ele 1866, logo
depois da guerra civil, licenciando o exercito e armada e mantidos. os
impostos ele guerra, mandou resgatar 2.50 milhões de francos de
papel-moeda no prazo de seis mezes e continuar esta operação, na
razão de 20 milhões por mez . Até 1868, foi esta sã politica seguida,
produzindo a elevação do curso do greenb,a,ck, ele 35 % a 70 %. Na
Russia, desde 1 ele j aneiro de 1881, o Governo tem procurado pagar
o que deve ao Banco elo Estado, incinerando na mesma proporção o
rublo papel.
Em consequencia desta medida auxiliada por outras medidas, a
Russia já se acha em condições de voltar aos pagamentos em especie.
Recorda ainda o exemplo ela I talia. A situação alli era critica
e procm·ou-se attenual-a, creando-se primeiro o Tribunal ele Contas
e depois, por iniciativa elo Sr . Minghetti, acabando-se com os creditas
supplementares . Depois da guerra de 1866, a Italia teve de usar do
recurso do curso for çado das notas bancarias que durou até 187 4.
Nessa época, escasseando os recursos do Tihes.ouro, creou-se o consortium dos seis bancos com direito ele emissão, emprestando elles ao
Thesouro um milhar de milhão de lira s e manteve esse estado de
cousas até terminação do curso forçado. Voltando-se á circulação
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metallica, o Governo italiano encam1Jou as notas do conlS'Ortii1,m, resgatando-as no Thesouro .
·
O Governo italiano fez o resgate total por meio de um emprestimo externo, e os governos citados, dos E stados Unidos e da Russia,
fizeram o resgate parcialmente com resultados immediatos para a
valorisação da moeda.
Entre nós, o resgate total é actualmente impossível, ·SÓ é possível o resgate gradual na fórma do projecto em discussão . Para se
obter n resgate total é. preciso primeiro agir sobre a massa do papel
existente .
Não póde prevalecer o argumento dos que dizem que, empregando-se as apelices do lastro para esse fim, é substituir papel por papeL
A apelice é um titulo de renda, cujo valor mantem-se sempre que os
seus juros forem pontualmente pagos . Demais, sendo o papel-moeda
uma divida, trocal-o por apolices é consolidar uma divida fluctuante.
As apelices do lastro de capital e ele juros ele 4 % em ouro são
tanto mais supportaveis, quanto os juros podem ser recebidos em
quatro praças europeas.
Não escrupulisa, pois, o orador em applicar o resto elos lastros
no resgate elo papel-moeda, convencido de que esse resgate ha de
valorisal-o .
A força moral desta política é grande, fecha a época elas emissões, abre a época elo restabelecimento da ordem na circulação e nas
finanças.
Tomadas as providencias elo projecto, e reduzidas as despezas publicas, acredita o orador que esta situ ação afflictiva cessará, e conclue repetindo o que disse no começo elo seu discurso: o seu maior
incommodo não provém dos. factos que observa, mas elo receio de que
a Oamara dos Deputados e o Senado não se congreguem nest'e assumpto, não apoiém a política firme delineada no projecto da Commissão de . Fazenda,
Alguma cousa se deve fazer, é o que o projecto inicia .
Ninguem mais pedindo a palflvra, encerra-se a discussão.
Procede-se á votação.
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr, F ernando Lobo, suppressiva ela lettra - a - . do art. 3°,
O SR. FERNANDO Lono (pela ordem) entende que, á vista da
rejeição desta emenda, estão prejudicadas as outras que apresentou .
.O SR . PRESIDENTE responde que na occasião opportuna as declarará prejudicadas .
Prosegue a votação.
- São postas · a votos, e successivamente rejciitaclas, a·s emendas
offerecidas pelo Sr. Ramiro Barcellos e substitutivas dos arts. 3° e 4°.
O SR, P RESIDENTE - Está prejudicada a primeÍl'.a parte ela
emenda additiva offerecida pelo Sr. F ernando Lobo; vou submetter
a votos a segunda parte, a que autorisa operações de creditas para
resgate elo papel moeda.
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O Sr. Fernando Lob-o (perp, ordem) - Sr. Presidente, o meu
pensamento, quando propuz essa autorisação ao Governo, foi para
substituir o cancellamento das a polices; mas desde que eUas são cancelladas, não desejo de modo algum dar essa autorisação ao Governo.
O SR. PRESIDENTE - O pi:iragrapho unico estende o resgate até
á importação de todo o deposito feito nó Thesouro Federal, em garantia das referidas emissões.
Vou consultar o Senado, que tem o direi to de rejeitar a emenda,
s1 assim entender.
Posta a votos, é rejeitada a segunda parte da emenda.
Pvsto a votos é approvado o projecto, como foi votado em 2ª
discussão e, sendo adaptado, vae ser remettido á
Approvaçáo
Oamara dos Deputados, indo antes á Oommissão
do p1·ojecto
de Redacção.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO
Determioo que o Tlv.esmwo Nacional a88Uma a responsabilidade rios
bilhetes banmrios ern crircrliil'ação e reguila. a substituição dJestes e
o 1·esgate do papelrmoeila
O Congresso Nacional decreta :
Art . 1 . º O Thesouro Nacional assume a r esponsabilidade exclusiva dos bilhetes bancarios ac.tualmente em circulação, passando
a pertencer-lhe os lastros depositados em garanR.edllcção fiaa<J t ia dos mesmos bilhetes.
Paragrapho unico . Fica exti ncta a faculdade
emissora, concedid·a a in stituições bancarias por leis anteriores e concentrada no Banco da ]~epubllca do Brazil pela lei de 23 de setembro
de 1893; bem assim o direito exclusivo de emissão de notas ao po1:tndor, conferido ao me smo B imco pelo art. 15 da citada lei de 23 de
setembro do mesmo anuo.
Art.. 2. 0 O governo substitu.irá os bilhetes bancarias ora em circulação, por notas do Thesouro Nacional.
Art. 3. 0 O Go".erno procederá gradualmente ao resgate do pap~l
moeda com os segumtes recursos:
.a) producto da venda das a polices actualmente existentes no
Thesouro, lastros elas emissões bancarias;
b) prestações annuaes com que o Banco ela Republica entrar
para o pagamento de sua divida ao Thesouro, na fórum e cond ições
que, d~ accôrclo com o H:mco, o Go,·erno fixai · para a liquida ção da
mesma divida;
e) consignação annual decretada para esse fim no orçamento.
Art. 4.° Fica o governo :mtorisado a rever os estátntos elo Banco;

pondo-os de accôrdo com a presente lei e fazendo nelles as modificações que julgar convenientes .
Paragrapho unico. O Banco da Republica do Brazil entrará no
regimen commum logo que o seu debito para com o Thesouro, inclusive a emissão de bonus, ficar reduzido á quarta parte do actual.
Ar t. 5 . 0 Revogam-se as disposições em contrario .
Senado Federal, 22 de agosto de 1896 .- 111(]//'/toel Victo-rlino Pereira, presidente.- Joakim d'O. Oatunda, 1° secretario ., - Alberto
José Gonçalves, 2° secretario .-Roolino Julio Adolpho Rorn, 4° secretario, servindo de 3°. - João Soares Neiva, servindo de 4° secretario.
A redacção é approvada e o projecto enviado á Oamara .

NOTA·

-PROJEOTO N. 100 (do Senado)

Em 24 de N'oV'embro é publicado o parecer da Oommissão de
O?·çamento sob n. 100 A (substitutivo) . Em 26 entra em 2ª discussão .
F alla o Sr. Oupertino de Siqueira. Em 27 fallam os Srs . Oupertino de
Siqueira e Barbosa Lima. Em 28 fallam os Srs. Barros Fmnco, Bueno
de Andrade, BT"icio Filho . São lidas V<arias em.endws . E' enc'e~'rad'a a
d0sct1Jssão. Em 30 procede-se á vobação dJo projecto e emencRas. A requerimento do S1·. João L opes é dispensado o inters.t icio . V ae a imprimir sob n. 100 B. Em 1° d le Dezembro entra o projecto em 3ª disrnssão . Ji'altam os Srs . Barbosa Lima, que apresent.a reqiierimento, e Luiz
Ado'lpho. São lid'as varias emendas. Em 2 oram os Srs. Paula Ramos
e Serzedello Oorrêa. São lid&s emenc~as. Em 2 (nocturna) oram os
Srs. SerzedJello Oorrêa, Gosta Machado, Antonio de Siqueira, Bricio
Fi'lho, França Carvalho e OuP'ertino de SiqueJira. E' apresentado um
si1bstitidivo ao art. 4°. E' encerrada a dvsciissão . Em 3 é publicado o parecer com emendas. Em 4 procede-se á votação do projecto e ern:endas.
A ?·equerimento do Sr. J oão Lop es é dispensada a impressão da redJacção final para que se possa bom.ar conihecim)ent'o logo que ella f ôr
presente á Mes a. Achando-se sob1'e a Mes:a a reãacção final é imme•
diaW,rn:ente approvada. Em 5 é o projecto enviado ao Senado.
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CAMARA DOSDEPUTADOS

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO (1896)

'°

Autor1:sa
Govenvo a ass1mrú a responsabiliif.ade e:rcl1l.SÍv'a dos b1:l7Vetes bancarias actualmente em ci1•c1iliação e dá out1•as proviài.en-

cii.a.s

.A Commissão de Orçamento, tomando em consideração o projecto n. 100, do Senado, deste anno, em que se determina que o
Thesouro N·acional assuma a responsabilidade
Parecer
dos bilhetes bancarios em circulação e se regule
a substituição destes e o resgate do papel-moeda,
é de parecer que seja acceito pela Camara o substitutivo que aqui
apresenta .
.As circumstancias financeiras do paiz exigem a decretação de
medidas que venham dar solução á crise financeira, melhorar a taxa
cambial e consolidar o credito publico.
E' sua opinião que, a par ele largas e profundas economias, a
par de providencias no sentido ele tornar-se effectiva a exacta arre_cadação das rendas, qualquer plano financeiro capaz de operar a
reconstrucção de nosso credito deverá ter por base um largo emprestimo externo, decretando-se, após, a cobrança em ouro dos direitos
,
de importação.
.A Commissão propõe, pois, o arrendamento de estradas de ferro
em bases que apresenta á Camara, devendo decretar-se, após, a cobrança em ouro com o fim de melhorar-se a situação financeira já
pelo resgate ela divida externa e elo papel-moeda, já pelo emprego
de outras providencias capazes de valorisar o nosso meio circulante
elevando as taxas cambiaes .
.A Oommissão procurou ainda atteneler á situação do Banco da
Republica que continuará a merecer toda attenção dos poderes publicas, devendo o Governo conceder-lhe prazo razoavel para pagamento de seu debito ao Thesouro.
·
Deve, emfim, declarar aqui que o substitutivo que apresenta foi
formulado de accôrelo com o Governo, que nelle encontra as medidas
com que acredit•a melhorar a situação financeira elo paiz.

-
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O Congresso Naci onal decreta :
Art . 1 . ° Fica o Governo aut orisado a assumir a responsabilidade
exclusiva dos bilhetes bancarias actua lmente em circulação, p assando
a pertencer-lhe os lastros depositados em garanSubsVitutivo
tia dos mesmos bilhetes, e revogado o art . 6° da
lei n . 183 e, de 23 de setembro de 1893 .
§. 1 . 0 Realisada a encampação, fica extincta a faculdade emissora concedida a instituições bancarias por leis anteriores e concentrada no Banco da Republica do Brazil, bem assim o direito exclusivo ele emissão de notas ao portador conferido ao mesmo Banco pelo
ar t . 15 da citada lei .
§. 2 . 0 O Governo substituirá tambem os bilhetes bancar10s, ora
em circulação, por notas do 'Ilhesouro Nacional . Pelas mesmas notas
sflrão substituídos, á proporção que forem recebidos nas estações publicas, os bonus do Banco da Republica. cuja emis, ão fica estrictamente limitada á somma já realisada de 80 . 000 :000$000.
Art. 2.° Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo com o
Banco para a reducção ou liquidação de seu debito, dando-lhe prazo
r azoavel, e para a revisão de seus estatutos, pondo-'OS de accôrdo com
o regímen da presente lei, e fazendo nelles as modificações que j ulgar
convenientes.
Art. 3.0 O Governo procederá gradualmente ao resgate do p apelmoeda com os seguintes recursos: ··'
a) producto da venda de um terço, pelo menos, das a polices
actualmente existentes no Thesouro, provenientes de lastros das emissões bancar ias ;
b) prestações com que o Banco da Republica entr ar p ar a pagamento de sua divida ao Thesouro, na fórma e condições que, de accôrdo com o mesmo Banco, forem combinadas para este effeito, inclusive a amortisação e os juros que na fórma do art. 10 da lei citada vencerem os bonus convertidos;
e) saldos que se verificarem annualmente no orçamento.
Art. 4. 0 Para o fim do resgate do papel-moeda, de conformidade
com a lei de 11 de setembro d.e 1846, e bem assim para attender ao
resgate da divida externa e melhorar a situação fin anceira, é o Governo au torisado a arrendar estradas de ferro ela União, devendo allcnder :
1 º, ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal ;
2°, ás tarifas, á conservação, melhoramento, prolongamento e ramaes das estradas arrendadas. dando ao arrendatario , respectivo preferencia para a concessão desses prolong-amentos e ramaes. Nestas
concessõe·s deverá ainda o Governo attender á uniformisação de bitola e ao desenvolvimento da capacidade das linhas;
3°, á fisca lisação por parte da administração publica, sendo o
arrendatario obrigado a entrar para o Thesouro com a quantia que
fôr estipulada para esse serviço;

-
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4°, ao preço do arrendamento, que deverá ser pago em ouro ele
uma só vez, ou em prestações, tendo-se em vista a renda bruta da
respectiva estrada;
5", á condição de ser o arrendatario, particular ou empreza, obrigado a responder no fôro da Capital Federal, devendo para esse fim
ter ahi representante com plenos poderes, quando o seu domicilio ou
séde não fôr em territorio brazileiro;
6°, ao direito que será resalvado ao Governo ele tomar ·posse das
linhas tempor ariamente, e mediante indemnisação, quando a ·ordem
publica assim o exigir. A indemnisação neste caso não será superior
á média da receita liqui da no ultimo triennio que preceder á posse.
Si esta tiver lagar dentro elo primeiro triennio do arrendamento, o
Governo entrará em accôrdo com o arrendatario para a fixação da indemnisação ;·
t; · · Vi · .; :· 1•:!·~~;
7°, á caução para garantia da execução do contracto; ás multas
em caso de infracção, nos caso.s de rescisão ao direito de eucampação
por parte da União, antes do termo do arrendamento.
Art. 5. 0 E' o Governo autorisado, uma vez realisada a operação do
arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro, ao cambi9_ elo dia, os direitos de importação.
Sala das commissões. 24 de novembro de 1896. - J oão Lopes,
presi·dente. - Serzedel-lo Corrêa, relator. -- Augusto Severo. - Lauro
M üller. -:- ,A ugusfo Montenegro . - Belisarvo de Souza. ·- A'lcindo
Guanabara, com restricções. - F. P. }!Layrink, com restricções, quanto á encampação e resgate. - Coelho Cintra,, com restricções.

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO
(Nocturna)
O Sr. Briicio Filho (vela ordern) - Tenho um a questão de ordem a levantar, para a qual chamo a attenção da Mesa, esperand o
que a palavra autorisada elo Sr. Presidente dê sobre o assumpto os
esclarecimentos necessarios.
ü projecto n. 100 de 1896, vindo do Senado, e ora em discussão,
trata da autorisação ao governo para assum.i r a responsabilidade exclusiva dos bilhetes bancarias em circulação, regula a substituição
destes e ·o resgate do papel-moeda .
Ao projecto a illustrada Commissão de Orçamento da Camara
offereceu um substit.utivo onde, entre ou.t r as materias, é proposto o
arrendamento das estradas de ferro da União.
O substitutivo trata, como se vê, de assumpto que não consta
do projecto do Senado; trata elo arrendamento das estradas de ferro.
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O Sr. Presidente - O nobre deputado não tem razão; está
nos habitos desta Camara serem feitas emendas clo·s projectos vindos
do Senado e a materia tem toda a analogia e é correlativa ao projecto.
(Trocam-s·e apartes e?1Jtre os Srs . V'{l!ll(J)da1·es e Gli cerio . O Sr . Presidente 8uspende a s.essão ás 8 e 45 m1ini&Cos. tl's 8 e 50 niiniillo.s abrese a sessão. )
O Sr. Br:i<cio Filho - ( Gontiniiando) Nem outra cousa estou fazendo.
A. Constituição diz que nos projectos de lei collaboram as duas
Casas do Congresso. Ora, do modo pelo qual as cousas estão sendo
resolvidas é atacado o preceito constitucional.
Si o substitutivo fôr approvado pela Camara, o Senado só póde
recebel-o como emenda ao projecto de encampação.
Nestas condições só póde approvar ou reieitar o .substitutivo,
não póde emendar, não póde introduzir as modificações que julgar
convenientes. (Tiimulto , apartes. O Sr. P1'esidente-lembra á Gamara,
não eem o p1'estig·io do Presidenfe effectivo, e S'e os Srs. éfupiitad'O~·
não o aiixiliiam a manter a ordem e o J,,ecoro da Gamara, será 1J1br1;
gado a abandonar a cadeira.) (Miiit'o be?n.)
·
O arrendamento das estradas de ferro é um assumpto complexo
e da maior importancia; b:a varios modos de reaiisal-o; · h a varias
clausulas para sua rngularisação.
Entretanto, diante do que .se está adoptando, o Senado tem que
cruzar os braços; não lhe é dada a collaboração, só lhe fica a faculdade de acceit ar ou rejeitar o que vai da Camara.
E' por isso que levanto o meu protesto e aguardo a palavra da
Mesa.
Entra em discussão o art. 1° do projecto com o substitutivo.
0

O Sr. Cuper1:·ino de Siquei·ra - Sr. Presidente, sinto que o
projecto ora submettido á consideração da Camarn não se inicia sob
bons auspicios.
2& d.Jscussão do
O facto de ser encerrado no fim de uma
projec.f;o n. 100 A prorogação e em uma sessão nocturna vem augmentar ainda mais os temores daquelles que vêm
no proiecto gr andes perigos para a R epublica. Eu posso augurar um
dos resultados que darão para 1a Patria a adopqão deste projecto quando vejo que apezar de sua importancia e gravidade pelo mesmo processo por que são encerradas as questões por demais debatidas,
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Temo pela precipitação com que vae deliberar o Parlamento do
meu paiz e lembro aos Srs. deputados o notavel depoimento de Thiers,
em 24 horas julgadas por elle necessarias para salvar a França da
derrocada de 1870, dos homens da Sedan.
Ninguem póde negar nem encobrir a importancia que envolve o
projecto submettido á consideração da Oamara .
Para os seus adeptos elle é não só o remedio para o presente como
talvez a salvação para os seus adversarios, elle representa a recusa do
futuro em compensação do bem estar pouco dm;adouro e ephemero.
O projecto apresentado pela Oommissão da Oamara não tem os
fundamentos com que elle surgiu pela primeira vez no Parlamento
brazileiro, elle nos t11az agora os fund amentos com que surgiu no Senado da Republica, o projecto traz novos fund'amentos, porque bem
eomprehendeu a Oommi&são .que para poder salval-o do naufragio que
o aguardava fôra preciso pôl-o sob a egide governamental, fortaleza
capaz de resistir a logica e a razão.
Os adeptos do projecto justificam-n'o, primeiro affirmando que
o Estado não póde nem deve ser industrial, segundo que o Estado é inc'apaz de dirigir e administrar as suas vias ferreas, terceiro que as estradas de ferro brazileiras teem tido constantemente o deficit; finalmnte; Sr. Presidente, allegam ainda que os benefícios trazidos pelas
vias ferreas do Estado não teem correspondido •aos sacrifícios imposto.s ao Thesouro .
Este conceito é constantemente atirado contra a viacão ferrea do
Estado para justificar medidta de tamanha gravidade~ Procurarei,
Sr. Presidente, levantar cada uma das accusações atiradas sobre o
systema de construcção e custeio de estr adas de ferro pelo E stado e
depois passarei a mostrar á Oamara os profundos e os enormes prejuízos que acarretaria ao Thesouro publico a a·dopção do projecto em
discussão.
O primeiro principio estabelecido para: justificar a mais desastrada das medidas que hão de passar no Congresso é que o Estado não eleve ·ser industrial.
Ora, as estradas de ferro, diz Bricka, são serviços publico.s, não
obsbante serem exploradas sob a fórma industrial. São serviços publicos que interessam tanto aos paizes, como o serviço dos correios e
telegraphos, a arrecadação de rendas, a creação de Alfandegas, construcção de edifícios publicos e suia conservação.
O Estado não póde .ser indifferente a serviço publico de tamanha
importancia, de importancia socia l e economica capaz de affectar as
suas rendas, a sua política e a sua defesa interna e externa.
As estradas de ferro_ por serem exploradas sob a fórma industrial não são todavia compa1,aveis a industrias communs, não são industrias cujo producto possa ser atirado ao mercado e submettido á
lei da offerta e da procura.
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O t r ansporte é representado economicamente pela tarifa e nenhum dos Srs. deputados ousará affirmar que a tarifa da estrada
de ferro sejâ um producto da industria capaz de ser atirado á lei da
offerta e da procura.
O SR. BuENO DE ANDRADA - Inelirectamente, é .
O SR. ÜUPERTINO DE SIQUEIRA - Diz Bricka: "Póde-.se conceber a
exploração de caminhos de ferro sob tres pontos ele vista differentes.
Póele-se admittir que os preços dos tmnsportes por caminho de
ferro devam .ser submettidos, como o dos demais transportes, ao regímen da offerta, e da procura e da concurrencia."
"Póde-se, reconhecendo nos transportes uma industria, consid'erar que elles constituem de facto um monopolio em proveito d1aquelle
que possue os titulas e fazer desse monopolio objecto de concessões,
regulamentando as tarifas a perceber.
P óde-se, emfini, considerar as explorações dos caminhos de ferro
como um serviço publico cuja execução compete ao Estado, com 'acontece com os correios e telegraphos."
Oontinúa o autor citado: "Hoje o primeiro systema está completamente abandonado á concurrencia publica, sujeitando-se as estradas á lei da offerta e da procura e por conseguinte as suas tarifas submettidas ao arbítrio das companhias estão condemnadas em todo o
mun do civilizado .
Ora, Sr. Presidente, si a industria dos caminhos ele ferro por
sua especialidade dá um p1·oducto que não se póde submetter á lei da
offer ta e da procura, consequentemente a industria dos caminhos de
ferro não póde ser abandonada pelos gover nos em seus respectivos
paizes .
·
Figuremos, Sr. Presidente, que a theoria de que a explor ação de
estradas de ferro deve pertencer á iniciativa particular não deve merecer a protecção do governo; imaginemos que esse principio felizmente condemnado pelos governos p assados fosse vencedor, quando o
Brazil apenas iniciava a construcção de suas estradas de fer ro !
O resultado seria que nós hoje não teríamos um só kilometro de
estrada de ferro, não teriamas d1ado um passo na viação ferrea, e não
teria.mos hoje nem a producção que constitue a riqueza publica. nem
teríamos talvez visto as nossas rendas crescerem Iio pi·ogresso admira1rel que dia a dia observamos. (Apoiados.)
Salientando a importancia política e economica das estradas de
ferro di z um notavel escriptor:
Supprimi da França qualquer industáa, por mais importante que
ella seja, a França continuará, apezar disto, a sua vida de nação; sup:primi as estrad:a1s de ferro, o mesmo não acontecerá, a França terá deixado de existir, a França se anniquilará.
Ora, Si;;, Presidente, uma industria que liga tão intimamente a
vida e desenvolvimento dos povos não póde ser indiffere:ote aos go1
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vernos, e não ha sido, póde-se affirmar sem me10 de contestãção.
(Apoiados.)
Provada. Sr. Presidente. a competencia do Estado na exploração das estmdas de ferro, a necessidade de sua intervenção, o prob:ema se resume no modo por que o Estado deve intervir, na inten·
sidade de sua acção .
Não affirmo a generalidade do principio, porém, não vacillo
em reconhecer como o melhor, menos oneroso, mais conveniente aos interesses publicas e particulares a construcção e custeio pelo Estado.
Não é difficil, Sr. Presidente, provar a veracidade de minha
affirmativa; um unico argumento apresentarei, para não me alongar
muito: é o estudo dos resultados financeiros das estradas de ferro
construidas e garantidas pela União.
Possue a União cerca de 3 . 000 kilometros de estradas de fen;?,
que lhe hão custado 190. 000 :000$, ao passo que se eleva a reis
180 . 000 :000$ o total despendido pelo Thesouro em garantias de juros
a 3. 600 ki'lometros de estradas de ferro pertencentes a companhias:
No primeiro caso, possue o Estado uma propriedade ele grande
valor, capaz de solver as suas finanças; no segundo, nada possue, nada
tem e muito terá que despender.
Tal é, Sr. Presidente, o resultado a que temos chegado na pratica dos dous systemas.
O Estado é incapaz dti bem administrar suas vi,as ferreas, eis o
segundo fundamento apresentado pelos patronos do arrendamento de
nossas vias ferreas. O principio é falso e insustentavel.
Em opposição aos adeptos de semelhante principio, eu opporei,
Sr. Presidente, uma opinião autorisada, a opinião do Club de Engenharia, manifestada em virtude da consulta que lhe dirigiu o governo, a requerimento do Senado da Republica, Telativamente ao ar rendEimento das nossas estradas de ferro .
Diz o Club de Engenharia. (Lê.)
Eu opporei ainda, Sr. Presidente, á opmiao do voto em separado tambem do Club de Engenhar~a, onde mais de uma vez a capacidade do Estado para dirigir a •Sua rêde de viação fica provada á
evidencia (lendo) :
Digo e voto em separado: as causas, pois, desses defeitos não é,
como se poderia suppôr. devidas exclusivamente ao systema de administração official. Esta, como o cremos, concorre necessariamente
para a agg1,avação do mal; mas não é o seu principal factor porquanto as estradas citadas, Recife a Palmares, e da Bahia a Alagoinhas, cujos result ados economicos teem sido dos mais deploraveis,
são dirigidas e administradas por companhias inglezas.
Eu opporei tambem. Sr. Presidente, .á opinião daquelles que affirmam a incapacidade do Estado para administrar estradas de ferro,
a opinião dos distinctos profissionaes . que dirigem as oito l?rincip·aes
1
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Opporei ainda á palavra autorisada, respeitavel e competente do
venerando senador Christiano Ottoni 1 que, h avendo sustentado em toda
sua longa vida a capacidade elo Estado para administrar suas estradas ele ferro, clava em uma das ultimas sessões do anuo passado uma
prova da firmeza ele suas convicções, pedindo que antes de qualquer
resolução, em relação as nossas vias ferreas, sobre o assumpto se fizessem todas as investigações, todos os estudos te.chnicos, profissionae·s, economicos e administrativos.
E' admiravel, Srs. deputado·s, que se tendo feito 1 em consequencia
de tão patriotica quão prudente e sabia indicação, as investigações necessarias, das quaes resultavam não só a necessidade de outras providencias, mas ainda, que todas as opiniões das autoridades competentes são por unanimidade contrarias ao arrendamento; é admiravel
que em desaccôrdo com todos os principies da logica e da razão appareça esse projecto de tamanha responsabilidade, iniciado em sessão
nocturn'a, como si começasse pelo fim.
O SR. COELHO CINTRA - Muito bem.
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - Em oppos1çao aos adeptos elo
ar rendamento, adversarios da administração d'.as estradas de ferro
pelo Estado, são diversos Estados da Europa e America, que constroem
e administram suas estradas de ferro.
Exer citam o systema que agora se quer condemnar no Brazil, a
F r ança, a Allemanha, a Russia, a Austria-Hungria, -a Suecia, a Noruega, a Belgica, a Dinamarca, Portugal, a Austr alia, o Cabo da Boa
Esperança, o Canadá, o Chile, a Republica Argentina, a India e
o J apão .
Attestam a capacidade do Estado para administrar estradas de
fer ro· as pr oprias estr adas da União , comparadas com as das companhias particulares .
Não basta que se affirme a incapacidade do Estado, é necessario
proval-o. Eu perguntarei qual o modo por que a incapacidade do
Estado se tem manifestado? Ainda não vi resposta a esta pergunta.
Tem porventura essa capacidarle se m:•nifes1iado em consequencia
dos deficits das estradas? Não, porque a :Estrada de Ferro Ceutral
tem tido constantemente saldos, não porque, a não ser em linhas importantes e pr oductivas, as estrada.s d eferro da Europa dão constantemente deficit, quer administradas pelo Estado, quer por particulares. P or consequencia, si o deficit é o resultado da·s nossas estradas elle . não prova incapacidade de administração do Estado.
Não, porque nas estradas de ferro secundarias o deficit é o regimen normal, o defioi,t é o regimen financeiro, o defiC'it é a regra, é
a lei .
Diz B r.icka, estudando o regímen financeiro das estrada·s de ferro
secundarias ·; "A menos que não se trate de linhas mui productivas, a

-243exploração dos caminhos de ferro não dá remuneração sufficiente para
o capital de construcção."
" O exemplo dos dous paizes, excepcionalmente ricos, onde os caminhos de ferro teem sido abandonados á industria privada, o demonstra de uma maneira peremptoria."
"Em Inglaterra,, o capital em acções, representando tres quartas partes do capital empregado nos caminhos de ferro, não recebeu
em 1888 sinão uma remuneração média de 4 % e mais de 1.250 mi. hões não tem recebido nenhum dividendo.
Na America, o juro médio do capital em acções não attinge
actualmente 1,7 %, e a remuneração do capital total (acções e obrigações) não excede de 3 %.
De 1871 a 1892, isto é, em 17 annos, 526 rêdes de caminhos de
ferro, representando 3 .122 milhões de dollars de capital, foram vendidas em hasta publica.
"A rêde do Atlantico e Pacifico ( 528 kilometros) que custara 183
milhões de francos foi vendida por 2,5 milhões.
"SQ. em 1892, 36 linhas, representando 16 . 907 kilometros, e um
capital de 357 milhões de dollars entraram em liquidação; os desastres em 1893 foram ainda mais graves."
Eis, Srs. deputados, as cousas como se pa.ssam no paiz que queremos imitar.
Porventura, á excepção da E strada de Ferro Central do Brazil,
não são as nossas estradas ·de ferro, estradas secundarias, pertencentes
ao grupo daquellas que em todos os paizes vivem sob o regímen dos
deficits ?
Eis, Srs . deputados, o resultado da industria que se pretende
entregar á iniciativa particular, em um paiz onde vasquej am os capitaes !
E' esta a industria que, explorada pelo Governo, deve ser remuneradora, rendosa e lucrativa!
·P esam as estradas de ferro em todos os orçamentos dos paizes que
as possuem; rio Brazil, porém, é necessario que sejam fontes de renda.
Na França, para citar mais um exemplo, diz Ed. Oahen:
"As garantias de juros satisfeitas pelo Estado annualmente teem
seguido uma progressão consideravel.
No espaço de 6 anno.s, teem quasi triplicado.
Ellas se elevaram em 1889 a 51. 493. 824 francos; em 1892 a 96
milhões; em 1893 a 113 milhões; em 1894 a 116 milhões, e em 1895
a 135 milhões."
"E' preciso ajuntar as linhas secundarias e os tramways que montam já a mais de dez milhões.
Não tardará elevar-se a 160 milhões o encargo do Estado com as
sarantias."

Só agora não são só as estr adas secundarias que oner am o T'.hesouro, são tambem as linhas principaes que exigem t ão grandes sacrifícios·.
No Brazil, não, estr adas secundarias ·devem ser poderosas fontes
de receita publica !
O SR . -ÜUPERTINO DE SrQUEIBA - Ainda mais p ar a provar que o
jdeficit não é demonstração de má administração, lerei á Oamara o seguinte quadro que prova eloquentemente que ·os de fi cits não se originam das administrações officiaes :
'

"Quadro dem.onstm ndo a po1·cen,tagem das dJespezOJS de cus.t eia sobre a
receita total e porcentagem de jw"O$ p,agos sobre o mprital ernf..
pregado
P aizes
Reino Unido . .. . ... . . . ...... . . .... . .
França . . . . ... ... . .. .. .. .. ..... . .. .
Allemanha. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .
· Ru ssia . . .. . .. . .. . . . . . . ... . . . . .. . . . .
Suecia . .. . . .. . . . . . ...... . ....... . . .
N oruega... . .. . .. . . . . ... . .. .. . . . . . .
Dinamar ca. . . . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . .
Hollanda . . . . . . . . . . .... . .. .. ... .. . .
Belgica . . . . .. . . . .. . . . . . . .... . . . .. . .
Suissa . . . . . . . ... .. ... . . . . .. . . . . .. . .
R umania . .. . . . .. .. . .. .. .. . ... . .. . .
Europa .. . . . . .. . . .... .. . ... .. . ... .. .
Estados Unidos. . . . . . . .. . . . ... . . .. .. .
Austri a . . . . .... . .. . . . .. .. .. ... . .. . .
Italia. . . . . .... . . ... .. ... . . .. .. . . . .
Hesp anha .. · . . . . . . . . . . . . .. . ....... . .
Portugal. . . ........ .. .. . . . . .. . . . . . .
Canadá . ..• .. .. . .. .. . . ... . .. . ......
America H espanhola. . . . . .... ..... . . .
J apão . . . . . .... . . . .... . .. . . . ... . . . .
India . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . . ..... .
Austr alia .. . .. . . . . . . . . . . . . .... . . .. .
Africa Meridional. . . . . .... . .. . ... .. .
Algeria. . . . . . . . . . .. ... . . .... . . . .. . .
Egypto . .. . . . . ... .. . . .. . . . .. .. . . .. . .
O mundo ... •. . ... . .. ... ... .. ... . . ..

Por centagem
·do custeio

J uros sobre
o capital

52
52

4,1

54

57
62

70
86
54
52
53
60
54
70
56
65
44
43

70

67

43
50

63
52

70

46
62

3,8
5,1
5,3
2,8
1,8
1,2
2,9
4,6
4,1

2,7
3,7

3,1
3,1
2,5
4,4
3,3

1,7

1,6
3,1
5,2
3,3
4,3
1,6
4,1
3,2

Pelo quadro acima, cujos d ados foram o resultado do mais acurado tra;balho da Oommissão do Senado Americano, diz o engenheiro
Argollo a quem devemos as presentes informações, verifica-se que o&

paizes em que as estradas ele ferro deram maior receita liquida relativa ao capital empregado, foram : A Russia, na qual quasi a metade
da extensão das estradas de ferro são custeadas pelo Estado, a India
em que duas terças partes de extensão das estra·das de ferro são custeadas pelo Estado, a Allemanha em que 90 ºJº da extensão de suas estradas de ferro são custeadas pelo Estado e a Belgica em que as tres qua1·tas partes das estradas de ferro são custeadas pelo Estado. Logo após
vem a Hespanha, em que as estradas particulares apresentam grande
resultado devido á maneira pouco satisfactoria com que acudiram ás
necessidades do publico e a pouca velocidade de seus trens, que é notoria. O Egypto, que possue todas as suas estradas de ferro, vem em
seguida."
Já vê, Sr. Presidente, que o deficit não é a manifestação positiva
de má administração, nem tão pouco os resultados financeiros das
estradas de ferro abonam as administrações particulares.
Refutado longamente e mesmo destruido, o principal argumento
dos adeptos do arrendamento, e quiçá o unico ponderavel, aquelle que
se funda no deficit; ora fazendo, como no caso da Central ; ora exaggerado, phantasiado para as demais estradas .
O SR . PAULA RAMos - Apoiado.
.
O SR. ÇuPERTINO DE SIQUEIRA - Passarei á analyse de cada um
dos demais argumentos apresentados como justificativa ao arrend·amento.
Provado, Sr . President.e, que não são os deficits symptomas da
incapacidade do Estado na administração de suas esti-adas, vejamos
em que phenomenos procuram ainda os nossos contendores apoio para
a defesa da mais infeliz das causas debatidas no Congresso Nacional.
Será symptoma da incapacidade do Estado, na administração das
estradas de ferro, o máo serviço do seu pessoal e a tão decantada
indisciplina? Não, porque j ámais nenhum particular terá tanta autoridade e força, quer moral, quer material que o proprio Estado .
Não, porque o Estado que é capaz de manter exercitos disciplinados, mover grandes massas de milhares de homens, obedecendo á voz
do commando, é capaz de estabelecer tambem a disciplina entre algumas centenas de funccionarios que vão alli buscar o pão de sua
subsistencia.
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Si não póde governar 14 . 000
homens, 26. 000 é mais difficil. E' o caso de arrendar tambem o
exercito.
O SR . CuPERTINo DE SIQUEIRA - Não, Sr. Presidente, porque
quanto ao máo serviço e á indisciplina do pessoal, encontra o Estado
em sua propria autoridade, em sua força moral e material os meios
coercitivos, fortes e capazes de manter a disciplina, a ordem e o respeito ás leis e regulamentos.
·
O SR. VALLADAREB - E já tem sido empregada a força para chap:i.ar á ordem o pessoal i:r;i.disciplinado.
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Estado pela falta de pessoal technico? Penso que essa hypothese deprimente da nossa civilização e intellectualidade ainda não passou em
nenhum espírito .
Analysemos, Sr . Presidente, quaes os motivos da má administracão das nossas estradas .
,
De onde se originam, de onde provém o máo serviço de nossas
vias ferreas? Eis uma interrogação tantas vezes respondida e outras
tantas olvidada pelos Poderes Publicos do nosso paiz.
Provém, como affirmou o Olub de Engenharia em seu luminoso
parecer, affirmando nem se poder comprehender como possam estradas
de ferro serem bem . administradas, quando seus funccionarios não
podem ser demissives ad nutum.
Provém, como dizia o conselheiro Ottoni, do absurdo da propria
lei fazendo do seu pessoal funccionarios publicos.
Finalmente, Sr . Presidente, o máo serviço do pessoal das estradas
provém da nossa má educação civica, da nossa indolencia, de nosso
indifferentismo de não sabermos exigir o cumprimento da lei, da nossa
tolerancia, quando vemos a lei desrespeitada.
Males oriundos de nossa educação, de nossos ha,b itos e costumes
não serão removidos milagrosamente pelas companhias particulares,
jámais serão sanados pelo capital estrangeiro.
Provém -0 máo serviço das estradas dos abusos que toleramos, da
frouxidão de nossas leis, incapazes de conter os abusos e excessos
dos empregados, e as incontinencias do publico, provém principalmente, e isto depois de 15 de novembro, da falta de respeito de que se
resente o principio de autoridade .
Elle se implantou no serviço da Estrada de Ferro Central desde
o dia em que foi deposto o primeiro governador desta Republica.
Dados estes nossos habitos o que aconteceria quando entregassemos a nossa principal via-ferrea nas mãos do inglez incapaz de responder as nossas exigencias, querendo para elle obediencia mais severa do que aquella que prestamos ao Governo do nosso paiz, querendo
par.a seus regulamentos mais fiel execução do que aquella que prestamos as nossas leis? !
O que aconteceria quando o nosso publico acostumado á frouxidão dos nossos regulamentos, ás condescendencias dos nossos funccionarios, quando delictuosos esbarrassem deante da frieza e da excentricidade do inglez ? !
Era a revolta em cada localidade, em cada estação, em cada trem.
E eu não posso mesmo prever a que consequencias nos levará este novo
estado de cousas .
Os deficit'6 das nossas estradas e principalmente o pseudo deficit
da Central, essa phantasia de alguns espíritos, tomados de partipris,
tem servido nos ultimos tempos de duplo argumento, pretende-se coni
a mais inverídica. das affirmativas, a mais falsa argumentação, provar
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não ·HÓ a incapacidade do Estado, mas ainda a necessidade em si de
alienar suas vias-ferreas.
O 1quadro seguinte, que vou ler á Camara, responderá . de uma vez
por todas a mais iniqua das falsidades commettidas no Parlamento
Brazileiro.
Estrad·aa de Ferro da União
Sobral. . . ...... . •...................
Pau lo Affonso ..... . . .. . •. . .• . . . . .. ...
Central de Pernambuco ... .. .. .. ...... .
Sul de Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Prolong·amento da Bahia .. . .. . . . .. .. .. .
Rio co Ouro ... .. .... .. ... .. . .......... .
Porto Alegre a Uruguayana .. .... .... .
Batur!té, . . ...... .. .........•.. . ... . .
Central ·do Brazil. .. . ...... ... ... . ... . .

Data da ·
inauguração
1881
1882

1885

1882
1880
1883

1883

1878
1858

Defici.t ou saldo até 31

<de dezembro de 1894

-

+
+

-

786 :510$56·6
902 :731$814
1.101:442$049
2. 673 :30•5$805
3 . 56G:704$557
- 974 :061$553
·80 :967$882
208 :186$470
110. 894 :792$3•36

+

101. 017 :2'54$580

E' notavel, Sr. Presidente, ·que sendo de 110.894 :792$336 os saldos
ela Central, haja muita gente convencida ele que aquella estrada .só
tinha dado deficits I
Não é a primeira vez que vejo correr com verdade provada uma
verdadeira falsidade. Eu me lembro de um facto geralmente admittido por todo o brazileiro, e muito corrente no meu Estado e que entretanto, é contrario á verdade de todos os dados officiaes e de todos os
dias. E' convicção geral que na Estrada de Ferro Central do Brazil
o· transporte de mercadori as da Capital Federal para o interior é
maior do que o transporte de mercadorias do in.t erior para a Capital
Federa l. Uma vez tive occasião de fazer essa pergunta a um director
daquella E strada de Ferro e elle repetiu-me que o transporte da
Capital Fede1•al para o in terior era maior! Entretanto, é fac t.o verificado dm·ante 38 annos; está consignado em todos os relatorios que o
movimento de mercadorias do interior para a Capital é maior que
o movimento da Capital para o interior.
O SR. PAULA RA.Mos - Essa é a verdade.
O SR. OurERTINO DE SIQUEIRA - O que se dá em relação á E strada de Ferro Central, repete-se da mesma fórma em relação ao conjuncto de nossas estradas de ferro .
Parece que contra ellas se levanta uma verdadeira conspiração;
os erros e os equivocos teem sido auxiliares dessa campanha de cliffamaqão e oclios, e os proprios dados officiae-s se hão prestado e servido
e sido explorados pelos aclYersarios das estradas ele ferro ela União.
E' assim que, no relatorio de 1895, .correspon dente ao exer cicio
ele 1894, figura a Estrada Central com um deposito ele 1.113 :724$685,
quando de facto o que houve foi um saldo ele 723 :512$872,
como se acha consignado do ;rclatorio de 1896 .
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Éis outro facto que prov a bem, Sr . · Presi dente, como est:is cousns
se resolvem em nosso paiz, como . com a melhor boa fé aclultóraram.-·se
factos e dados officiaes.
Quem se der ao tra.b alho de sommar as rendas das nossas estradas
de ferro, excepção da Central, verificará que o total da receita. foi em
algarismos redondos, em 1895, de 5 . 511 :000$ e qüe, entretanto, sua
renda figura no orçamento da receita no valor de 3. 500 :000$000.
No projecto de Orçamento ,da Receita votado pela Camara,
aquella verba foi elevada a 6. 000 :000$ pela approva.ção de uma emendn .q1,e tive a honra de apresentar; no em tanto, o Senado entendeu que
devia manter o estimativo ele 3. 500 :000$000 ! Sim, o Senado republicano decreta que a rend a bruta elas referidas estradas eleve ser em
1897 superior á de 1895, que a receita decresça de 2. 000 contos !
Felizmente para nós e para o paiz, os algarismos não são exactos.
Ha; Sr. Presidente, em tudo isto equivo co lamentavel e que poderia
ter desapparecido com um pouco de estudo e tra'b alho .
O SR. CoELHO CINTRA - Mas é o que não se quer.
O SR. Cu PERTINo DE SrQUEIRA - No relatorio da Estrada de
Ferro Central para o exercício de 1895 ella figura pela primeira vez,
agora, com um deficit de 62 :000$ a-o lado de uma renda de réis
27.000:000$009.
Mas, pergunto á. Camarn. : urna esada,_ cuja despeza seja esta
que apresenta no orçamento mal conhecido e que naturalmente está
affectado elo mesmo engano que no anno passado, porque, quando elle
foi apresentado ao governo ainda não eram conhecidas as rendas em '
todas as suas estações .
Mas pergunto .: uma estrada ele tal importancia que atravez da
enorme carestia de generos, tendo de fazer compras no estrangeiro
ao cambio de 9 e tendo ele pagar pelo dobro ou pelo triplo os seus
trabalhos, consegue, por assim dizer, equilibrar a sua receita com a
sua clespeza, uma estr ada que atravessa a crise a mais terrível, que ao
envez de cuid ar de augmentar suas rendas aggravanclo o publico, ao
contrario é ella que vem em auxilio do proletariado, soccorrenclo-o
no rigor da crise. (A p oiadios.)
Uma estrada em taes condições é porventura uma empreza que
se arruina e que arminará o Thesouro e qúe eleva ser abandonada?
Imaginemos, Sr. Presi dente, que 50 % ele sua despeza que pódem
ser levados á conta elo cambio, e que só em differença de cambio represente para a estrada o mais bello saldo a desej ar.
E', Sr .. Presidente, . cleante dessa espectativa, quando os algarismos parecem que estão conspirando contra as nossas via.s-ferreas, na
mais inopportuna elas occasiões, que vamos arrenclal-as, entregal-as,
depois ele as haYer desacreditado, á cubiça e á avareza do judeu.
Os benefícios prnstado s pela Estrada ele Ferro Central não se resumem nestes 110. 000 :000$ de saldo; a estes benefícios é necess ario
accresce11t;ar o material transportado ·p or conta ela União, o transporte
1

de forças militares e policiaes; dos funccionarios publicos e os milhares sinão milhões de immigrantes que hão alli transitado; é preciso ajuntar os transportes gratuit os, ou com descont os e suas tarifas do material destinado ás obras publicas, ao saneamento de tres
importantes Estados; de algumas centenas de cidades e talvez milhares de districtos de paz.
O SR. VAZ DE JYlELLO - Tudo que V. Ex. está dizen do é uma
verdade, está na conscíencia de todos.
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - Addicionae tambem, senhoreR,
a tudo isso o de,senvolvimento da riqueza publica e individual produzida pela Estrada ele Ferro Central.
E' preci so accrescen t ar aos beneficias oriun dos da Est l"ru:la de
Ferro Central cons lan tes de suas tarifas, inferiores sem cluv1ci a ás
das companhias particulares, como se vê da seguinte relação:

PASSAGENS

ENTRADAS

\

i
1

Çcntral do Brazil .. . ..... . ........... 1
Minas e Rio ......... . .......... . ... . 1
Sapucahy .. . ......... . . · . . ..... · · · · - 1
Mnzambinha . . . . . . . . . . .. .
. . .. .. ... 1,
Oeste de Minas .. .. . . ..... . . . ..... . . . . 1
Leopoldina .... . ......... . ........... 1
S. Paulo Railway Company ......... . . . 1
l\fogyana ........ . .. .. ....... . · · · · . · · 1
P ar aná ...... .. ... ~ . .. .... . ..... . .. . . 1

i

'~i~'

100
120
,100

1

11·

1

I·

88 1
52,5
100
200
82,51

réis

1

I

22,5 \.
50 1.

60

50 ~ · 1

1

·

44 ·1
35
25 1
100 1·

47

réis
67,5
150
144
160
132
78,8
150

300

124

As differença·s são enormes, são palpaveis .
O anendamento é a elevação das tarffas, é um imposto disfarçado
lançado sobre o povo, é rn'ai s um sacrifício a exigir em troco de ncn1111111 beneficiei.

-- 250 . Antes .· ele pensar em arrendar nossas estradas procuremos melhora1-as, regularisal-as e sobretudo acreclital-as
Si o governo está disposto a resolver o grunde problema da nossa
viação, a intervir nelle, que tenha a cqragem de cortar pela raiz o mal
indicado pelas competencias e por todfrs as autorida{les do paiz; si o
governo quer ter estradas que deem rendas, ouça os conselhos de Christiano Ottoni, do Olnb de Engenharia, df.! voto em separado; aproveite
as lições da pratica e ela experiencia, siga emfim os conselhos dos mes.tres .
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre deputado que a hora está
term inada.
O Srt. ÜUPERTINO DE SrQUEIRA - Sr. Presiden te, eu tinha ainda
algumas considerações a fazer, mas obedecendo á observação ele V. Ex.
nguarclarei opportunidade para concluil-as.
Continuarei a proposito do art. 2° na sessão ele arnanhá nas minlrns considerações. (JV!uito ble;m; miuito bem.)
Fica a discussão 'a diada pela hom.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO
O Sr. Cupertino de Siqueira - Si·. Presidente, por pouco tempo
occuparei a attenção ela Oamara para completar minhas observações
sobre o modo de resgatar o papel-moeda e a nossa divida externa, proposto pela Oommissão, ele accôrdo com o governo.
Não fôra a fadiga. o o acleantaclo ela hora da sessão nocturna, em
que tive occasião de abrir o debate, e em alguns minutos mais eu teria terminado as minhas observações, livrando assim a Camara do
enfado de me estar agora ouvindo. (Nwo apaiado-s.)
Antes de proseguir na.s minhas observações no ponto em que :is
deixei, perrnitta-me a Oarnara que eu, recapitulando o que tive occasião hontem de expencler, faça urna resenha rapicla dos .argumentos que
militam a meu favor.
Eu resumirei em quatro capi.tulos a argumentação que hontem
p1·ocurei desenvolver.
.
Primeiro, contesto que o Estado não deva ser industrial, quando
se trate de construcção de estradas de ferro, e contesto oppondo á opinião elaquelles que affirrnam este principio a opinião das autoridades
mais competentes elo nosso paiz, com a evidencia elos factos e a experioncia ~\pratica de 18 Estados europeus, que praticam o systema de
construir e administrar estradas.
Opponho ainda a opinião elos mestres que teem estudado a especialidad e e observado o exito da administraçfw pelo Estadn; e finalmente contestei os fonclmn cntos elo principio para o nosso pai z em
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especial, com a observação de que, si o E stado uão intervier, a industria desapparecerá !
Approveito a opportunidade, fazendo est~ resumo, para apresentar um argumento_ rrovo.
Ha 74 annos que o Brazil se dirige, ha 74 ·annos que cobramos
.
impostos, que tributamos o povo, e no fim deste tempo, depois de termos recebido do contribuinte milhões de contos de réis, de termos elevado a um milhão o nosso compromisso externo e a maior somma ainda
as responsabilid ades internas, depois de havermos consumido tão fabulosos capitaes, .só nos resta no momento do apuro um unico alvitre
. salvação - o arrendamento de nossas es tradas, que no em-'
uma un:uca
tanto representam apenas um sacr ificio ele 188 . 000 :000$000.
Só nas estraâ as de ferro , ás qua es devemos o desenvolvimento de
nossas industrias, a expansão da riqueza publica e particular, encontramos o remcdio para os nossos males, o meio efficaz e seguro de
resolver a crise que nos assôbcrba.
Si ou tras consider aç.ões de ordem economica e soci al não nos aconselhassem a constmir, administrar e -conservar nossas estradas de ferro,
bastar-nos-hia a consideração de que, desfazermo-nos dellas é desarmar a nossa patria, para eventualidade mais grave, o que é possivel,
é confessarmo-nos incapazes ele supportar ·uma segunda crise.
O SR. CASSIANO DO N .A.SCIMEN TO - A ques tão principal para mim
é saber qual o meio que V. E x. apresenta, a não ser esse, para endireitar as nossas fin anças : deixemos de lado as questões doutrina.rias .
O Sn.. Curmi.TINO DE SIQU EIRA - Direi a.o nobre deputado que o
project.o cm disenssão é complexo; procura r esolver a crise financeira
do p aiz ele envoHa. c:om uma serie de theses e principios, para cujo
desenvolvimento seria necessario um tempo ex traordinario ( apofodo s)
que a urgencia do caso não comporta.
·
Combatendo o projecto, encarei-o por uma de su as multiplas faces - - o arrendamento das nossas estradas - medida justificada e
baseado em princípios doutrina.rios, que tenho procurado refutar; mas,
si o nobre deputa do confessa que o projecto não se justifica desse modo,
que os seu s adeptos ·susten tam-n'o como uma necessidade do momento
antes que como a conquista de um princi·p io, deixarei de consideral-o
sob semelhan te aspecto para demonstrar que sob o ponto de vista fi111mceiro elle não r esolve o problema, adia-o apenas ; é um reme'dio
para o presente, pouco duradou ro, ephemero; e ·para o futuro a aggravação e quiçá a mina .
_
·
Não considero, Srs. deput ado s, a situação actual ele minha Patria
a mais grave a que possa existir, a mai s precaria que. possamos ima. ·
ginar, 11 ão! ·
Aguardaria o patrimonio nacional, o capital accumulaclo po1· nossos antepassados para ·.a hora ext rema, não para alliviar os meus concidadãos, mas para sa..lvar a: nossa propria P atria. (Ap:ciiados , mwito

bem . )
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Nesta hora nínguem sí opporia ao sacrifício, nínguem se sentiria
humilhado ao ser despojado de sua mais querida joia. (Apoiados.)
A Camara ha de permíttir que díga que entro nesta questão sem
interesse pessoal.
Tenho ouvído dízer que é preciso arrendar as estradas, porque
ellas são ninhos eleitoraes. (Apa?"te,s diversos; contestações.)
VozEs - V. Ex. está acima de qualquer suspeita.
O ·SR. CurERTINO DE SIQUEIRA - Que melhor prova de desinteresse
pessoal ou político poder ei dar, do que aconselhando ao governo d)
meu paiz as medidas as mais r adicaes em relação ao pessoal de no>sas
>ias-ferreas, aconselhando-o a declaral-os em commissão como meio de
corrigir os seus males e defei tos!
U SR. NILO PEÇ..U>'HA - Si V. Ex. acceita esta medida porque
11ão acceíta o arrendamento?
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - E' esse santo egoísmo de querer
o que ha de bom para minha Patria, em vez do estrangeiro ! E' porque me revol ta a consciencia o erro que se vae commetter, a cegueira
com que se pretende prirnr o Estado do mais precioso patrimonio,
construido com o sacrifício do contribuinte, apto a dar os maiores resultados entregando a avida e:xploração e especulação estrangeira.
Mostrarei, Sr. Presidente, que é improfiQua a medida como meio
de r esolrnr a crise financeira, que os males r esultantes de tão infeliz
medida não serão recompensados pela momentanea alta do cambio.
Qual o problema que resolve o arrendamento, que força viva creia
elle para o nosso paiz, que expensão trará a nossa riqueza publíca ou
particular?
Atirará na·s arcas do Thesouro alguns milhões esterlínos, que se esooarão como todos os outros que por ahi hão passado.
Eis Srs. deput ados, o grande problema, que se resolve _
O SR. CASSIANO DO N ASCIMENTo - E isto não é nada ? Só a idéa
elo arrendamento já provou bem em relação ao cambio . ( H a outros
oparte.s.)
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - Em troca, -Sr. Presidente, desse
ouro tão desejado, tão aspirado pela maioria desta Camar a, vamos
impôr ao povo enormes sacrifícios.
P ergunto aos nobres deputados. adeptos do arrendamento, se têm
SS. Exs. avaliado bem r importancia e valor desses sacrifícios, o onus
e os encargos que resultarão de tão desastrada operação.
A' ope1;ação do arrendamento, Sr_ Presidente, podia ser opposta
tJ.ma operação de emprestimo. Em uma operação de emprestimo, teríamos contra nós o typo do emprestimo e os juros com que nós poàeriamos obtel-o. duas condições im1)ortantes, que no momento actual
não poderiam deixar de nos ser desfavoraveis, mas que todavia podem
ser bem apreciadas. podem ser precisamente avaliad as; ao passo que a
operação do arrendamento, para se tornar exequivel e acceitavel para
qualquer empreza - que forçosamente terá como objectivo grande
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remuneração do seu capital ~ traz-nos-ha sacrificios desconhecidos e
ignorados, males, que não podemos determinar prncisamente, mas cuja
importancia se presente, cuja gravidade n'os aterrorisa.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Quaei; são?
O SR. CurERTINO DE SIQUEIRA - Direi a V. Ex. em poucas palavras.
Qual seria a consequencia ela realisação de um emprestimo nas
difficeis circumstancias em que iios achamos? (Pausa.)
Augmentar ainda mais os nossos compromissos no · exterior e sob'retuclo aggravar os nossos futuros orçamentos.
Que consequencias resultarão elo arrendamento ela nossa principal via ferrea, tronco ele toda viação estrategica e economica elo paiz,
a uma companhia estrangeira, cuja exigencia rninima será a equiparação das tarifas elas estradas de ferro ela União á menor tarifa da-s
estradas de ferro ele companhias particulares?
Clausula tão simples, e que a muitos parecerá até natural, não
representa pesado onus e imposição iníqua, lançada a determinadas
zonas, para corrigir erros e abusos por todos commetticlos, por todos
praticados? (Apo.i ddos.)
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -- Isso são condições de contracto,
o que está em discussãa é a autorisação.
O SR. PAULA RAMOS - Não haverá empreza que acceite esse r,ont.racto, sem essa clausula.
O Sn.. CurERTINO DE SIQUEIRA - Mas si esse favor não fôr concedido á e"m preza que se organisar, a Oamara irá votar uma lei inutil,
porque nenhuma empreza acceitará o contracto, uma vez que não fique
autorisada a adaptar, pelo menos, a taxa média das estradas particulares.
O Si~. CASSIANO DO NASCIMENTO - V. Ex. depois me ha de dizer
em que se baseou para calcular e-sse omtS.
O SR. CurERTINO DE 8IQuErnA - Apresso-me em responder ao
aparte do nobre deputado.
.. A maior tarifa das estradas ela União comparada com a menor
das estradas particulares representa pelo menos a metade daiquella.
~ós temo~ taxas que são inferiores ás das companhias particulares cinco ou seis vezes.
Imagine V. Ex. que a renda da Estrada de Ferro Central é de
30. 000 :000$, que a equiparação ele taxas, a que me tenho referido,
equivale ·Sem duvida a duplical-a e terá V. Ex. uma idéa do onus, do
sacl'Íficio injusto e iníquo imposto a uma parcella da Nação, para
bem ela collectiviclacle. (Avovados; aparte,s diversos.) ·
O prejuizo indirecto i:esultante da operação é por sem duvida mais
oneroso que o peior dos emprestimos; o sacrificio a fazer é o mais
pesado e o mais desastrado de quantos póderiamos conceber.
O emprestimo oneraria o nosso futuro, é cei:to, mas ao menos
não nos traria o desalento e a desesperança nesse futuro; seria um
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grande e .P\:ISllJ o compromisso, porém, não poria em perigo a i~1t.egri.
dade do nosso solo, não levaria para as mãos do .estrangeiro a defesa
nacional.
O SR. ÜABSIANO DO NASCIMENTO - Em caso de guerra, o governo
occupa a estrada.
·
O SR. OuPERTINO DE SIQUEIRA - E' engano de V. Ex. pensar que
a simples occupação resolva .11 difficuldade.
Imagine V. Ex. que as estradas de ferro do Rio Grande do Sul
estão arruinadas e que as em prezas collocam lá funccionarios argentinos e uruguayos.
O SR. CASSIANO DO N A.SCillfENTO - O contr acto prevê todos os casos. Tudo isto ·são palavras.
O SR. ÜUPERTINO DE SIQUEIRA - E V. Ex. como um verdadeiro
ma.gico impunha a varinha de condão e de um dia para o outro transforma todo esse pessoal, que talvez vá pegar em armas contra nós,
em dedicados amigos, capazes de sacrifícios, capazes de labutar dia
e noite em prol dessa Patria, que por magia do nobre deputado elles
passam a amar mais que os brazileiros, deixando a perder de vista. os
Tiradentes e os Bentos Gonçalves! ( Apoiados, muito bem.)
Sim, Srs. deputados, sejamos previdentes na paz, porque no dia
que o solo patrio fôr calcado pelo inimigo já não haverá tempo si.não
para morrer ou vencer. (Muito bem. ) ·
Sejamos previdentes, a exemplo dos nossos visinhos, apparelhando-nos para .as lutas de paz e da guerra.
Lembremo-nos de que pouco lisonjeira e quiçá precaria é a nossa
situação em relação aos nossos visinhos do sul, cuja capital e porto de
mar, Mon tevidéo, se acha ligado a nossa fronteira por .sete vias ferreas,
construidas em excellentes condições technicas, estrategica e commercislmente consideradas, com declividades mínimas, curvas· de mil metros, podendo obter as maiores velocidades, esmagando-nos na paz com
suas tarifas baratas e na guerr a com a presteza e rapidez com que
poderão atirar em nosso sólo todo o material de guerra que fôr preciso,
toda força de que necessitar.
Eis, Srs. deput ados, como se hão preparado os nossos vizinhos, o
que é a su a rêde de communicação, que na phrase de distincto engenheiro é na guerra um garfo de sete pontas acer adas a penetrar constante e profundamente em. nossas carnes e. em tempo de paz, um polvo
gigante collado ao nosso fl anco, abraçando-nos fprtemente com seus
numerosos tentaculos, e com ·suas ventosas possantes a nos sorver todo
o sangue até a ultima gotta. (Apo?Jados; muito bem.)
Não queiramos aggravar ainda mais a inferioridade da nossa
defesa, collocando na direcção de nossas . estradas estrategicas estr angeiros, entregando-as emfim a um pessoal estr angeiro e talvez inimigo!
Imagine-Sf:i, Sr. Presidente, como ·diz o honrado engenheiro que
tão patrioticamente descreve a situação das., nossas fronteiras do sul,
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mas queimar, destruir as Estações, arrancar Oíl trilhos!
O SR. NILO PEÇANHA - Mas ahi não ha indemnisação.
O SR. OuPERTINO DE SIQUEIRA - Todo ei;;se serviço, que deve ser
realisado com a presteza que o caso exige, ha de ser feito pelo estrangeiro, por esse amigo do nosso paiz que todos os dia·s demonstra qual
a sua anivzade, qual o ·intere.sse por nós, que nada nos pede e nada nos
explora.
·
Isto em relação ao Rio Grunde do Sul.
Em relação ás estradas centraes, o perigo que antolho é ainda
maior . A Estracl a ele Ferro Central é a segunda estrada estrategica
do paiz. Estrada de penetração, chegada ao seu objectivo, e a unica via
que vae communit:ar os nossos portos, é o unico recurso que no momento ele perigo terá o paiz para mover. foTças e levar uoticia ela nossa
situação aos nossos concidadãos. Devemos entregar isto ao pessoal estrangeiro, deixar que os nossos patrícios fiquem na ignorancia desse
serviço, entregando o tronco principal desta via de communicação ao
estrangeiro 1
O SR. FRANcrsco GLICERIO - O tronco da viação paulista é estrangeiro. Durante a revolução prestou serviços inestimaveis.
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Eni comparação com a outra
é secundaria .
O SR. FRANcrsco GL1c1mrn - V ae a Goyaz e a Matto-Groso.
O SR. LUIZ DETSI - Antes fosse nacional.
O SR. FRANCISCO GLICERIO - . Está claro. Melhor seria que todo
o capital fosse nacional.
O SR. Luiz DETSI - A Suíssa está fazendo a nacionalisação das
estradas ele ferro.
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Nos Estados Unidos não se faz assim.
O SR. PAULA RAMOS - E' ponto de programma político.
O SR. FRANcrsco GLICERIO - Não é. Tenho o programma em
mão.
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - Mas, além dos Estados Unidos
qual é o outro µaiz que adopta esse systema? Porque ha de ser o
Brazil ó eterno·imitado·r dos Estados Unidos, emitando tanto o que elles
teem de bom como de prejudicial? Que necessidade tem o meu paiz, a
minha pobre Patria, de ver-se constantemente obrigada a abandonar-se, a não querer raciocinar por si, a não querer ver a logica,
para acompanhar cégamente a grande nação americana? Para simplesmente er.n troca de tudo isto acompanhar os Estados Unidos.
São porventura os Estados Unidos a nação mais sabia elo mundo,
fazendo monopolio de todas as verdades, de todos os princípios?

(Apartes.)
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre deputado que ha 107 Sra.
deputa.dos, numero 1mfficiente para a votação.
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O •SR. ÜUPERTINO DE SIQuEmA - V ou terminar, Sr. Presidente;
cievo porém, antes de fazel-o, confessar que não ·considero tão grave
iJ nossa situação que nos imponha tamanho sacrificio; penso que ainda
não é . chegada a hora extrema, que deritro dos nossos orçamentos encontraremos o remedio procurado.
Em tal emel'gencia, deante de nossa si tuação, não vejo que seja
necessario que nos ·afastemos do processo adaptado pelo commum dos
homen s em circumstancias analoga·s - economias.
Não receio aconselhar como meio unico ele salvação as grandes
economia s e nem tampouco temo que se me exprobe haver concorrido
para a deploravel situação em que nos ·achamos.
E rn 1894, quando fallei pela primeira vez nesta Oamara, combatendo o Oocligo de Ensino, entre as observações que fiz, uma foi a de
que combatia o Oodigo p01· julgal-o oneroso ao Thesouro, visto como
angmentava a de.speza sem necessidade, creando um empregado que
tinha como serviço defi nido escrever em uma p agina do um livro e
deixar ou tra em branco.
No mesmo anno, por occasião da discussão <la lei de fixação das
forças de terra, combati a respectiva proposta e combati por julgai-a
onerosa ao Thesouro, superior aos nossos recursos orçamentarias; a
''erdad e e a boa razão só conseguir am victoria nesta Oamara após a
consagração da outra Casa ·do Congresso.
Sr. Presidente, posso affirmal-o sem receio ele contestação, j ámais
:is medidas tendentes a augmentos de despczas tiver am aqui o meu
voto e meu apoi·o, e ás vezes que tenho vindo á tribun a, tenho-as
<'O mbatido, mesmo em relação ás proprias estradas, ·em. relação a esse
alargamento de direitos de seus empregados, em relaç.ão ao augmento
de vencimentos, todas essas medidas foram por mim combatidas, contra, ellas esteve sempre a minha palavra, o meu protesto e o
meu voto.
Conservo, neste particular, a mais absoluta coherencia; não receio dizer aos Poderes Publicos elo meu paiz:
Tenham .coragem de fazer grandes economias e profundos cortes;
extirpem os abusos ele nossa, publica administração ; cegos e inexoraveis no cumprimento desse programma, tenham os Poderes Publicas
de meu paiz a coragem que só póde inspirar o amor da Patria e da
Republica.
Re·duzam as despezas publica.s e promovam a arrecadação de
nossas rendas em toda sua integrida de e esgotados este·s recursos, que a
razão e o patriotismo aconselha).11, peçam-nos o arrendamento de nossas
vias-ferreas, que os daremos com tristeza, porém com firmeza e patriotismo .
VozEs - Muito bem, muito bem.
(O orador é muito 01.l!rn:pnirruentad:o pelos Srs. deputados pre~n~L)
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opinião, inflexivelmente contraria á icléa contida no projecto em debate, absolutamente não envolve a mínima quebra de solidariedade
para con:i, os coneligionarios que constituem a chefia do partido em
que milita.
E facil é verificar o que affirma 11a immensa amplitude do
programma desse partido em que o ·orador ainda poude perceber ,por
fórma alguma a doutrina de que o Estado não é industrial, 11ão administr a serviços de vias-ferreas, assim como 11ão vê em semelhante
programma a consequencia logica ·dessa affirmativa de que o E stado
tambcm não é mestre-escola. Si percebesse neste programma doutrina
contrari a a esta., o orador que só se deixa levar pelos principios e
relevancia delles, não teria a honra de fazer parte desta patriotica
aggremiação política.
Pertence a.o numero dos que pensam nesta, como em todas as
outras questões que teem apaixonado o espirito da Oamara, que tanto
os que se pronunciam em favor do projecto como os que o combatem
são animados ele intuitos igualmente patrioticos .
O projecto substitutivo apresentado pela Oommissão de Orçamento
da Oamara contém no seu art . 4° medidas de que não cogitou o
projecto vindo da outra casa do Congresso; ele sorte que approvaclo
este substitutivo, acceita esta icléa, o Sena.elo não poderá fazer a
t1iinima alteração no ~entido de aproveitar a idéa salvadora: ha de
votar tal qual, ou ha de rejeitar in to1Ju11i.
Entretanto, a honra·da Oommissão <le Obras Publicas daquella
Casa já se pronunciou na questão elo arrendamento em um luminoso
parecer que concluia por um extenso projecto de lei a.utorisando o
governo a al'l'endar as nossas estradas de ferro - projecto que começava pelo principio altamente republicano da concurrencia publica.,
para a escolha da: melhor proposta. Não assim o art. 4° do substitutivo em discussão, em que absolutamente não se cogita elos processos
segundo os quaes o Governo deverá providenciar para obter dos mercados externos ou internos a melhor, a mais elevada, a mais conveniente dentre todas as propostas.
Tratando da questão sob o ponto de vista da incapacidade que se
suppõe demonstrada, do Governo para dirigir estradas de ferro, e
da capacidade que a priori se suppõe em qualquer empreza particular,
diz o orador que entre nós ha exemplos que nos servem de ponto de
partida para formarmos juizo seguro a respeito do assumpto . . Não
conhece serviço feito com mais imperfeição e que maiores prejuízos
tenha causado ao desenvolvimento commercial e agricola do paiz do
que o feito pelas estradas de ferro do regimen de garantias de juros
nas zonas por ellas servidas.
Qua~do no governo do seu Estado, teve o orador occasião de telegraphar instantemente ao Governo de seu paiz pedindo, não em nome
dos interesses agrícolas e cornmerciaes da zona servida pela Estrada

de Ferro elo Recife a S. Francisco, mas em nome ela segurança devida
a seus conterraneos, energicas providencias capazes de melhorar uma
situação em que ninguem podia arri~car-se a viajar oom fazer préviamente testamento.
Entende que o meio termo é o actnal: estradas de forro. com garantia ele juros ' geridas por particulares, estradas de forro administradas pelo E stado. P ensa que não se pódc applicar ao Brazil, depois
ele 60 annos ele mi1 imperio s-ui ge·i wrú, o que vemos fazer na Allemamanha, paiz onde a discipliua milil-ar chegou ao seu ultimo rigor; na
França, que é urna republica centrnlisaclorn; ua Inglaterra, on de é
principio distinguir <linda o regímen ela metropole elo regímen das
colonias . O perigo está em que, an endadns as es1;raclas ele forro, e
entre ellas a Central do Drazil, a empreza qne a. tomar sobre seus ·
hombros ha ele fatalmente fazer largos cór!es no pessoa l, atirando á
rua, de momelità para ou tro, privados de pão, milhares de proletarios. Pergunta então á providencia elos legisladores brazileii·os e ao
Governo do seu pa.iz. si querem encontrar no coração desses cidadãos
amor pela Republi ca, si não receiam que esses milhares ele homens
sejam um material facilmente manejavel contra as instituições rnpublicanas.
o projecto em debate é essencialmente burguez, tem a preoccupação plutocratica e ·a do fisco, tem a allucinação das libras esterlinas,
mas não dá para ver as amarguras a que o orador vem de se referir .
.Arrendar as estradas de ferro por um prazo de 50 mrnos, quer dizer
que duran te esse tempo o Governo deixa de ser negociante. para,
r1uando tiver progredido e chegado ao ide<1 l que o honrnclo relatol·
imaginou, voltar a administra 1-ás. Isso não é logico. Si o Estado não
é hoje industriál, menos o :;erá daqui a 50 annos.
Ha ainda um outro aspecto ela . questão a apreciar. J<..,e.ito o arrendamento das estradas do E stado A, do E stado. B, do Estado C, o
que ficará sendo a acção desses Estados em relação a sua rêcle ele
viação ferrea? Dei.:. ará então o Brazil ele ser urna republica federativa, composta de E stados autonomos, cujos direitos deverão ser respeitados pela União.
Respondendo a um a:pa.rte, faz o. orador largas considerações
sobre a livre construcção de estradv ::. de ferro, e diz que a .InglateiTa
mantém esse systema ua metropole, mas não o applica na Inclia, no
Canadá e na Australia. Ahi a preoccupação 0 fficial é constante, e
comprehende-se porque é a da. missão civilisadora.
A.credita a Camara que os arrendatarios vão rasgar os nossos
sertões, vão ao interior do Piauhy ou de Goyaz para lucrarem no fim
de 50 annos ~ Não. Elles vão explorar o que já está feito com tanto
esforço e tanto trabalho.
E levarão as ·tarifas, e .8i o rernedio é este, elevemol-as nós . Ü !'l
lucros e dividendos,' unioa preoocupação delles, irão para o estrangeiro,
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g~avando o cambio; de sorte que o remedia applicado produzir!t a
morte.
O SR. PRESIDENTE lembra ao nobre deputado que a hora está
finda.
O SR. BARBOSA LIMA vae terminar. Não pretende crear o menor
obstaculo á acção do Governo, veio á tribuna porque aclrn que a
questão é de · tal magnitude que lhe corria o dever de não se limitar
a votar contra, mas dizer porque o faz, esperando que as Commissões
ele Orçamento da Carnara, e Fazenda do Senado, em concerto com o
Governo, meditem mais maduramente e possam · chegar a um conjuncto de medidas systhematicas, harmonicas, que não sacrifiquem
interesses tão importantes quanto aquelles a que acaba de se . referir.
Não a presenta emenda porque alimenta ~ esperança de que n
Camarn uão approvará este deservi.ço ao Governo republicano. Si,
entretanto, taes pseudo-providencia-s s·a lvadorás forem . approvadas,
vol tará á tribuna no terceiro turno do projecto, tanto o incita a
necessidade ele cumprir o seu dcvcl', e então apresentaríi. emendas que
ao menos reduzam o inal ll menores proporções. (lVIuito bem; muito
hem.)
.
Fica a discussão ncliada pela hora .

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO
O Sr. 8'a·rros Franc·o Jun.iór diz que é ob1·igaclo a tornar parte
no cle:b atc, para justJificar o seu voto contrario elo substitutivo ao
projecto n. 100 Jl, de 1896, apresentado pela Commissão de Orç.amento, e o faz priuci palrnente tendo em vista o que dispõe o art. 4°
do mesmo substitutivo, e que consigna antorisação ao Governo para
a.rrendar as estradas de ferro da União.
Jls est:radas ele ferro ela União custarnm ao paiz cerca de
300. 000 :000$, consideração bastante para que o assumpto seja trata;do com a maxima ci rcumspecç1io, afim de que a Camara possa re-·
solver como é conveniente aos interesses nacionaes.
Parece ao orador, e pede desculpa á Camara no que vae dizer, que
a discussão de tão importante assumpto, no fim da sessão legislativa,
isto é, quando faltam poucos dias para o seu encerramento e quando
está ausente desta Oapitll1 grande numero dos deputiados, é uma verdadeira precipitação.
O orador affirrna que a Estrada ele F erro Central não tem dado
deficit, corno vulgarmente se foz crer; ao contrario, dividindo-se a totalidade ou a somma ela renda liquida ela Estrada de Ferro Central,
desde o seu inicio até o fim do anuo proxinio findo, que importa na
avultada quantia de 118. 221 :000$, pelos 38 annos ele sua existencia,
verific::i-sc urn snld o ::imnrnl de tres mil e tnnl'os rontos de réis_
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dahi para cá esses saldos começaram a diminuir, até 1895, em que
appareceu o pequeno deficit de 66 :000$000.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - V. Ex. esquece-se de que em
1892 votámos aqui o credito de 17. 000 :000$ para a Estrada de Ferro.
O SR. BARROS FRANCO JuNIOR - Votámos para acquisição de material e prolongamento da estrada, que exigia muito augmento no -seu
material rodante, devido á sua maior extensão .
1
O SR. CASSIANO Do NASCIMENTO - Os algarismos provam o contrario do que V. Ex. está dizendo.
O SR. PAULA RAMOS - Então todos os relatorios estão falsificados.
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - Suppondo ainda que fosse verdadeira a opinião do digno deputado pelo Rio Grande, parece-me que,
na construcção e exploração de estradas de ferro, a intervenção do
Estado não é a intervenção · interesseiTa; não tem . o fim clirecto de
auferir lucros das em prezas; a intervenção do Estado tem um fim
mais elevado, e nós sabemos que si a Estrada de Ferro Central serve
industrialmente a tres Estados riquíssimos, nem por isso deixa de
attendar a grandes interesses políti cos, unindo em uma mesma communhão ele interesses grande parte dos Estados do Brazil.
Estradas ha na nossa Patria, construidas com fim diverso elo da
exploração industrial de transportes.
Haja vista a Estrada de Ferro de Porto Alegre e Urüguayana,
que foi feita parn auxiliar a. defesa ·d as nossas vastas fronteiras do
sul e nos pôr em pé ele igualdade com os nossos visinhos, que teem a
su a viação ferrea até o limite do nosso territorio.
·
Ainda o anno passado a Camara votou uma emenda concedendo
verba para a continuação elos estudos ela Estrada ele Feno ele Cuyabá
i.i fronteira da Bolívia.
·
Poder-se-.ha affinnar que essa estrada tem Um fim cornmercial?
Que é destinada a explorar a industria ele transportes? P arece que
ninguem, ele boa f é, o dirá.
Assim, pois, a Camara antes de decidir-se sobre tão importante
assumpto, eleve ter em vista que as estradas construidas pela União
não teem principalmente em Yista a exploração ela industria ele transportes.
O arrendamento ela E str ada ele Ferro Central deve sel' considerado pol' varias faces, não sendo o menos importante o lado pnran~ente
economico .
A autorisação dada ao Poder E xecutivo para arl'endar as estradas
ele ferro ela União, lata como está consignada no substitutivo, vae sel'
um verdadeiro desastre para a nossa PatTia, principalmente si o
plano apTesentado no Senado, de que foi um dos autores o act ual
Sr . Minis1:ro da Viaçã o, se t ornar uma realidade .

Arrendamento por 50 annos e cujo preço é pago de uma vez e
adeantadamente, tratando-se da cspecie esfrada-s de ferro, não é arrendamento - .é venda.
Ninguem ignora que as concessões para eonstrucção e exploração
de estradas de ferro em nosso paiz teem sempre sido feitas com a
condição ele reversão, no fim de longo prazo, que val'ia de 50 a. 90
annos .
Assim, claramente se vê que o arrendamento por ~O annos e pago
adeantadamente com nma ou duas parcellas, é uma verdadeira venda .
Passando a outra ordem de considerações, pergunta o orador aos
seus illustres collegas que defendem o arrendamento, naturalmente de
accôrclo com o plano apresentado pelo Sr. Ministro da Viação, ·si a
vinda immediata para o nosso paiz de 14 milhões esterlinos importa
ou não em um completo desastre pnra a nossa lavoura de café e canna
e para a industria nacional ?
Si grandes teem sido os males da baixa do cambio, feita lentamente, muito maior mal será a sua alta realisada repentinamente.
Si o cambio desce u lentamente, lentamente elle deve subir.
O SR . RonoLPJIO ABREU - A subida repentina elo cambio é mais
nociva elo que a baixa .
O SR . BARROS FRANCO JUNIOR - E' talvez mais calamitosa do
que a descida.
O SR . V ALLADARES - Pondere que ainda h a poucos dias o café u
14$ produziu verdadeiro panico na Praça do Rio ele Janeiro.
O -SR. BARROS FRANCO JUNIOR - Não devemos esquecer que hoje
vendemos nosso café por 10 cent. a libra e que ha apenas uns annos
vendia-se por 15 cent ., o que quer dizer que o café já soffreu uma
baixa de 33 %, e si essa baixa não tem produzido todas as suas nefastas consequencias, é devido á continua baixa do cambio.
Facilmente se comprehende que a vinda repentina de 8 1 12 milhões de libras para o nosso paiz, importará em uma alta extraorclinaria do cambio, o que se traduzirá em afflictiva baixa para a nossa
principal, ou antes, unica producção agrícola . (jlpoiados.)
A lavoura, que já luta com difficuldades de toda a ordem, a que
ficará reduzida ?
A inclustTia nacional, que representa um capital superior a
200. 000 :000$, e que tomou novas obrigações neste ultimo período de
cinco annos, como poderá satisfazer os eus compromissos e lutar contra a importação do genero similar estrangeiro, si ella vae perder a
sua principal protecção, que é, actualmente, a baixa do cambio?
Uma tal medida, tomada repentina e levianamente, embora originada em cerebros esclarecidos, tmrá resultados funestos .
Tenhamos em vista a conversão dos juros das apoiices de 5 %
em papel para 4 ºIº em ouro, que acarreta a nossa Patria um prejuizo
annunl de sete a oito mil contos de réis; parece-me que ninguem ne-

262
gará que essa idéa foi gerada por individualidade que dispõe de extm. ordinario talento e vasta illustração ! (Apoiados .)
A alta extraordinaria do cambio, par~ sahir immediatamente do
paiz capital superior talvez a 100 contos, que se acham guardados em
mãos de italianos e hespanhoes, em todo o Estado de S. Paulo, e dos
portuguezes que residem nesta Capital e nos Estados do Rio de J aneiro e Minas, e que só esperam uma razoavel melhoria no cambio
para transferir para além-mar as suas ecouomicas destes uh-imos quatro
annos.
Pelo que fica exposto, realizada a idéa do Governo, nós teremos
cambio alto durante um anno e meio a dous annos, para em seguida
soffrermos de novo nova e irremediavel baixa, attendo-se á desorganização que se operará na lavoura e na industria e da qual só com muito
tempo e sacrifícios se poderão livrar.
Será o caso da baixa permanente do cambio, visto que terá desapparecido o que restava do patrimonio nacional, hoje unicamente
representado pelas estra.da:s de ferro, que se trata de arrendar, ou
:mtes, ven der.
Pretende apresentar na presente discussão uma emenda mandando
separar do substitutivo, que ora se discute, o seu art. 4° e seus paragraphos, para constituirem projecto em separado e como t al ser discutido e votado.
Diz o orador que, caso a Camara approve o projecto de arrendamento, em 2ª discussão, elle, orador, apresentará em 3", emenda
para minorar os grandes males que nos advirão em a realisação de
tão nefasto plano.
Assim, pensa que o arrendamento não eleve ser feito já e já, pois
é necessario tempo para extirpar os vicias em que se debatem as nossas
estrada·s de ferro, e sem o que será difficil enc.ontrar quem queira
arrendal-as; que para o fim de nrrendamento, as estradas da União
devem ser divididas em grupos, assim achando-se maior numero de
concurrentes; que o preço do arrendamenfo em ouro deve ser pago
semestralmente e exclusivamente destinado a auxiliar o pagamento
dos juros e amortisação da nossa divida externa, medida que importará
indirectamente na subida lenta, porém segura e efficaz, do cambio, e
firmará permanentemente o valor dos nossos títulos da divida ~ '-: 1·el'Jl n.
O orador diz que só com muita calma e reflexão demorada se poderá tratnr materia de. tão grande alcance para a nossa Patria, para
não acontecer que façamos um projecto semelhante a.o apresentado pelo
Senado, em que se consigna a irrisoJ'Ía verba de GO :000$000 para a
fiscalisação, em caso ele arrendamento de todas as estradas da União,
cuja extensão é approximadamente de 3. 000 kilometros, construidas
em varios Estados do Brazil.
Só para a fiRcalisação da Central e seu prolongamen to será preciso f·ti lvez quantia sunerior R 50 :000$000, sendo cerf·o que um enge-

nbeiro capnz para esse serviço e como chefe, não poderá ganhar menos
de 30 :000$ annuaes, e seus dous auxiliares 12 :000$ cada um.
Vote a Camara a emenda do Senado, que determina que os empregadcs das emprezas custeadas pela União não são empregados publicos; colloque-se na direcção da Estrada de Ferro Central e das
demais estradas da Uaião pessoal competente e com direito de fazer
administração sua, sem interve11ção da politicagem, sem o que não
poderá haver responsabilidade; punam-se, com todo o rigor da lei, os
prevaricadores de toda a ordem, os que fazem dos proprio e das
rendas da Nação meio facil <le enriquecer repentinamente; e nós teremos, principalmente na Central, que j á o foi durante muitos annos,
e necessariamente tornará a ser, urna fonte segura e permanente de
riqueza .
Para isso precisa, porém, que nós olhemos com mais amor, com
mais attenção e com mais conhecimento, para as causas da nossa
Patria. (kfoito bem; rniâto bem.)
O Sr. Bueno de Andrada vem simplesmente justificar uma
emenda combatida desde já, quer pelo~ projecto do Governo, quer por
todos os oradores technicos e não technicos que o precederam na
tribuna.
A emenda que vem justificar estabelece a doutrina de que o E stado é incapaz de dirigir estrndas de ferro.
O SR. V ALLAD.ARJ~s dá um a parte .
O SR . BuENo DE ANDRADA pede que o ouçam, agora que falla na
sua profissão .
A emenda que vem ;:tpresentar á consider ação da Camara traduz
amplamente, e parece-lhe que logicamente, a doutrina de que o Estado não é apto para explorar linhas ferreas (não apoiados) ; determina que o E stado não póde ser pi:oprietario de linhas ferreas, quer para
exploral-as por si, quer para arrendal-as a segundos .
O SR. TrM:OTHEO DA CoSTA - Em deteminados casos, é o unico
competente para admínistral-as; o principio não é geral.
O SR. BuENO DE fu'<DRADA acredita que está fallando na America
do Sul e não na Prussia . De facto na Prussia, que é, não uma nação
livre, porém um quartel, a estrada de feno não póde ser um instrumento livre de trabalho ; é uma arma de defesa, de ataque, a primeira
qualidade de uma linha ferrea que tem o seu ponto inicial em um
quartel e o seu ponto terminal na fronteira é ser uma linha de defesa
nacional.
Isto não succede com as nossas. Só póde ser linha de defesa a
Central.
Assim, vem, coherente com as suas opiniões, sustentadas quer
nesta Camara, quer na Assembléa do seu E stado, apresentar esta emenda, que, lhe parece, virá servir melhor ao progresso, ao desenvolvi··
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menta do commerc10 e da industria, não só do presente, como uo
futuro.
E para isso tem um argumento que lhe parece irrefutavel: é o
período em que as linhas fer reas foram administradas por todos os
grandes homens deste paiz, de todos os partidos, quer pelos grandes
homens do partido liberal, quer pelos não menos do partido conservador, e pelos cidadãos da
Republica.· ; e nesse
longo
período, com calma se verá que as estradas de ferro <lo Brazil teem
ido de quéda em quéda, de decadencia em decadencia, de deficit em
deficit .
E, quando não fosse possível demonstrar isso, chamaria como
testemunha a illustrada bancada mineira, que tanto apoio deu á ultima administração. ( Trocamirse apartes.)
Crê que o seu ill.ustrado collega não leva em linha de conta os
creditas extraordinarios.
O SR. TRoMAZ CAVALCANTI - Eu me refiro á receita da estrada
e a sua despeza com o custeio; tudo mais vae por conta do custeio.
O SR . BuENO DE ANDRADA - Vae dizer talvez um paradoxo de
r.ngenharia no seu nobre collega: Não ·e reia em algarismos; .creia em
<·ou tas completas.
O Sr(. 1/rroMAZ CAVALCANTI - Algarismo não admitte sophisma.
O SR . BuENO DE ANDRADA - Crê que é conhecida a estatisti{)a,
que não passa de um jogo de algarismGs em que, como jogo, ha azares
(:; ha sor tes. Basta grupar-se um certo numero de algarismos de certo
modo, e, em contraposição, outro grupo de algarismos, para que os
2.lgarismos manejados por um 110mem intelligente e sophistico nada
representem .
O SR. ANrsro DE ABREU - E' quando não falla para ignorantes e
heocios.
()SR. BuENO DE ,A.NDRADA - O nobre collega sube, era incapaz clP,
assim pronunciar-se quando S. Ex . o honra com a sua attenção.
Portanto, entende, pelo pouco que tem lido e pelo muito que tem .
ouvido, que á administração official das linhas ferreas só .tem uma
justificativa: é quando se precisa sacrificar dinheiros publicas na defesa nacional . E a historia das estradas de todos os paize~ é esta.
Começaram sempre pela concessão livre das linhas ferreas, pela
assimilação das estradas de ferro á industria particular; mais tarde,
desde que apparece um pouco de perigo nacional, os E stados tornaramse proprietarios das linhas ferreas, ou então fiscaes, continuas, zelosos,
n.ttentos, das linhas ferreas, excepto nos paizes onde não ha perigo de
invasão, ou pelo seu grande poder ou por sua situação geographica, ou
ainda mais pela fraqu0za dos visinhos.
Estes paizes são a Inglaterra, que não tem visinhos que a ameacem e uma nação que estabeleceu a livre concurrencia em materia de
linhas ferreas - os E stados Unidos.
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O SR. lfonoJ,PHO .Ó.BRJm - Na propria Inglaterra já ha uma
con ente fa vora vel á encampação.
O SR. BuENo DE ANDRADA - E' possivel que sua corrente algeme
a liberdade de industria, mas até agora não algemou.
Assim, encontram-se em materias de estradas de ferro duas escolas, a primeira - da intervenção official, levada ao extremo em certos
paizes, como na Prussia; ou então a da liberdade, do principio da
concurrencia da iniciativa individual, como na Inglaterm e nos Estados Unidos, representando a escola livre, a escola democratica, a
escola liberal.
O S11. TIMOTHEO DA OosT.a - E stá enganado; ha muit'as outras
escolas. ( Trocarnne diversos ap,arlks . )
O SR. BUENO DE ANDRAD.a - Os apartes não o contrariaram.
Disse que havia duas escolas externas, uma representada pela
Inglaterra e outra pela Prnssia. Crê mesmo que o Governo imperial
da Allemanha não só tomou conta de grande parte das linhas particulares, como das linhas dos Estados confederados. Mas, por dizer
que ha duas escolas extremas, não se comprehende que conteste que ha
diveras escolas intermedi arias, de transição, diversas modalidades,
porque a não ser a linha de ferro central, que a bancada mineira tanto
defende aqui, as estr a-das de fe rro não dão saldos . Assim, pela comp aração que se faz entre as linhas de ferro norte-americanas ás inglezas, com qualquer rêde de linhas ferreas de outras nações, pergunta
aos seus collegas, quaes teem dado mais resultados beneficos - as
linhas inglezas ou as belgas? As linhas inglezas ou francezas? As
inglezas ou as austríacas e prussianas?
O desenvolvimento da·s linhas na Inglaterra é assombroso, emquanto que em outros paizes, apezar de favorecidas pelos cofres publicos, as linhas de ferro não são compatíveis em desenvolvimento,
quer relativo á população, quer quanto ao territorio .
. Quanto ás linhas dos Estados Unidos, pede por misericordia, por
bondade de coração, para cital-as, porque então se veria que, embnrn
tendo começado depois, os Estados Unidos estão neste ponto em condições mais vantajosas que alguns paizes da Europa. Emquanto ha
39. 000 kilometl'Os na Prussia, ha 200 e tantos mil nos Estados Unidos,
convindo notar que as linhas de ferro em paizes de população condensada remuner am mais promptamente o capital empregado .
O SR. PAuLÂ RAMOS - Não ha nos Estados Unidos uma só empreza que tenha mais de 10 % .
O SR. BuENo DE ANDRADA - De accôrdo.
Não está bem certo disto, mas o que S. Ex. affirma é verdade,
tanto mais que a citação é favoravel.
O SR . PAULA RAMOS - Pois garnnto a V. Ex.
O SR. BuENO DE ANDRAD.A. deseja saber qual a linha brazileira dirigida pelo governo que em um anno deu mais de 10 % do capital
empregado.

O SR. PAULA RAMOS - ..,\_de P orto ...Uegre a Urugauyana deu 400
e tantos contos de saldo .
O SR. BuENO DE ANDRADA - De saldo liquido ?
O SR. PAULA RAMOS - Sim, senhor.
O SR. BuENO DE ANDRADA - Não sabe como em um anno uma
linha brazileira possa dar este saldo.
O SR. PAULA RAMOS - Pois nos E stado-s Unidos ha estradas que
não deram dividendo algum. ( H a outros partes . )
O SR. BuENo DE ANDRADA - Torna pedir a palavra, porque os
seus collegas o transformaram da posição de orador em auditoria,
e não se sujei ta a esta posição . (Riso . )
O seu nobre collega acaba ele dizer que 11os Estados Unidos algumas lillhas ferreas não dão dividendo e por esta razão conclue
S. Ex. que o Estado deve intervir na direcção das linhas fe rreas.
O SR. PAULA RAMOS - A premissa é minha, mas a conclusão é
de V. E x.
O SR. BuENo DE ANDRADA - Não, porque então o Governo teria
de intervir em toda a industria nacional que não désse dividendo, desde
que o capital fosse mal empregado .
Este argumento não podia sahir de um espírito tão democrata
como o de S . Ex., mas de um ministro da Prussia ou de algum sultão
da Turquia.
;
O SR. PAULA RAMOS dá um aparte.
O SR. BUENO DA ANDRADA - E' possivel que .haja estradas que
não deem dividendo extraordinario .
O SR. RoDOLPHO ABREU - Posso'1gar antir a V. Ex. que a política do arrendamento ha de nos levar á situação da Turquia.
O SR. T.IMOTHEO DA CosTA - Ou á do Egypto.
O SR. BuENO DE ANDRADA acha que, seguindo as leis liberaes, somos incapazes ele chegar á situação dos •Estados Unidos, agora imitando as leis conservadoras .somos ca~azes de chegar á situ ação do
Egypto, da Turquia, da Bulgaria, etc.
Crê que está defendendo aqui as theorias mais livres, mais democraticas e applicadas já em paizes republicanos i e até adaptadas em
uma monarchia ·como a Inglaterra, onde teem dado bons resultados.
Agora lhe cabe responder a este argumento que tem ouvido reproduzir-se ahi : não, no Brazil não se ·póde deixar de abrir mão das
linhas porque são linhas ·...
O SR . RoDOLPHO ABREU - De auxilio á lavoura, industTia, etc .
O SR. BuENO DE ANDRADA - Tiodas as linhas o são?
O SR . PAULA RAMOS dá um aparte .
O SR . BuENo DE ANDRADA - Está fallando em um paiz agrícola
e não em um paiz militar. Acredita que está em um Congresso de
brazileiros e não de prussianos . Garante que não teria coragem de
pregar essa doutrina na Prus·s ia; e si tal o fizesse, com certeza sahiria
daqui :rara o quartel.
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Mas, este argumento de linhas estr ategicas póde prevalecer nas
zonas de fro nteiras abertas e baixas como a do Ri o Gr ande do Sul .
Si os nobres deputados chegassem e dissessem : - não ; nós somos
capazes de transformar a·s linhas do Rio Grande do Sul em linhas de
industria privada, isto daria em resulta·do a posse dellas pelo capital
estr angeiro, o que traria difficulclades dado o momento de uma guerr a
qualquer .
Este argumeJJ.to deve pesar muito sobre o espirito de todos nós,
para que não dessemos entrada ao estrangeiro por uma fronteira baixa.
Porém, pergunta com toda a lealdade . ..
O SR. T1MOTHEO DA CosTA Jão ha estrangeiros na costa de
1. 000 1eguas de Brazil? E' argumentar como no tempo do imperio .
O SR . BuENO DE ANDRADA - Está argumentando não com o
·imperio, como republicano, como democrata, e tem para favorecer
a sua argumentação o exemplo dos E stados Unidos, que não é exemplo elo imperio; e S . Ex . tem-se apoiado, como muitos aqui o teem
feito, com as velhas monarchias da Europa.
P ortanto, esta pécha ele argumentar com recordações do imperio,
não o póde attingir. (ApartelS do Sr . TimothJeo da Costa e o\utros .)
O SR. T IMOTHEO DA CosTA - Eu sustento que ha estrangeir os,
tanto na Republica Argentina, como nas 1. 100 leguas da costa do
B razil ; por tanto, d igo, si todas as estradas de ferro parallelas são
estr ategicas, tão estr ategicas são as do sul, como as do centr o e nor te
do B r azil.
Em rigor são tão estTategicas umas como \lS outras e a Centr al
mais estrategica do que as outras.
O SR. BRicrn F1L,Hp - E na revolta provou bem quanto er a
estrategica.
O SR . BuENO DA ANDRADA - Dizia que não é possível considerar as linhas do interior do paiz como linha·s estrategicas semelhantes, iguaes ás linhas de fronteira .
O illustre deputado Sr . Timot beo diz que as linhas normaes de
costa são estrategicas, o orador diz que não; linhas estrategicas precisam ser n ormaes á fronteira.
O SR. TnrnTHEO DA CosTA - E o que é costa? Não é fronteira?
O S_R. BuENo DE Ai":>RADA - Ma~ não basta que uma linha seja
normal a costa para ser lmha estrateg1ca; desde que atr avessa pontos
perfeitamente de±:ensaveis:, inexpugnavers, como, p,or exemplo, é a
garganta da Serr a do Mar, a 900 metros acima do nível do mar, é
uma linha que está por si perfeitamente defendida . D ahi para o
c~ntro, seja qual fôr . a clirecqão, essa linha presta-se a serviços militares de concentr ação de forças ; porém, classificar-se tal linha
como principalmente estrategica, não.
E' imprescindível, para que uma linha seja estrategica na sua
constTU~çã~, q_u~ ~ja normal á fron teira, que entre por assim dizer
no terntono m1m1go· como uma lança .
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O SR. SERZEDELLO CoRR.ÊA - A linha estrategica é a que passa
por pontos estrategicos . (A par6es. )
O Sn. BUENO DE ANDRADA - Dizer-se que são linhas estrategicas
as que percorrem o planalto do interior elo paiz a 700, 800 ou 1. 200
metros aci.rna do nível do mar, defendidas pelas fronteiras naturaes
da Serra.
O SR. TrMOTHEO DA CosTA - Basta vi rem á costa, a um porto,
para serem linhas ·ele defesa .
.
O SR. BuENO DE ANDR.ADA - Conhece S . Ex. a'lguma linh a no
mundo que não vá ter a algum porto?
Todas as linhas de estradas de ferro vão ter a algum porto; porque os portos são os pontos naturaes de troca de productos. (Apa1'tes.)
O SR. TnrnTHEo DA Cos·u - No Braúl, são estrategicas as
linhas normaes á costa .
O SR. BuENo DE ANDRADA - Diz que não; linha estrategica em
que serve para mobilisaçã.o rnpida do exei-cito, para movimentos de
guerra.
Assim, a linha que parte d& Rio de Janeiro, que é um centro de
vida, de população, ele resistencia mi'litar, onde ha quarteis e Arsenaes, que parte parallelamente á costa e vae para o Estado de São
Paulo, atl'avessanclo o Parauá, Santa Catharina, para levar
forças vivas do paiz, população, soldados, e~n caso ele g1.terra e elementos de vida e munições para o Rio Grande do ·Sul e que vae parallela á costa, segundo o meridiano, esta linha, pergunto eu, é ou
11ão uma li.nha estrategica?
O SR. SERZEDKLJ.o \!omâ:A - Linha estra tegica é a que passa por
ponto est.rategico; não ha outra definição.
Ha linhas estrategicr~s paraUelas, con vfi rgcnt0'S e ,d'i vei-gen tes .
(Apartes . )
O SR. TrMOTHrno DA CosTA - Os inimigos em um momento muda·
rão a linha, seTá então a linha estrategica da derrota. ( Aprortes.)
O SR . BUENO DE ANDRADA - Precisa dar uma resposta a uma
affirmação do seu velho amigo e companheiro ele estudos, o cidadão
J}imotheo da Costa.
S. Ex . declarou que a linha que levasse forças para a nossa
fronteira, era uma linha estrategica de derrota .. .
(A partes do Sr. 'JJvmo~lieo da O'$fa. )
O SR. BuENo DE Â.NDRADA - Diz S . Ex .
O SR. TrMOTHEO DA CosT.A. - Eu disse que a estrada que o meu
illustre collega fig1ir0u, indo do Rio ele Janeiro, supponhamos, a
Santos, é que era uma linha estrategica ele derrota . (Apartes.)
O SR. BuENO m~ ANDRADA - Não disse isso; disse que a liuha
que sahir elo Rio, fôr a S. Pau1o, que atravessar S. Paulo. Paraná.
S . Ex . disse que era uma estrada de derrota .
'
E' uma phrase ele m:eeting . . .

e
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O S:i,t. 1'IMOTIIEO DA OosTA - E' muito verdadeira.
O SR. BuENO DE ANDRADA - Para produzir effeito. Estrada de
derrota é querer administração official. Isto póde trazer derrota, porque quando fôr preciso transportar uma grande massa de soldados poderá acontecer como acontece na Central, onde os trilhos não permittem a subida de um trem pesado, onde não ha. -material rodante,
nem para o movimento de suburbios, quanto mais para mover uma
g·rande mwssa de militares; será necessario parar no quebramento
de bitola, isto é, as trop,as poderão chegar dous ou tres ·dias depois
da batalha. Isto não é uma estrada de victoria, é de derrota.
O SR. SERZEDELL.o ÜoRRÊA - Estrada de ferro que necessita
de baldeação nunca poderia ser estrategica.
O SR. RoDOLPrrn ABREU - V. Ex. sabe que foi um ministro paulista quem quebrou a. bitola da Central, na linha do centro; e foi
outro ministro paulista quem encampou a estrada do norte para transformar a bitola, alargando-a; e agora depois de encampar, querem
arrendal-a.
O SR. BUENO DE ANDRADA - .A.gora um outro ponto com vista
aos seus collegas que entendem que o particular não é apto para dirigir. A Oarnara sabe que quando o ministro assume uma pasta, vem
com o cerebro cheio de idéas adquiridas na leitma dos cli versos jornaes . . .
O SR. TrMOTHEo DA OosTA - Esse ministro deve ser muito fraco, é antes um amador.
O SR. BuENo DJ> ANDHADA - Vem com idéas geraes sobre o assumpto e sem opinião hem firme sobre cada um dos assumptos da
sua pasta. Esse ministro no fim ele dous ou tres mezes, como em geral, são homens intelligentes, ficam conhecendo bem os i1egocios da
sua pasta. Mas quando pódem começar a executar os seus planos ele
reforma deixam o ministerio e vêm para a opposição. Essa instabilidade, que na rp.onarchia era de 6 em 6 mezes, na Republica, pócle-se
dizer que é de 11 em 11 mezes; o actual. Presidente da Republica,
que· parecia querer conservar os seus ministros durante o quatriennio
presidencial, viu-se forçado a abandonar tal icléa. De modo que, devid10 á instabilicbide, não pódem os ministros fazer uma administração
regular em relação ás vias-ferroas. Entretanto, na administração ele
uma estrada ele ferro particul:u não se clá isso; a administração ~dura
dez, vinte, trinta annos. Disso temos um exemplo na Estrada de
Ferro Ingleza de S. Paulo. Ernquanto no governo brazileiro mudava-se de ministros 35 vezes, na presidencia claquella companhia, diri~rindo ,a:drniravelrnente os seus negocios, permanecia o mesmo homem!
Qual o ministro que poderia conhecer, como esse homem, uma estmcla
de ferro daquella importancia? ! ( Trocam!·Se varias apartes. )
Si o nobre deputado leva ao extremo o seu argumento, o resultado será que. sendo o Est.a,do apto para dirigir estradas ele ferro, o
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é tambem para dirigir as emprezas congeneres; por exemplo, as de
carroças, de caminhão, ou de bonds. (Apartes.)

O orador não estr anha o argumento do seu illustrado amigo, o
cidadão Timotheo.
O .argumento do illustre collega é mais . de uma republica de
estudantes do que de uma Republica de facto.
O SR. TnrnTHEO DA CosTA - O nobre deputado está fazendo uma
injustiça, porque o argumento é o mais serio possivel !
·
O SR. BuENO DE ANDR.ADA - Continúa a dizer que o argumento
do nobre deputado parece uma réplica da su a .Mtiga republica de
estudantes!
·
Dizer-se que aquelles que provam com documentos, com exemplos
de .nações sérias, como a Inglaterra e os E stados Unidos, onde a industria de linhas ferre.ais pxosperam, 'e prosp13ram 'p rincipalmente
_p orque o governo não interveiu (o que é um bom argumento em favor do projecto em discussão), e receber-se como resposta que, si o
governo não é apto para dirigir estradas de ferro, si a quer arrendar, deve tambem arrendar o serviço de correios, de arrecadaçfo de
impostos, porque tambem não será apto para isso ~ comprehende
o nobre deputado que é querer ir muito longe e que não é argumentar
com a verdade !
Ha, é verdade, governos cap.azes de dirigir estradas ·de ferro e neste caso está o governo da Prussia.
Ha tambem algTimas estradas da Belgica, algumas da Hollanda,
e ultimamente uma linha da Austria, dirigida pelo governo; mas, tão
mal dirigidas, que não é demais dizer que a administração daquellas
estradas si assemelha muito á ultima administração da nossa Central:
desastres sobre desastres, deficits sobre defiôits ! (Trocam-se apartes.)
Não ha deficit? pergunta o orador.
O SR. TrMOTHEO DA OosTA - N estes dous ultimos exercicios foi
que a Central deu defi<Jit; até então ell a deu saldo e h ouve. até um
fundo em que ella deu 5 %.
O SR. FRANÇA CARVALHO - Por que não propõe o nobre deputado
que a Camara autorise o governo a arrendar as Alfandegas e o Correio?! Alli tambem teem sido dBscohertJa•s muitas fraudes !
O SR. BUENO DE ÂNDR.Jl.DA - Acceita o argumento do nobre deputado, mas o acceita como uma insinuação . E , como não quer se affas. ta r do limite do seu paiz vae expôr á Camara um exemplo que tem
no seu Esta-d o.
Em S. Paulo todas as linhas ferreas dirigidas por emprezas parti-:ulares deixam lucros e não dão deficits .
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - A Mogyan a.
O SR. BuENO DE ANDRADA - O nobre deputado póde affirroar
que a Mogyana dá deficit?
O SR. BARROR FR-.ANco J umon - ~ão çi.ffim1a isto· refere-se ao
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serviço que é pessimamente feito. ( Tro.cam-se rnu'itos apa1·tes entre
os Srs. Barros Franco Jim·ior, Pa.u la Rwrrws, França Carvalho, Túnotheo da Gosta, A?'thiir Torres e o orador.)
Já que os nobres collegas, que interrompem o orador com os
seus apartes, não affirmam que as estradas -de ferro dirigidas por emprezas p.articulares não dão defi,cilf>, o ·orador passa a formular o seu
argumento. A E strada de F erro do Norte, que deu saldo emquanto
foi dirigida por particulares, passou a dar ikficit depois que foi encampada pelo governo, depois que passou ele particular p.ara official !
Portanto, o ora·dor como r epublicano, como paulista e como engenheiro, vota contra a permanencia das linhas ferre.as em poder do
Estado ! Agora o orador deve declarar que não está de perfeito accôrdo contra a idéa do arrendamento. Entende que não se deve a p_p licar a theoria em completo. Aquelles que entendem, como o orador,
que o E_stado não deve ser proprietario de linhas ferreas, devem entender que o E stado não o deve ser nem directa, nem indirectamente.
Assim, o orador não está de perfeito accôrdo com o governo quanto ao arrendamento. P ensa que o Estado não deve ser industrial, antes de imitar as nações democraticas, deve vender o ·que tem e dar
liberdade de industria a quem quizer para a livre construcção de linhas ferreas. N este sentido bateu-se o orador no seu Estado . onde se
conseguiu firmar lei que tem dado os m ais vantajosos resultados. Durante 10 annos não se fez nenhuma linha ferrea e houve parada nas
construcções. Pois bem, depois da lei da livre concurrencia, apezar
das crises por que tem passado, do retrahimento de capitaes, hoje o
E stado de S. Paulo tem mais de 1. 000 kilometros de estnada ele ferro,
dos quaes 80 kilometros pelo menos Bem favores do E stado, sem zona
privilegiada e sem gar antia de juros. (A~arte do Sr. Barros Franco
J unior. )
O nobre deputado interpreta mal o pensamento do orador, que
não se oppõe a estes favores; oppõe-se, sim, a que o E stado dirija linhas ferreas, as explore, seja industrial e tenha interesses !
O orador sabe bem que este seu modo de ver soffre restricções,
porque casos ha em que o governo deve auxiliar, com f avores e até
em dinheiro, a construci;:ão de linhas ferreas, tendo como exemplo
os Er-;f.ados Unidos que dão as tcnas marginaes ás linhas e mui tas
vezes a.s Municipalidades assignam as .a:cções.
Assim o or ador está conscientemente pregan r~.o theorias liberaes,
democraticas e republicanas, que teem sido applicadas diversas vezes
com gr ande exito em varios paizes republican os.
Assim, como brazileiro e paulista, vota contra o arrendamento
das linhas ferreas ; mas, para ser logico, vae apresentar uma emenda, porçtue entend.9 que o Estwdo não deve ter a preoccupação burgueza de viver exclusivamente de suas rendas. ( T 1·ocam-se aP'artes.)
Mas, si o orador é in teiramente infenso ao arrendamento, deve
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declarar que é ,favoravel á idiéw de que, em vez de arrendar as estradas, o Estado deve de uma vez vendel-as.
Deve ser mais claro: vota, em primeiro logar, a favor da venda
e, em segundo logar, a :fa.vor do arrendamento, porque não póde admi ttir que o Estado continue a destmir as linhas ferroas que construiu, dando-nos o exemplo de Penelope que em 'um exercício constróe
as linhas ferre as e em outro exercicio as destroe. (Muito bem.)
() Sr. B'ricio Filih o - Sr. Presidente, não pretendo discutir o
projecto, reservo-me para fazel-o em 3ª discussão, limitando-me por
agora .ai apresentar uma emenda.
Como da leitura da emenda se possa deprehender que eu sou fav011a·vel ao arrendamento das estradas de ferro, quando eu sou contrario, tenho apenas a dizer que apezar de contrario ao arrendamento,
apresento uma emenda no sentido de minorar de a1guma fórma os ,
effeitos que possam resultar dia· adopção desastrosa dessa medida.
Não sei qual vae ser a conducta da Camaw em relação a este
assumpto.
· Desejo que não passe o arrendamento; entretanto a minha emenda ahi fica, afim de ser vot:aida caso seja approvado o artigo que
manda arrendar as estradas de ferro .
A Camara sobre ella se pronuncia1·á como achar maiis conveniente. A minha emenda é a seguinte. (Lê.)
·
São lidas, apoiadas e envia:das á Oommissão ele ·Orçamento as
~guintes emend·llls:
Ao projecto n. 100 A, de 1896:
Separe-se do substitutivo o art. 4° e SClJ.S paragraphos, para constituir projecto em separado e assim ser discutido.
Emendas

Sala das sessões, 28 de novembro de 1896. Barros Franco Junior.

Ao projecto n. 100 A, ele 1896:
Cal;lo seja approwudo o arrendamento elas estradas de· ferro da
União, accrescente-se onde convier: - O arrendamento das estradas
de ferro da União se'rá feito mediante concurrencia.
Sala ·das sessões, 28 de novembro de 1896.
If.l'icio Filho. M ede·iros e Albuquerque.
Ao . art. 4°: - Si fôr approvado o ~urt. 4° do projecto oncle se
diz: - é o governo autorisado a arrendar estradas de ferro ela União
etc., etc. - diga-se: - é o governo autorisado a arrendar a rêde de
viação ferrea da União, etc. etc .
.
Sala das sessões, 28 de novembro de 1896. - C-iipe1·tino de Siaúeim. -- Gonçalves Ramos.
'
Ao art. 2° do substitutivo - Onde diz - Fica o governo autorisado a entrar em accôrclo com o Banco para a reducção ou liquidação
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do seu debito, d,amdo-lhe prazo rasoavel, etc., - diga-se - Fíea o
governo autorisado a entrar em accôrdo com o Banco para a reducção
ou liquidação do seu debito, dando-Jhe prazo rasoavel e por jog·o de
contas adquirida a Estraida de Ferro Melhoramentos do Brazil, para
constítuil-a linha au xiliar da Central a ser prolongada ao Mar de
Hespanha e dahi á Estrmda Leopoldina, e bem assim o porto de Imbetiba, passando para: administração federal; e para revisão ___de
seus estatutos, etc.
.
'·":'?ií·.
Sala elas sessões, 28 ele novembro de 1896. - Gonçal'Ves Ramos.
- Nilo P eçanha.
Onde convier - Onde se diz arrendamento de li nhas ferreas diga-se - venda de linhas ferre.rus_
Sala das sessões, 28 de novembro de 1896. - Bueno de Andrad.a.
- Costa Machado.
Ninguem mais pedindo a palav ra é encerrada .fli discussão e a:diacla a votação.
SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO

O Sr. Presid'en te - V ae se votar o projecto n . 100 A. Este
projecto foi dado para a votaçã.o na; ordem elo dia de hoje, segund o
consta do livro respectivo, e foi publicado no
V.oMição
Diario do Gong1·esso, mas, por uma omissão d a
T ypograpnia NacirnuaU, deixou de :fíg11rar . 110
avulso distribuído.
A Mesa, entret.1:>mto, acha que não eleve por isso deixar ele ser votado o projecto. (Apái(];dos .)
O Sr. Serze:del'lo Corrêa (pela ordem) - Sr. Presidente, relator do projecto que a Camara vae votar, devo uma explicação a todos-os collegas.
Entendi que não devia de modo alg11m demorar a ma.rcha regular do projecto, razão por que na 2ª discussão não tomei a pal avra
para responder aos oradores que se occuparam . elo assumpto .
O projecto, como .a, Camara sabe, encerra as providencias com as
quaes o governo actual pretende dar .solução á ·crise que assoberba o
J.íaiz, e nessas corrclíções parece-me que a Camara não terá pressa em
da1· uma opinião defini tiva na 2ª discussão, p orque nat 3ª, eu terei
r pportunidade de responder a todos os collegas que di scutiram o projecto, _trazendo ao seio da Camar a o pensamento do governo a respeito
do assum'pto .

O Sr. Fredeúco Boriges. (peom ordlern) - Sr. Presidente, as
palavras que acabam de ser proferidas pelo nobre deputa.do pelo 1° districto desta Cnpital vieram ainda d ar um aspecto mai s gr:we ili esta
questão.
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propriamente uma defesa/ do projecto apresentado em 3ª discussão
pela illustrada Commissão de Orçamento; e como todos nós esperavamos a palavra sempre autorisada do honrado leade?', par.ai guiar
a Camara em urna votação ,sobre assurnpto tão importante, e como a
opinião de S. Ex. ainda não foi manifestada e não é conhecida da Camara, appello para o nobre deputado por S. Paulo, que desempenha
nesta Camara as altas funcções de le(J;der, para que nos diga com a
maxima franquezm, com toda a sinceridade, qual o alcance e qual a importancia que o governo liga a esta medida e si effectivamente ella
é levada á altura de questão de confiança.
Tr:rutando-se de uma questão aventada pela primeira vez . em uma
época de maxima intensidadé e perigos para a Republica, qual foi
o golpe de Estado de 3 de novembro, e reproduzida hoje como uma
medida importante alliada a; uma operação financeira ele grande alcance, ella não póde ser assumpto de resolução da Camara neste momento, sem que a palavra autorisaida e respeitavel do illustre leader,
ele accôrdo com .o governo, si manifeste, para salvar a responsabilidade de muitos claquelles que acompanham S. Ex. e estão dispostos a dar
o governo todas as medidas que forem necessarias para o debelamento
da crise financeira.
'
Portanto, antes de se proceder á votação, faço esse appello a
S. Ex., e estou certo de que serei attendido.
O Sr. Franôisco Glicerio (pela ordem) - Pedi a palavra para
enc-aminh!rur a votação, e creio que assim procedendo estou ·d entro do
Regimento.
O nobre deputado pelo Ceará perguntou-me si a medida era governamental; r espondo a S. Ex. pressurosamente: .
A medida é governamental; o governo necessita dessa medida,
e faz questão della perante os seus amigos. (A:poiado.n
Creio que não se pócle ser mais claro.
O Sr. João Lopes (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex.
que consulte a Camara si na votação concede preferencia p·a,ra o substitutivo da Commissão de Orçamento.
Consultada, a Camara concede a preferenci:ai pedida.
E' . annunciada a votação do substitutivo da commissão.

O Sr. B'ar,b osa L!i:ma (pela ordem) - Eu tenho de submetter á
apreciação da Camara um requerimento que se me afigurai necessario.
Não sei, V. Ex. o dirá, si a occasião mais opportunai para ser
votado este meu requerimento é antes da votação do projecto, ou si
immediatamente após á sua approvação, o que por modo já tão eloquente se fez prever.
Mando á Mesa o meu requerimento.

O Sr. ,Presid·e nte - A Mesa não póde :aicceitar o requerimento
<le V. Ex. neste momento, porque elle teria de ser votado immediatamente e isso importaria no adiamento da votação do projecto, o que
·
é contrario ao H.egimento.
rSi o projecto fôr approvado em 2ª discussão, no decorr.e r da 3ª
o nobre deputrudo terá occasião de apresentar o seu requerimento.
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Precisamente porque é
um requerimento que póde protelar a discussão, foi que eu c!eixei ao
criterio da Mesa ser votaido elle antes ou depois da votação do projecto,
porque realmente elle vae prejudicar a marcha deste.
Entretanto, peço que não vejam neste meu requerimento nenhum
.i ntuito protelatorio da votaçã.o.
Entretanto, parece-me que, tendo deixado ao criterio da Mesa ser
votado antes ou depois do projecto, a Mesa o devia acceitar, porque
quando o projecto tiver ·de sr votado em 3ª discussão, já a Oamara
se tei·á pronunciado sobre o requerimento.
O Sr. Pr.e si.dente - A Mesa mantém a deliberação tomad·a.
Submetter o requerimento do nobre deputado a votos depois da
votação do projecto, seria irregular, porque sobre esse requerimento
deve se abrir uma d!iscussão, e seria intercafaa.- na ordem do dia materia que nella não figura.
E' posto a votos e approvado o seguinte art. 1°:
O Congresso Nacional decreta :

Art. 1.° F ica o Governo autorisado a assumir a responsabilidade
exclusiva dos bi1hetes bancarias actualmente em circulação, passando
a pertencer-lhe os lastros ·depositados em garantia dos mesmos bilhetes; e revogado o art. 6° d>a lei n. 183 O, de 23 de setembro de 1893.
!§ 1. 0 Realisada a encampação, fica extincta :ai faculdade emissora
concedida ás instituições bancarias por leis anteriores e concentrada no Banco da Republica do B1,a;zil; bem assim o direito exclusivo de
emissão de notas ao portador, conferido ao mesmo banco pelo art. 15
<la citada lei.
·§ 2. 0 O Governo substituirá tambem os bilhetes bancarias ora
em circulaçã~ por notrus do Thesouro Nacional. Pelas mesmas notas
serão substituidos, á proporção que forem recebidos nas estações publicas, os bonus do Banco da Republica; cuja emissão fica estrictamente limitada á somma já realisada de 80. 000 :000$000.
E' annunci•ruda a votação do art. 2°.
O Sr. Gonçaliv es Ramos (pe:la 01·il!e.m ) requer e obtem preferericia na votação parà o substitutivo que apresentou ao art. 2°.
Qonsultada, a Oamara concede a preferencia pedida.
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Em. seguida 6 posto a votos c rejeitado o substituti iro elo Sr.
Gonçalves Ramos.
E' approvaclo o seguinte art. 2° - substitutivo:
Art. 2.° Fica o Governo autorisrudo a entrar em accôrdo com o
.Banco para a reducção ou liquidação de seu debito dando-lhe prazo
razoavel, e para a revisão de seus estatutos, pondo-os de accôrdo com
o regímen da presente lei, e fazendo nelles as modificações que julgar
convenientes.
E' approvado o seguinte art. 3°:
Art. 3.º O Governo procederá gradualmente ao resgate do papelmoeda com os seguintes recursos:
a) producto da venda de um terço, pelo menos, das a polices
actualmente existentes no Thesouro, provenientes de lastros das emissões bancarias;
b) prestações com que o Banco da Republica entrar para pagamento de sua divida ao Thesouro, na fórmai e condições que, ele
accôrclo com o mesmo Banco, foram combinadas para este effeito, inclusive a amortisação e os juros que na fórma do art. 10 da lei citada
Tencerem os boni1s convertidos;
e) sald-os que se verificarem annualmente no orçamento.
E' posta a votos e rnjeitm1da a emenda do Sr. Barros Franco
Junior, mandando separar do projecto substitutivo o art. 4° e seus
paragraphos, para constituir projecto em separado e ass~rn ser discutido.
E' annunciada líll votação do seguinte art. 4°:
Art. 4. 0 Para o fim do resgate do papel-moeda de conformidade
com a lei de 11 ele setembro de 1846, e bem assim para attender ao
resgate da -divida externru e melhorar a situação financeira, é o Governo_?-utorisado a arrendar estradas de ferro da União, devendo attender :
1 º, ao prazo de arrenclamento e ás condições elo pessoal;
2°, ás tarifo1s, á conservação, melhoramento, prolongamento e ramaes <las estradas arrendadas, -dando ao arrendatario respectivo preferencia para a concessão desses prolongamentos e ra1maes.
Nestas concessões deverá ainda o · Governo attender á uniformisação de bitola e ao desenvolvimento da capacidade das linhas;
3°, á fisC!alisação por parte da administração publica, sendo o
arrendatario obrigado a entrar para o Thesouro com a quantia que
{õr estipulada parn. esse serviço;
4º, ao preço do arrendamenºto , que deverá ser p1ago em ouro de
uma só ~ez, ou em prestações, tendo-se em vista a renda bruta da respectiva estrad·a;
5°, a condição ele ser o anendatal'Ío, particular ou empreza, obrigado a responder no fôi'o da Capital Federal, devendo para esse fim

ter ahi representante com plenos poderes, quando o seu domicilio ou
séde não fôr em territorio brazileiro;
6°, ao direito que será resailvado ao Governo de tomar posse das
linhas temporariamente, e mediante indcmnisação, quando a ordem
publica assim o exigir. A indemnisação neste caso não será superior
á média da receita liquida no ultimo quinquennio que preceder {,
posse .
Si esta tiver logar dentro do primeiro triennio do mTend,ament<;,
o Governo entrará em accôrdo com o arrendatario para a fixação dn
indemnisação.
·
7°, á caução para ·garanti1a1 da execução do contracto; ás multat
em caso de infracção; aos casos de rescisão e ao d'ireito de encampa·
ção por parte da União, antes do termo do arrendamento.

O Sr. José Mariano (pela ordem) requer votação nominal.
Consultada, a Camara approva o requerimento do Sr. José Mariano.
Procedendo-se á votação nominal, respondem sim, isto é, approvam o projecto n. 100 11., de 1896, substitutivo d 0 projecto n. 100, <leste anno, os Srs. Gabriel Salgado, Motta Bacellar, Enéas Martin s, .Augusto Montenegro, Theotonio \de Brito ~ Carlos de N ovaes, Viveiros, Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Ildefonso
Lima, João Lopes, Helvecio Monte, Augusto Severo, Tavares de Lyra,
Trindade, Coelho Lisboa, José Mariano, Tolentino de Carvalho, Luiz
de Andrade, Rocha Oa'Valcanti, Menezes Prado, Geminiano Brazil,
Gouveia Lima, Milton, Francisco Sodré, Tosta,
Manoel Caetano,
Paula Guimarães, Tolentino -dos San tos, JVIarcolino Moura, Paranhos
Montenegro, Torqwa•to Moreira, ·Serzedello Corrêa, Belisal'Ío de Souza, Fonseca Portella, Silva Castro, Nilo Peçanha, Julio Santos, Porciuncula, Paulino de Souza Junior, Mayrink, Ferraz Junior, Alfredo
Ellis, Costa Machado, Luiz Flaquer, Oa•semiro Rocha, Costa Junior,
Gustavo Godoy, Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Bueno de Andrada,
Moreira da Silva, Padua 'S alles, Paulino Carlos, Cincin1a to Braga,
Francisco Glicerio, Furtado, Urbano de Gouveia, Xavier elo Valle,
Luiz A.dolpho, Caracciolo, Lamenhia• Lins, Almeida Torres, Lauro
Muller, _Francisco Tolentino, Emílio Blum, Angelo Pinheiro, Rivadavia Corrêa, Victorino Monteiro, Pinto d1a Rocha e Cassiano do Nascimento (72).
Respondem não os Srs. Bricio Filho, Pires Ferreira, Thornaz
Cavia.Jean ti, José Bevilaqua Cunha Lima, Ferreira de Lyra, Coelho
Cintra, Barbosa Lima, Medeiros e Albuquerque, Carlos Jorge, Santos
P ereira, Augusto de Freitas, Vergue de A.breu, Gal<lino Loreto, Antonio de Siqueira, França Carvalho, Oscar Godoy, Timotheo <l1a1 Costa,
Lins de Vasconcellos, Barros Franco Junior, Almeida Gomes, Landulpho de Magalhães, Campolina, Lima D1.11rnrte, João Luiz, Carvalho
~fourão, Vaz de Mello, Monteiro de Barros, Chagas Lobato, J oiio
1
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Penido, Gonçalves R amos, Luiz De: si, Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octaviano de Brito, V1a1ll adares, Cupertino de
Siqueira, Rodolpho Abreu, Arthur Torres, Paraíso Cavalcanti, Carlos
das Chagas, P aula Ramos, Fonseca Guima•rães, Marçal Escobar, Pereira da Costa e Vespasiano de Albuqilerque (47).
O Sr. Presidente -O art. 4° e seus p aragraphos aca bnm de ser
approvados por 72 votos contra 47 .
E' post.a a votos e approvada a seguinte emenda elo Sr. Ericio Filho :
O arrendamento das estr adas de ferro da União serâ feito mediante concurrencia publica.
São successi\amente postas a votos e rejeitadas as emenda•s dos
Srs. Cupertino de Siqueira e Bueno de Anclrada.
E' posto a votos, e approvado o seguinte ar t. 5°:
Arl . 5.0 E' o govern o autorisado - uma vez realisada a opera~ão do arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro,
ao cambio do dia, os direitos de importação.
E' o projecto assim emendado, approviaido em 2ª discussão e enviado á Commissão de Orçamento par a recligil-o para 3ª discussão.
O Sr. João Lopes (pela ordem) diz que, ·tendo sido ·a pp1·ovada
uma só emenda e podendo a commissão apresentar a reda·cção para
3n discussão hoje, de accôrdo com o vencido, pede dispensa de inter sticio para que o projecto entre na ordem do dia de amanhã.
_Consulta.ida, a Camara concede a dispensa pedida.

SESSÃO DE 1º DE DEZEMBRO
O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, não pretendo occupar
a attenção da Camara com longas considerações sobre o momentoso
assumpto que é a essencia mesma do projecto
3ª discussão do em discussão.
p11ojecco
Desautorisado para o fazer devidamente,
nenhum outro sentimento me traz á tribuna siuão a convicção que cada vez se enraiza mais em meu espírito de
que, ao terminar a pre'sente legislatura, nenhum desserviço se i>oderia
prestar, de consequencias mais damnosas á Nação, ·do que votn r o
Congresso Legislativo as medidas consignadas neste projecto .
Passei hontem pela surpresa, Sr. Presidente, de ver restaurado
nesta Camara o velho pa?iZamJentarVsmo, posto em pratica, de modo
preciso e mais definido do que nunca o foi nas sessões legislativas da
Republica, norma essencialmente caract.eristica daquelle regimen
politico.
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Uu S1:,. JJEPD'APO - E ssa -no1·nrn não el'a car acterística do reg1meu.
O SR. BARBOSA Lnvt1\ Appellar, em deliberação de tanta
monta, para. o pronunciamento do lea.der ela maioria; dizer se dentro
elo Regimento, que não cogita de semelhante entidade que para votação definitiva sobre o assumpto fazia-se mister ouvil' a opinião desse
!eader como devendo ser a opinião do Governo, é, Sr. Presidente, um
symptoma ah.solutamente incontestavel da resurrei ção daquelle regimen politico conl1ecido sob a clenorn.i nação de parila.m.enta.rismo.
(A partes . )
Porque, dizel'-se que o Gornrno fa z qnest~o de confi'ança da approvação de semelhantes rnediclas, junto aos seus amigos, junto a
todos quantos apoiam a sna política geral, é fazer crer, Sr. Presidente, que ti existencia desse Governo pe rigaria si t.al approvação lhe
fosse negada.
E, semelhante negativa, com tal desvirtuamento elo systema polít:ico, viria a tel' significação e consequencias muito mais graves do
que se affiguravam aos que costumam votal' sob a preoccupação dominante da conveuiencia ou iuconveuiencia ele medid<is taes em relação aos in tcresses nacionacs e aos destinos -d a Republica.! (.4 poiados.)
Votnndo, apezar desse pronunciamento elo meu honrado amigo,
deputado por S . Paulo, contra este projecto, o fiz porque ainda
assim coni-.inuei persuadido, como çstava ao pronuncíar, ha dias, um
discurso sobre o assumpto, de que prnstava relevante serviço ao Gove1·no republicano. E' que após esse meu discurso en nada ouvi em
contrario aos argumentos que adduzi combatendo esse projecto, e que
demonstrasse não estar commigo a razão, quando affirmei que elle
continha medidas absolutamente irnproficua-s e vãs uma s, e granclement-0 perigosas, por contraprodncentcs outras, damnosns á propria
sit1rnção a · que se p1'Btende remediar. (A parttes. )
E1itrn as Yn.rias medidas com que se presumem .i r no encontro elo
Govemo para o fim uobilissimo de auxiliai-o na si t.ua ção embaraçosa
em que se vê, avulta o awendamento das vias-fcrreas ela União, tão
brilhantemente defendido na outra Casa do Congresso polo honrado
senador por Matto Grosso, actnal Ministro da Industria, em extenso
parecer, que fonnulou sobre ó requerimento elo engenheiro Bonjean.
Essa questão, Sr. Presicte"n te, ningnem se illuda, nem penso que
ninguem se esteja illudindo, entende muito de perto com a sympathia
de que a Republica prnci.sa no coração das clasSBs proletarias. ·
Por outro lado, a solução ele tal problema não se me afigura suff icienterncnte meditada, . sendo mais natural que a deixassemos ao
criterio ela nova Can1ara, eleit.n sob tal preoccupação, por certo mais
competente para adoptar deliberação de tal magnitude e decidir
sobre o presente e, inda mais, sob re o futuro, do . que uma assembléa,
como estrí é hoje, cujos poderes só não estão terminados porque snccessi n1s pro rogações trouxeram as sessões até agora.
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280 O SR. PAUI.INO DE SouZA JUNIOR - Os nossos poderes são os
rnesmos até o ultimo dia.
O SR. BARBOSA LIMA - Os nossos poderes síi.o constitucionalmente os mesmos até o ultimo dia; e nem eu levantei a queatão de
sua constitucionalidade ou inconstitucional5.dack .
Invoquei o argumento sob o ponto de vi sta da conveniencia política, de attender-se aos reclamos da opinião nacional; e neste ponto
lembrarei que, máo grado a ficção e os desvios que deturpavam taes
intenções, cost11mava o extincto rngimen dissolver a Camara para
consultar o paiz, sempre que questões morn cntosas havia a resolverse por via iegislativa .
Não posso tambem deixar de lamentar f[UC a gra vidacle da si tu nção financeira e economica sómente agora tivesse surgido com t.nmanho vulto, ,quando já votados quasi todos os orçamentos da clespeza
publica e não restando para os finaes trabalhos com plementares sinão
muito pouco tempo, ainda . assim sujeito á falta de qiio'l"u,m.
. Houvessem, Sr. Presidente, taes medidas sido solicitadas rnai:;
opportunamente, quando iniciavamos à discussão do Orçamento . da
Despeza Geral e V. Ex. convirá commigo que nos seria dado realizar economias de muito maior vulto, de consequencias muito mais
fecundas, para o levantamento do credito pubiico do que aquellas·.
que tão atabalhoadamente 'iramos querendo realisar nesb e na outra
Casa do Congresso.
O SR. BUENO DE ANDRADA - Neste pont.o, tem razão, veio tai,de;
podia vir mais cedo.
O SR. BARBOSA LIMA - Um .honr[ldo brazikiro, aliás afastado
presentemente da política militante, es crevendo ha dii:s judicioso
artigo sobre a nossa situação financeira e economica, CUJOS symptomas alarmantes muito preoccupá,m ·o seu espírito de amigo de sua e
nossa terra, disse que a melhor de todas as reformas com que se deveria armar o Governo, a · condição sine qim non, para reorganisação
dos nossos elementos financeiros e fortificação dos nossos recursos
externos, estava na reducção das despezas publicas, a começar· pelas
clcspezas militares .
O Orçamento de Guerra, que nos foi legado em 1889 no total ele
16. 000 :000$, foi em consequencia de medidas que se impunham como
uma necessidade de acue' r á extrema exiguidade dos vencimentos militares, nos primeiros dias da . Republica elevado, subindo a
29 . 000 :000$, logo após a revolta suffocada em 13 ~e março de 1894.
Posteriormente, restabelecida em nosso paiz a paz tão criminosamente perturbada em 6 de setembro, deparou-se occasião propicia
para refundir esse orçamento.
E, apezar de não poder haver duvidas sobre o ·patriotismo das
classes arnrndns e a aita comprehensão que teem dos seus deveres de
cidadãos e rnpublicanos, ao envez das reducções que ·a nossa. situação
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financeira impunha, v,otou-sc para o ::\Iinistm .io da Guerra, como
despeza auuna; com os serviços normaes, o total de 54 . 000 :000$000.
Si a situação do paiz é perigosa e alarmante pelo descalabro que
reina nas nossas finanças, ninguem nos poderia censurar, nenhum
risco- immediato ou remoto corre ri am as instituições, si, remodelando esse ·orçamento, introduzissem-os no seu calculo as economias devidas, em paz como estamos com todas as potencias estrangeiras,
livres dos abalos e commoçõe.s intestinas, que nenhuma perturba presentemente os 20 Estados brazileiros .
Estavamas na obrigação, Sr . Presidente, de verificar si não haveria meio de começar os córtes e reducções por esse departamento ;
e assevero a V. Ex. que, si tivesse ent ão a honra de fazer parte
desta illustre Assembléa, eu , mili tar, n ão teria a mínima duvida em
propôr taes reducções .
O SR . FRANCISCO GI.IOEino - Entretant o propoz as ulJ.imas grnduacões de alferes.
'o SR. BARBOSA LIMA - Não nessa occasião, que não era dep u~
tado; e sim mais tarde, sob a fórma de uma antorisação de justiça.
O SR. FRANcrsco GLICERIO - Ah ! . . . isto foi que conconeu
para augmen tar a despeza; V. Ex. foi um dos que a approvaram.
A <lespeza militar é inclispensavel para defesa interna e exterua da
Republica, e é despeza ele n atureza inteiramente federal.
O SR. B.um osA LIMA - M as i1ão estamos discutiudo si é ou não
despeza federal; t ra to da necessidade de reduzil-as.
Si V. Ex . diz que isso é despeza federal, nada impede que reconhecessem os o ·direito de 15 ou 20 moços a fazerem parte elos
1 . 600 promovidos por occasião da revolta; e si V. Ex. applaudiu
e approvou a despeza com esses l. 600 , como vem allegar os 15 ou
20 parn que concorri, e que :tinda não pesam no orçamento, pois não
é. lei o meu projecto?
-V. Ex. ha ele concordar commigo que, mesmo reconhecendo esses
direitos imprescriptive is, mui to se poderia ter fe i to por outro lado
nesse orçamento, de modo a diminuir as despezas totaes; e vou most rar como . (A pcirbes. )
V. Ex. vem ao meu enc:on tro. Sem :fazer reclucções nos vencimentos
dos officiaes e praças, os quaes estão muito longe ele ser exaggeraclos,
maxime na quadra difficil em que tanto encareceu a vida, bastaria
que reduzissemos o effectivo total de homens. Porque, a verdade é
que o numero de claros abertos pela falta ele volu11 tarios para preenchel-os, é enorme; a lei que fixa o effectivo total, A annua; é
gr ande numero de praça s q11c têm termin ado o tempo Je serviço,
e, por tanto, com direito á baixa; nessas condições, autorisado o Governo, e elle o é sempre por lei, a duplicar a força publica em casos
extraordinarios, na.da mais de accôrdo com a penuria e as aperturas
dos nossos recursos orçamentarias, do qne votar verba sómente para
16 ou 18 . 000 praças cm YC'Z de 28. 000.
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A economia resultante teria tanto mais razão de se r quanto molhar armaria o Governo para atravessar os dias de excepcional despeza, motivada já pelos 1. 600 alfe res a mais, como pelas encommendas de material bellico, pago já, e a ser pago ainda.
Estas medidas me parecem mais efficazes de que aquella s re··
ducções feitas á ultima hora e exclusivamente na parte do orçamento
que entende com a fecundação e desenvolvimento das nossas font8s de
proclucção.
O SR. :FHA,'WISCO Gucmno - No orçame oto da Viação cortaram
se exclusivamente despezas de caracter estadual.
O SR. BARB'OSA LIMA E' o que eu contesto; e espero que
V. Ex. me fará justiça ele crer que eu não tenho applausos para tnes
medidas, comquanto louve-lhes as intenções.
O SR. FRAN·Cisco GLICERIO dá um aparte.
O Sn. BARBOSA LIMA - V. Ex. me permittirá que leia aqui
considerações add11zidas no Senado por uma commissflD que é a que
mais ele perto entende na composição do seu pessoal, com a confiança
politica ·depositada pelo Governo nos seus amigos, nas duas Casas
do Congresso; referem-se essas considerações feitas pela Commissão
de Finanças do Senado ao modo como são c!cspendiclos os dinheiros
publicos .
Tendo a Camara approvado, sob a fórma de emenda additiva ao
Orçamento da Fazenda, um artigo pelo qual ficavam approvados, sem
mais discussão e sem mais detalhes, creditos .supplementares na importancia de cerca de 13 . 000 :000$, a Commissão de F inanças, do Senado, absolutamente in'mspeita, diz o seguinte no seu parecer de 10
de setembro :
"0 art. 5° approva os creditas constantes da tabella annexa ao
orçamento; no total de 13. 278 :9 53$7 49 ; esses creditos foram abertos
desde 28 de janeiro a 23 de dezembro de 1895 e estão relacionados, e
juntamente as exposições com que os solicitaram do Sr. Pres iden te
da Republica os ministros respectivos.
·
Parece á Commissão de Finanças irregular a pratica de soli citar
a approvação dos creclitos abertos pelo Podei· Executivo, por um
artigo <le lei do orçamento, com referencia a uma tabella anncxa;
esses creditas deveriam fonuar llID projecto de lei especial, ond~
estivessem especificados por Mensagem do Poder Executivo em que
désse conta ao Legislativo dos motivos causadores da urgencia das
medidas, a applicação que os creditas tiveram, quanto se gastou, e o
estado em que elles se acham, sendo sufficien tes on não para precisarem de ser aunullados ou reforçados.
O Congresso examinari a tudo isto e delibera ria sobre os actos
em »erdadeira prestação de contas, .a que o Congresso está obrigad~
annu almente pelo art. 34, n. J, da Constituição da Republica; os
creditas deveriam mesmo fazer parte da : Mensagem com n qual 0
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Poder Executivo désse contas ao Leg·islativo do modo por que despendeu os -dinheiros publicas no exercício anterior, demonstrando o
estado de todas as verbas, e, .si ellas são ou não sufficientes, devem
ou não .ser corrigidas· para o orçamento a ser elaborado."
E adeante:
"A Commissão el e Finanças não concorrerá mais para tal irregularidade, para a annullação, assim mx11nifesBa, do Pode r Legisltivo,
em assump to grave como é o dispendio dos dinheiros publi cas, em
época tão calamitosa de impostos para a Nação." (Diar-·1:0 d.o Co11,greBso , de 11 de setembro de 189 6.)
O Sn . AuausTo MoNTENEGRO ·- Mas ahi o Smrndo não tem
razão.
O Sn. BAJtnOS.A LI MA - P erdôe-me; o Senado vae mais longe
elo que V. Ex . suppõe; elle não se limitou a criticar o artigo sómente
sob o ponto ele vista da legalidade; V . Ex. vae ver até onde elle foi:
"Todo o trabaho legislativo é feito sobre a proposta elo governo,
sem outra base, sem outra demonstração, além das tabellas e11viadas;
estas se resumem na fixação da despeza, comparada com n do orçamento no anno corrente e, quando ha exceso ou diminuição no pedido,
justifica-o com um a necessidade reconhecida e nunca demonstrada.
O Congresso Nacional. não tem, ao organisar a lei do orçamento,
nem balanço definitivo, nem iwovisorio, nem uma simples clcrnonstrnção ele quan to se gastou no exercício anterior para sob esl·a bnse saber
se deve reforçar ou rest.ringi.r as diversas verbas do orçamento .
O Governo pede e elle concede tudo quanto 1he é pedido, ou augmmüa segundo estudo particular dos relatorios elas suas commissões,
ou restrin ge, muitas Yezes á vontade, e com o presu pposto sempre .de
acertar ."
E accrescenta :
"R.esulta disto que o traLalho orça menta rio no Cougrcsso é
apenas rever as tabellas, esforçar-se, cada connuissão, para reduzir
quanto pócle, muitas vezes inutilisaclo este trabalho pela votação da
Camara ou do Senado.
E' esta a funcção que Constituição incumbiu ao Congresso Nacional, para ser exercida annualmente e orno fu ncção ·ele competencia
privativa? Não parece; principalmente estando determinado que a
competencia de fixar a clespeza e orçar a receita cst{t acompanhada
da ele tomar as contas qne elevem ser prestadas pelo Poder Executivo.' '
Di z mais ainda:
''Tomar as contas, é, inQontestavelmente, de muito mais impori.ancia e de muito mais fecu ndos resultados, do que fixar a clespeza,
principalmente desde que os governos toma rem a deliberação, corno
vae acontecendo em norma constante, ele gastar como e quanto lhes
apraz e pedir creditos ao Congresso ou a approvação, sem exame,
elas despeza s feitas.'

a

Pois bem; o Senitdo vae mais longe; e accrescenta ele modo verdadeirarnente amargo, as considerações que, pedindo permissão á
Camara, vou continuar a ler:
"O mal vem êle longe e cumpre pôr peias ao seu desenvolvimento; o governo deve limitar-se a gastar sómente quanto fôr autorisado, abolindo o regímen <los crnditos que desequilibram o orçamento
e clesacredi tam a orientação fiuanceü•a do paiz, como succecle actualmente. O Governo deve fazer acompanhar a sua proposta de orçamento de uma demonstração de quanto se gastou no exercício anterior
com as diversas verbas, o estado em que ficaram, os recursos que
cada uma tem, a deficiencia CJille nellas se nota. E' serviço ainda
não feit-o, mas que cumpre adoptar, assim corno é feito em todos os
paizes elo systema representativo.
"Não bastam relatorios acompanhados de annexos contendo
outros relatorios, em que se dá conta ao Presidente da Republica do
estado do serviço, nas diversas repartições, mas não se demonstra
quaes as necessidades elas verbas orçamentarias, como se desempenharam ellas no custeio e em que estado se acham, para que o Poder
Legislativo verifique si são .sufficientes ou excessivas.
"As reflexões feitas, não se applicam sómente ao Ministerio da
Fazenda, 11em visam o actual governo; ô praxe desd e muito estabeler.icfa em todos os ministerios, como ó facto sab.ido que, no Br12zil,
nunca o G0Ye1·no prestou conta.s do dinheiro despendido.
"Particularisando 'quanto ao Ministerio da. Fazenda, nota-se que
o serviço das AlfandegaS' tem suscitado os maiores clamores, por
desvio elas rendas publicas, deYido á falta de pessoal e de meios de
fiscalisação ; os destroços deixados pelos annos politicamente ter- .
mentosos que ternos atravessado, são a prova eloquente elo quanto se
trn bnlhou contra o interesse publico, recolhendo os homens do governo Loje as difiiculdade.s, os obst<iculos á boa marcha do serviço,
resu ltado ela dispensa de pessoá.l habilibdo, das garantias contra demissão que lhes foi dada por leis <lo Congresso Nacional, das difficulcl ades ela viela pela desvalorisação do meio circulante e do deslumbramento pelo luxo, pela riqueza que a moeda ele curso forçado incutiu, ao tempo em que era jogada na circulação, ·aos maços ele milhares de conto.s de réis, sem garantia outra sinão da assignatura dos
emissores e da chancella da Caixa da Amortisaçã-0, esta mesma, dispensada em muitas."
A commis.são refere-se a creditos abertos de 31 ele janeiro a
dezembro ele 1895; e portanto attinge nesta sua critica a este meflmo
Governo, ao qual vem a Camara trazer com o presente projecto, o
seu apoio extremado e excepcional auxilio .
O SR. Auc;usTo J\foNTENEGRo - Parte desses creditos era destinada a .subsidio de deputados e senacloTes.
O SR. BARBOSA LIMA - O aparte do honrado deputado leva-me
a outro ponto do meu discur.so, no qual haveria de naturalmente
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chegar, segundo o plano que tr acei ; .sóm,ente os apar tes me vão ob rigando a ser muito mais prolixo e alongar-me em demasia .
Proclamada a Republica em 1889, uma das reformas capitaes que
para logo se impunham, consistia na demonstr ação pratica <la
superioridade economica de-sse regímen político sobre o monarchico.
reclu7.indo-ro as dcspezas publicas ao necessario.
O SI~. J oÃo PENIDO - Foi o que não se fez .
O SR. B.rnnosA LIMA - Não a Repubiica a,doptou como o Imperio a dualidade de Camaras Legislativas, fazendo unicamente a
modificação, que consistiu em substituir em uma destas a vitaliciedade pela temporariedade elo mandato, mas ainda elevou o numero de
deputados, augrnentando-lhes o .subsidio, igualado ao dos senadores.
O Congresso contTibue, portanto, por força da Constituição, e o
que peor é, por força de prorogações . injustificaveis e successivas.
parn o considernvel augmento de despezas que vão pesando sobre os
orç:amentos annuacs, já agora com feições de um recurso normal.
O SR. BuENO DE A.NDRADA - Esse facto deu-se em todos os
Estádos .
O SR. BARBOSA LnfA - Não em Pernambuco.
O SR. F RANCISCO GLICEmo - Em P ernambuco, principalmente.
O SR. BARDOSA LrM:A - V. E x. mostra que não con hece a Constituição de Pernambuco, em que aliás não. collaborei. Alli o Congresso Legislativo funcciona normalmente clnran t.e lr'es 11wze~, fi ndos
os q-uaes, sóm:erut~ por um ~z póde prorog.a r, i,•em s1ib;si dio, as ",siias
sessões; expirado este mez sem que .se teuha concluido a votação das
leis dl'! meios e <le força publica, é o Poder Executivo, pela Constituição, autoris·1do a prorogar as leis do exercicio anterior .
E todavia, não pretendo .çom is.so dizer que os meus conterraneos
sejam dotados de mais patriotismo do que os meus compatriotas dos
dcm.a1s Estado.s .
O SR. BUENO nE ANDRAUA - A ver dade é que todas as despeza s
augrnentnram, não só para a União como para os Estados, estando
esse augmento de accôrdo com o progresso. Eu perg1mto a V. Ex.
si as despezas de P ern ambuco cresceram ou não?
O SR. BARBOS.\ LIMA - Seguramente que sim; mas eu estou
Ll'atando de despezas fedemes que podiam, dei:va1· de ter crescido.
Estava ou não em nosso poder, n os quatro mezes constitucionaes,
votar nossas leis de orçmnento e de força publica, bem como as· demais mC'clidas legislativa.s, sem sermos tão pesados quanto o temos sido
no orçamento, ao qual, no apagar das l uzes, querem faze r córtes ?
O SR . CASSIANO no NASCIMENTO - E stou convencido de que os
quatro mezes são iusufficientes.
O Sr.. FRANCISCO GLICERIO - E o caso es1 á previsto na Constit 11ição, que ilutorisa as prorogações.

-

286 -

O SR. BARBOSA Lnu - Mas está se fazendo de um caso de
excepção, que não deve ser o normal, a regra de todos os unnos, o
que é anormal.
O SIL F1tANCrsco GLICEnro - E' a fatalidade das cousu.s.
Mas V. Ex. póde afl:'irmar que,
O SR. BuENo DE ANDRADA
apezur dos seu8 bons desejos e ele sua rectidão, não houve esbanjamentos na sua administração ?
O S\L BARBOSA Lii\IA - Que provaria isto contra a argrnncJJtação que estou produzindo?
O Sn. FRANcrsco GLICEmo dá 11111 aparte.
O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. sabe que esta accusação estú
muito longe da verdade. Eu nunca dispuz ·de mais de 1. 500 honieHs
na força publica, em um periodo em que outros E stado.s tinham
maior numero, e entre eiles S. Paulo, com mais de 3 . 000 praças.
Aliás, que o quizesse não poderia eleva r esse effectivo além dos
limites postos pelos recursos do T:hesouro Estadual.
Alli, conforme demonstrei ele modo irrefutavel e até hoje inefutado, em as :Nfe115agens e expo sições de motivos que dirigi ao Con gresso, tiverum sempre os meus antecessores, presidentes e governadores, rrva!ior effecti1.vo de força pit.b'tl:ca á S'tl(t. (liisz;osiçãio do que o que
eu. alcancei formar em circurnstancias excepeionaes.
Os meus mais rancorosos inimigos não conseguirão demonstrar
o contrario, sendo que V. Ex. mesmo teve muita occasião de appellar
para. a attitude do governador de Peniambuco, appl audinclo-a como
sendo', em dado momento, uma garnntia da Jfopublica e da Pedera\ãu.
Logo, i;i.ão é um esbanjamento o facto para que V. Ex. appella;
é antes um acto normal de uma administração que soube estar á altura da sua mis são e da situação; taes despezas foram tão ncccssar i:1~
para Pernambuco, como para outros Estados.
O .SR. CosTA JUNIOR - Pois agora cortem.os as tlespezas fecleraeE,
começando pelo porto de Pernambuco ...
O SR. BARBOSA LrllfA - Respon derei n. V. Ex., neste ponto, na
discu ssão elo Orçamento da Viação.
Não se. póde comparar a despezu com um porto que chí á receita
federal mais de 20.000 :000$ por anno, com aquella.s cuja erüicn 1cn ho feito até aqui, como dispensaveis ou reductiveis . .
F eitas estas considerações prelimin1a•res relativas uo exame ela si :uação, em globo, passarei a apreciar mais detalhadamente a parte
do projecto em discussão, para 'ª' qual tcem convergido todas as at1·cnções - a questão do anenclamento das estradas ele forro ela União.
Essa questão nasceu na outra Casa do Congrnsso Nacional, soh
11· fórmn de brilhante j)arecer, que sobre rcquel'imento do engenheiro
Bonjean propondo-se a arrendar essas ferrovias, formulou, como relat-01· ela Commissão ele Obrns Publicas, o honmclo senador por :iVI<itt.o
Grosso, actual Ministro da Indust1·im'.
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Concluía esse luminoso parecer com um projecto de lei, logicamente deduzido dos princípios alli consagrados, e que por fórma nenhunrn se parece com o urt. 4: 0 do projecto n. JOO A, ora em discussão .
Com effei to, este projecto é um substitutivo ao projecto do Senado, que trat1a• não elo a1Tencl.amento das e.sti·ad(ts cfo ferro, mas da

encampação da

em~ssãio

do Banco 'da Republica.

Enxerto u-se neste, a titu lo· de providencia firnrnceira , a an lori sação para tail a rrenclame1 1to, não tendo vindo a esta Camara o projecto elo senador Murtinho, e nem sobre tal questão foi ouYid n. •t Commissão de Obras Publicas.
Devolvid'o ao Sen ado o p rojecto de encampaçiio de emissões, assi m accrescido -de materia extranhn', - o. arrendamento das fe rro-via s
- ver-se~ha o Senado na impossibilidade de emendal-o neste ponto,
qne lhe é in teiramente novo, havendo de approvar o seu projecto de
encampação e com elle, de envoltrt, o arrendamento ou regeitar o al'renclamento e com este o seu projecto ele encampação.
Ora, i sso não me parece regimentai], como muito bem o aff iTmou
já o honi;a do deputado pelo Pará, Dr. Bricio Filho .
Por outro lado, é muito superioT. o proj ecto do senadur .i\'Iurtinho, ao deficiente e vago art . 4° que combato ; e nesse sentido, já
em discurso que proferi na 2ª discu ssão, fiz justiç:1. áquelle h ouruclo
senador, impug1ianclo o pro:jecto da commissão cl!!t Camara, que é o
qu e estava e está em discu ssão.
O proj ecto Murtinho n ão só estabelece a co 11 cunc11 cia publica,
mas ainda detalha as condições dessa concurrencia; o projecto mnnero 100 A, que com bn1.o, silen ciou sobre esse processo, prelimiuar para
boa escolha de arrendatario.
Pergunto eu , Sr. Presiclcu te : o assumpto elos dous projectos nessa
par te é o mesmo; foi levantado n u outra Casa elo Congresso; por um
profissional competent.issimo, que. -formulando 1011 go projecto de lei,
foz qnestão da' concmTe1}cia pu bliea; apresenta-se nesta Camara um
snbsf·itutivo envolvendo o mesm o assurnpto - :u:renclamento de estradas de ferro - excluindo t.oda e qualquer referencia á forma lidade
e~senci a l da concurrencia; que se lrn -de conc:lui r dessa comparn1;:10,
sinão que se m·mava :io Gover no republicano com mna antorisa1:ão que
não honra nem a quem a dá nem a quem a . recebe?
Não tem; portanto razão de ser a observação que li ern alguns
jornaes clest-a Capital , segundo . a qual se desviou a critica· que sob esse
pon to de vista fiz ao proj ecto da Camara, para consicler a l-a como uma
increpação injusta que não é ver cla.cle houvesse cu produzido contra
o honrado se na dor, cu jo projecto, !ao contrario, decl arei mui to su·
porior ao substitutivo da Camara , precisamente porque especificava a
exigeneia da concurrei_icia.
Não colhe a argumentaição, quB consiste en.1 allega r-se que não era
preci sa tal especifi cação ; porque nem só o illustra do seHador certa1nc11w ni:í o iria inclnir di sposições 110 seu projecro qu<' foss<:+m v isin>l-
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não bastariam em um caso cm que ao mesmo tempo que se omittiam as
clausulas de concuri·encia existentes no p1'irnfiti-vo projecto, decla•r avase que o arrendamento era e é um rec·nrso f in.ianceiro para o momento
o que exclue as dilações da concurrencia publica, tanto mais quanto
é sabido que, além da proposta Bonjean, não faltarão syndica-tos que
se architectem dai noite para o dia, para acceitarem o contracto em
·
·
perspectiva.
Por outro. lado, Sr. Presidente, o projecto Murtinho articula ponto por ponto enumerando-as, não deixando o menor claro, Hodas as est.ra<las de ferro da União, ·as quaes haveriam de ir em globo á concurri:ncía publica, afim de rerem por ·q uem mais desse arrendadas.
Não assim o project9 100 A, hoje 100 B, cujos honrados autores
foram até o ponto de supprimir o artigo definido - ClS - que deveria- preceder ·as expressões - Estradas de ferro da União - e cujo
rest;:ibelecimento nem a· titulo de emenda de .redacção foi hontem na
votação permittido.
E effectivamente, o projecto 100 B autorisa -o governo a arrendar estradas de ferro da Un•ião, em vez de a1"1·end1cw a'S estra<las de
ferro da. União, e omitte P enumeração ·do projecto Murtinho.
O indefiuido, o vago, dessa redacção permittirá arrendar uma,
dua s, ou mais da'S estradas de ferro, consentirá o arrendamento das de
Perrnnnbuco e Bahia, respeitando-se as do Rio Grande e a Central do
Bn1.zil.
E mais, note-se: que proclamando o honrado senador <le Matto
Grosso não poder nem dever o estaklo ser industri al, custear, administrar estradas, haveria o governo de libertar-se de todas as que presentcment0 administ1•a, pois não deveria ser industrial em relação a umas,
e alheio ou indifferente a oid11aJ.s.
E tambem corno medida financeira mais deveria dar como recurso pecuniario que acudisse ás e:.\.'Í.gencias da situação o arrendamento de foda ai nossa rêde de viação ferrea do que o de parte dessa. rêdc.
Agora, adoptada em 2ª discussão a emenda tornando exprnssa ll
condição de concu'r rencia publica, cqmo dizer-se ma.is que semelhante
medida constitue a base imprescindivel da•s medidas financeiras para
armar o governo com recursos promptos ~
Pois todo mundo não sabe que a exigencia de concufrencia p11blica impõe ·p razos ·que as 1w1·nvas í'tr.im,i:nistrati-vas fixam em seis 1nezes, e que por sua• vez o exame cuidadoso das propostas pai'a conveniente escolha pe<le mais dou:'i niezes pelo menos; e assim sendo, e a ser
':erdade que não podem ser mais precarias as nossas condições financeiras, não teremos chegado á extrema pemuia, .q uiçá á bancarota, no
fim desses dilatados oito mezes, quando começarão a afluir os recursos qu~ do arrendamento se esperam?
Felizmente, antes desses oito mezes estará funccionando a nova
Oamaa do Deputados a ·ser eleita em 30 de dezembro, e eu er,-
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pero que ella consegmrn auxiliar o governo com meios mais efficazes
e menos perigosos do que esses que estou a impugnar.
Si no \Seio da propria Commissão do Orçamen lo, eomposta• de
co-religionarios que mais privam com o governo e representam o pensamento do partido, h9uve tres dos seus membros que se assignassem
com re~tricções, não é muito, Sr. Presidente, que eu que não faço parte
de commissão alguma, venha oppôr as minhas restricções a este projecto de lei, sem que por isso cl'e va passar por discolo ou como ideologo incorrigivel.
E todavia, Sr. Presidente, insistindo na 3ª discussão a combater
o projecto n. 100 B, sinto-me mais á minha v.ontade, melhor· commigo
mesmo do que pQr ventura. est~va quando o combati na 2ª discussão,
em vista dos termos ern que foi post a hontem uesta Camara a votação do mesmo proj ecto.
E' que não posso mais ser suspeito de preoccupações eleitoraes,
quando me pronuncio contra o arrendamento, porque votando, como
votei, a·pa.rtei-me elos correligionarios que puzeram a questão no terreno da confiança governamental, e portanto não se dirá que me esteja esforçando por conservar cm minhas mãos a alav anca que move
monolithos nas bata.Jhas cleitoraes. Não diverge do governo quem
t.em olhos fitos na eleiçã.o ou reeleição e só pol' tal norte se dirige ...
O 1SR. SERZEDELLO CortR~A - 1\..sseguro a V. Ex. que voto a favor
elo projecto, não por estar collocaclo no terreno ela c011fiauça politica,
mas por julgal-o indispensavel no momento .
O SR. BAB BOSA L UL\ - Faço justiça· a V. Ex .. ali ás já tive occasião de declarar, na 2" discussão deste projecto, que járnais colloco
taes discussões uo terreno ingrato das suspeições menos dignas, que
irritam o debate, poi s a-0redito que sómente motivos muitos nobres determinam. as deliberações dos meus honniclos collega·s.
Nem rne referiria ás conve11iencias elci.t.oraes corno o fiz, sinão
tivesse ouvido aparte menos delicado que me obrigou a esla digressão .
A proposta de arrendamento de todas as ferro-vias brazileiras
envolve, Sr. Presidente, uma accusação implícita de incapacidade administrativa e technica lauça·da ou ao governo que não sabe escolher
entre os nossos profissionaes directores idoneos para essas rnpar tições publicas, ou aos nossos engenheiros, entre os qu acs não pôde o
governo encontrar chefes capazes de evitarem o deficd fauta·stico com
que de tão pouca bôa fé sp argumenta. De modo que 11 ão sendo de
esperar que o a1•rendameuto se faça a nacionaes, m a·s sim a estrangeiros, alimenta-se a esperuuça de que estes saberão escolher melhor o
~eu pessoal a que por essa fórm a se attribuem predicados superiores
aos dos nossos profissionaes.
E ao mesmo tempo, Sr. P re8irlcnte, com 111mt irrefl exão que denun cia a inconsequencia da observação, allega-se qne t.aes estrad as el e
feno obedeceram a tmçaclos caprichosos á mercê das cxigcnci as po-

liticas, immobilisaram tão avultados capitaes que não é de smpreheilclc:r o defiicit a que estão condemuadas.
Nessas condições ou as emprezas arrendatarias não poderão offerecer grandes sommas por emprezas tão fatalmente conde]Jlnadas á
µ1•ior·i, e em tal. caso lá se vae o velho recurso financeiro salvador, 011
não ha meio <le obviar a persistencia damnosa, negativa daquellcs
factores da construcção e é injusta· a accusação aos funccionarios bmzileiros que as_ teem dirigido ou que as poderiam dirigir.
Penso que é, portanto, pelo menos precipitada a condemnação da
capacidade teehnicn e administrativa• dos nossos pr'ofissionaes, tanto
mais quanto, além de possuirmos em condições da mais perfeita idoneidade muitos illustres engenheiros que V. Ex. e a Oamara conhecem, tendo gerido estradas por fórma que pedem meças aos mais illustres profissionaes, de não importar que paizes est.Yan1reiros, não
se faz neste <lepártarnent.o do serv·ig0 puhlicn ju stiçn. como a ~111? se
tem feito todas as vezes que se vem desculpar o governo e as associações da situação diffi.cil em que se encontram, invocando-se o estado precario do nosso mercado cambial e a cxcepc;ionalidade da situação economica que atrav~ssamos em seguida ás duas reformas sociacs
quaes foram as de 13 <le maio e 15 de novembro.
De modo que isto póde ter difficultado sobremaneira a acção do
4"0verno, a vida de todas as companhias industriaes, as transacçõc,c
comrnerciaes e a .a'Ctivida..de pratica em geral, ums não teria influído
riara as irregularidades e deficits que vão sendo apontados, hoje avolumando-se mais do que hontem, na administração das estrada·s de
ferro! (Apdia<los .)
O SR. RoDOLPHO ABREU - A situação das. estradas de · feri:o é
a ·situação das emprezas industrines do paoiz.
O SR. BARBOSA LIMA - Com. a differença que em relação a est as
se tem providenciado de modo que o Banco da Republica lhes fosse ao
encontro, prestando-lhes auxilios generosos; a'Q passo que para as estracl as de ferro reduzem-se e cortam-·se verbas.
'
O SR. VERGNE DE AnREU - Era o caso tambem de se arrendarem
as Alfandegas. Não ha nada mais desmoralisador.
O SR. ÜuPEltTJNO DE SrQUEIR.ó. - N nuca vi peor serviço do que
da linha ela Carioca em relação ao publico. Ninguem ousa se queixar,
ningucm falla .. Entretanto vão lá visital-a para ver si aquill o é serviço que recommende em prezas particulares.·
O S1t. BARBOSA LrnrA - Nada me poderia ser ma.is gritto ele que
vêr-me por esta fórma apoiado e animado pelos meus honrados collcgas.
:Fazendo taes reflexões · sobre a· supposta incapacidade dos nosso;:
engenheiros a ser remediada pelo appello aos profissii onaes e·strangeiros, como estrangeiras serão as emprezas arrendatarias, fui le\•ndo, SI' . Presidente, a estabelecer um parallelo entre esse problema

admiuistrativo com a solução que se lhe quer dar e a questão geruJ ele
governo do paiz como um problema político, cuja solução, segundo alvitram os restauradores, está semelhantemente na importação de governantes, mais capazes do que os republicanos, na volta de profis,sionaes oriundos dos Braganças e Orleans, ·igualmente estrangeiro e
arrendatarios políticos que salvem a situação ...
O SR. ARTHUR Tomms - E' a conclusão a que se chega.
O SR. B ARB OSA LníA - Reminiscencia analoga accordou no t"Spirito do eminente publicista o Sr. James Bryce o estudo do regímen
das estradas de ferro nos Estados Unidos, motivand·o no final do brilhante capitulo que destinou a esse assumpto a seguinte ponderação:
. .. as estraida.s de fe.r1·0 a.ssign,alam duas tenclenc1'.as esp.ecial-menie notaveis na A merica., o pode1· do prinoip:io de a:Moci,ação q·u:e tor-na. as
corporações comme1·ciacy;, lw.bil1nenl:e dirig,idas, formidaveis C'llL 1·elação aos inà:iv;id11ios; - e a -maneira conw o princ.ipio da mona1·chüi.,

baniclJo do · campo do governo, volta a la.~t1~ar;,s·e affir·incm'do a 8ua fo 1·-

ça 1w1.~ cordencfos p011,co menos m;omentiosa-s d:a; indit.~fria e da.s fin<1r1r

r;as.
Vindo a encarar a questào do arrendamento sob outros aspectos,
notarei, Sr. Presidente, que ao passo que se concede ás emprezais pl"i\'ilegiad as elevar as suas tarifas, dando ás taxas destas variações proporcionaes ao cambio, conservam as for ro-vias do Estado tarifas baixas
que mais beneficiam o publico do que a acoionistas estrangeiros.
Ora, si aos arrendatarios vae-se conceder a elevação das tarifas,
o augmento de renda· dahi resultante poderia igualmente ser ob tido
pelas administrações officiaes.
E todavia, Sr. Presidente, pelo que vae no meu Estado, affirmo
que o senriço . da !' dmJ.P for r0-vi" o a ll i eut.rP..2.~""º -u empre7.fl 8 na rt.i culare8, ª' Companhias lirrvitadas inglezas, 1.:0111 todas es;;a:i l' <rntagens de
tai·ifa.s elevadas, não podem offerecer ao publico peor serviço, ou se
t.rate da regularidade do trafego, ou do est ado do material rodante e
fixo, da insufficiencia deste e sobretudo da fal ta de segurança cm
viagens fe ita·s cm condições taes que se arriõca a propria vida, a todo
momento ameaçada, maximé nos invernos copiosos que exigem repa ros
e co nservHção a que a administração respectiva bem poncn importancia dá.
Nesse sentido tive muita vez necessidade de recln.ma'r sérias providencias cfo Governo Federal para -0 que se passa va no Recife a Sã.o
Francisco e na Limoeiro ou Great Western.
Assignalados assim esses notaveis exemplos do que são ernprezas
de estr adas de ferro em rela,ção á superioridade . que se lhes attribue
sobre as ferro -vias da União, perguntarei: o Estado que não deve ser
industrial, que não póde proficuamente intervir na administração de
vias-ferreas, que raramente sabe bem escolher o pessoal director, não
continúw a intervir para fi scalisar os contractos do arrendamento e
nomear o pesso::il parn essa inspecção?

-292
E que tem siuo, de rnelbor que as administrações das ieno-vias
eia União, essa fiscalisação dns emprezas particulares ou privilegiadas?
Si o Estado já não deve ser industrial nos dias ele hoje, como é
que, daqui a GO aunos, quando, com os progressos que l'Calisaremos á
mercê <lesse famoso arrendamento, nos tivermos muito mais approximado desse typo theorico do Estado, voltarão as ferro-vias no regímen ora couclemnaclo, e irá o governo ser então com muito menos rnzão que hoje industrial? (Apartes.)
E i, na opinião do parecer e projecto Murtinho devemos nos desembamçar de taes fontes de deficit, inemediavel nas nossas mãos officiaes, como cogitar da encampação, isto é, de volta ao regímen condemnado, como faz o projecto em discussão? (Apartes.)
Já disse, por occasião da 2ª disrussão, Sr. P residente, que não
estão os melhores resultados das estradas de ferro na sua renda liquida
pecuniariamente realisada. Assignalei então a influencia be11cfica, a
missão civilisadora desse admiravel instrumento de progresso pela app):oximação dos nucleos de popula,ção, pela multiplicação frequente
dos seus contactoe., pelas r . acções morn.es e políticas que assim determina, pelo impulso ao trabalho e pela fecundação das fontes de producção. Garantido o transporte barato, assegurada n facilidade das
trocas pela approximação dos mercados; desenvolve-se a lavoura além
dos limites do consumo local, cresce a importação dos productos exoticos, multiplicam-se as necessida·des de uma civilisação mais adeantada e cresce pela attração de taes elementos a população das zona s
assim beneficiadas. São intuitivos os resultados vantajosos que ·dahi
derivam para o Estado, que mais do que alguns contos de réis de renda
liquida, ou a compensar largamente os tão fa:J.lados defi"its, colhe os
fructos de um progresso que a sua acção determinou, obtendo maiores
bens do augmento da .fortuna publica e da riqueza part.icula1· oriundos
·
dessa intervenção.
Pergunto eu, Sr. Presidente: irão compa·nhias particulares arriscar os seus capitaes, resigrni ..do-se a 50 ou mais annos sem remuneração nessa missão civilisadora, levando as vias-ferreas nos nossos
dilatados sertões, tão rarnmen te povoados? Penso qu e não. (A pof,ados.)
Penso que se · limitarão a explorar as zonas já beneficiadas peln
viação official e isso durante tanto mais tempo quanto maior fôr o
capital pago pelo arrendamento e a ser remunerado, sem mais em.
prego de novas som mas em novas linhas.
E aqui cabe contestar a validade da alleg·ação feita cm favor do
arrendamento com o exemplo da· Inglaterra. Porque uma cousa é o
r71gimen das estradas de ferro na Gran-Brntanha, pequena superficie
""" 11," •lii de centros industriaes e densamente povoada, contando por
milhares os centros de acção a serem explorados no seu formidavel
commercio, de uns com os outros e com o estrangeiro, e outra cousa
muito diversa são as colonias desta poderosa nacionalidade, Yastas re-
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g1oes mais facilmente comparnvcii;, ao Brazil, e nas quaes o desenvolvimento da viação ferrea tem-se feito e continúa a fazer-se directa
e inclirectamente_ soh a acção elos Poderes Publicos.
E aqui transcreverei um trecho do importante trabalho sobre o
assumpto, publicado pelo clistincto engenheiro Dr. Tcive Argollo.
"A Inglaterra não conseguiu nas suas colonias construir as ostradas de ferro pelo systema de livre concurrencia, sem interferencia
do governo, e para que essa-s colonias gozassem de todos os beneficias
da viação -ferrea, nellas foram constr-uid'lt<S e estão sen.do cwste/iadas estradas de feáo pelo governo : assim é que na Indl.a dua s terça s parte1t
dfüs feno-vias pertence'rn .ao Estado; no Cabo ela Boa Esperança todas as vias-ferreas, á exc.epção de uma que ·representa menos ela duoclecima parte ela ex tensão total, pertencem ao Estcudo; na-· 1\.ustralia
cinco sextas partes das ferro-vias pertencem aos governos da co.ZOnia,
e no Canadá um decimo ela extensã o das estradas ele ferro pertence ao
Estado."
E todavia pondere V . Ex., Sr. Presidente, que essa ziv1·e monarchia,
na expressão do honrado senador por M·a,tto-Grosso, não tem, como
nós temos, o dever ele contar com os riscos e ameaças ás instituições,
perigos oriundos da intervenção de estr angeiro s em geral pouco sympathicas á nossa Republica, não podendo deixar de causar apprehensões a· idéa dessa poderosa. arma - as estradas de ferro - em mãos
de arrendatarios estrangeiros, nós que já tivemos o eloquente e suggestivo exemplo da attitude das esquadras e subditos de outras potencias durante a revolta de 6 de setembro ...
Temcse querido considerar como es~raterjic a.s sómente as nossas
etitradas de ferro do Rio Grande do Sul, como si a guerra só nos pudesse vir {]o Rio da Prata e como se não devessemo·s affastar essa
constante preoccupaY,ão do Impcrio, sempre antipathico áquellas R epublicas .
. Ora, em qualquer guerra defonsiva, e esta nos pócle vir de qualquer paiz europeu ou americano, a invasão do nosso territorio póde-se
dar por Pernambuco, Bahia ou CeaPá, e assim vindo a ser o theatro
da guerra cada um desses E stados, são ou não esf:rrateg·ica.s as estraclm de ferro que os atravessam, que poderão levar tropas inimigas
ao coraçã_o do Brazil ? Pois o ex~mplo de Cnba não nos está mostrando que conforme a marcha da guerra assim tnmbem tem ele ser clestruida ou guardada ora esta, ora aquella estr ada de ferro, servindo n
zonas mai s diversas da formosa ilha?
E a proposito seja-me permi ttido dizer que tnnta r azão ha para
chamar-se a· Estrada ele Ferro Central do Ifrazil a antiga Pedro II,
corr.o [t que da Bahia vae ao S. Franásco cm J oazeiro, ou a que el o
R ecife procura us ribeirns do Moxotó e Pajehú, em qualquer desses
casos vão todas a·o centro do Bm.zil. Si aquella é e~çtr.ategú:a, tHmbem
o são estas.
O SR. P A UJ, A RAMOS dá nm aparte.

O Sn. BARBOS.\ L nu - ·o aparte com que me honra V. Ex. levame a examinar o valor do exemplo allegado pelos partidnrios do arrendamento quando r.itam os Estados Unidos.
Bastar-me-ha ler um trecho do ex.cellente trabalho c1o Dr. Teive
Argollo, ao qual já me referi . A' pagina 47 dessa excellente monographia encont:m-se um quadro das estradas de ferro nos varias · paizes
do mundci civi lizado, tendo em face ao nome de cada paiz algarismos
indicativos dos fu,1•os 7JC11gos sobre o ca-pital ewp;regCJJdo .
Pois hem, verifica-se desses dados, que foram o res11Ü(J)do do -rnai,ç
cu1da,doso trabaDw. dia comniXssão do Sen a,do Ame11icam!o, no inquerito
_a que mandou proceder em 1894, que os paizes em que as estradas de
fe no deram m'aior receita l-iqtttida r(}.lafi:iv:a ao capiüü eniprega.clo foram: Rvssüa, na qual q1ias•i em, metcode d<i extensãio at1 f erro-vúis são
cusleada.s p:(')lo Est~do; a I ndti., em que duas lerçaw partes de exl:ensã o das estradas de ferro são cu,stead.as pelo E"3fado; a Allemanha, em
que noventa por cento de extensão de suas vias~ferreas são c11steadas
pelo Estado, e a Bel'.q·icm,, em que lwes q1tartas pa.rtes das estradas de
fono são c1.iste(J)das pelo EsDwdiO.
Os Estados Unidos ficam mnito abaixo destes e de outros paizes, que para não ·alongar-me deixo de cit·a r; e em igual pé de inferiori-dade ficam em relação a esses paizes acima citados, de estradas de
ier ro off-iciaes, paizes cujas ferro-vias estão entregues a part'ieit~a.res.
Nesse vasto paiz, elo qual mais ternos copiado normas e institui<,;Ões. são as companhias de estradas ele ferro, nas mãos de poderosos
millionarios, armas que mui!:o influem sobre as deliberações, por isso
que muito influem sobre a composição de Assembléas de E stados,
Oamaras Municipaes, governadores e mais entidades politicas.
Não basta, pois, dizer-se que -a·s forro-vias em mãos do gover)10
·ão ninhos de eleitores e funestos recursos de intervenção nos comícios;
r, que conviria indagar é si na situação política que atravessamos deva
cal .arma continuar em mãos de governos republicanos ou si deverão
antes pa·ssar a syndicatos pouco affeiçoados á Republica, porventura
inclinados ao restabelecimento de in stituições políticas que mais confiança in spirem a Lombard-street .
. Do pon to de vista cio interesse pubhe;o, proveitosas lições nos dão
taes emprezas na União Americana, j á correndo linhas rivaes para os
mesmos pontos, para mais tarde mancommunarem-se explorai1do o
productor e determinando a reacção dos l avradores e ta-1 é. a /a.v-1n:cr's
allúince, j á explorando o proletariado to provocando as reacções operarias de que, felizmente, está o nosso paiz muito longe.
, E aqui, ·Sr. . Presidente, chego aü ponto culminante do discurso
que ·meditei e ora pronuncio em contrario ao arrendamento.
Refiro-me á conduct.a do govemo repnblicano para com o operariado brazileiro.
Nio tem a luta industrial em nosso paiz ::i aspereza sclva!?em
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que te:in assumido nos paizes europeu s e na propr1a America do
Norte. Já a brandura dos nossos costumes, o genio caritativo <].os nossos patricios, já a affluencia de trnbalho e a facilidade relativa da
vida, fazem com que a si tuação material das classes pobres brazileiras
não tenha comparação com a penuria injusta em que se debate o proletariado daquelles paizes.
Não pensará o governo que a Republica haja de conquistar o
assentimento expresso, as sympathias e a- dediqação do povo por meio
da intelligencia, por via de demonstração que gere convicções enraizadas. Essa conquista ha de ser feita pelo coração, fallando o novo
'regímen a·os chefes de familia proletarias pela eloquencia da sua superioridade real em relação á monar chia.
Ora, essa superioridade ha de consistir de par com a maior liberdade em maior conforto, maior segurança nas condições da vida.
Para tal fim o governo, que, durante a phase conhecida como
a de transição política no Occidente, manterá e .administrará obras
publicas, deverá dar o exemplo de alta moralidade republicana, que
possa reagir sobre os industriaes, melhorando as relações entre pat rões e operarias.
Ninguem ignora a· gravi dade do problema social, que tem chegado ao seu período agudo, determinando a formação de uma variedade infinita de seitas politicas, desde o communismo até o anarchismo.
Em cousequencia da desmoralisação dos ricos, a insurreição da
pobresa opprimida que trabalha, cresce, ameaçando o mundo moderno com um cataclisma seguramente mais temeroso que as crises
de 1793 e 1871, em França.
Ao passo que um numero relati vamente pequeno, a burguezia,
tem o supcrfluo, o oper ario sente falta do necessario, estando por
assim dizer, acampado no seio da sociedade moderna.
Vindo ao caso brazileiro, observarei que ba milhares de operarias empregados nas nossas estr adas de ferro, que, uma vez arrendadas a emprezas, seguramente estrangeiras, passarão ao regímen, que,
pela gan ancia sordida de lucros sej a lá como fôr, produz na Europa
os males· a que alludi determinando as g7·ev'rl.s, cada vez mais frequentes.
Ninguem terá duvid as que quatro quintos desse pessoal será da
noi te p ara o dia despedido, e que, o quinto restante 8erá naturalmente substituído na sua maiori a pelo elemento alienígena que, na
opini ão dos arrenclatari-0s, é mais exploravel sujeitando-se á mais penosa exigencia do que o trabalh ador indígena.
Pergunto ao Governo si já pensou na attitude com que esse conviva comparecerá, inesperado e si terá bastantes sympathias e confiança na Republica para sopitar os resentimentos e as amarguras
que, em seu coração, in stillará o espectaculo domest·.ico de um a fo_
milia, da noite para o dia., sem lar e sem pão?
Cuido que o Governo ter á sufficientemente reflecticlo no que será
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esse elemento forrnidavel, argamassado na.s privações e nos soffrimentos que a crise actual aggrava, o que será essa mole ingente e
malleavel nas mãos dos reaccionarios e inimigos da Republica . . .
· O -SR. EN1ÉAs MARTINS dá um aparte.
O 8rr. BARBOSA LIMA - Isso compete áquelles que defendem o
.arrendamento . Nós - assignalamos o perigo que o pretenso remedio
acarretará, maior que o proprio mal a ser debellado.
E mais observo que, em relação a muitos titulados, ha ainda
algumas garantias; ma.s quanto aos jornaleiros a situação é ainda a _
mesma, legada pelo _imperio; em nada lhes melhorou a sorte a Republica. Tã~ legitüuo, tão digno o seu t rabalho quanto o de penna
e banca, deixou-os entretanto o Governo da Republica até hoje sujeitos aos azares de demi ssões ou despedidas não motivadas, á mercê
dos caprichos dos feitores e chefes de turmas, sem direito, quando
doentes, ao simples ordenado, por isso que sujeitos a àia1-icm em virtude de uma distincção injustificavel, trabalhando 30 e mais- annos
sem a perspectiva do descanso na velhice, por isso que, excluídos do
beneficio da aposentadoria, sem garantias de accesso oi.1 prorrioÇão,
certo não serão os arrendatarios que lhes irão <lar o que a Republica
devera já ter dado.
O SR . BUENO IiE ANDRADA - Hoje teem garantias?
O SR. BARBOSA LIMA - · Não é razão, por não te~· providenciado
até hoje, para que não _deva providenciar a Republica, col'l'igindo
essa omissão .
O SR. SER.ZEDELLO CoRRÊA - Estou de accôrdo com V. Ex.,
mas levemos a doutrina ás ultim as consequencias _- direito ao trabalho .
O SR. BARBOSA Ln.u - V . Ex. está dando taes apartes ao deputado que, nesse senti<lo, segundo as idéas por que está pugnando,
apresentou emenda_? ao projecto de _Constituição, e reiterou-as, insistindo no assumpto no Congresso ordinario de 1891.
Sentir-me-ei feliz si pudesse contar com o apoio de V. Ex. e dos
que o acompanham, para transformar em lei aquelles projectos, dando
melhores garantias e van tagens aos jomaleiros.
Bem sei, devo dizel-o em attenção ao meu honrado amigo deputado por S. Paulo, cujas observações sobre -0 assumpto estou ouvindo,
que não é ainda a situação em que se acham as classes proletarias a
da fome, na sua .hediondez desvairada; mas é a penuria o caminho
para lá ir ter e pelo qual não devemos envereçlar. Digo 1que- aes medidas são contraproducentes, e algumas iuefficazes.
O SR. RonoLPHO ABREU - E o Governo está convencido disso .
( H a oidros apa1rtes . )
·
O SR. BARBOSA Ln.u - Não sou nem um opposicionista systematico nem um amigo incondicional de governo algum .
O SR. OosTA J uNIOR - 1vias V . Ex. não faz a injustiça de
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pensar que o Governo não esteja convencido da efficacia de taes medidas?
O SR. BARB9SA LIMA - Faço justiça. aos intuitos patnoticos
do Governo, ora confiado a cavalheiros cuja respeitabilidade inspira'
me a maior confiança.
.
O SR. BuENo DE ANDRADA - V. Ex., como democrata, para ser
coherente, devia votar commigo. (Apartes . )
·
·
O SR. BARBOSA LIMA - E' V. Ex. no seu ponto de vista, propondo a venda em vez do arrend amento, mais coherente do que os seus
collegas, mas nem por um nem por out ro eu votaria.
Já por demais tenho-me alongado, Sr. Presidente, esforçandome por synthetisar as m;nhas observações, sem o conseguir, desviado, como tenho sido, pelos apartes.
Restam-me poucas observações a fazer: uma é relativa aos deficits
e exaggerado preço _k ilometrico das nossas ferro-vias, assumpto magistralmente debatido pelo honrado deputado por Minas Geraes, Sr.
Dr. Cupertino de Siqueira; e por isso limito-me a rebater increpações que reflectem sobre a probido sa e intelligente administração da
Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que vae sendo, com visível
má fé e não menor ignor ancia dos criticos apontada como ·uma verdadeira rniazella, que motiva a providencia do arrendamento.
Em . primeiro logar não podemos acceitar a responsabilidade de
esbanjamentos praticados durante a monarchia ; e por isso mais merecimento têm os esforços ,dos distinctos profissionae.s Drs. T heophilo de V asconcellos e José Almeida Pernambuco, que de 1893 até
a presen te data construiram alli muitos kilometros de via ferrea e
inauguraram as E stações de Gravatá, Bezerros, Gonçalves F erreira,
Caruarú, S. Caetano e Sanharó.
Não é just o que para tão acerba critica se houvesse ficado em
31 de dezembro de 1891, quando de 1893 para cá é que começamos a
conseguir a,s verbas precisas para esse desenvolvimento.
Não é justo que se occulte ou que se falte conscientemente á verdade, negando que a renda annua tem alli constantemente crescido,
a ponto de j á no anno passado ter dado sal do, e isto sem os augmentos de tar ifa concedidos á Great W estern. Por outro lado prova nada
saber do assumpto o malevolo articulista da Gazet!a de Noticias, que
vem negar as grandes obras de arte, - tu nneis, viaductos, e grande
numero de cór tes e aterros que elevaram o preço kilometrico pela
despeza excepcion al ela Serr a das Russas.
In justo seria o critico que quizesse avaliar o preço kilometrico
da Estrada. de Ferro Central do Brazil, quando esta se achava ainda
n a Serra do Mar, em: Mende1s ou Rodeio : certo que obteria um algarismo formidavel que não é por certo o .mesmo que o calculo dá,
quando a estrada mais adeantada veiu a atr avessar zona menos atormentada.
T ambem não é razoavel esquecer-se o muito que a despeza annua
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tem sido onerada com a verba - Differen ça de Cambio - na compra de material fixo e rodante, combusti vel e lubrificantes .
Outra ponderação que a questão do arrendamento suggere,
maxime como recurso que levante o cambio, está em que, durante 50
annoa, pagos de uma vez, no começo, os 14 milhões esterlinos, a renda
que deveria entrar todos os annos, melhorado o serviço da administmção official, será substituido por <lividendos, que serão remettidos
para a Europa e que actuarão portanto como factor para a baixa a
que se procura remediar . (Apoiados.)
Segundo vejo de um dos a1tigos do projecto, o Governo da União
se entendera com os anendatarios a respeito de tarifas, prolongamento
e ram.aes da estradas arrendadas, tendo o arrendatario p1·eferencia,
que desde já e lhe promette na conces ão de taes prolongamentos
e ramaes .
Pergunto, nesse caso, a que fica reduzi.da a soberani a dos Estados
no tocante ao direito que teem de legislar sem embaraços sobre estrada.s de ferro, dentro dos limites do seu tcrritorio, si de antemão a
União dá aos arrendatarios das soas actuaes estradas preferencia por
50 annos a qualquer outra entida. de pa1·a prolongarm,ento e ram:aes,
que entendem com o plano de viação de cada Esta do, podendo per1nrbnl-o profundamente~
Imagine-se que fonte de conflictos e collisões não será essa preferencia inconstitucional, em relação a Estados como Pernambuco,
por exemplo, ao qua l a Estrada de Feno Central corta de Le.ste a
Oeste, segundo um ei.."'<'.o de· syinetria, partindo-lhe o territorio em
duas zonaa, norte e ul, proximamente equivalentes, imagine-se a que
fica reduzido o Governo elo Estado, dadas aos arrendatarios da União
preferencias para toda.s as f M'1'0-via',s qiie for'131n entroncar nessa estrada de ferro, como outros tantos ran];{Les, e para todos os prolongamentos de ·e tronco e do ramaes, e que se mcdiga depois que valor
teem as garantias da Constituição Federal, que assegura a autonomia
dos Estados Federados em tudo que fôr <le economia e vida local ?
O SR. P AULA RAMOS - E note ainda V . Ex. que, passando a
estrada a um particular, não póde deixar de ter este privilegio de
zona.
O SR. BARBOSA Lnu - Perfeitamente; e isso será outro motivo para conflictos .
Por outro lado, Sr . Presidente, o honrado relator da Commissão
de Orçamento me permittirá que me refira ainda que perfunctoriamente, a outros pontos do projecto que entendem mais de perto com
o aspecto financeiro da questão, eu que nunca ousei nesta Camara
tomar a pala;vra sO'bre assumpto de tanta relevancia, talvez inaccessivel aos meus conhecimentos. (Não apoiddos.)
As relações entre o Banco da fü~publica e o Governo da União
resultam de um verdadeiro contracto bi-lateral, o qual não póde ser
altera elo por vontade sómente de nma das partes. Para que o nccôrclo, ,
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que é aqui base das providencias financeiras, possa produzir effeit()
será preciso que os accionistas daquella. associação, por maioria de
dous terço.s de votos, deem a sua acquiescencia ao plano proposto,
concordando na extincção dos direitos e vantagens da emissão.
Essas duas faces da questão, entendendo com materia constitucional, levarani-me a formular o requerimento que dirijo a V. Ex.,
para que seja, sobre o projecto n. 100 B, ouvida a Commissão ele
Constituição e Legislação.
O SR. SERZEDELLO COlmÊA
V. E x . podia ante.s apresentar
emendas ao projecto.
O SR. BARBOSA LrMA - Não sou, Sr . Presidente, elos que se
limitam a criticar para des truir, pois a meu ver, toda a critica sensata e de boa fé deve concluir por medida s ,substitutivas.
O SR. FRANmsco GLICERIO - Ahi estamos de accôrdo.
O SR. BARBOSA LIMA - Providencia.s radicaes em política não
podem ser immediatas . A pretenção de conciliar a in stantaneidade do
effeito com o radicalismo profundo nas reformas é mesmo o caracteristico da escola revolucionaria, á qual não pertenço e antes combato.
Subordinadas a essa convicção, não visam as minhas emenda.,s, nem
o conseguiria projecto nenhum, armar o Governo com uma clava de
He rcules que lhe permittisse. esmagar a hydra financeira. P enso
mesmo que a situação ha de melhorar, mas lentamente, devendo nós
nos avigorarmos para atravessar dias fat almen t·e diffi ceis .
Uma da s minhas emendas visa sy.stematisar as relações entre o
Governo e o Congresso, para o fim ele regularisar uma da.s duas
funcções capitacs dessa as,sembléa, qual é o exame dos exercícios financeiro.s, a apreciação das despezas feitas_em cada anno .
Aclmitto que até hoje não tenha a Republica dado cumprimento
a essa clausula prim ordial elo regímen político actual; nem o dispensa a clictadura sociocratica tão calumniada, senão desconhecida,
porquan to nesse regímen em que a liben1ade anda a par com a respon-s.abilidade, a assembléa orçamentaria examina annualmente, verba
por verba, esmerilhando-o, o balanço das despezas effectuadas· no
exercício anterior, e baseada nesse exame, vota os meios para o novo
exercício, fiscalísando assim o poder do dictador que por essa maneira é mais realmente responsavel e tem m ais ,seria collaboração dos
representantes da riqueza social do que actualmente acontece com os
governos oriundos ele divisão elos poderes políticos, .harmon)icos e úi,dependent-es . ..
O SR. FRANCISCO GLICERIO -

Mas isso está na Constituição . A
culpa é do Congresso que não votou uma lei de tomada de contas.
O SR. BARBOSA LIMA - O meu fim não é estigm.a tisar nem denegrir, mas apontando o que se me affigura um erro grave, lembrar
meios que me . parecem efficazes para o corrigirem, determinando a
confiança de que carece a regímen pa.ra se impôr, sem mais emba-
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raço.s. Basta lembrar a V . Ex. que não ha mais a Commissão de
Contas . ..
O SR. FRANCISCO G'LICERIO - Existe.
O SR. BARBOSA LIMA --:-· .. já apresentou aqui algum parecer
para ser discutido e votado? ·
O SR. FRANCrsco GLICERIO - O que não existe é a lei de tomada
de contas que não se votou ainda .
O SR. N ILO PJ<JÇANH.\. - H a Com missão de Pensões e Contas.
O SR. BARBOSA,LIMA - Isso é outra cousa. O que é certo é que
até hoje nenhurna cmnmissão da Gamara deu p~a1·ecier siob~·e bal'anços,
n ern provisorio6 nern iAefi.?iitivos, de exe1·c.icios fi1iuwC1eiros para que o
Congresso os hoiwes$e de approva.r.
Por isso uma ele minhas emell'das ao projecto financeiro é a seguinte: Ao art. 3° lettra c, accrescente-se: devendo o Gov·erno providenc1Jar p:ar'a que, na prommia SeSfSão, s'e.iam presentes ao Corpo L egi~iativo os balanços clelulhados do e:oercicio de 1895, ant:e~wr<es.
O SR . Lurz .ÀDOLP;IJiO - Isso p.ãb existe.
O SR . BARBOSA LIMA - Mas deve existir; o que ha de razoavel
como explicação para essa anomalia está na balburdia consequente ás
graves perturbações oriunda.s da revolta de 6 ele setembro .
Outr~ emenda minha, Sr. Presidente, é condicional: si passar
o arrendamento das estradas de ferro, proponho, já como um meio
de evitar conflictos de competencia, já com o fim de libertar a
União, do deficit incmavel dessas repa1'tições, que se passem aos Estados as ferro-vias, de propriedade da União. .
O SR. Bm,ISARIO DE SouzA - Não apoiado . I sto representa ca,pital. Si a União está pobre, como vae abrir mão p ara o E stado Tico?
O SR. BARBOSA LIMA - Si é uma fonte . de deficits, prestamos
um .serviço á União •...
O SR. SERZEDEL:Vo CoRRÊA - Ainda mesmo assim, é um patri~onio nacional .
O SR. BARBOSA LIMA - Mas é tão pesado á União, que já .se
propoz nesta Camara, pela voz autorisada ele um profissional, até a
venda de taes proprios. Demais é sabido que o Governei não pretende
arrendar todas as estradas, mas principalmente a Central do Brazil;
nessas condições el.le faria, segliindo o alvitre do,s que acceitam o
arrendamento dous bons negocios, libertar-se do deficit de umas, e
arrendar a melhor . . .
·
Por isso apresento a seguinte emenda additiva:
Ao projecto n. 100 B, de 1896:
Ao art. 4° accrescente-se § - E' o Govemo Federal igu almente
autorisado a entender-se com o governo dos Estados para o fim de
passar a estes, sem indemnisação, as estradas de fe rro nacionaes situadas nos territorios do s mesmos Estad os, á conta dos quaes correrão,
a datar dessa transferencií,, as despezas do custeio e consirucção eles-
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toda e qualquer ingerenci a da União em taes obras publicas.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Barbosa L ima.
Como o projecto .financeiro 100 B invoca, si bem para os fins dós
seus arts. 2º e seguintes, a lei de 11 de setembro de 1846, entendi ser
occasião para, de accôrdo com a elevação do preço do ouro e segundo
idéas já brilhantemente defendidas pelo conselheiro Belisario, fixar
o padrão monetario brasileiro á razão de 24 dinheiros esterlinos por
1$, ficando a oi tava de ouro a 4$500, reforma qu e já uma vez fizemos
quando em 1846 o ar t. 1° claquella lei alterou o padrão mouetario de
43 115 dinheiros por 1$ e 2$500 por oitava de ouro para a equivalen:cia de 27 pence por 1$ e 4$ por oitava ele ouro, sempre de 22 quilates .
. A emenda sobre este ponto eu a redigi elo seguinte modo:
Ao art. 4° - accrescente-se : - § - Fica revogado o art. 1° ua
lei de 11 de setembro de 1846, para o fim de passar o padrão monetario a ser regula·d-0 pela equivalencia de 24 dinheiros esterlino s por
1$, segundo o preço de 4$400 por oitava de ouro de 22 quilates.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Bwrbosa L-i?na.
Finalmente, , Sr. Presidente, desde que se trata de um projeeto
que legisla sobre Bancos, julgi.iei conveniente restabelecer, em emendas,
:'.déas que tenho propugnadu e das quaes sou partidario, conhecidas
como características da liberdade bancaria.
O projecto consigna · medidas mercê das quaes o governo .terá ele
resgatar todo -0 papel-moeda inconvertível: mas antes de çliminuir
essa massa ele papel-moeda, augmenta-a com 80. 000 :000$ da conversão elos bonu.s.
O SR. BELISARIO DE SouzA - Não apoiado, apenas converte os
bonu.s existentes em moeda-papel.
O SR. SERZEDELLO CoRREA - E é preciso que V. Ex. saiba que o
governo resgatará o papel-moed.a grad·a tivamente.
O SR.. BARBOSA LIMA - Nem eu dis8e que elle vá resgatal-o de
uma vez; nem creio que o possa fazer, quando porventura o quizesse.
Extincta a cirwlação de notas officiaes inconvertiveis, a moeda
do Estado será naturalmente metallica, ele typo, modulo e mais requisitos ·que a distingam do sober:ano e do do llar.
Nada impede. e nisso vejo só vantagens, que, não ·só o Est ado como
os particulares, associações ou banqueiros emittam, sej am autorisados
a emittir bilhetes ao portador, comtanto que satisfaçam as condições
preliminares que especifico, o que será analogo ás exigencias impostas e ás penas com que se ame aça a.o ·commerciante de qualquer genero.
Resumem-se essas condições:
1º, em ' dever a not;:i, ser sempre trocada á vontade do portador
por moeda legal ou por qualquer outro titulo que ell e queira acceitar,
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pois que na circulação fiduciaria, como a propria linguagem o ensina,
a base é a confiança 1
2°, que o banqueiro, e no caso de sociedade anonyma, os directores tenham todos os seus bens, a sua fortuna particular, envolvidos
na responsabilidade dos bilhetes em circulação e sujeitos a pagamento
destes.
Assim plenamente re poderá desenvolver a industria bancaria,
não havendo motivo para temer-se a falta de numeraria ou de instrumento que facilite as permutas mercantis, ,facilitando-as por mais que
avultem.
O SR. FRANCrsco GLICERIO - V. Ex. devia estabelecer plena liberdade nas transacções. Os títulos ele um Banco devem merecer confiança ou não?
O SR. BARBOSA LIMA - Mas não estou tratando ele todos os títulos de Bancos nem de todas as especies de taes estabelecimentos;
cinjo-me, segundo pede o projecto em discussão, á emissão ele bilhetes
ao portador.
Aberta sobre esse assumpto a discussão, virei cumprir o meu dever defendendo a minha emenda, que é a seguinte:
Ao ,art. 3° - acc1:escente-se - § __:__ Realisando o resgate do papel-moeda inconvertível, ou antes, si assim entender o governo, será
pennittido a todo o estabelecimento bancaria emittir notas ao portador, uma vez que se obrigue o Banco Emissor a trocal~as immediatamente, sempre que assim o exigir o portador, por moeda nacional ou
por títulos de quíllquer estabelecimento de credito nacional ou estrangeiro, que o mesmo portador acceitar, e devendo cada banqueiro e,
no caso de sociedades anonymas, todos os directorcs ter como fazendo
.r arte do func}o responsavel do Banco toda a sua fortuna e haveres particulares .
Sala das sessões, 1 de dezembro .de 1896. - Barbosa Lirna.
Dou assim por finda a minha intervenção no debate, agradecendo á Camara a attenção que me dispensou e a benevolencia com
que me distinguiu. (Mw.ito bern. O orar101· é fe°TÁàitado por rnuitos Srs.

deputados.)

E' lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão o seguinte
requerimento:
·
Sendo certo que o art. 4° § 2° d:O projecto n. 100 A, de 1896, entende com o .direito que teem os Estados no exercício das suas prerogativas constitucionaes de legislarem sobre a via~equeriim1 e ·n •fu
ção ferrea nos limites do seu tei·ritorio, por isso
que dá aos futuros arren<latarios preferencia para
o prolongamenOo e ram;a,es das ferro-vias arrendadas; sendo não menos
certo que ha clausulas contractuaes a serem respeitadas nas relações
da União com o. Banco da Republica e bem assim direitos adquiridos
por empregados publicas das vias-ferreas nacionaes;

-

30.3 -

Requeiro que, sobre a.quelle projecto n. 100 A, sej a ouvida a Oommissão ele Constituição, Legislação e Justiça.
S;;ola das sessões, l de dezembro ele 1896. - Barbosa Lirna.

O Sr. Luiz Adolpho - Sr. Presidente, não venho propriamente
responder aos argumentos do noib1re deputado. por Pernambuco, o
Sr. Barbosa Lima, que acaba de occupar de modo tão brilhante quanto
proficiente a att~mção .da Oamara, sobre ·o projecto formul ado pela
Oommissão de Orçamento concedendo as medidas de ordem financeira
pedidas pelo governo.
O fim principal que me traz á tribuna é justificar o meu voto
sobre o arrendamento <las estradas de ferro da Uniã·o, ponto capital
do projecto ora em d·iscussão. para o qual convergem as vistas geraes,
não só da Oamara como tambem de todo o paiz; mas antes de entrar
neste assumpto, peço permissão para expender algumas consideraçõe~
relativamente ás medidas financeiras consignadas neste projecto.
A autorisação concedida no art . 2° para o governo entrar em
accôrdo com o Banco da Republica para a reducção ou liquidação do
seu debito, está redigida de modo ambíguo, de maneira que não se
sabe si a autorisação é para conceder-se ao Banco um abatimento
na sua divida, ou si é para o Governo entrar em ajustes com aquelle
estabelecimento, afim de ser pago das quantias de que é credor.
Si as condições elo Banco da Republica ' lhe penhittem, como
creio, solver os seus compromissos, não vejo necessidade de concederse uma reducção d·o seu debito p,ara com o Thesouro; si, pelo contrario, as suas condições não são lisonjeiras, inutil e descabida é a disposição que manda utilisar para o resgate do papel-moeda as prestações que aquelle instituto de credito tenha de pagar ao Thesouro.
Quanto ás medidas indicadas para a valorisação do meio circulante, parecem-me, Sr. Presidente, que ellas não poderão produzir o resultado que se espera.
De facto, os meios indicados sob as lettras b e e referem-se á divida d'O Banco da Republica e aos saldos que se verificarem nos orçamentos, e basta a simples enunci ação para se reconhecer a impossibilidade de, com esses recursos illusorios, proceder-se ao resgate ele
uma parte, ainda que insignificante, do papel-moeda.
E' preciso observar que a respeito ela divida do Banco da Republica ao Thesouro, não ha. nos relatorios offici.aes, uma indicação
precisa, uma informação positiva que venha servir de base para um
calculo siquer approximado dos recursos provenientes dessa origem
que possam ser utilisados para o fim que se tem em vista.
Resta agora considerar o outro meio lembrado no projecto, meio
que me parece o mais proprio e efficaz, mas não posto em pratica tal
como se acha prescripto na disposição do projecto: refiro-me á mobilisação do lastro depositado no Thesouro para garantia das emissões
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Dos relatorios do Ministerio . da Fazenda, que consultei, não cheguei ao conhecimento ela sornma em apolices, ora existente como lastro, e portanto não posso determinar o valor desta medida ; mas pelos ·
dados que pude colher e por outras informações, posso garantir que a
limitação a uma terça parte dos depositos, afim de ser effectuado o
l'esgate, é uma medi:da improficua e insufficient.e, dada a grande massa de papel-moeda .que cumpre recol4.er.
No relatorio de 1895, apresentado pelo Sr. Rodrig·ues Alves, encontrali1os os seguintes dados sobre as emissões e sobre os lastros que
~erviram de ·b ase ás mesmas:
J,astro de a polices. . ... .... ..... , . . . . . . . . .
Dito de ouro, ao cambio de 10 1 14.· ·......... .

114. 318 :500$000
140. 96 0 :357$715
255.278:857$715

Segimclo a lei de 1893, estes l ast.ros deverão ser convertidos em
titulos da divida publica, elo juro d·e 4 %.
Esta conversão, porém, não foi ainda effectuada e quererá a Comrnissão .ele Orçamento referir-se a estes ti t ulos?
O l astro em a polices,. actu almente existen.te, consiste no clepo~
sito effectuado pelos Bancos e na compra realisad a pelo Thesouro
com 39 . 000 :000$ elo ouro rncebido como garantia das emissões. A
somma tot.al é, porém, insufficiente para se proce·cler ao resgate do
papel-moeda, principalmente si fôr manl:idn a disposição que manda
mobilisar a terça parte.
Si a quantia de 255. 000 :000$, que serviu ele garantia ás emis~ões e pela qu al é o governo responsavel desde que assuma a responsabilidade destas, fôr elevada a 300. 000 :000$ e si forem emitticlos estes
titulos an,nulland·o-se completamente os clepositos de uma outra ori1rnm, comprehenclo que se possa effectuar o resgate gradual do papel,
nrocuran do-se collocar no mercado taes títulos e empregando a sua
impor tancia para o fim indicado.
A retirad a gradual de 300. 000 :000$ ela circul ação não deixará
de influir poiclerosamente . p a ra a alta do cambio, e este meio pareceme muito mais efficaz do que outro qualquer que tenha sido lembrado,
uma vez que seja acompanhado ele outras medidas correl ativas, como
a da diminuição elos encargos no exterior, córte nas despezas, de
maneira a equilibrar os nossos orçamentos e promover o ' desenvolvimento da nossa proclucção.
Sou contrario á applicação do producto do arrendamento das est ra,d as de ferro para o resgate do papel-moeda, pelo receio, muito na.tural, que nutro, ele que o ouro que fôr ap plicado para esse fim se escôe de novo para o estrangeiro, facto que se tem dado em todas as
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nações da America do Sul e em geral naquellas em que existe papelmoeda depreciado.
Na Republica Argentina, no Chile, e mesmo entre nós, tem havido épocas em que o metal afflue com abundancia na circulação, mas
a esses períodos, geralmente curtos e passageiros, succedem logo outros de depressão cambial permanente e a moeda metallica desappal'eCe, como por encanto, da circulaçào, escôa-se com uma promptidão
e
1
celerida.de ·incríveis e o papel-m.oeda volta de novo ás continuas oscillações d.e valor que constituem o seu característico principal.
Corremos o risco de ficar sem um proprio nacional importante e
de ver o producto dessa operação desapparecer, ficando ainda o paiz
sobrecarregado com o papel depreciado.
E' por esta Tazão que me parece preferível o resgate por meio
das apolioer;, que não apresenta o mesmo perigo. (Az)'(} iad'os) .
.
A nossa divida consolidada ficaria, é verdade, um pouco augmentada, exigindo verba maior para pagamento do juro das apolices, mas
a circulação fica1·ia alliviada com a retirada dessa massa de papel e a
alta· do cambio compensaria largamente o scrificio feito. (Apartes).
E o receio que acabo de manifestar quanto ao modo de se effectuar o resgate do pap~l , Yejo plenam ente justificado e demonstrado em um excellente livro que acaba ele ser publicado e que é o estudo
mais completo que conheço sobre o nosso cambio.
A obra intitula-se B1·azibi'an Exchange e é escr~pta pelo engenheiro civil Wileman, que a fez imprimir em Buenos-Ayres este anno.
O autor deste livro, depois de demonstrar a necessidade que tem
o paiz de resgatar excesso de papel-moeda existente, figura o caso
de se emittir para• esse fim um emprestimo externo nó valor de
10. 000. 000 de libras esterlinas, ao typo de 80, e analysa a influencia
que iria exercer sobre a circulação a operação do resgate que se fizesse
com esse recurso.
Peço permit:são para ler o . que expõe o autor .sobre
resgate
assim effectuado:
·
"A venda do ·om;o não seria, comtudo, a 10 dinheiros nem a
16d,77, mas a uma taxa média das duas, 13d,38.
A esta taxa 8. 000. 000 de libras esterlinas produzirão réis
143 .498 :000$ em papel.
Si, pois, esta somma fosse applica<la ao resgate do papel-moedu,.
e que seu equivalente fosse retirado da .c irculação, esta ficaria reduzida a 646 . 502 :000$ e a equação do seu valor seria de 20d,25 .
"A elev.ação de 6d,77 na taxa do cambio produzida pela importação e venda de ouro, seria unicamente permanente quando acompanhada de um grande augmento da exportação, diminuição · da importa0.ão 011 ambas as causas, conjunctamente.
Como já vimos, comtudo, -a tendericia, tanto da exportação como
·d a importação, é para diminuirem quando o cambio sobe, poréni a
primeira mais do que a ultima.

o

o
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Conseguintemente, a menos que não sejam tomadas préYiamente
algumas medidas especiaes para impedil-o, logo que os productos do
emprestimo se esgotem, o cambio perderá a vantagem que tinha antes
adquirido e cahirá novamente da mesma maneira por que subira, de
6d,77 a 13d,48 e mesmo mais baixo .
A unica vantagem positiv.a e duradoura, entretanto, produzida
pelo resgate do papel-moeda com o producto do emprestimo, seria
urn augmento no valor elo meio circulan te equivalente a 3d,48.
Quando todavi·a, todos os recursos do emprestimo tiverem sido
reexportado.s, o augmento elos encargos no exterior se terá aggravado
de 600 . 000 libras por anuo; e, por eonseguinf.e, a menos que o equilíbrio do cambio real 11ão se realize pelo augmentn indispensavel da
exporta ção, diminuição ·da impor tação ou ambas as causas, o cambio
continuará a baixar; de fórma que, mesmo depois ·do resgate, com
grande sacrifício, de não mais que 18 % ela somma total em circulação, é inteiramente possível que o valor elo papel volte novamen te :w
seu valor original (10cl) ou ainda mais baixo!"
Ora, Sr. Presidente, é justamente este facto que eu receio nos
venha acontecer, e na previsão de um desastre possível, inclino-me
mais ·para a conversão por meio dais apolices, que, apresentando
outro,~ inconvenientes, não apresenta, entretanto, este perigo .
Seja, porém, dcsLa ou claquella fórma, por este ou aquelle meio,
o que é urgente, o que é indispensavel, o que é impres:cindivcl neste
momento, é cuidarmos sériamente de retirar da circulação esse grande
excesso de papel-moeda. (Apcii·tes .)
Que o papel existente actualmente em circulação é excessivo, 11ã.o
ha a menor duvid.a. Ba.stará considerarmos que até 1889 o meio circulante se limitava á somma de 204 . 000 :000$, entre no tas dn Tbesouro e as do Banco do Brazil. A circulação actual é de 90. 000 :000$,
incluindo os bonus, e como pequena diffcrença é quatro ve_zcs super~or
1
" 1
ú de 1889 .
Sei que se tem procurado j ustificar essas emissões com o argumento da necessidade creada pela abolição da escravidão, em virtude
da qual se operou uma transformação ra:dical do trabalho agrícola,
dando cm resultado a necessidade de maior quantidade de numerario
para ·as transacções.
Mas, attendendo a esta circumstancia, ao augmento da população
e ao inc1-emento do movimento indl1Strial e economico do paiz, ainda
assim não se explica de modo satisfatorio a necessidade de se manter
a cxaggerada somma ora existente na circulação.
E a demonstraç_ão mais cabal, a prova mais · positiva . <lesse excesso de papel-moeda, éstá justamente nessa depreciação da moeda,
cujo valor v.ae decrescendo na r azão da sua abundancia .
Nenhum outro factor poderia aliás determinar a forte depressão
cambial que ora observamos. Os encargos da no.ssa divida externa não
são tão consideraveis que por si pudessem exercer influencia tão ac-

. 3Ó1 centuadu sobre o cambio. Paizes ha cuja divida é relativamente
grande e que, entretanto, teem o seu credi to bem firmado e a sua
circulação em condições superiore.s ás nossas.
Os seguintes algarismos mostram perfeitamente· que a nossa divida por habitante é relativamente pequena :
Divida por
habitante
Colonias da Australia. . . . . . . . . . . ......... . .... . ... .
Argentina. . ..... . ... . ... ... ..... ... ... . .
Republica do U ruguay. . . ...... . ......... . .... . ... .
Republica do Chile. . ......... . .. ...... . . . ..... . ... .
Brazil. . . . . .. .. ..... . .......... . .... .. ........ . . .
~publica

411$560
400$000
266$670
75$55 0
89$07 5

Apezar, porém da situação fa>oravel em que nos mantemos, com
uma divida relativamente pequena, é força reconhecer que o nosso
credito é inferior ao da Australia, cnjos compromissos são, entretanto,
bastante elevados, como se vê dos algarismos ncimn, onde o habitante do nosso paiz figura com. urna divida de 89$07 5, no passo que o
da Australia deve 411$560 .
"l\íns esse facto é perfeitamente explicavel, diz o autor do livro
cujos dados acrubo de citar, pela circumstancia seguinte : os grandes
empre.stimos contrahiclos pela.s colonia-s au stralianas foram empregados em sua quasi totalid a:de em estradas de ferro e obras publicas,
cujo rendimento dá recursos para o pagamento dos juros e amort.isação . "
Assim os emprestimos não foram feitos para preencher deficits
orçamentarias, como entre nós, mas uma grande parte dos mesmos,
64 %, era applicada em melhoramentos materiaes que iam augmentar
e desenvolver a producção nas zonas que atravessavam .
" 0 que é que o Brazil apresenta para uma divida de réis
1. 582 . 856 :000$, pergunta ainda o autor . Esta é a questão que deYe
ser respondida antes de con iderar o seu credito nos mercados do
mundo . As estradas de ferro de propriedade da União consistem em
2 . 658 kilometros, no valor de 241. 643 :143$, ou unicamen te 15 % ela
divida fundada, comparada com os 64 ºIº da Au tralia; quanto ao
mais, o que existe ahi para apresentar além ele algumas poucas obras
publicas, sem importancia, um a guerra externa bem succedida, nma
moeda depreciada e um thesouro em bancarota ?"
E' este, Sr. Presidente, o quadro pouco lisonjeiro que este escriptor apresenta em relação á nossa situação financeira, que elle estuda
em todas as suas particularidades, applicando o processo de rigorosa
analyse que os engenheiros costumam empregar no estudo de todas as
questões .
Outro lado do importante problema do resgate do papel-moeda é
o que se refere á omma que deve ser retirada da ci rculação, e este
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a extensão dos sacrificios que tenhamos de fazer para conseguir a
valorisação <la moeda.
A primeira difficuldade é saber-se qual a quantidade média de
moeda de que necessita o habitante do nosso paiz, afim de reconhecerse quaJ o excesso em circulação . ·
·
A comparação com a circulação <los paizes estrangeiros nenhuma
elucidação traz ao assumpto, não só porque as condições da nossa população são muito diversas, como tambeni porque do estudo comparat ivo resalta a circumstancia de que a quantidade de moeda necessaria.
a cada paiz varia consideravelmente <le UIIl/ para outro, e até no
proprio paiz, segundo o seu maior ou menor gráo de prosperidade ·e
desenvolvimento commercial.
Os .seguintes algarismos, apresentados pelo director da Casa da
Moeda dos Estad-0s Unidos, indicam a quantidade de moeda circulando em diversos paizes .
Franca . .. . . . ........ ... . ... . . .. . .. . .
Cuba~ . . . . . . . . . .... .. ... .. ..... . . ·· . . . .
H-0llanda. . . . . .. ... . .. .. .. .. .... . . ... .
Belgica. . . . ... . . . . . ... . .. . .. . .... . .. . .
Estados-Unidos. . ... . ....... ... .. ........ .
Inglaterra.
. . . .. .. . ..... . . .. ... . .. ... .
Rl.lSsia . . . . ·.... . .. . . . ,. .. .... .... . "· .. .

71$306 por habitante
54$715 "
"
46$949 "
"
45$831 "
"
43$066 "
"
23$651 "
"
12$355 "
"

E stes algarismos revelam a imposábilidade de fixa r, para determinado paiz, uma quantidade determinada de numerario, porquanto
este -:aria consider avelmente p ar a cada paiz segundo as suas condições
especiaes .
Um facto que logo chama a attenção de quem attenta nos algarismos acima cita dos, é a insignificailcia da quantidade de moeda attribuida á Inglaterr:i , cujo movimento indust ri al e comrnercial é,
e.Htretanto, dos· mais importantes .
A explicação desta. npparen tc singul aridade está, entretanto, no
if acto .de ser alli a circulação a mais aperfeiçoada de ·todas, realisando-se as transacções por meio <le cheques, de i1otas de Banco e de
outros meios, .sem o emprego el a moeda metallica. E' sabi do, por
exemplo, que, devido á creação do Olearing-House liquidam-se contas
por difforença JJa irnportaJJcia annua l de f 6 . 4,78. 013. 000 sem a intervenção ele uma uni ca moed a metalli ca !
O SR. RonoLPJIO ABREU - E n 1·ão qual é o criterio para se dizer
que a circulacão é exce ssiva?
O SR. L~rz An.OLP}io - Ha diversos meios para se {·e.conhecer
que ha papel em excesso na circulação: os grande.s depositos nos
Bancos e outros phen omenos, dos quae s o mais importante é a eleva~ão do preço elo ouro e :1 conse quente depressão na ta xa cambial, que
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clií no momento a prqporção exacta do clepreciamenLo do papel-moeda.
(Apar~es.)

Assim, a medida urgente, capital, para a qual elevemos envidar
todo s os n o~sos esforçoR e cmYrnrgir toda a nossa attenção, é a retira:da desse excesso ele papel ora em circulação.
· O resgate nfta deve, porém, ser snbito, i~1a.s lento, gradual e realisado com todo o cuidado, não por emissão ou venda de ouro na praça,
mas lançando-se mão do s las1 ros ele a polices que o Governo é o:briga·
elo. a restabelecer na sua totalida·cle, um a vez que .se utilisou elelles
para fins diversos cl aquelles para que foram depositados .
E é por esta razão, Sr. Presidente, que eu entendo qúe o producto do arrenda.menta das ·estradas ele ferro deverá ser applicado,
nil.o . ao resgate do papel, mas ao pagamento elos juros e amortisação
da nossa divida externa e aos demais compromissos no estrangeiro e
a constituir um fundo de reserva para qualquer eventualidade.
Uma vez retirado o Governo elo mercado de cambio por alguns
annos, uma vez armado ele meios para satisfazer os compromissos no
exterior, o cambio tenderia certamente para taxas mais favoraveis "
uma parte do problema estaria resolvida sem grande difficuldade .
Passando agora á parte do projecto que se occupa do arrenda·
menta das estradas ele ferro pertencentes á União, ·d irei que as minhas
icléas a respeito são inteiumente m1.tagonica.s ás do illustre deputado
por P ernambuco, Si:. Barbosa Lima, que acabou de follar sobre o
assumpto.
S. E x . quer boas finanças, quei' a Republica prospera, viela com- ·
moda para a população, os interesses do proletariado respeitados, mas
esquece-se o nobrn depú taclo que para tal fim é necessario e inclispensavel o concurso ele t oda. a collectividacle e ele que a Nação inteir a acha-se hoje em grnndes embaraços, com toda a administração
desmontada, com os serviços publicas desorganisados, devido' a essa
po l ~tica nefasta que podemos chamar ele socialismo do E stado, cuj a
tenclencia é collocar o individuo sob a protecção ela entidade Estado,
athibuinclo a este todos os onus, todos os ericargos da vida social e
cercando aquelle de todas as garantias, de todos os direitos e privilegias imaginaveis, corno si o Estado devesse unicamente ser mãe carinhosa, sempre a cuidar na alimentação e futuro de seu s ·filhos, sem
entretanto . poder exigir destes ~e)'eres correlati vos .
Sei :i:nuito bem, Sr. Presidente, que as no·ssas estradas de ferro
não foram construidas para o fim de produzirem renda que de alguma fórma remunerasse o capital empatado na sua construcção .
Estradas ha, como muitas do norte e algumas do sul, que foram construidas parn attend0r tão sómente ás necessidades locaes, sem se
preoccup ar o Governo com a maior ou menor productividade das
zonas que atravessavam.
A preoccupação do lucro não foi a que dictou a sua construcção

3iô e a•b solutamente não censuro a nossa administração por haver assim
procedido.
Em matj3ria de viação ferrea, sigo a opinião de Freycinet que,
avaliando as vantagens das estradas de ferro, pensava ser secundaria
a questão de renda liquida, taes eram os benefícios que a sua acção
proporcionava ás regiões que percorria, desenvolvendo a producção,
augmen~ando o progresso, a civili.sação e o bem-estar das popula'ções
a que iam servir.
Mas, Sr. Presidente, si é este o meu modo de pensar em relação
ás estradas de ferro, não se segue que eu possa admittir que uma
estrada de ferro como a Estrada Central do Brazil, que atravessa uma
zona povoada e produ.ctiva, que já produziu, em 1881, uma renda liquida de 7. 430 :000$, apresent~, como resultado de sua exploração pelo
Estado, o deficit que estamos vendo.
Não, Sr. Presidente, o que ha neste caso é má administração, e a
situação actual daquelle proprio naciona~ é a demons1tração · mais
completa da incapacidade do Estado para .administrar e.s tradas de
ferro, e, para dar uma prova do que avançamos, não temos mais do
que recorrer aos ultimas relatorios do Ministerio da Viação e de
apontar os dados em que nos baseamos.
Basta dizer que todos o,s profissionaes, alguns dos quaes engenheiros notaveis, que teem ultimamente dirigido aquella importante
ferro-via, não conseguiram melhorar as suas condições. Eugenio de
Mello, Ohrockatt éle Sá, Souza Aguiar, Vespasiano e Jardim, sossobrarmn <leante de tantas difficuldades. (Não apoiadof!; muitos

apa1·tes.)

.

As administrações foram brilhantes, ouço dizer; mas o facto
innegavel, que ninguem poderá contestar., é que a renda liquida tem
ido decreS!cendo de anuo para anno, até chegar ao defici'l, ao passo
que o movimento ele cargas e pa.ssageiros ,sóbe ao ponto de não poder
a estrada fazer o transporte com rr precisa regularidade.
Que estradas que atravessam ·.wna s despovoadas e estereis apresentem deficits, comprehende-se ; mo.s o caso da Central é muito diverso, por ser a zona ·que ella serve das mais povoadas e productivas.
O SR. PAULA H,AMOS - A Leopoldina atravessa rona rica como
a da Central, e no emtanto está fallida,
O SR. Lurz AnoLPHo - Sr. Presidente, vou citar os dados qúe
se er>contram nos relatorios elo Ministerio da Viação, para demonstrar
á evidencia a incapacidade do Estado para administrar aquella estrada
: ' ~· ,~"-' ".ti
No ultimo relatorio, o de 1895, apresentado pelo Sr. An;;~i'~
Olyntho, se encontra a pags. 205 um quadro abrangendo os · períodos
ele 1858 a 1894, contendo a rend a bruta, liquida, o custeio e a relação
elo custeio para a renda bruta.
o exame desse quadro mostra que a renda bruta tem tido um
augmcnto crescente, 1nnto que a ele 1894 é mai.s do dobro eln ele 1885;
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decrescendo até 1889, em que é de 4 .168 :000$, para dahi em deante
declinar rapidamente a 913 :000$ em 1893, e em 1894 produzir o
deficit de 1. 113 :000$000 !
Mas, objectarão que a estrada, no seu prolongamento pelo valle
do rio das Velha<i, percorre zona que não é tão productiva como a do
tronco e que essa circumstancia influe desfavoravelmente sobre o resultado geral da linha em trafego .
Este argumento, Sr. Presidente, teria na verdade algum valor si
o prolongamento da e.strada não viesse .concorrer para o augmento
geral do trafego, como o demonsta perfeitamente a estatistica da estrada. E' assím que em 1881, quando a estrada apresentava a renda
liquid·a de 7. 430 :000$ e que tinha um desenvolvimento de 648 kilometros, a sua receita kilometrica era de 20 :156$203, ao passo que a
receita kilometrica em 1894 foi de 22 :449$238, quando a estrada
contava em trafego 1.115 kilometros, o que prova. que o prolongamento não teve influencia prejudicial sobre a linha principal; antes
veiu proporcionar-lhe augmento no trafego .
O SR. P .rnr,A RAMOS dá um aparte.
O SR. Luiz Anor,PHO - V ou analysar agora os elementos· que
concorrem para a receita da estrada e procurar descobrir a razão pela
qual uma ferrovia que se vê em difficuldades para transportar toda
a carga que lhe apresentam, que não dá vasão á affluencia de passageiros e de mercadorias que a procuram, apresenta, entretanto, o
defiod com.o resultado financeiro da sua exploração.
O s 1. 217 kilometros da Central custaram aos cofres publicos
nada menos de 161 . 000 :000$ e si essa quantia rendesse apenas 4 %,
teríamos 6. 440 :000$ por anno, e entretanto nos ultimas tempos se
tem tirado dinheiro do,s cofres publicas para occorrer ás despezas
com a estrada .
Nada justifica um tal e,stado de cousas porque o movimento ele
passageiros e mercadorias tem augmentado em grande escala, como se
vê dos seguintes algarismos que extrahi do ultimo relatorio da
Viação:
1885
1894
Passageiros transportados .. . ......... .
3 .430. 263
12 .074.27'/
Passageiros (suburbios) . . . . . . . . . ... :
2 .475 . 269
10.006.788
Mercadorias transportadas, kilos ..1•••• . 429.886.680 745.969 . 596
Vê-se claramente que o numero de passageiros transportados em
1894 foi quasi quatro vezes mais do que em 1885 e que o movimento
de cargas foi quasi o dobro do daquelle anno.
Pois bem; apezar de condições tão favoraveÍs·, apezar de um augmento tão lisonjeiro nos differentes elementos do trafego, a estrada,
cuj.a renda bruta tem constantemente augmentado, vê a rnn<la liquida
diminuir até chegar ao defiJCit, que é o regímen actual.

Não ha prova, não ha demonstração mais cabal nem mais completa da incapacidade do Estado para administrar uma estrada de
ferro, do que essa anomalia que se está dando com a Central, que não
póde dar vasão a um trafego consideravel e que, entretanto, apresenta deficit, verdadeiro paradoxo que não se vê em nen.h uma estrada
de ferro elo mundo.
··
Ora, Sr. Presidente, esse phenomeno que se está dando entre
nós, não é maí,s do que a reproducção do que tem acontecido em todos
os paizes. em ·que o Estado tem tomado a . seu cargo a administração
das estradas de ferro.
Peço licença á Oamara para ler um trecho que se encontra no
Di!ccionario de Eco11m11ia Politica, de Léon Say e Ohailley, a respeito
deste assumpto, trecho este que, por ser inteirament<l applicavel ao
no.sso caso, merece ser conhecido :
"E' com effeito impossível esperar-se uma administração economica por parte do Estado . Os agentes que o representassem, não
tendo esta vigilancia e .este zelo que inspira a preoccupação do interesse privado, adstrictos aliás á observação de regulamentos administTativos immutaveis, não cogitariam, como o fazem as companhias
de estradas de ferro,' em diminuir as despezas, em simplificar os serviços, em compensar as reducções de receitas por diminuições de
despezas.
Além disso, o Estado não obedece ás mesmas tendencias que as
sociedades de accionistas; esta.s nunca perdem de vista a remuneraç~o do capital e submettem sua exploração a considerações commerciaes.
O Estado, pelo contrario, não se preoccupa com os capitaes empatados; dirige a sua exploração, segundo vistas que julga conformes
com o interesse geral, ·mas que estão longe de ter por fim o augmento
, ela receita, e, uma vez que adaptou uma certa organisação comportando determinado pessoal, não a modifica facilmente, mesmo quando
a actividade dos transportes .;diminue .
Nunca uma administração do E stado teria realisado Oi
60. 000.000 de economia's annuaes que conseguiram fazer as companhias durante a crise que se .seguiu a 1883.
Emfim, os Podere.s Publicas todos, mais on menos adstrictos ás
influencias eleitoraes e desejüsos, de a:dquirir popularidade, exerceyiam ;sobre uma administração governamental de estradas de ferro
uma influencia que .não teriam no mesmo gráo sobre companhias
particulares. Elles imporiam, pois, a e,s ta administração, abatimentos ·de tarifas que não tardariam em prejudicar á exploração, e ao
mesmo tempo forçariam-n'a a augmentar o pessoal . Não vimos
rnalisar-se sobre a rêde franceza do Estado, desde o dia seg1linte da
sua formação e a despeito da insufficiencia da sua renda, uma reducção média sobre as antigas taxas de 20 %, na parte concernente
aos viajantes, e ele 26 % na relativa ás mercadorias, reducção que
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priva as estradas de uma receita de muitos milhões por anno ? Além
de outras razões que o quadro de 110,sso estudo não uos permitte indicar, as que precedem, nos parecem bastante graves para que se
rejeite a encampação das companhias de estradas ele feno pelo
]~stado, "
O SR. PAULA RaMos - V. Ex. encontrou isto na introclucção
elo D.~ccionJcvrio de FínanÇa-s, de Léon Say.
O SR. Lmz .ÂDoLPHO - V. Ex. la!bora em um engano : o que
acabo de ler vem no Díccionario de Econ-ornia Po[itica, de Léon Say,
no artigo Ch'emins d!e fer, cap . 22, intitulado - "Danger clu régimc
ele l'exploration par l'Etat", a pag. 402.
Não devemos, poTtanto, estranhar, Sr. Presidente, o facto que
estamos presenciando, isto é, a impossibilidade em que se ·acha o
Governo de administrar as nossas estradas ele ferro, porque paizes
mai.s adeantados, dotados de uma administração mais energica e mais
centralisadora, teem revelado a mesma incapacidade e não teem conseguido · a exploração do serviço de transportes, da mesma maneira
por que o fazem as companhias particulares. ( Troeiam-se miútos
apartes.)
E como não posso concatenar os meus argumentos, á vista dos
muitos e repetidos apartes com que me honram os distinctos collegas,
vou ler, antes de terminar, a conclusão a que chegou sobre este assumpto a commissão ele inquerito nomeada pelo Parlamento italiano
em 1880, conclusão que é do teôr seguinte:
"Voto da commissão - Os motivos allegaclos pelos dous partidos foram maduramente estudados pela commissão que, em uma
reunião especial, onde estavam presentes seus. quinze membros, emittiu o parecer, por unanimidade, que é preferível confiar-se a exploração das estradfl!s de ferro na Italia á industria particular.
Chegada ao termo do seu trabalho, a commissão de inquerito faz
votos muito ardentes para que o Estado e o Parlamento, sem mais
demora, deem ás estradas de ferro italiana,s o regímen definitivo que
o paiz espera ha muito tempo."
Como se sabe, Sr. Presidente, o Governo i taliano tendo chamado
a si a administração elas estradas de ferro naquelle paiz, teve de desistir da continuação de um tal regímen e antes de fazel-o nomeou
uma commissão para estudar a questão.
O resultado do inquerito, que acabei ele ler, vem transcripto na
obra de Leroy Beaulieu intitulada L'Etat mollerne et ses fond/.ions,
no final de um luminoso artigo em que essa questão é estudada sob
todas as ·suas face,s, con~luinclo o celebre escriptor e economista por
condemnar, elo modo mais formal, a explorn.ção das estradas de ferro
pelo Estado . ·
Ora, Sr. Presidente, á vista da impossibilidade em que se teem
visto os quatro ultimo.s directores da Estrada de Feno Central para
reorganisar o serviço Jla·q uella forro-via, porque já vem de longe a
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publica, pergunto: á vista dessa incapacidade provada do nosso Governo para. -a dministrar estradas de ferro (não apoiados), pergunto
o que resta a fazer sinão a·b andonar o Estado a exploração da industria de transporte, passando-a para a iniciativa. particular ~
O SR. V ALLADARES - Ninguem acredita-rã que uma estrada de
ferro que tem excesso de cargas, não dê resultados.
ü SR . RonoLPHO ABREU - Já o marechal Jardim dizia que si
elle não conseguisse organisar a Central, só havia um meio - era
arrendal-a.
O Sx. Lurz AnoLPHO - Disse o nobrn deputado por Pernambuco
que a empreza que .se organisar para tomar o arrendamento da Central terá de despedir quatro quintos do pessoal existente.
Mas, Sr. Presidente, esta declaração é a confissão solemne da
incapacidade da administração pelo Estado, é reconhecer S. Ex. que
nas estradas ido Estado ha cinco vezes mais pessoal do que -o necessario para o serviço e é admissivel um tal regimen quando lutaml)S com
sérias difficuldades financeiras?
E todo o nosso mal provém justamente desse facto, pois de outro
modo não se póde explicar como uma estrada de ferro cujo coefficiente de trafego já c:hegou a ser de 40 % gaste presentemente mais de
22 :000$ por kilometro com o seu custeio.
UM SR. DEPUTADO - E era administrada. pelo Estado.
O SR. Luiz AnoLPHO - Mas não .se tinha ainda commettido o
erro de transformar em funccionarios publicos os empregados das
estradas de ferro, dos arsenaes e outros estabelecimentos da Nação,
cercando-os de todas as garantias e desarmando a administração, que
via assim nullificada a sua acção e tinha de assistir impassivel ã
.
desorganisação do serviço publico.
A conservação do funccionario, desde o mais humilde operario dos
estabelecimentos do Estado até o mais graduado na hierarchia admnistrativa, deve estar sujeita á condição prelimnar - emquanto
bem servir - e é o esquecimento deste principio que tem produzido
os funestos resultados que estamos presenciando.
Precisamos encarar com animo firme e resoluto a solução de
ceitas questões, começando por cortar as exaggera<las despezas com a
força armada, como já patrioticamente indicou o Sr. Barbosa Lima;
suspender lL execução, até que seja reformada, da lei do montepio;
supprimir a lei da compulsoria e cortar sem dó nem piedade grande
numero de <lespezas inuteis e improductivas que existem nos orçamentos, sem o que ·de nada nos servirão os emprestimos externos e
internos, e quaesquer outras medidas t omadas isoladamente.
Tenho, povém, ba-atante confiança nos homens que estão no poder
e estou certo de que saberão cumprir o seu dever, respeitando tanto
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qaunto possivl os direitos· dos funcciouarios daquella estrada; confio
que saberão vencer as difficuldades deste momento sem necessidade
de armar á falsa popularidade, que consiste em fomentar as ambições
pessooos, embora sacrifician<l'o os intere&cses ge.raes dia communhão
nacional.
Quanto ao arrendamento ·das estradas de feno, entendo que deverá ser parcial, começando pela Central, seguindo-se depois a da
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, cuja renda liquida
já apresenta sens(ivel declínio, como se vê do·s seguintes algarismos:
A.nnos
Rendas liquidas
1893.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 :587$041
1894.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 :957$612
1895. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 :416$133
Essa diminuição póde, ·entretanto, ser devida ás collU11oções intestinas que tiveram 1ogar naqnelle Estado e que devem ter influid o
desfavoravelmente sobre a producção das zonas atravessadas pela
linha-ferrea.
Em relação ás demais estradas de ferro, principahnente as do
N ort-e, produzindo todas d>eficits mais ou menos considera veis, porque
servem as regiões sinão estereis, ao menos pouco productivas, assoladas pefa secca quasi todos os annos, penso que deverão continu1n
ainda so'b a administração do Estado, mesmo porque será difficil arrcndal-as em condições vantajosas . ( M 1uitos apartes. )
Os defiJc'if)/; que apresentam as linhas do Norte são perfeitamente
exp1icaveis, attcndendo-sc ás condições cm que foram construidas e
não .será o arrendamento que virá mo<lifica1-as. O caoo da Estrada
de Ferro Central é muito diverso e não h a a roeno1· contradicção no
meu modo de pensar.
P.ara que as companhias particulares t.-omem a si o a.rrendamento de estradas, é necessario e in<lispensavel que estas possam produzir renda; ninguem arrenda aquillo que não é snsceptivel de produzir renda. (Aparle;,<;.)
O nob.re deputado por Minas, o Sr. Rodo1pho Abreu, que me
honra com os seus aparteis, deve con~ordar que não é possível continuar o Estado a explora ção da Central, de,;de que nesta Camara,
apez>ar dos (],eficfits r~conhecidos prove:nienfos daquelle ~e rviço, se
votam reducções de tarifa que d:hcgam a 50 ºlo para muitos generos.
Von concluir, Sr. Presidente, a série df'; considerações que julguei dever expendcr, afim de justificar o meu voto favoravel ao arrendamento das estruda.s de ferro da União. Penso que, si essa medida não fosse <lictada por conveniencias de ordem financeira, ella
reria fatalmente determinada mais tm·de ou mais cedo como absoluta
necessidade de ordem administrativa, attendendo-se á desorganisação
do .se.rviço pwblico e ao descredito que emana para a administração
republicana de um tal estado de cousas. ( M1iito bem;; ·1W1.iifo bem . )

São lidas, apoiadas e postas em discussão as seguintes emendas:
Ao art. 4° - accresciente-e's: § - E' o Governo Federal igualmente autorisado a entender-se com o Governo ·dos Estados para o
fim de pa,ssar a estes, ,sem indemuisação, as esEmendas
t-.radas de ferr.o nacionaes situadas nos territoTÍos
dos mesmos Ef1ta<los, á conta do·s quaes correrão,
a datar dessa transferencia, as despezas de· custeio e construcção
dessas ferro-vias, -cessando desde então não só as responsabilidades
como toda e qualquer ingerencia da União em taes obl'as publicas.
Sala das .sessões, 1 de dezembro de 1896. -Barbosa Lim/a.
Ao art. 3°, lettra c) accrescente-se: - devendo o Governo providenciar para que na proxima sessão sejam presentes ao Corpo Legislativo os balanços detalhados do exerci cio de 189 5 e anteriores.
Ao art. 3° - accrescen te-se : - § - Realisado o resgate do papel-moeda inconve1'tivel, ou antes, si assim entender o governo, será
permittido a todo o estabefecimento bancario emittir notas ao portacl-or, uma vez que se obrigue o Banco Emissor a trocal-as immediatamente, sempre que assim o exigir o portador, por moeda nacional
ou por títulos ele qualquer estabelecimento de credito nacional ou . extrangeiro, que o mesmo portador acceitar e devendo cada banqueiro
e, no caso de sociedades anonymas, todos os clirectores ter corno fazendo parte do fundo responsavel do banco toda a sua fortuna e bnveres particulares.
1Sala elas sessões, 1 ele dezembro ele 1896. - Bcul'bo~u Lirnn.
A-0 art. 4° - accrescente-se : - § - ·Fica revogado o art. 1 º ela
iei de 11 de setembro de 1846, para o fim de passa,r o padrão monetario h ser regulado pela equivalencia de 24 dinheiros sterlinos po1· l:Ji, ·
segundo o preço de 4$500 por -0itava de ouro ele 22 quilates.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Barbosa Linva.
Ao art. 4° n. 2 : - depois cfa palavra tarifas - accrescente-se : que serão deduzidas de 50 % para o material destinado a abastecimento de agua potavel e saneamento das localidades servidas pelas estradas, quando transportado por conta elas Municipalidades; depois
da -palavra preferencia - accrescente-se : - em igualdade ele con<lieões e o mais como estú.
-· -Sala elas sessões, 1 de dezembr·o de 1896. - Fr.anciisco V eiga.
Accrescente-se: - O prazo do arrendamento elas estradas ele feno
i1ào exececlrá ele 30 annos.
Os em-pregados publicos feel eraes ou estaeluaes, viajando em serviqo, suas bagagens e quaesquer cargas despachadas pela União ou
pelos E stados servidos pelas clü.as estradas terão o abatimento de
25 % elas tArifas·mi: vigor.
a) As tropas reg11lares ou civi8, suas bagagen s e quaesquer cargas ele gucnn t·erão a reducção ele 50 '1n elas ditas tarifas.
Saln dii s sessões, 1 de dezembro ele 1896. - JosÍ! B wv:ilay1w.
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Onde convier: - O Governo a~tes de pôr em execução o accôrdo
com o Banco do Brazil, a que .se refere o art. 2°, o sujeitará ao r·ef erendum, do Ooilgresso, na sua primeira reunião .
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - 11aiulino de So·nza Junior.
Substitutivo ao art . 2°: :--- Onde se diz : Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo con+ o banco para a reducção ou liquidação
do seu debito 1 dando-lhe p1•azo, etc., diiga-se: Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo com o Banco para a reducção ou liquidação de seu debito, dancfo-lhe prazo razoavel e por jogo de contas
adquirir a E strada de Ferro Melhoramentos do Brazil, para constituil-a linha auxiliar da Central a ser prolongada á cidade de Mar de
Hespanha e dahi ú Estrada Leopoldina e bem assim o Porto de Imbetiba, que passará para a rudministração federal e para revisão de
~us estatutos.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Gonçalves Raxmios .
.Milo Peçanha.
·
Para o caso de passar o art. 4° - Em vez de - para o fim de
resgate do papel-moeda, de conformidade com a lei de 11 de setembro
de 1846 - diga-se: - para o fim do resgate da divida interna fu11dada, tanto · em ouro como em papel, tanto quanto seja possível - e
o mais ()orno se segue .
.Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Chagas Lob.ato. Vaz de Mello. - Landiilpho de M.agdilhães. - João Luiz. - Monte-iro
d:e Ba1tros. -- João Penlid'(). - Leionel F,ilho. - Alvrirn Botellvo. Carlos da,~ Chagas. - Gosta 1-Wachado. - For~es J.iinqiw~ra. - Paraizo Cava•lcanti. - Gwrnpo~ioo.

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO

O Sr. Paula Ramos - Sr. Presidente, acredite V. Ex. e acrPdite a Oamara que é a primeira vez que subo a esta tribuna com o
espírito tão agitado .
A questão do arrendamento das estradas ele ferro, collocad·a como
foi pelo illustre leader desta Oamara, no terreno da confiança politica
.10 governo, a agitação que já se começou a fazer no espírito publico
iro torno desta questão, são motivos bastante ponderosos, são motivos bastante fortes para que eu suba a esta tribuna com sér.ias apprehensões e procure pesar bem a responsabilidade dos meus conceitos, tomando em séria conta toclos os -argumentos que tenho de apresentar, contra a medida do arrendamento das estradas ele ferro de
meu paiz.
E' por isso que eu venho explicar á Gamara as razões que me Jcvarn rn a votrtr contm esta medida governamental.

Um outro motivo ainda me obriga a vir a. esta tribuna ~ara defende r aquillo que eu chamo os meus principios e que me collocaram
ua contingencia de dirnrgir de meus illustl'es companheiros de banc;aCLa .
Em questões séri,as que se prendem a altos interesses de meu paiz,
sempre que cu divirjo ·de meus companheiros de bancada, tenho vindo á tribuna explicar o meu voto e motivar as razões dessa divergencia.
Acredite, Sr. Presidente, que posta a questão no terreno de confiança ao governo, presto-lhe maior serviço dizendo os motivos sérios que tenho para não lhe dar a autorisação para arrendar as nos.. as estradas de ferro, do que d'a ndo-lhe cegamente o meu apoio em
uma operação que, nas condições em que vae ser feita, .ha de lhe causar sérios dissabores, se não lhe trouxer em tempo a convicção da inexequibilidade da medida. ·
O SR. BUENO DE ÁNDRADA - Peor que o debito não é possível.
O SR. PAULA RAMOS - Sr. Presidente, a questão do arrendamen1.0 das estradas de ferro do Brazil para uns é uma questão de escola,
como para o meu nobre collega e amigo, deputado por S. Paulo, que
tão brilhantemente occupou a tribuna no sabbado da semana passada,
é uma questão de principio.
S. Ex. sustentou a incapacidade do Estado para gerir as industrias, porque entende que o Estado não deve ser industrialista e chegou á conclusão de que não quer uma Republica industrial ou na
phrase do autor d0< parecer do Senado sobre o arrendamento das estradas <le ferro do Brazil, não quer uma Republica socialista.
Para outros, Sr. Presidente, a questão do arrendamento das estradas de ferro do Brazil é sómente uma questão de momento, é
imposta por motivo de ordem economica e financeira.
Acreditam elles que o arrendamento das estradas de ferro dará o
producto necessario para que 11ós possamos melhorar as nossas condições financeiras e economicas. (Apartes.)
Sr. Presidente, não desejo absolutamente roubar tempo á Camara,
apresentando a série de argumentos valiosos para provar que a escola
a que pertencem aquélles que sustentam que o Estado não deve construir e custear estradas de ferro, principalmente aquelles ...
O SR. BuENo DE ANDRADA - Eu disse - dirigir - ; é c1ifferm1tc.
O SR. PAULA RAMOS - E' o principio de escola de V. Ex.
Aquelles que sustentam esta incapacidade podiam convencer-se
de que argumentos valiosissimos militam em favor daquelles que sustentam o contrario.
O SR. BUENO DE .Ô..NDRillA - Na Europa sim.
O SR. P AUL..i RAMOS - Isto ficará para mais tarde; provarei, depois de mostrar a V. Ex. e á Camara as razões que me levam a votar
eontTa o arrendamento e sustentar a conveniencia do Estado construir
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e custeM· suas estra<las de ferro, que o facto. deve sei· u mesmo ua
America.
O SR. BuENO DE ANDRADA - A dirigir.
,
O SR. PAULA RAMOS - Construir e custear é dirigir.
Não esteja V . Ex. com essas subtile·sas de linguagem. Quem constroe e custeia uma estrada de ferro, dirige-a.
Já que não tenho prestigio bastante para fazer valer as minhas
opiniões, citarei as opiniões de homens notaveis que teem se occupado
desta materia.
Lerei a opinião, po;· exemplo, do Sr. Pereira Passos para mostrar
que a construcção <le estradas de forro, entre nós, não deve ser encarada sómente como uma operação puramente mercantil, um negocio
·
commerrial do Estado.
Diz elle:
"Somos de opinião que ao Estado compete a posse, o goso, em
summa a administração superior das grandes arterias, podendo ser
dadas a companhias particulares as linha s de pequeno ·desenvolvimento ou de importancia secundaria. "
O Sr. Dr. Passo8, depois <le mostrar ai:l vantagens que resultam
da administração por parte do' Estado, quer em relação ao traçado
e quer em relação á perfeição das obras elas estradas, passa a encarar
a questão pelo lado economico.
Eis o que elle diz: "Deve-se attender aos interesses economicos,
e estes por mais complexos e variados que sejam, são outros tantos argumentos em favor da administração pelo Estado. Com effeito, de
todas as industrias permittidas por lei a dos transporks é aquella que
mais pôde prejudicar ao contribuinte, e uma estrada de ferio é sempre um monopolio ele facto, pelo menos nos logares que atravessa.
Sendo assim, torna-se absolutamente impossível ao productor escapar ao , jugo da companhia que o serve e só olha para os interesses
dos accionistas: a producção, sobretudo a elos generos que não podem
supportar elevado frete, não se ·desenvolve ao menos tanto quanto se
clevera esperar elas facilidades que offerecem. as estradas de ferro,
varias industrias deixam de ser exploradas, emfim o paiz nem sempre
prospera. Si as grandes arterias são estrategicas e administrativas,
mais do que lucrativas, unicamente o Estado as fará; si são lucrativas devem igualmente pertencer ao Estado, que nos lucros das boas
cmprezas poderá ter compensação dos sacrifícios feitos com as mais".
O grande conselheiro Christiano Ottoni, espírito eminentemente
democratico e cujas idéas repub1icanas não podem ser acoimadas de
atrasadas, assim se exprimiu sobre as nossas estradas ele ferro.
"Que o Estado deve ser o proprietario de suas principaes linhas
de communicação interna, é principio que não póde soffrer contestação séria. Tão grandes interesses se ligam á circulação pelas vias publicas, a industria ele transportes tem relação tão i mmediata corn
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todos os phenomenos da vida .social, que à domiliação perpetua
de uma das grandes arterias por qualquer interesse privado póde em
muitos casos até prejudicar o exercício da soberania".
Eu lerei á Camara um trecho do parecer dado por umai commissão
do "Club de Engenharia", da qual fizeram parte engenheiros distinctissim-0s, como Fernandes Pinheiro, Chagas Doria, Paulo de Frontin,
actual c1irector da Estrada de Ferro Central do Brazil, Chrockatt de
Sá, Herculano Pen na e Carlos de Niemeyer, ·quando ouvidos ácêrca
da proposta Bonjean para arrendamento das nossas estrad.as de ferro .
"Trata-se de declarar por uma lei do Congresso a incapacidade
da União para a exploração de .suas estradas de ferro, como se deprehende da fundamentação do projecto da Commissão do Senado.
Collocnda a questão neste terreno, como o fez aquella commissão,
o Club de Engenharia discorda do acerto do referido projecto, porquanto o Estado já por diversas vezes tem dado prova irrecusavel de
saber administrar com acerto, economia e vantagem, essas estradas.
Si dentre estas, t.omar-EB por exemplo a Central do Brazil, que
por sua grande importairnia prende principalment-0 a attenção, observa-se que a sua administração pelo Estado já tem sido um modelo digno de imitação, -0 publico era alli bem servido, o material e o leito
eram tratados com carinho, e o Thesouro Nacional della auferia directamente importante lucro.
Nenhuma einpreza congenere, no paiz, lhe levava vantagens,
quanto á boa gestão e á segurança e promptidão do serviço.
O seu coefficiente de despeza ern relação á renda bruta fazia honra ás melhores administrações de estradas de ferro de emprezas particulares. Esses resultados são do domínio publico, e 'comprovavam a
coropetencia e a aptid;ão <lo Estado j:>ara a administração de suas estradas de ferro".
Eu estudarei depois as causas que teem feito decrescer a renda
dessa estrada de ferro; mostrando ao mesmo tempo a situação das
estradas de ferro explora-das por emprezas particulares, antes, porém,
lerei as opiniões do grande engenheiro Legrand, director geral das
Pontes e Calçadas, na França:
(f Uasi

"As grandes linhas de estradas de ferro são instrumentos do Poder Publico. A autoridade suprema deve tel-as em suas mãos, e se
consentimos em entregar a construcção á industria particular, é com
a condição expressa, escripta em lei, que em certa época entrará o
Estado no domínio deste grande meio de communicação".
Debauve assim se exprimia:
"A construcção de uma estrada de ferro não deve ser encarada
romo nm::i operação puramente commercinl. ·Uma linha póde dar um

lucro nullo ou um ··defidit, e entretanto, ser vantajosa ao paiz, porque ao lado elo procl cto palpavel é preciso vei· todas as vantagens materiaes e moraes que não se representam em algarismos e que não são
menos vivamente sentidas pelas populações, porque é preciso ver sobretudo a enorme economia realisada sobre os transportes."
0

O SR. PAULINO DE SouzA JUNIOR. - São instrumentos .do Poder
Publico.
,
O SR. :PAULA RAMOS - Elle cita as palavras do Sr. Freycinet,
que é um homem que occupou por varias vezes a pasta do Ministerio
elas Obras Publicas, na França, e que em um brilhante discurso proferido no Parlamento francez em 14 de março de 1878, assim se prommciava "0 que é que representa o verdadeiro lucro de renda das
estra:das de ferro, o lucro irncional? E' a economia que ella permittc
realisar sobre os transportes. 'E is o que representa o verdadeiro lucro
de uma estrada de feno.
Para o proprietario, para o explorador, sim, ella representa o
beneficio obtido, considerando o juro do capital empregado; mas para,
o paiz, para a communidade, o verdadeiro lUcro de uma estrada de
ferro é a economia que lhe permitte i·ealisar sobre os transportes.
UM SR. DEPU'l'.ADO - E a defeza do territorio? O Sr. Frey_ci-net :
Diz-se-ma com razão: "e a defeza do territorio"? N otae, ·Senhores, que
eu desprezo essas grandes considerações, assim como todas as facilidades que dão as estradas de ferro para as communicações entre os
homens, todos esses meios de civilisação que ellas trazem comsigo; eu
. desprezo todas essas grandes considerações, fico sobre o terreúo commercial e digo : E' a economia que ellas permittem realisar sobre os
transportes que faz, debaixo <lo · ponto -de vista commercial, o verdadeiro lucro das estradas de ferro . Sabeis o que custavam os transportes antes da creação das estradas de ferro e o que ainda hoje custam
onde não ha estrâdas de feno?"
O SR. BuENO DE ANnRADA - O qu e é que tem 11 poesia com :i
lavoura.
O SR. PAULA l{AMO:; - E V. Ex. chama a isso poesia ! ( 1'1·ocamse apartes).
Unr Sit. DEP UTADO - V. 'Ex. não Tesponda a esses apartes.
O SR. PAULA RAMOS - Prova a conveniencia de o Estado fazer
as suas estradas ele ferro e cu steal-as, embora não tire resultados clirectos; e V. Ex. vae ver as conclusões do Sr. Freycinet ".A despeza é
tle 30 centimos por kilometro, ao passo que, graças ás estradas de
ferro, ella é em média de 6 centimos .
.A communidade realisa um beneficio de 24 centimos sobre 30, isto
é, a c:ommunidade realisa um lucro igual a quatro vezes a passagem do
trafego, :1 quatro vezes a receita bruta.
Assirn, quando ha a receita bruta de mn , o pa1z lucra quatro.
cm digo o pai·z e não o explorador chrecto."

Podia ler ainda ao nobre deputado muitas outras opiniões para
provar a missão do Estado nas estradas de ferro.
O Sn.. BUENO DE ÂNDRADA - Ahi não prova nada , prova que a
estrada de ferro é cousa util.
O SR. P AULA fuMos - Prova mais do que isso; destróe o argumento de que as estradas de ferro desde que derem deficits devem
ser arrendadas.
São opiniões em que estou me baseando para tirar depois ·conclusões. São opiniÕ<.ls mais autorisada s do que a minha e do que a de
V. Ex.
O Sn. Bm:No DE ÂNDRADA . - O Sr. Debauve é um fossil.
O SR. PAULA RAMOS - Eu hei de pro;-ar todas as proposições
que aventar, e depois hei de provar a V. Ex. que tudo ·que aventou
nesta casa só o fez. com o seu inexgotavel espírito e com a verve qu e
em V. Ex. sempre conheci desde .a tempo de estudante, de unir a
poesia á engenharia, de não t.omar fl sério nenhuma discussão.
Depois de citar Debauve e Freycinet, eu vou citai· outro fossil.
como V. Ex. lhe chama, o engueheiro Picard.
Diz esse engenheiro, no seu excellente trabalho sobre estradas <le
forro: "A'S criticas cl)rigidas ao Estado sobre a sua pretendida incapacidade para explorar as estradas de ferr o não são fundada s. E' preciso, infelizmente, resignar-se a vel-as se perpetuar debaixo da penna
de pessoas que acham majs commodo acceitar opiniões feitas, do que
se dar ao trabalho de estudar os verdadeiros dadm; da questão.
Si compararmos os resultados da exploração de linhas. tendo pouco mais ou menos o mesmo trafego, em logar de tomar rêdes inteiras
que de nenhum modo são cornparaveis; o coefficiente de exploração
1>e1o Estado não é mais elevado qne pelas comµanhias. Assim, parn o
conjuncto das linhas cuja receita kílometrica é inferior a 26 000 francos, o coefficiente de exploração das companhias tem variado de 1879
a 1883, entre 68 !? 111 %, ao passo que o do Estado tem se mantido
entre 79 e 91 %. "
Diz Humbert: "Como era facil de prever é a rêde do Estado que,
por causa de suas fracas receitas, tem o coefficiente de exploração o
mais elevado. Este resultado nada tem que ver com uma. gestão def eitwosa, como querem fazer crer certos espíritos systematicament.e hostis á exploração pelo E stado : assim como já tivemos de dizer, a rêde
do Estado, em França, é e:Kplorada com itm{a econoin a tão g1·a11,de,
sinão m)(J,ior, que as rêdcs das companhias."
E' o Sr. Picard, e o Sr. Humbert, que, depois do estudo sobre todas as rêdes de estradas de ferro de França, chegam a esta conclusão:. a explor ação das estradas de ferro na FranQa, pelo Estado,
é feita com uma economia tão grande, sinão maior que as rêdcs de todas :ts companhias.

.~

323 -

Tinha, Sr. Presidente, outros argumentos que podia empregar
para mostrar a convenieucía de ser o Estado o constructor e o explorador de suas estradas de ferro .
Citarei ainda uma outra. opinião, a do Sr. Yves Guyot, que foi
ministro das obras publicas em França.
Tratando das estradás de ferro estrategicas, elle dizia que só tinha
uma opinião, a do ministro da guerra.
Quando tinha de construir essas estradas de ferro, elle perguntava simplesmente ao ministro dai guerra qual e'l·a a sua opinião e,
si o ministro da guerra. lhe re•spondia que tal estrada era necessaria,
elle a mandava construir, quaesquer que fossem os sacrifícios para o
Thesouro .
"Julguei sempre, dizia o Sr. Yes Guyot, de ordem secundaria
a consideração de saber si uma• linha daria ou não para o custeio, si
construida em terrenos difficeis ficaria por1 preço elevado, quando
havia uma consideração de primeira ordem : a opinião do ministro
ela Guerra julgaudo-a indispensave1."
São estes os motivos que me fiazem acreditar que estou com u boa
razão admittindo a interferencia directa do Estado, em materias de
estradas ·de ferro.
Agora proponho-me a prov.ar, primciro, que as e;<;tradas de ferro
custeadas pelo Estado não apresent1am resultados peiores que as estradas de ferro custeadas por emprezas particulares, quer na Europa,
quer nos Estados Unidos.
Eu encontro no magnifico trabalho do engenheiro Teive e Argollo, director da Estrada de :F erro da Bahia, a seguinte noticia historica que vou ler aos nobres deputados para mostrar qual é a situação das estradas de ferro nos d,iversos paizes do mundo.
Nós verificamos que só ha. dous paizes no mundo em que as estradas de ferro são todas de propriedade do Estado .- o Egypto e Nicaragua; em 19 são, parte <le11as, possuídas e custeadas pelo Estado.
Estes dezenove são a Republica Argentina, o Canadá, India, Australia, Hungria, Austria, Belgica, Brazil, Cabo da Boa Esperança,
Chpe, Dinamarca, França, Allemanha, Guatemala, Japão, Portugal,
Russia, Suecia e Noruega; cm dez todas são custeadas e possui das
por particulares (Irlanda, Grã-Bretanha, Oolurnbia, Mexico, Paraguay, Perú, Hespanha, Suissa, Turquia e Estados Unidos); e sómente na Italia, Greciíll e Hollanda são possuídas pelo Estado e
custeadas por par•ticulares. Começarei pelo estudo da situação d.a Inglaterra, paiz que o illustre deputado por S. Paulo, meu distincto biscollega, veio tom:ur para base de sua argumentação.
O SR. BuENO DE ÂNDRADA - 1'ri.s-collega.
O SR. - PAULA RAMOS - Não é exacto que na Inglaterra haja
absoluta liberdade da industria de transportes. O nobre deputado conclue, e eu já tive occasião de contar á _Camara, a historia das estradas de ferro alli; o nobre deputado sabe que depois de haver . si elo
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da<la plena lilierdude na confecção de tarifas, o Pa1'.lamento chamou
a si a confecção destas, e -0 regímen alli não é de tão ampla liberdade
como parec~. Na metropole, são ellas constl'uidas e. custeadas por emprezas particulares, mas o mesmo não se dá nas colonias; já em 1878,
tratou-se de resgatar as estradas de fe rro da India. .
O SR. BuENO DE ANDRADA d·á um aparte.
O SR. PAULA RAMOS - Eu não sei o que V. Ex. quer; quer um
paiz verdadeiramente idéal, mas, por ora, não temos chsto. Os paizes
citados, co1110 aquelles em que ha plena liberdade ele transportes, são
a Inglaterra e os Estados Unidos.
Eu estudarei os dous; fallarei depois em diversos paizes da Europa e emfim tratarei do Brazil.
Eu chamarei a attenção do nobre deputado para o que a respeito
da Inglaterra escreveu em sua esplendida "These de Concurso" ao
· Jogar ele lente ·da E scola P-0lytechnica, em 1880, o Dr. Carlos -ele Carvalho, ex-ministro das Relações Exteriores: ·

"O systema ele resgate {las estradas ele feno e consequente exploração dellas pelo Estado, j á directamente, já por meio ele contractos feitos com emprezas particulares, não só tem preoccupado a Allemanha como diversos outros paizes, e niomeculamente a I ngZaterra,
onde parecia não ser permittido discutir este assumpto, inconciliavel
com o genio do povo inglez e com as tracliçõe'S de sua hi•storia .. .
Reflectindo sobre as causas que determinam na Inglaterra a p1·0paganda do resgate das grandes linhas ferreas, não será arriscado ligal-as á transformação dos sentimentos políticos e administrativos
desse paiz, transformação provocada pela situação ela Europa, pelo
estado da paz armada e pelas guerras que sustenta a Inglaterra na
Asia e na Africa.."

Já vê o nobre deputado que ella possue uma grande rêde de estradas de ferro, que construiu e que custeia. Já vê o nobre deputado
que não é exacto o que se affirma, pol'que a historia prova o contrario,
r.omo acabo ele mostrar.
O SR. BuENO DE ANDRADA - Isto é porque o hindú é incapaz de
administrar estrndas de ferro . '
·
O SR. PAULA R.urns - Não é o hindú; V. Ex. fallou na· Turquia e eu mostrarei que este paiz é o typo a que V. Ex. desejaria
attingir em ma teria <le liberdade {le transportes.
Passarei, Sr. Presidente, destruída essa asserção que corre de
que a Inglaterra não possue estradas de ferro, aos Estados Unidos.
Como ,temos a mania1 de nos guiar, cégamente, em matei:ia ele civilisação, pela Norte America, é possivel que me demore um pouco mais
neste assumpto.
E' facto, Sr. Presidente, qúe alli exis1:c plena liberdade em
materia de transportes, é facto que nos Estados Unidos até hoje o

Governo nào construiu nenhuma estrada de ferro e não as custeia;
mas o que é uecessario é que se conheçam as grandie'S clifficu ldadcs com
que luctou o Governo por occasião· da guerra da succe,ssão, que obrigaram-n'o a dar a mão a diversas emprezas, abrindo ci Thesouro
Federal e dando-lhes auxilins enormes. .Ha duas dessas eetradas de
ferro, a Union Pacific e a Central Pacific que receberam favores do
Thesouro, sendo a primeira no valor de 27. 236. 512 dollars, ou
136 .182 :560$, e a segunda 27. 755. 680 dollars, ou, em nossa moeda
e ao cambio do dia, 139. 278 :400$000 .
Oad.a uma recebeu, pois, tanto de auxilio, qua•n to custa hoje, mais
ou menos, a Estrada de Ferro Central. Os Estados Unidos fizeram
este grande ·s acrifício e as estradas de ferro pertencem aos particulares, que ainda não conseguiram indemnisar o Thesouro com um
só dollar .
Dizem, Sr. Presidente, que, devido ao facto de .serem as estradas
de ferro nos Estados Unidos construidas e, administradas por particulares essas estra<la's clão result ado·s enormes, que ellas são o regímen
dos sa.Jdos.
Sr. Presidente, esta não é a verdade; ainda ningueni aventou
nesta Camara urna, proposição deste genero que se <lesse ao trabalho
de proval-a.
Eu sustento, e sustento com documentos que daqui a pouco lerei
á Camara, que o regímen de estradas de ferro na America do Norte
é o regímen dos deficits; que das 40 rêcles importantes de estradas
de ferro que existem nos Estados Unidos, 24 não dão dividendo aos
seus accionistas .
Aventei a proposição, Sr. Presidente, e vou proval-a, vou 1êr á
Camara o quadro dos dividendos distribui<los pelas principaes companhias de estradas de ferro ha 10 annos. a esta parte. Eis o quadro :

E8TA.DO~ UNIDOS

Quadro dos dividendos distribuidos pelas principaes companhias

NOMRB DAS CO!úl'.ol.NHIA.S

Ce~tral

New-York
a nd 1
Hudson R1ver ... . Boston a nd Albany .... .
L a ke Sho r e and Michigan
Southern ......... , . . .
Michiglllll ·.c entral ·anil· Canada .South·ern
C leveland !Clnci-nn ati Chicago, e t c . . . .. . ..... Pensy lvania R ai lwacl ... .
New-York Lak Erie an d
Western ... . ...... . . .
Baltimore a.nd Ohio .... .
N ew-York N ew-Haven and
Hn.~tford
..... . ..... .
Bo.s to n and Maine . . . .. .
Pi tch burg

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

New-Yo.rl< amd N ew -iEng lan<l ...... .. .. ... .. .
P hila delphia a nd R ea d·ing
Cen·tral 'Railwad of N ewJersey .. . ... .. . . . .. . .
Delaware and Hudson . .
D e 1.a w a r e L a.c ku wanna
anel W est er.n
L eh!gh Valley .. ... ... .
Ch esapeake amd Ohio .. .
Norfolk a.na W e stern .. .
IlJi.nois .Central. .. . ... . .
Louis·v iHe rund Nashvill e
Mobile a nd Ohio .. . ... .
Chicag·o a nd Alton . ... .
W abfl.Sh .............. .
C i.nc inati iHamilto·n a nd
-Daylon ... ..... . . ...•
Chicag'O
a n<l' :East ern
.Illinois .. . .,. ......... 'j
Ch'ica~
an-cl1 No r !t h
W es tern .... ........ .
Chicago Bus·lington a1nd
Quinley . .. . .... .. .. . .
Ch icago l<Hbw:mk
and
S . Paul ............•
Ch i.cago Rock Island a nd
Pacific ........... . . .
Union Pacific . .. ... ·-·.
Southern Pac ific
::-<orthen Paicifi.f!c ....... .
Atchison
Top ek a
and
Santa ~ .. .. . .. ... •
D enver and R io Grande
G r ea t North ern .. . . ... · 1
Missouri Pacific .. ... ·-· .
Rio ·Grrunde W ·estern • •

* Dividen~~oa e m acções .
• '' A.cçõe.s pr!v!legúadas .
13 ) A r. 0õe~ o r dina r ias .
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O que quer dizer, Sr. Presiden te, que das 40 rêdes de estradas
de ferro, que possuem os Estados Unidos da America do Norte, 24,
desde 1893 até 1894, não deram dividendo aos seus accionistas.
Creio que isso não se pó<le chamar o regímen de saldos e eu chamarei
o regímen do def1:cif; .
O SR. i-1...RTHUR ToRRES - E que se passa no Brazil com as estradas particulares?
O SR. PAULA RAMOS - Eu chegarei ás nossas estradas e provarei que aqui mesmo, as estradas dúigidas por particulares deram e
dão dtefici/J,<;, ·pois, Sr. Presidente, o resumo dos trabalhos do Sr.
Dubois, trabalhos recen temente publicados e que abrangem o estado
de todas as estradas de ferro até 1894.
Estudarei, Sr. Pmsidente, tambem a. historia da Estrada de
Ferro Central elo Brazi.l, pam mostrar que ·ai asser ção que est.a estrada dá sempre rlefidit é falsa; que só aventam semelhante proposição aquelles que não se querem dar ao trabalho de compulsar ao
menos o relatorio dos Miiiiistros da Industria e Viação.
Sr. Presidente, o regímen el a Estrada de Ferro Central do
Hrazil é o regímen dos saldos.
Mas, Sr. Presidente, si esta é a verdadeira situação da s estradas
de ferro na America do Norte, a situação que ahsolutamente não
devemos invejar, si é facto que ainda hoje todas as estradas são construidas por particulares não é menos verdadeira a proposição, que
vou aventar.
A tendencia dos Estados U nido.s da Ame rica do Norte é para o
resgate e encampação das estradas pelo Estado.
Ha poucos dias, quando fallava o meu nabre collega e amigo,
representante do Estado de Minas Geraes, o Sr. Dr. Cupertino ele
Siqueira, eu disse isso, em aparte, que foi logo contestado pelo meu
nobre amigo, representante de S. Paulo, leader da rr1aioria.
A tendeneia é realmente esta, a campanha formada por todos os
agricultores do sudoeste dos Estados Unidos, tendo á sua frente um
homem da estatura do professor Ely, é dirigida no sentido rlo resgate
das estradas de ferro pela União americana.
São tão máos os serviços dessas estradas, são tamanhos os prejuízos, que ellas estão causando á parte laboriosa da União ameri cana, .são tão elevadas as tarifas e taes os prejuízos, que ellas teem
dado aos accionistas dessas companhias, muitas das quaes estão fallidas e entregues aos representantes do Poder Jucliciario, a situação
dessas companhias é tal, Sr . Presidente, que um partido numeroso,
um partido político dos Estados Unidos" o partido populista, acaba
ele apresentar-se ás urnas, tendo como ponto do seu prog;·amma a
encampação do telegrapho e das estradas de ferro pela União.
Encontrei este prograrnma em um. dos jornaes desta Capital,
O Paiz, isto é, o prog-ramma do partido_. a que acabo de me referir.

'.Eis o programma do partido populista :
"Prata livre. Que não se emittam mais bonus, a menos que não
haja autorisação especial do Congresso;
Que o governo pague as dividas em ouro ou prat~, como melhor
pareceT.
Imposto gradual sobre as rendas:
Que o presidente, vice-presidente sejam eleitos por meio do suffragio popular directo ;
Qite o governo admirvistri'e as estradas é!Je ferro e tetegraphos."
Ora, Sr. Presidente, como é sabido os telegraphos e as estradas
de ferro na America do Norte são administrados por em prezas particulares.
Mas, Sr. Prnsidente, si a tendencia é esta, si a preoccupação dos
politicos dos Estados Unidos é esta, si na Inglaterra, como acabei
de provar, a libeTdade não é tão ampla, com que direito invocaram
esses escrupulos ·os nobres deputados, que advogam o arrendamento?
A Inglaterra não conseguiu entregar a emprezas · particulares
a construcção ·das estradas ele ferro nas suas colonias e nellas a
construcção e o custeio estão sendo feitos sob a direcção do Estado.
Na India, duws terças partes das estradas de f~rro pertencem ao
Estado, na Australia, cinco sexta,s partes das estradas de ferro são
officiaes, no Canadá um decimo e no Cabo da Boa Espernnça, todas,
á excepção de uma, pertencem ao Estado.
Só na Birmania possue a Inglaterra 1. 065 kilometros de e:stradas de ferro, sendo as mais importantes as de Rangoon Prome com
261 kilometros a de Rangoon Toungoo com 269.
A linha de Toungoo a Pyrimina com 220 milhas custou 160. 000
francos por milha ( 1. 609m).
Na Republica Argentina o systema é mixto: o estado coIJJstróe
e custeia as estradas, assim como emprezas particulares constróem
e custeiam estradas de ferro .
Quanto ás commodidade:s nos transportes nas estrndas da America do Norte, ellas não são muito para invejar.
Na Inglaterra as tarifas não são baixas e quanto á commodidade <los passageiros eu me cingirei a repetir o que disse um jornal
·insuspeito, O Times, em um magnifico artigo a re:speito das commodidades da via ferrea na Inglaterra:
"Seria longo narrar o desenvolvimento de nossas estradas de
ferro, traçar suasi luctas, suas despezws, suas fusõe·s e os diversos
meios, que empregaram para guerreiarem-se mutuamente e para
fazerem o publico expiar todos os peccados, que commetteram neste
ponto .
Todo homem criterioso lembra-se, com pezar, que durante muitos
annos só obteve insignificantes juros do seu capital empregado em
acções ·de estradas de ferro ou que foi obrigado a vender seus titulos
. com prnjuizo. Sa;be que neste paiz, que foi o berço das · estradas de
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ferro, paga uma tarifa mais elevada do · que em qualquer outro. Si
viaja em 2ª classe sabe que é mais maltratado elo que em qualquer
outra ·parte, si toma a 3ª classe, torna-se victima da. perseguição engenhosa e quasi maliciosa, de mil fórmas. Si deseja passar de uma
linha para outra encontra tantos embaraços e soffre tanta demora,
como si atravessasse uma fronteira, separando dous povos.
Os trens são organisaclos com uma 'habilidade tão especial que
um viaj ante, tendo ele fazer um trajecto transversal, é obrigado a
·s ervir-se successivamente de diversas linhas, fica reduzido a passar
em cada mudança, por tantos dissabores e difficulda.des, como si
fosse um contrabandista conhecido .
O mappa elas estradas ele ferro nos mostra, pela simples inspecção, que não se procurou attender convenientemente nem ao interesse
geral, nem ao interesse provincial, nem aos interesse9 puramente
locaes . O motivo ele ~uclo isso foi o modo por que as estradas de
ferro originaram-se, isto é, por concurrencia publica, regulada pelo
interesse parlamentar.
E' impossível, depois disso, que não exista uma aspiração confusa .para o estabelecimento de uma unica direcção official."
E vem muito a pello ler esta opinião porque ella tem uma certa
applicação á Central do Brazil, quando se trata ele questões de mudança de bitola ou ele alargamento de bitola .
Já vimo.s a situação das estradas de ferro nos Estados-Unidos,
acabo de ver a situação ·das estradas na Inglaterra, quer em relação
ao publico e quer em relação ás emprezas, que as exploram.
Vimos tambem o que diz o Times a respeito dos traçados das
estradas de ferro, o que vem provar a nenhuma razão dos que procuram a questão dos traçados das estradas ele ferro para elemento de
combate á intervenção do Estado na construcção ele linhas ferreas .
E' um dos motivos, que figuram no brilhante parecer elaborado
pelo honrado ex-senador por Matto Grosso e actual Ministro da
Viação, justamente os traçados attenclendo ás conveniencias políticas
e não ás conveniencias geraes do trafego, existem nas estradas: inglezas, como muito bem descreve o celebre jornal londrino.
Da leitura deste magnifico artigo, da discussão travada ultimamente nas sociedàdes scientificas e na imprensa ingleza se evidencia
que uma forte corrente ele opinião tem-se forma.do em favo r da administração official das estradas ele ferro. Eu chamo a attenção da
Camara para o trabalho de Marshall Kirkman, denominado R .a ilway
Rates and Gove11nemrent Cenir'al, em que elle estuda a situ ação das
estradas ele ferro na America elo Norte e conclue pela necessidade de
haver uina rêde nacior1Aal .
Citarei apenas essas palavras do e.s criptor referido :
"Além disso, nas condições em que se acham as estradas ele ferro
os proprietarios teem a necessidade ele procurarem ter influencia politica :para os seus fins ;riarticulares, para defraudar milhões de pes-
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soas de sua propriedade, e accrescenta : sob a influencia benigna do
Estado a moral <la administração da estrada de ferro se purificaria,
á vista da publicidade, que a propriedade pelo Estado acarreta; a
polidez substituiria a descortezia <la parte dos empregados; maior
cuidado pela vida humana seria observado e se conseguiria diminuição de despeza de custeio . "
E este regimen de livre concurrencia da industrla de transportes
da Inglate rra e dos Estados Unidos: "Na Italia conhecem todos o
regímen. Depois da industria de transportes ter sido entregue á iniciativa pa•r ticular, o E stado, em .1878. resgatou as estradas de ferro ."
Mais taTde, quando a Italia atravessava uma crise que devia ser
estudada por todos aquelles que se preoccupam com a crise actual
do nosso paiz, porque a.s medidas de que a Italia lançou mão, parecem-se muito com as que agora se propõem aqui, encampação de
papel-moeda, arrendamento de estradas de ferro, etc., a Ita!ia entregou á iniciativa particular as estradas de ferro, tendo antes nomeado uma commissão composta de financeiros importantes e engenheiro.s distinctos, a qual chegou á conclusão de que o Estado não
podia manter como officiaes as estradas de ferro.
Por lei de 25 de abril de 1885 o Estado arrendou as ·suas estradas de ferro a sociedades agricolas .
São passados 10 annos e os orçamentos ela Italia nos dizem
quantos sacrifícios teem custado a seu Thesouro esta norma aconselhad·a pela commiissão nomeada para a syndicancia do estado das
es tradas de ferro.
O que é facto é que a tendencia hoje da. Italia é para o resgate
das estradas de ferro pelo Estado, taes são os prejuízos·, que ellas
teem causado ao Thesouro e ao publico .
Na França conhecem todos os o regímen e como acabei de ler as
opiniões de autoridade.s insuspeitas, não simples ideologos, mas homens eminentes, ministros de obras publicas e directores de estradas
de ferro, como os Srs . Freycinet, Picard e Debauve, todos elles attestam que o coefficiente do custeio de estrada·s de ferro do Estado
é muito inferior ás estradas particulares.
Não trarei á Camara, para corroborar as minhas opiniões, argumentos poderosos, que podia invocar, resultantes da situação especial
em que .se achou a França, por occasião da guerra franco-prussiana .
Conhecem todos as difficuldades enormes com que luctou a
França para transportar fielmente o seu exer cito até ás fronteiras e
organisar a defesa do seu territorio.
Lembram-se todos da accumulação de vagões cheios de material
bellico, perto de Metz e que cahiram em poder dos allemãe.s.
Devido em grande parte a este facto a preoccupação constante,
hoje, da França é de dirigir as estradas de ferro principaea por
conta do Estado.
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A Austria, a Hungria, a Prussia e a Belgica encamparam muitas
estradas de ferro e as estão administrando.
A Belgica possue 3. 200 kilometros de estradas de ferro e as emprezas particulares 1. 500 kilometros.
Em . Portugal o regímen é mixto, o seu estado financeiro não
permitte_a encampação, mas ha uma forte corrente ·de opiniões, que
se manifesta neste sentido e acredito que, á imitação dos outros
paizes, elle a realisará. E' esta a situação da industria de transportes
em todo o mundo.
Na America do Norte, na Inglaterra, paizes typos de liberdade,
acaibei de mo.s trar a situação das estradas de ferro.
Na Allemanha o Estado possue muitas estradas de ferro. As
suas estradas são dirigida s por uma commissão - Jm,.perial Offic\io
àas Esflradas il:e, F erro - nomeada especialmente para dirigil-as ; é
uma especie de ministerio, que foi creado por uma lei de 1873.
A lei de 1876 autorisou a transferencia das estradas de ferro dos
Estados para o imperio e · as leis de 1879 e 1882 determinaram o
resgate das linhas concedida>B .
Mas si a situação é esta, si a tendencia não é para a Republica
ideal, de que o Estado não deve absolutamente ser industrial, que
não deve manter as estradas de · ferro, custeal-as, não deve absolutamente proteger as industTias; si, repito, ainda não chegámos a esta
Republica icléal que vac ao ponto de não consentir que os municípios
se encarreguem do abastecimento de agua e do fornecimento· de
carne verde ás populaçõe·s, só encontro uma base segura para fundar
a minha opinião, é o estudo da historia.
·
Em verdade ella me ensina que não ha tal incapacidade do Estad.o para administrar estradas de ferro; ella me ensina que o custeio
das estr-adas de fo rro fei to pelo Estaclo é muito menor, com igualdade
de condiqões do que feito por em prezas pa1iticulares; ella me ensina
que o E stado não -deve absolutamente se despreoccupar do grande
problemH da defesa• <lo seu territorio.
O Estado não tem sómente a missão de dar inteira liberdade ás
em prezas particulares pa ra explorar as industrias: tem o -dever de
nf;!ender ao desenvolvimento <la agricultura, ao desenvolvimento da
população, ás condições de bem estar desta mesma população e ser
obrigado a construir estradas de ferro até mesmo nos deser tos, o que
absolutamente não se fará poT meio -de emprezas particulares, a construir estradas de ferro ostrategicas para a defesa do seu territorio,
as quaes absolutamente não visam o lucro sobre o capital empregado.
Ainda outro argumento contra a administração elas estradas ele
ferro pelo E stado: é que em geral estas estradas de ferro se constituem nin'hos de eleitores.
Mas, Sr. Presidente, qual é a grande emp~·eza particular, na
Enropa ou nos Estacl o.s-1J11i.dos, que não é um ninho de eleitores?
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:Ainda agora nesta ultima campanha que deu em resultado a
eleição do Sr. :Nfac Kynley, estudando as votações nos diversos districtos vejo que naquelles em que existiam grandes fabricas e emprezas poderosas o resultado de votação pendia para um ou outro
candidato, c~nforme as sympathias dos directores dos mesmos empregos.
Pois na França não são os grandes fabricantes os eleitos pelos
departamentos com o voto dos seus operaáos e subordinados?
E senhores, quem nos diz que as estradas de ferro elo Brazil, passando das mãos do Governo e deixando de ser urn ninho ele eleitores
republicanos, não .se constituirão amanhã um ninho de eleitores monarchistas ?
Vão essas estradas párar nas garras de syndicatos inglezes e
digam-me ·depois o que serão esses ninhos de eleitores!
Leiam o que diz George Lewis, no seu livro N ationa·l Gonsoliàa-

tion of Railw1ays :

E' em respost·a á aisser ção feita contra a p1"opriedade do Governo que a rêde das estradas ele ferro exerceria uma muito grande
influencia em nossa politica, eu digo, que as estradas de ferro agora
exercem uma mais perigosa e muitas vezes completa influencia
em nossa política, tanto estadu al como nacional. "
Já Morgan, no seu livro The Peopfo and the Raílways, dizia:
"As estradas de ferro são tyrannas, dominam o publico, compram os legisladores, corrompem os juizes, nos governam com um
vergalhão de ferro .
Qual é o remedia ?
Fazel-as mai s fortes, f"azel-as o proprio Governo."
São estas as experiencias que encontro na historia dos diversos
paizes elo mundo· n ão sei por que eu deveria vir advogar o principio
da incapacidade do Estado para administrar as suas e.s tradas de
ferro.
Feitas estas ligeiras considerações passarei a estudar o regimen
das estradais de ferro no Bra.zil, tanto do Estado, como de particularns
e procurarei com argumentos fundamentados em dados officiaes, que
1'11e são fomeciclos pelo Governo, chegar á seguinte conclusão: que o
rcgimcn das estradas de ferro no Brazil não é o elo deficit e que a
Estrada. de Ferro Central não tem dado C!Jeficít e sim saldo.
Antes disto, porém, ha um ponto em que desejo tocar.
E' a tendencia que se nota em todos os paizes do mundo para o
mono poli o de certas industrias.
V. Ex. conhece o rnonopolio do tabaco na Allemanha e na
França e o monopolio do alcool lia Suissa, o paiz typo de organisacão
,
democratica rnpublicana.
A França. por lei de 16 de julho de 1889 encampou o serviço de
telep'hone e mandou annexal~o ao serviço de correios e telegraphos
constituindo por decreto de 23 de maio deste anuo um departament~
1
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especial, dirigido por um sub-secretario do Estado. E' o ministerio
do commercio, telegraphos e correios.
Mas passarei ás estradas de ferro do Brazil ; começarei e por que
não? pela Estrada de Ferro Central do Brazil.
A estTada de ferro D. Pedro II, concedida pelo decreto n. 641,
de 26 de junho de 1852, foi encampada pelo Estado em 1858 e desde
então , começou a ser E:strada exclusiva do E stado e teve Gempre o
regimen dos saldos . Não é- uma proposição aventada, como têm sido
as demais attinentes a provar que o regímen tem sido o do a'efiú'it .
Sustento que a EstTada de Ferro Central do Brazil tem dado,
até 1894, sómente saldos, com os dados, que me são fo rnecidos pelo
Govemo do meu paiz. Em 1858 a renda bruta foi de 302 :278$900 e
o custeio de 205 :589$63 8, dando urna renda liquida de 36 :689$262.
A relação· da despeza do custeio com a rnnda bruta foi a seguinte,
'
de 1858 para cá .
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O seguinte quadro demonst r a a renda bruta , o custeio, a renda liqui
da e a porcentagem do custeio, desde o a nuo de 185!3 , em quefoi inaugura da a Estrada

1
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RENDA BRUTA

302 :278$900
729 :196$'540
931 :29 7 $768
1.109 :51.i5$820
· 1. 0 36 :·654$898
1. 033 :9'66$034
1. 2.23 :003$164
1.7 7 5:352$418
1 . 0 44 :71 4$ 182
2 .•5 29 :534$•5.52
·2.819 :831$ 17 8
4. 348 :184$2.22
4.466:567$902
5 . 4·56 :060$0·31
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6. 411 :066$9 0 7
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24. 012 :414$996 1
913 :939$2491
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5:62 :814$0831
1
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Mas, Sr. Presidente. estudando este facto não basta dizer que a
Estrada de Ferro Central do Brazil, ao p-asso· que augmenta :1 sun
renda bruta, tem climinniclo a sua renda Jiqui cla.
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O facto eloquente resultante da leitura dos algarismos é este, ruas
os algarismos representam alguma cousa mais do que esta expressão
fria da comparação que póde resultar de uma receita bruta com a
cespeza.
E' necessarri.o saber os motivos por que esse coefficiente de custeio aug1nentou; e basta conhecer um pouco da historia da Estrada de
!"erro Central para se encontrar a. explicação clara e proce•dentc deste
facto.
O coefficiente ido custeio foi, corno 1a pouco acabei de dizer, no
primeiro anno d·o trafego de 68,01, depois desceu a.té 63,78 em 1860,-em
que era sómente trafegada a primeira secção, desde a Central até Belém. Em 1863, quando foi inaugurada a secção até Rodeio, elevou-se
até attingir a 80, 14 ºIº· Depois foi baixando até chegar a 40,53 ºIº em
1865, coincidindo esta baixa na porcentagem com a illauguração da.
rncção até o Desengano, que atravessa uma zona productora e de
grande fertilidade .
Em 1878 o coefficiente foi de 42,87 ; em 1879, foi de 43,34; em
1884 foi de 57,05; em 1885 baixou a 51,73; em 1884 foi de 54,72; de
1888 em diante foi subindo até chegar a 97,21, em 1894, e a 100,24 %.
cm 1895; isto é, a haver um ikfi.icit.
Ainda um outro facto resultante do estudo desse quadro. O augmento da renda kilometrica nestes ultimos annos, de 1889 a 1895, explica-se pelo augmento da importação e pela tarifa cambial a que estão sujeitos o café e o fumo, productos de exportação, e o alcool e o
assucar, que são productos de importa~ão pela Estrada.
Resulta ainda um outro facto, a receita em todas as secções e
ramaes, e isto vae em resposta ao nobre deputado por JYiatto Grosso,
que hontem nfto soube encontrar no aparte que eu lhe dei 11. explicação
do facto que elle extranhava e que chamou de paradoxo, a receita em
1odas as secções e ramaes (la Estrada de Ferro Central do Brazil,
com cxcepção da primeira secção, que é da Centra1 a Belém e o
rnma l de Porto Novo) tem sido inferior á despeza kilometrica, salientando-se ainda este facto - na terceira, quinta e sexta secções, e
~ to ramal de Ouro Preto, esta receita, se tem augmentado, não tem
.: n;..?;mr.utado na mesma progressão.
Na primeira secção, a receita kilometrica ele 1888 a 1895 augmentou de sete vezes; sendo em 1888, 171 :754$560, passou a ser de
:l90 :905$080, em 1895, no ramal ele Ouro Preto, de quatro vezes, pois
foi ·de 1 :411$760, em 1888, e de 5 :998$140, em 1895; em todos os outros o augmento é muito pequeno, mas tem sido progressivo.
A despeza kilometrica cresceu -de 1889 cm deant:e até 1895 em uma
proporção realmente assustadom. De S :500$ passou a 21 :700$, mas é
pre'Ciso consideramos o seguinte facto: o cambio não influe sómente
1~a viela ela população e nas emprezas particulares; ellc eleve influir
tambem nas emprezas custeadas pelo E studo, \listo que estas tambem

-

336 -

pagam em ouro todo o material que adquirem. Demais, a encampação
<lo ramal de Cachoeira a Norte, feita em 1891, exigiu grandes despezas de reparação.
.
Si todos os materiaes empregados nas estradas ele ferro custeadas
pelo Estado são pagos em ouro, si a mão de obra cresceu em todas
as emprezas particulares, por que é que não elevem ter crescido nas
emprezas do Estado?
1Si todas as despezas, quer de mão ele obra, quer de custeio, cresceram, a despeza kilometrica foi forçada a augmentar tamber:iJ..
A receita não tem augmentado na mesma proporção, por que ?
Não é pel o facto de ter climinuiclo a p1:oducção, devemo s antes attribuir ás tarifas relativamente baixas que tem a Central, aggravada
ainda ·a situação pela dispensa de pagamento <le frete que teem certos generos durante a situação anormal em que se achou e se acha
ainda a popul ação . desta capital.
Nós sabemos, por exemplo, que os cereaes gosam de um grande
abatimento na tarifa, que o gado foi e está ainda sendo transportado
gratuitamente, e todos aquelles que entendem um pouco ele estradas de
ferro sabem quanto são dispendiosos osi trens para tTansporte de
anunaes.
A E strada tem feito este serviço sem receber dos particulares a
mínima retribuição.
Mas, Sr. Presidente, insisto ainda na renda da Estrada de Ferro
Central do Brazil.
Chamo a attenção da Camara e do paiz para este facto . A Estrada de Ferro Central do Brazil, que nos tem custado até dezembro de
1895 a somma de 161.751:643$320, ou;!:; 16.175 . 000, ao cambio ide
24, é uma estrada que já chegou a dar ·de renda liquida annual réis
7 .430 :447$256, tendo dado em diversas épocas 3, 4, 5 e 6 mil contos
de réis, tendo ainda em 1891 dado 3. 998 :643$483, dando em 1893,
época da revolta, 913 :939$249 de saldo, em um anno justamente em
que as officinas da estrada estiveram occupadas com o preparo de
material bellico para vencer a revolta de 6 de setembro, e em que foi
necessario augmentar extraordinariamente os salarios de todos os oper a rios.
.·, ·:
E' necessario que se saiba, Sr. Presidente, que a Estrada de Ferro
Central do Brazil durante 18 anuas não recebeu reparações importantes em suas obras ; que se saiba mais que nesta Estrada gastou-se em
1890 com desvios, caixa·s d' agua, etc., 268 :689$838; em 1891 perto de
t.rezentos contos; em 1892, 400 contos; em 1893, quando o saldo foi de
novecentos e tantos contos, despendeu-se com taes obras 965 :878$665;
em 1894, quando o saldo foi de 723 contos, gastou-se 684 :939$683.
Pois uma estrada de ferro que durante muitos annos funcciona
sem receber reparos importantes; uma estrada cujas condiçõe·s de
trafego exigem maior numero de Estações e maiores melhoramentos em
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toda ella; essas obras custam rios de dinheiro, sommas fabulosas, que
·devem naturalmente pesar sobre o custeio da Estrada.
Passado este período critico, aggravado, é necessario que eu te11ha a franqueza de dizel-o, por uma administração que não primou
pelo tino, pelo criterio, pelo conhecimento do serviço, pela economia,
pela severa fiscalisação dos dinheiros publicas, esta situação melhorará
ce certo e a Estrada de Ferro Central do Brazil éonÜnuará a ser
para o paiz este padrão de gloria da engenharia brazileira, este typo
<la administração do Estado nas grandes emprezas industriaes.
Por que, Sr. Presidente, nós devemos levar á conta de incapacidade .do Estado uma administração má de uma estrada de ferro?
UM SR. DEPUTADO - E o capital empregado?
O SR. PAULA RAMOS - Em 1885, o capital empregado era reis
96. 888 :797$119 e a renda liquida foi de 5. 917 :694$946. Em 1881, o
capital era inferior a 90 mil contos e a renda liquida foi de reis
7. 430 :447$256. Demais, a Estrada de Ferro Central não é uma empreza commercial. (Apa;rte\S".)
. .~ Por que é 1que pedem o arrendamento das nossas estradas de ferro,
fundando-se uns. em dados falsos, asseverando ao mesmo tempo que
o regimen das nossas estrndas de ferro é o regimen do rleficit; outros,
:illegando a incapacidade da administração publica de fazel-as entrar
no seu regímen antigo na sua normalidade. (Apwrtes.)
Mas, Sr. Presidente, aquelles que assim pensam não reflectem nas
consequencias, a que a coherencia póde leval-os. Si a má adrninistracão da Estrada de Ferro Central do Brazil força o Congresso e o
Governo do meu paiz a pedirem o arrendamento desta estrada. de
ferro, que é ·que se deve pedir para as. nossas Alfandegas, para os
nossos telegraphos, para os nossos correios?
E' facto que o nosso .orçamento dá autorização ao Governo para
arrendar o -serviço das capatazias das Alfandegas, e assim não tardaJ."á
o dia em que os nossos impostos aduaneiros sejam cobrados por synclicato inglez.
Não quererão os nobres defensores do arrendamento que se contracte algum financeiro inglez ou norte-americano para gerir a pasta
da :fazenda? (Apartes.)
·
Por 1que não? .Sejam coherentes até ás ultimas consequenciaJS, .si
o principio da incapacida.de é o argumento poderoso para o arrendamenio.
Não, Sr. Presidente, a historia do meu paiz, a historia de todos
os paizes que conheço, me obrigam a não aconselhar ao Governo do
meu paiz o arrenda.menta das estra.das de ferro e a negar o meu voto
l! semelh ;:te projecto,
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UM Sn. DEPUTADO - Presta um serviço de alta relevancia. (Ifa
outros a zJartes. Apoiados.)
. O SR. P AULA RAMOS - O illustre deputado por Minas, Sr. Pre~·:idente, lembra-me uma circumstancia especial em relação a Estrada
de F erro Central, circumstancia que se dá em muitas outras do paiz.
J~ Central tem seu ponto terminal, que é o rio S. Francisco; foi feita
v1saudo este ponto, mas ainda lá não chegou e a zona que atravessa
ugora é esteril, -despovoada, e só serve para augmentar as despezas de
custeio, não lhe dando renda alguma .
Lembro-me de muitas outras nessas condições. Ainda ha pouco,
ba mezes apenas, eu era encarregado da fiscalisação de uma pequen a
estrada de ferro, no Estado de Pernambuco, a de Ribeirão a Bonito,
qne é destin:Hla a unir a Estacão de Ribeirão da Estrada de F erro do
Recife a S. Francisco, á cidade de Bonito, que é uma das mais proRperas e de maior futuro do Estado. B asta citar os productos desta
zona para mostrar o futuro que ella tem .
.A.lli cultiva-se o cacáo. o café, a canna de assucar e todos os cercaes que o norte do Brazil produz. Poís bem, a estrada de ferro, cujo
trecho aberto ao trafego é apenas de 22 kilometros, não dá hoje, absolutamente para as despezas de custe io, o regimeu do defn:C'it está alli
implantado desde a inauguração; mas desde que ella attinj a ao ponto
terminal, posso garantir, a-pezar das más condições de traçado, apezar das pessimas administrações que tem tido até hoje, esta estr ada,
rl ará os resultados esperados.
Não entra rei em considerações de ordem politica e social a que
me daria ensejo a questão do arrendamento da. Estrada de Ferro
Central do Brazil. D o estudo desta estrada, que acabo d.e fazer, Chflguei á conclusão de que o seu regímen não é o do deficit, mas o do
saldo, e si deu deficit o anuo passado foi por circumstancias especiaes,
cómo gr andes compras de material, o desfalque enorme, 1que acaba de
verificar-se, de 8 . 000 :000$, a má administr ação que tem tido, o enorme pessoal que conta, os accrescimos de vencimentos, feitos sem met hodo, nem justiça e, póde-se dizer, sem a.utorisações do Congresso.
O SR. TIMOTHEO DA CosTA - Até o director augmentou o ordeuado a si mesmo .
O SR. PAULA RAMOS - Eu já mostrei _que até hoje ella tem dado
um saldo superior a 100. 000 :000$, desde 1858; até dezembro ·de 1895.
Esta estrada custou ao paiz 161. 000 :000$ e já deixou ao Thesouro do Estado saldo superior a 100. 000 :000$000 .
Ponho mesmo de parte os outros relevantissimos sen-iços que a
.Estrada. de Ferro Central tem p1·oporcionado aos t res Estados (apar
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f.e.s) e as condições especiacs elo nosso -paiz resultantes do desenvohimento daquella Estr ada.
Si é esta a situ ~ção daquella Estrada, es~udemos a situação elas
outras, quer constnudas e custeadas pela Umão, quer construidas e
custeadas por companhias particulares.
As estradas de ferro pertencentes á União são as seguintes (lê) :
Estrada de Ferro Central do Brazil . . ... . ... . . . . 161.751.643$320
Estrada de Ferro de Sobral. .. ...... . . ........ .
4 .971:340$255
Estrada de Ferro de Baturi té . .. ..... .... .. .. . .
11.454 :416$440
Prolongamento ela Bahia .. . . ... .. ...... .. . .... .
21.469 :050$015
Estrada de Ferro Central de Penrnmbuco ... . .. .
26.248 :070$885
Estrada de Ferro Sul de Pemambuco ... . . ... .
29 . 426 :312$164
Estrada de Ferro Paulo Affonso ........... . . . .
6 . 819 :851$834
Porto Alegre a Uruguayana ... . ... .. ....... ·... .
24.380:6 60$611
Rio do Ouro .. . . . .. . . . .... . .. . . ..... ....... .
1 . 597 :457$200.

288 . 118 :793$324
Este é o custo das nossas estradas de ferro até 31 de dezembro
de 1895 .
Eu entrei, Sr. Presidente, como é meu costume, como é do meu
raracter, habitas e educação, nesta discussão com toda a lealdade e
sinceridade, apresentando todos os argumentos que podem robustecer
a minha opinião e mostrando os que podem servir aos adversarias.
O facto é que ha sómente tres estradas de ferro que têm dado,
até hoje, saldo: é a Estrada de F erro Central, cujo saldo acabei de
mostrar; é a E·strada de Ferro de Baturité, que desde a sua inauguração até hoje deu um sa1do de 116 :628$485 ; e é a E strada de Ferro
de Porto Alegre a, Uruguayana, que tem dado de 1888 a 1895 um saldo de 923 :827$561. Consta-me que a Centr aJ de Pernambuco já deu
saldo durante o anno passado.
Começarei pelo limite sul do paiz, tomarei o Estado do Rio Grande do Sul e estudarei a situação das estradas construidas e custeada& pelo Estado, e as construidas e custeadas por particula.res.
·Já disse que está hoje pr-0v:~do pelo mais l'Ígoroso inquerito
de uma commissão nomeada pelo Senado americano que não só o
custo kilometrico das estradas de ferro construidas pelos E stAdos é
inferior ao custo d-as construidas por particulares, como ainda que
o coefficiente de custeio das estradas de ferro construidas pelo Estado
é tambem inferior ao das estradas de ferro ·construidas por particulares.
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Este quadro a Oamara conhece :
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França ....... . . .. . ... ·.. . .. .... . .. ..... . · . . · · · · ·
.A.llemanha .. . .. . .. . ..... .. . ......... . ..... . . ... .
Russia ......... . .. .... . ... .. .. . . . . ........ .. ... .
Suecia .. ......... . . .. .. .... ..... '. .. . . .. ........ .
Noruega ........ .. ..... . .. . . .... .. . .. · · · · · · · · · · ·
Dinamarca .... . . . .. . . .... . ................ ...... 1
Hollanda ............. . ........ . . .. ............ .
Belgica . . .... .. ..................... . . . . . ...... .
Suissa ................... . .. ..... ... ........ .. . .
Roumania . . . . . . ... ....................... . .... .
Europa .. .... ...... . . ..... .. .................. .
Estados-Unidos .......... . . .. .... .. .... .. .. . .... . 1
A.ustria ..... ....................... . ... ... . .. ... .
Italia . . .... . ..... .. .. ....... . ....... ... ... . .... \
Hespanha .. ......... ........... . ... . .... .. ..... -1
Portugal .................. . .. . ......... . ....... \
Canadá .. ........ . .... ... .. .... .. . . . .. .. . ... ..... \.
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70
43
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4,1
3,8
5,1
5,3
2,9
1,8
1,2
2,!)
4,6
4,1
2,7
3,7
3,1
3,1
2,5
4,4
a,v
í)

'l

1,7
3,1
5,2
3,3
4,3
1,6
1,4

A simples leitura deste quadro diz mais do que todos os argumentos que eu possa empregar .
Começarei pela Estrada do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, ainda mais uma vez é verdadeira a minha asserção. O regimen das Estradas de Feno do Rio Grande do Sul, pertencentes á União, é o regimen do saldo; o regimen das estrad.as de ferro
particulares do Rio Grande é o regimen do deficit.
Vou provar.
•

• !,.,

l4Í
A Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, construida e
trafegada pelo Estado, estrada inteira e exclusivamente estrategica,
que, quando désse def~cit-s continuos, repetidos, sem esperança, de j ámais dar saldo, devia ser mantida pelo Estado.
Sr. Presidente, mais valiosa, mais frisante do que a minha opinião
é a opinião de um engenheiro distincto, de um engenheiro brazileiro,
daquelle que depoi.s de ter exercido os cargos mais importantes da engenharia official, está hoje exercendo o cargo de engenheiro de uma das
mais importantes estradas de ferro particulares de S. Paulo; mais frisante de que mlnha opinião é a opinião daquelle que nós engenheiros
consideramos como um mestre em esfr.adas de ferro, e que á popularidade de que elle gosa na classe allia uma independencia de caracter
invejavel, é a opinião do Sr. Ayrosa Galvão, que se pronuncia deste
:
modo a respeito da Porto Alegre a Uruguayana.
Elle estudou o traçado e as condições das estradas das Republicas
Argentina e do U ruguay, a habilidade com que elles teem desenvolvido o seu systema de viação para as nossas fronteiras, a facilidade com
que elles transportam os seus exercitos até as fronteiras brazileiras, e
depois de fazer este estudo, chegou _a esta conclusão.
O SR. V ALLADARES dá um aparte que não é ouvido.
O SR. PAULA RAMOS - O nobre deputado por Mina.<i Geraes me
pergunta, embora em voz baixa, si essas estradas da Republica do
Uruguay e Argentina fazem parte desta rêde que acabei de citar e
si são ou não construidas pelo Estado .
São construidas e custeiadas pelo Estado.
UM SR. DEPUTADO - E o goYerno <le lá é republicano ?
O SR. ARTHUR TORRES - Nunca foi outra cousa!
O SR. PAULA RAMOS - Sobre os melhoramentos de que necessita
a Estrada de Ferro Porto Alegre a U ruguayana, diz o Sr. Ayrosa Galvão, que não é um empregado da engenharia official, que é um engenheiro de uma empreza particular, modesto e clistincto quanto póde
ser, diz:
"Nestas condições, a importancia destas linhas é principalmente
de ordem estrategica; devem ser consideradas como arma de guerra;
que quem tem de fazer a guerra deve sempre empenhar e nunca confiar a sua guarda a outrem. O governo, já que está de posse destas linhas, nunca deve mais largal-as; ao contrario, deve tel-as sempre em
suas mãos, em estado de funccionar immediatamente, quando chegar o
momen~o opportuno. E' verdade que podem se estipular certas condições no contracto de arrendamento, no sentido de entregar as estradas com todo o seu material em caso de guerra; mas onde está o pessoal
para o serviço do trafego durante a concentra.ção das forças? O governo não o tem mais, terá de .se contentar com o que lhe fornecer o arrendatario destas estradas de fe rro, que não terá como na administra-
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ção dirccta do Esta.do n boa vontade que teria um pesso·al proprio, idoJJeo e disciplinado ...
O Sit. V ALLADARES - E o pessoal de confiança que o governo deve
ter]
O SR. PAULA RAMOS - .. . e de sua confiança. Ainda ha argumentos de maior força.
O SR. SERZEDELLD CoRRÊA-Este não é o de mnior força, a guerra
de França prov·a o contrario.
O SR. PAULA RAMOS - Prova bastante, a menos que V. Ex. tenha feito um estudo especial para seu u so .
Sr. Presidente, ha um facto, parece-me, que ninguem contesta. A
FraE_ça foi derrotada na guena de 1870. O desa.stre de Metz falla bem
alto. (Apoia<ks, trocam;-se alg11A1.s apartes). (Oontinúa a lêr).
"E' esta uma questão de grande monta, que não deve estar unicana dependencia de disposições regulamentares, que poderão ser
cumpridas ou não, ou mal cumpridas.
Com as estradas arrendadas,, corno se poderá, por exemplo, executar um movimento secreto para uma sm:preza? Só o facto do governo tomar a si a direcção da estrad·a (o que leva tempo), já é um
signal de alarma; ao passo que a administração sendo sua, póde executal-o, em uma noite, sem que o pessoal suhalterno. o saiba si não no
acto de executal-o; e movimentos desta natureza são muito frequentes,
principalmente antes de romperemcse as hostiliclacles, emquanto as relações entre os dous paizes não estão inteiramente cortadas e que se necessita de segredo absolu to sobre as manobras preliminares para
posições interiores que apoiem manobras ulteriores sobre a fronteira".
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte.
O SR. PAULA Ruros - O nobre deputado, que é engenheiro militar e muito distincto, que entende ele operações ele g110rra, attencla bem
para essa observação :
"Depois de engajada a lucta, a espionagem torna-se mais difficil
e arriscad·a., mas como se opera com grandes massas com que o inimigo
já conta na fronteira, não se póde mais guardar segredo sobre os movimentos, porém si o gqverno tiver a seu serviço um pessoal de sua inteira confiança, com cuja discrição possa contar elles só serão conhecidos depois de executados, ou quasi executados, o que já será de immensa vantagem".
Estes argumentos, Sr. Presidente, são sufficientes para mostrar
que o governo deve conservar cm seu poder essas duas linhas estra.tegicas.
Mas, Sr . Presidente, vejamos qual é a sit.uação financeira da
Estrada de Ferro do Porto Alegre a U ru~crn.yana :
men~e
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ESTRADA DE FERRO DE PORTO ALEGRE A URUGUAYANA

RE>N DA

ANNOS

..... .. . .
....... . .
.... .. ...
..... . ...
.... . ....
189~
1893 ...... . ..
18·94 .... . ....
1.895 ....... . .

1888
1889
189·0
1891

.Saldo total. ..

BRUTA )

530:404$867
502 :179$<>98
603 :821$341
960 :769$011
1.364:617$242
2.. 308 :797$527
2 .351:564$682
2 .1 09 :437 $985
10.731 :618$753/
' . . . . . . . . . .1
1

DESPEZA

754:750$12 8
821:462$592
894:516$715
1.•0·56 :393$52'5
1.327:828$824
1.679:210$486
1.641:607$070
1. 632 :021$85.2
9. 807 :791$192

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

SALDO

DEFIClT

22-1 :345 $2Gl
319 :283$49-1
290:695$37-1
95 :5 97$5 1-1
~6 :788$418

6~9:587$0411

709 :·9'57$6121
477 :416$1331
l . .S5 3 :749$204/

.. ·I
l

929:921$6-13
923: 82 7$561

Tem, portanto, um saldo de 923 :827$561, isto é, representa um
estado de saldos (apoiados) desde a sua inauguração até hoje .
· Passemos agora ás cstra<la-s de ferro, administradas por particulares, no Rio Grande do Sul. (Apcwtes.)
Parece-me que esta discussão tem um cunho inteiramente pratico ; eu não trago as estradas de ferro da Europa e dos• Estados
Unidos para fazer estudo comparativo com o Brazil, faço um estudo
comparativo com as estradas brazileiras, isto é, com as que são administradas e custeadas pelo Estado e os particulares, e chego á
seguinte co.nclusão: a Estrada de F eno de Porto Alegrn a Uruguayaua
em 8 annos tem dado um saldo de 923 :827$561.
Passemos áJs outras estradas do Rio Grande do Sul.
Vejamos a estrada de Santa Maria ao Uruguay:
Renda bruta, em 1895 .. .. ....... . .............. .
300:976$640
Custeio. . . . ...................... .... ...... .. .
303:333$043

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

2 :356$403

Quarahim a Itaqui:
Renda bruta, em 1895 ... .. ............. . .... ... .
Custeio . . . . . . . . .. . ... ..... . . ...... . ........ .. .

152 :462$045
305:068$359

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

152 :606$314'"'

Rio Grande a Bagé :
Renda bruta, em 1895 .... . . . .... . . . . .......... .
Custeio .. . ................................... .

977:427$180
1.106 :759$640

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

129:332$460

A Estrada ele Porto Alegre a Nova Hnmburgo, de 1872 a junho
de 1896, tem recebido do Thesouro do Ri0 Grande do Sul, a titulo
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ele garantia de juros, a enorme somma de 4 .424 :753$519 . E' uma
estrada que não chega a ter 50 kilometros de extensão .
Por tanto, si e·stes da·dos são verdadeiros e acredito que o sejam,
porque os das estradas de ferro do Governo são fornecidos pelo Sr .
Dr . Azevedo Sodré e os das estradas particulares pelas respectivas
companhias, posso asseverar que o regimen das estradas de fe rro do
Rio Grande do Sul, custe~das pelo Estado, é o regimen dos saldos e
que o regimen das estradas de ferro particul ares é o regirr~en dos
deficits .
O •SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Todas dão saldos !
O SR. PAULA RAMOS - O nobre deputado para me contestar
precisa provar que eu falsifiquei esses dados. Não é com exclamações que se destroem argumentos como esses.
Antes de entraT no estudo do Tegimen financeiro das outras estradas de fer r o, eu chamo a attenção do Congresso e do meu paiz
para o estado dos titulos destas companhias na Bolsa. Não é um
documento official que vou ler, é o retrospecto commercial do Jornal
do Oommercio, relativo ao anno de 1895 :
Acções da Centr al Alagoana . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
1$000
$650 a
$100
Geral das E. de Ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. F. Leopoldina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25$000 a 28$000
Minas de S . J eronymo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4$000 a
7$000
Norte de S. Paulo..... . . .. . . ...... . .. . .....
$100 a
$500
Oeste de Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51$000 a 105$000
Peçanha a Araxá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$500 a
7$000
$500 a
$800
Therezopolis. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
União Sor ::icabana Ituana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70$000 a 118$000
Prolongamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15$500 a 23$000
Sapucahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7$000 a 11$500
O Sn . BuENo DE ANDRADA - Quantos trilhos tem assentado a
Estrada de Ferro de Arax·á ?
O füi. SERZEDELLO OormÊA - O nobre deputado sabe perfeitamente que são em prezas que nii.o chegaram a funccionar .
O SR. PAULA RAi.rns - Iw00rra V. Ex. ao relatorio do Ministro ela Viação. A Sapucahy não tem trilhos? A Mogyana não tem
trilhos? Mas eu vou já passar ás estradas feitas . Tomei a serio esta
questão. O meu discurso póde não agradar, não tem fór ma (não
apoiamos), mas tem fundo.
O SR. BUENO DE ANDRADA - Tem fórma, tem fundo, tem brilhantismo, mas não tem razão .
O SR. PAULA RAMOS - Razão só tem V. Ex. quando diz que a
lnglaterra não custeia estrada de ferro; razão só tem V. E\X. quando
diz que, se nós continuarmos neste regimen, chegaremos á situação da
Turquia, sem se lembrar que na Tlurquia não ha um kilomet.ro de
es.trnda.s de forro pertencendo a o E·stad o.
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O SR. BUENO DE A.i\'DUADA - Confesso que uão conheço a hi storia da Turquia.
O SR. PAULA RAMOS - Antes de estudar o regimen da.s estradas
de ferro concedidas a particulares eu direi á Camara que só por garantia de juros ás estradas de ferro particulares pagou o Thesouro a
somma de 13. 207 :254$780.
O SR . SERZEDELLO ÜORRÊA - P apel ou ouro?
O SR. PAULA R11Mos - Dez mil contos em -ouro e tres mil contos
em papel.
Estudemos agora o regimen das estradas de ferro do Brazil .
Começarei pelo Maranhão. Eis o quadro que organisei:
1895 -

QUADRO DAS ESTRADAS DE F ERRO MANTiIDAS
POR EMPREZAS PARTICULARES

NOMES DAS
ESTRADAS

HE"1DA. BllUTA

Caxias a. S. José <le
•Cajazeiros. . ...
Natal a Nova Cruz
Conde d'Eu·. . .. . .
Bahia a Al·agoinhas
Ramal do '.l'imh6.
Vidorla a Peçanha
Car angola . . . . .. .
Ba,rão de Araniaina
:.VIacahé. . .. . ... .
Corcovado . .
Muzambinho .. . . .
Bananal ........ .
Rezende a Ar<'ns.
Mogyann. . ...... .
Sorocabana . .... .

CUSTEIO

IJEF ICIT

Tl1ereza C'hrist!na. . . .. . .. . .. .
. : ... .

Estrada do Norte
Grão-Pará....... .
No,va I·Tamburgo . .

:156~964128

rinhos e rama.!
Itnraré.

.ele

R53

10•6 :102P20 /
?
?
?

:'5H~G52

?

217 :44 1$n32
?
?
?
?

1
Santa

:i\faria

ao

OBSERVAÇÕES

4'l :963$6541
73
:193$310 1
126 :754$674 ,, 106 : 567$938
?
,, 1° seme stre.
431 :G76$434I 5'62:825P54J131 :14 8$820
829:402$410 1.389:577$8301560:175$420
115 :294$670
214 :314 ~66 0 99 :019$!19·0·
62 :432$769
1·5 1 :716$404 89 :243 ~0915
1.229:049$ 7 83 1.~60~18 2$805 131:133$022
65 :590$473
.1s8 :262$731 12 2 :672$52.s
138 :747$231 85 :192$353
53 :554$878
42 : 344$.600
5:l :034$479 10 :689$87·9
64:421$560
98:596$379, 34 :174 $819
54 :299~2810
58 :68•0•$0001 4 :3 80$ 7 20
s 1 : 923$oso
n :098$3 37 .9 :175$257
363:469$006
511 : 945$713 148:476$ 7 07 .Taguara a Catalão.
7 1 :83 9$2601
1 : fJ54$.530\ 10 :Oll5~~~0 Botucn.tu' a !\[or·

D.

Canta,gallo

1

Uruguay ....... \
Quarahim a Itaqui
Rio Grande a Bagé
Barra
Mansa a.
Catalão

4 . 424 :7•53$519 de

300 . 976$640 1 3·0•3 : 333$·043\ 2 :356 $ 403
152 :-162$0451
~O·a :O GS~359!1152 :606$314
977 :427$1SOJ1.10G :759$640\129 :332$460
!)

:132$7101

1

16 :137$6501

1

E. de F. Leo·pol din:i.
}
De 1872 a j unho
de 1896 o Thesouro do Ri o
G1·ande p a g; o u

6 :7 0 4$940

subve nção.

Ribeirão Vermel ho
a Lavras.
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O SR. SERZEDJ!JLLO C01mÊA -

Nas <lespezas dessas estradas

V. Ex. não incluiu o juro do capital.

O SR. PAULA RAMOS - Tomei em todas, quer as do Estado, quer
as dos particulares, a renda bruta, o custeio e a ren<la. liquida das
estradas.
O SR. SERZEDELLo ConRÊA - Em relação ás estradas <lo Governo, V. Ex. não fez isso. Tomou de um lado a receita e de outro a
despeza e deslocou o capital.
O Sn. PAULA RAMOS - V. Ex . então não me ouviu. A garantia
de juros· é o Governo quem paga, por isto não contemplo tambem o
capital das estradas particulares. Essa objecção de V. E". não tem
cabimento.
Si presto.u attenção desde o principio verá .que tenho me baseado
nos seguintes elementos:
Renda bruta e custeio das estradas do Governo comparadas com
.
.
as estradas particulares .
A Estrada de D. Tihereza Christina, no ineu Estado, pesa sobre
os cofres publicos com a garantia de' juros superior a um conto de
réis por dia.
Já vê a Gamara que o regímen elas estradas ele ferro particulares,
entre nós, é o regimen dos deficits. (Apoiados; rriuiio bem. )
·
Quanto ao serviço basta ler os relatorios dos diversos governadores dos Esta.dos. Abro, casualmente o de Pernambuco e vejo como o
ex-governador, nosso collega, o Sr. Barbosa Lima, se prorn..mcia esforçando-se perante o Governo Federal para que a estrada de ferro
elo Recife a S. Francisco tenha boa administração.
Os desastres são constantes : os roubos repetem-se; não ha policia
naquella estrada. As condições da via permanente e o material rodante são os peores possivei·s .
Si olharn10s para a Leopoldina, q1ianto ao serviço não ha nada a
invejar: quanto ao estado financeiro da companhia, ha um facto que
fa.Jla mais alto do que quaesquer arguinentos que possa empregar.
Nos ·relatorios elos cliver.sos ministros ela Viação nesses ultimas
annos, não se encontram informações a respeito da Estrada
ele Ferro Leopoldina para se fazer um estudo desta rêclc
ferrea e comparal-a com a Estrada ·de Ferro Central, que inquestionavelmente ·s ão as duas rêcles mais importantes do paiz. Procurei os engenheiros fiscaes desta estrada e pedi-lhes que me fornecessem os relatorios desses nltimos annos para fazer um estudo comparativo.
Disseram-me que só depois do dia 17 de dezembro poderiam
obter os dados, depois ele reunida a Assembléa Geral da companhia
para a escolha ela nova directoria.
Não se conhece nada da Leopoldina, ou antes, c01wém que não
se conheça o estado da Leopolclin::i.

-347 Mas, Sr. Presidente, é facto que ha estradas de fer~·o que dão
resultados csplen<liclos; em S. Paulo algumas dellas já dispensavam
até a garantia ele juros. Mas, Sr . Presidente, infelizmente, o Brazil
não é composto de Estados nas condições elo de S. Paulo.
Não queiramos comparar o Estado da Bahia, em cujos sertões é
necessario que penetre a civilisação e se i.nterne a população, com
o Estado de S . Paulo, cujo desenvolvimento nós todos o invejamos.
Me11mo no Estado de S. Paulo ha estradas que dão sempre deficits, corno acabei de demonstraT.
Já vê V . Ex . 1 Sr. Presidente, que a historia das estradas de
ferro de nosso paiz 'não fornece um unico argumento contra a directoria das estradas de ferro por parte do Estado.
São estas as considerações que julguei do meu dever fazer ·sobre
o projecto de arrendamento das estradas de ferro do meu paiz.
Eu podia lei· · ainda á Camara o interessante quadro que se encontra nesta ob1;a, ele um brazileiro que guarda o anonymo, intitulada La Republique Bi-esilienne - Sifoavion fiaianci ere e eci:momique,
1889 a 189:3, para mostrar qual é o estado elas estradas de ferro do
Brazil .
Elle menciona aqui quas{ todas as estradas, o numero ele passageiros, a tonelagem ele bagagem, a receita e as clespezas, e o re.sultaclu
é ·mais ou menos aquelle que eu acabei de mostrar á Camara, tirados
elos dados extrahidos elo relatorio elo Ministro da Industria e Viação.
Feitas estas considerações, que servem para fundamentar o meu
voto, passarei a responder ás objecções feitas aos argumentos apresentados por aquelles que combateram o arrendamento das estradas
ele ferro do paiz, pelos dous unicos oradores que, parece-me, procuravam defender o arrendamento - o nobre deputado por S. Paulo que
occupou a tribuna no sabbaclo ela semana passada, e o meu illustre
amigo, deputado por Matto Grosso, que holitem deixou a tribuna.
O riobre deputado por S. Paulo .quiz mais urna vez amenisar a
discussão nesta casa, colil o seu fino espirito ele orador, com a sua
inexgotavel vei've. S. Ex. aventou proposições qüe cu tomo em consideração sómente pelo muito que me merece o meu illustre collega .
· S. Ex . , por exemplo, atirou aos seus illustres collegas a seguinte phrase : regimen das estradas ele ferro ela Prussia é o regimen
do deficit.
Não é exacto; o regimen elas estradas ele ferro ela Prussia é o rng·imen elos saldos, como .deixei demonstrado com a leitura que fiz á Camara .
.S. Ex. disse ínais que na Prussia todas as estradas de·feno partiam
de um quartel e iam ter á fronteira .
.
Devo dizer a S. Ex. que percorri o mappa elas estradas ele ferro ela
Prussia e não encontrei uma só em que a Estação Central fosse um
qual'tcl. (Avartes do Sr. B 'tlCTl•O ele A.ºn drada).

o
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Não encontrei nenhuma estrada que, partindo de um quartel, fosse
ter á fronteira. (A p(l,rtes).
Quanto á outra proposição de S. Ex. (trocam-se apartes), V. Ex.
disse aind·a, quando eu objectava que o regímen das estradas de ferro
nos Estados Unidos não era o regimen dos saldos, que as condições das
estradas de ferro nos Estados Unidos não eram tão prosperas que pudessem servir de modelo á oTganisação de outros paizes, em materia
de .transporte, que a continuarmos assim ,iriamas ter á situu.ção da Turqma.
Na occasião não pude responder a V. Ex., porque confesso, nã.o
conhecia o regímen elas estrad.as de feno da Turquia .. .
O SR. BuENO DE ANDRADA - Eu, com franqueza, tambern não conhecia.
O SR. PAULA R.i1.l\rns - Eu fui pia.r a casa, estudei a questão e verifiquei o seguinte: que na Turquia ha plena liberdade para construcção de estradas de ferro ; dá-se mesmo o facto de o Estado· não possuir
um só kilometro de estrada.s de ferro. ( Azti,rtes. Jlfiúto bem.)
Já declarei que no estudo a que procedi cheguei á seguinte conrlusão: não só que o custeio das estradas de ferro na Prussia. era inferior aos das estradas da França custeadas pelos particulares, como
ainda as despezas com as construcções de estradas de ferro eram muit.o
menores na Prussia do que em muitos outros paizes do mundo .
Devo, porém, dizer que, para mim, estes dados não· são bas~antes
solidos, e neste ponto dou resposta, ainda que ligeira, ao parecer assi.gnaclo pelo illustrn ex-seüador por Matto Grosso, que comp arou o preco das estradas de ferro da Franca com o das estraclas dos Estados
Unidos, querendo tirar um argumeiito contra as estradas de ferro construidas na França pelo Estado. Não é o mesmo; si fossemos tirar o
preço kilomctl'ico da coustrncção da estrada de ferro no Paraná, por
exemplo, e o fossemos comparar com os da Europa, este. preço seria
exorbitante, como exorbitante seria que o comparns-sernos com os dos
Esta.dos Unidos, onde não ha grandes obras de arte, a não ser nas
estradas que atravessam a rngião elas montanhas R ochosas.
Nós não podemos tambem comparar o preço kilometrico das estradas elo forro par ticulares, no interior da Bahia., com as de certas
regiões completament e planas, com o custo kilometrico da Estrada ele
Feno Central do Brazi.l, que atravessa a serra geral, com ·aquelle magnifi co traçado da Sena da Mantiqueim.
S. Ex. aventou aind a a. proposição de que as estr adas de ferro de
S. Paulo davam saldo; e eu acabei de ..demonstrar que ha nlgumns que
dão clef'ic·it.
O SR. Bmmo m~ ANDRADA - Desejava saber qual é.
O Sn. PAULA RAMOS - V. Ex. si tivesse prestado ·~.Henção ter·
me-hi a ouvido referir-me ú Mogyana o ú. Sorocabana.

...... 349 O Sn.. BUENO DE ANDRADE - E' que empregou a i·enda em prolongamento da estrada, que é obra nova.
O SR. PAULA fuMos - Não ha tal; eu . estou fallando ...
O SR. BUENO DE ANDRADA E OUTROS dão apa,r tes.
O SR. PAULA RAMOS - A renda bruta que deu a :M:ogyana, no
trecho que gosa de garantia de juros do Estado . . .
( Troca11irse muitos apartes-.)
O SR. PAULA R.aMos - V. Ex. veja, está aqui a cópia fiel. E' uma
somma arithmetica, está aqui o facto.
O SR. BuENO DE ANDRADA E OUTROS dão apartes.
O SR. PAULA RAMOS - V. Ex. bem sabe como as companhias entre nós dão dividendos, companhias que nunca funccionaram, estão
dando dividendos.
O SR. BUENO DE ANm~ADA E OUTROS dão apartes.
O SR. PAULA RAMOS - Mas eu dou as cifras a V. Ex., verifique.
O SR. BuENO DE ANDRAfü. - Eu não posso crer em algarismos assim.
O SR. PAULA RAMOS - Eu é que hei de crer n as affirmações não
provadas de ,V. Ex. Estes dados não são meus, são elo governo do paiz.
(Apartes ). V. Ex. só tem um meio, é mostrar que são falsos os dados
elo relatorio do ministro ela Viação. E' destruil-os com outros <la<los que
mereçam fé.
O SR. SERZEDELLO ConRÊA E OUTROS dão a parte1i.
O SR. P1msrnENTE chama attenção.
O Sn.. PAULA RAMOS - V. Ex. me responda, qual é o juro· que dá
a Mogyana sobre suas acções.
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Eu não sei, que não sou accionista.
UM SR. DEPUTADO - V . Ex. está arg;umcntando no ar. (Ha outrvs
cipartes. N ão apotiaxlos) .
O Sn.. PAULA RAMOS - As palavras do honrado depu tado de São
Paulo· me merecem muito, mas muito mais me rn.e recem esses dados do
Governo. (Apartes.)
Si V . Ex. tivesse prestado attenção ao meu arg1-nnento desde o
principio, veria que, tratando dessas estradas de ferro de S. Paulo, me
refiro a certos e determinados trechos. (Apartes).
V. Ex. abra o relatorio, e veja se me poderá conf·estar que no
trecho em questão a renda fosse esta que indiquei. Si me não provar o
contrario, tirarei a conclusão de que existe o dieficit .
O SR. BuENO DE ANDRADA - A Mogyana dá saldo.
O SR. PAULA RAMOS - No trecho que tem garantias de juros não
dá.
Já vê V. Ex. e a Camara, Sr. Presidente, a que ficam deduzido~
os argumentos do nobre deputado por S. Paulo. Ou S . Ex atirou proposições á Camara sem encontrar fundamentos para ellas, como acaba
de confessar, sobre a Turquia e a Prussia, ou engana-se quanto ás es-
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tradas de ferro de S. Paulo, não querendo ver que em itmitas domim.
regimen do cleflicit, apezar das tarifas excepcionaes que tem tido.

0

(A pO'iados e apartes).

Por isso, Sr. Presidente, quando ha pouco tempo defendi aqui a legalida.de elo acto do ministro da Industria augmenfando a tarifa da
Estra.da de Ferro Central eu dizia que por mais que elle fizesse, ellas
estariam dentro elo maximo da lei de 1852.
Não discuti a conveniencia: e opportunidade da medida e me convenço hoje que ella foi tanto inopportuna e inconveniente, quando a
venço hoje que ella foi tanto inopportuna e inconveniente, quando a
Camara acaba de votar a reducção de 50 % elas tarifas da Central para
certos generos.
Quanto aos argumentos do illustre deputado por Matto Grosso, em
relação á primeira parte do plano financeiro não me occuparei.
Votarei em segunda discussão por esta reforma, mostrando-me coherente, coherencia que não notei na Commissão de Orçamento. Quanto á outra parte, o illustre deputado por Matto Grosso fez a. maior defeza da opinião dos que sustentam que não é conveniente o arrendamento; S. Ex. não concorda com o arrendamento em glo·b o; entenrle
que não é conveniente arrendar as estradas de fe rro do N ort3 porqur~
teem da·do cleific.~t, mas aconselha o arrendamento da Central do Brazil, depois de dizer que o regímen desta é o do é/Jefidit.
Não salientei esta incoherencia: a hora vae adeantada, sinto-me fatigado e não desejo por mais tempo roubar a attenção da Camara.
Quiz justificar o meu voto 11esta questão : primeiro, em sustentação dos principias sue ·advogo desde 1890, quando extemporaneamente
se aventou a idéa do arrendamento da Central, no governo do Marechal Deodoro, sendo ministro o Sr. Barão de Lucena.
UM SR. DEPUTADO - Ellc hoje está victorioso.
O SR. PAULA RAMOS - Não está; não confunda as situações. Bati-me, Sr. Presidente, em artigos energicos contra o arrendamento, nesta occasião, e vi a meu lado todos os membros do Congresso Nacional,
todos os bons republicanos do paiz; vi a meu lado sustentando este
principio o nobre deputado por S. Paulo e todos os bons republicanos.
Ninguem ignora que, devido á idéa do arrendamento, o m-0vimento de
23 de novembro contou com o apoio dessa grande massa de trabalhadores .da E. F. Central do Brazil, contrn o golpe de. Estado .
.A. coherencia do principio, o e·s tudo detalhado, minucioso e pro·
fundo que eu fiz das estradas de ferro nos diversos paizes do mundo,
notadamente na Inglaterra e nos Estado s Unidos, que são procurados
como typos nessas questões, que fizeram se arraigar no meu espírito da.
convicção de que ainda não está provada a incapacidade do Estado
para gerir suas estradas; que ao contrario, esta capacidade dia a dia
mais se accentúa, e que nós não devemos absolu tamente dizer que o E stado é inca.paz de administrar estrn.dn:s , citando como exemplo a E. F.
Central do' Brazil, {lepois de um~ administração clesastra.cla. para uns,
nma nclminist.ração cliffi cil em condições cxcepcio1rn es, pal' a outros,
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Lf.Uando o material rodante se achava muito estragado, quando as condições do trafego exigiam augmento ou creação de novas estações
exigiam ncquisiçãú {]e novo malerial rodante; quando as condições politioas mesmo exigiam augmento de salario ao pessoal das estradas,
quando, Sr. Presidente, tudo isso era imposto pelas circumstaucia s, uão
era possível, depois de uma época calamitosa como a que tinhamas atrave·ssado, depois de uma. revolução em que o Governo se viu obrigado a
lançar mão de elerneutos civis para suffocar essa revolução, e esta é
a pratica elo .mundo inteiro alargar as espheras <los trabalhos publicas depois que o Governo vinha de vencer esta revolta, não era curial, não
era justo que atirasse na rua esse numeroso pessoal; viu-se obrigado a
·empregal-o .
Mas, Sr. Presidente, depois do estudo que eu fiz da Estrada de
Ferro Central do Brazil eu chego á seguinte conclusão: si é cxacto
que a Central dQ Brazil de 1858 a 1895 deu um saldo superior a ·100
mil contos .. .
O SR. FRANCISCO GLIOERIO - Vão para a agricultura.
O SR. PAULA RAMOS - Isto não se justifica. V. Ex. sabe que os
preços quasi todos se organisaram aqui, na Capital, e que difficilmente
esse pessoal d·e ixará aqui suas familias para ir para os Estados. (Tro-

cam-se apartes.)

R espondo a V. Ex. Eu lembrarei a V. Ex. que estamos em uma
época em que o Governo nega até as passagens aos immigrantes, e que
se assim procede com estes com mais razão negará aos nacionaes. V: Ex.
sabe que os nacionaes uão teem direito a passagens para fóra do Estado em que residem. O decreto de 1890, feito por V. Ex., infelizmente
não previu isto. Demais, onde os capitaes para acquisição {le terras,
alimentação ·da. familia nos primeiros tempos?
Sr. Presidente, te1'U1inando , eu citarei á Camara nina phrase que
li em um artigo publicado ha dias em um dos orgãos diarios dessa
Capital.
Tenho lido, Sr. Presidente, muitas· accusações graves á Republica,
tenho lido toda a sorte de invectivas, mas nenhuma accusação me doeu
tanto nem ele maneira tão profunda me feriu como a phrase final de
um artigo publicado no Jornafl do CO'm11ieroiio pelo Sr. Dr. Angelo do
Amaral. O illustre escriptor, na clefe.sa do seu idéal, na· sustentação
das suas idéas políticas, no seu amor entranhado á monarchia, terminou
o seu artigo dizendo: "Nunca a monarchia arreu.dou as suas estradas
de ferro! A Republica é o regimen elo deficit, e para viver precisa arrendar as suas estradas !"
Eu espero que o meu paiz não chegará a este estado; que não arrendará · as suas estradas, porque elle tem meios poderosos para debellar a crise que atravessa. (flpoicidos.) Não venho, Sr. Presidente,
apresentar estas medidas, não venho pedir preferencia para outra pan.acéa., lembrarei apcnn..s as medidas que poderão dehellar ::t crise. Ellas

-.·. 352 são apontadas diariamente pelo nobre senador pelo Iüo Grande do Sul,
o Sr. Ramiro Barcellos, por toda a imprensa, por todos que se interessam pela sorte da Republica .
.Ellas são : 1ª a severa fiscalisação das rendas das nossas Alfandegas (apoiados), 2ª economi~s uas despezas publicas-e note bem a Camara, eu digo economias, e não digo cortes nos orçamentos.
E' preciso não estarmos nos impressionando com o equilíbrio ficticio .dos nossos orçamentos. Receita maior do que a despeza, logo saldo, quando nas disposições geraes dos respectivos orçamentos encontramos as autorisações amplas ao Governo para a abertura de creditos
supplementarcs, encontramos a fmça occulta que tudo desequilibra.
Ainda no anno passado, na discussão do Orçamento da Viação,
mostrei á Camara que havia serviços contractados, como o de introducção .de immigrantes, que, entretantQ, o orçamento não consignaTa
verba para essa clespeza. Calculei mais ou menos a despeza e apresentei
uma emenda pedindo 7. 500 :000$ para occorrer á ella.
.
A Camara entendeu, entretanto, na sua sabedoria que, em vez de
dar uma verba ao Governo, devia dar uma autorisação ampla paru
abrir crcditos. Pois bem; não se deu os 7.500 :000$, mas o governo abriu
creclitos . Pois bem; não se deu os 7. 500 :000$, mas o governo abriu
credito e foi gasta somma superior a 8 . 500 :000$000.
O SR. LAuno MuLLEit - Isto quer dizer que a emenda não servia.
O Sit. PAULA RAMOS - Si ·Se tivesse fixado verba, o Governo não
gastaria tanto. Ainda este a11110 o Orçamento ela Viação não consigna
verba e dá- ampla autorização ao Governo para abrir creditos.
Não me proponho a discutir essas medidas quando elbs vierem
para a Camara, si tiver enrnjo, cliscutil-as-hei então.
Sr. Presidente, demorei-me mais do que esperava na tribuna, mas
julgo ter chegado ao fim a. que desejava: convencer os meus collegas,
a Camara e o paiz, de que o meu voto contrario ao arrendamento das
estradas de ferro do meu paiz é o resultado de um estudo minucioso,
detalhado e profundo da questão, que me trouxe como consequencia a
convicção de que esta medida é um desastre, rneamo como medida politica; confio muito no Governo e estou certo que o arre11damento não
se fará.
(Muito be'11i; 1n;uiito bem. O orador é niu.ito c1Lmprimenta1do por

muibas collegas.)

Veem a Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão as seguintes emendas :
Ao art. 2° - depois da palavra debito - accrescente-se - pelo recebimento de lwus e propriedades que possam ser uteis ao serviço publico.
EmmMIM
S ala das sessões. 2 de dezembro de 1396. --

João Lopes.

,

Substitua-f.ie o art. 4° pelo seguinte:
Art. 4:."' Fica ó Governo autorisado 11 effoctuar no exteríor opera-
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ções de credito como julgar acertado e pela fónna que entender mais
conveniente aos interesses nacionaes.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1S96. - Coelho 0ú1'tra.
No caso elo arrendamento da Central do Brazil, cm virtude do
art. 4°, constituirá urna clausula elo contracto, o seguinte:
Os arrenclatarios (ou arrendatario) se obrigarão a executar, no
minimo prazo possível, as obras projectadas na estação de Lnfayette e
a levar um ramal desta estação á cidade do Piranga .
.Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896. - Oampo&ina. - Almeida

Gomes . - Landnlpho de Magalhães. - Gonç.cilves Ranws. - Carvalho
Mourão . - Pa,raizo Ora1valcanti. - J.1fonl:ei.r•o de Bcú·1,os. - Portes
Jmiqul?.ira . - Mede-iras e Albnquerqu;e. - Viaz de M~el·lo. - Alvaro
Botelho. - Flavio de Araiijo. - Chagas Lob'.afJo.

No caso de ser approvado o art. 4° e de ser aneudada a Estrada
accrescente-se: o arrendatario ~e obrigará a concluir as. obra:; ini~iadas nos prolongamentos da linha do
centro e do ramal de Ouro Preto a 1\ilarianna e dar em trafego essas
linhas no menor prazo possível, a contar da data do arrendamento .
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896. - Land'wlpho de Jlf.aga-

ele Ferro Central do Brazil -

lhries. - Al'rnqida Gomes. - Oampolina. - Rodolpho Ab,reu. - 17az
ele Mello-Alvaro Botr!lho. - Carvalho ]11101/,rão . _____, 11fo1bteiiro de Ba1'1'os. - Lam,owilier Godof'rado. - 17al7Jailn1'es. --- l~a.raiso Gw1:alca.nt1'. .
Gonç!.alves RamJ,os. - Adlmr Torres. - GhG,gas Lob:ato. _:___ C'a,r/..,s d'as
Chagàs. - Fortes Jnnquéira. - Flavio de Ar:anjo. - J.Vfedeifros e A.lbnquerque. - Bricio Filho. - GaM;i:iw Loreto . .

Accrescente-se onde convier:
Art. Em tempo algum poderá deixar de haver n as estrad as arrendadas menos de nove decimos de pessoal nacional.
Sala das sessões, 2 de dezembro de' 1896. - JJ!IecleJi1'os e Alb1/,q·uer-

gu.e. -

Oscar· Go'doy.

Accrescente-se onde convier - O pessoal jornaleiro da Estrada de
l''cíTo Central do Brn zil nfto poderá ser cfo,spediclo sinão depois de u m
anno, cont ados da assignatura elo respectivo contracto de a rrei:dmneuto.
Sa la das sessões, 2 de dezembro de 1896. - França O:a.rvalho.
A.ccrescente-se onde convier - São respeitados os direitos dos empregados ela Estrada de Ferro Central do Brazil, a reforma, a apose ntadoria , etc., garantidos pelo decreto n . 221, ele 26 de fevereiro de 1890.

-

}!'rança Oarv,alho.

Onde convier - Tres qua1·tus partes do pessoal do s empregados
da Estrada de F erro Central do Brnzil serão nacionaes.
Sala das sessões, 2 de dezembro ele 1896. - Jí'r-a:nça Ccwva.lho.
Substitua-se o art. 4° pelo segui11tó :
"Art. 4. 0 Parn o fim elo rnsgate do papel-moeda, de conformidade
com a lei de 11 de setembro de 1846 , e hem assim para attencler ao
resgate da divida externa e rnel11 omr a sit.uação financeira, é o Governo
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autorisado a suspender todas as obras adiaveis, supprimir as ~·eparti
ções que forem possíveis taes como: Arsenaes de Guerra e de Marinha, alfandegas julgadas dispensaveis, adiar a installação das Alfandegas, Mesas de Rendas, ultimamente exaradas, sustar emfim a execução ele todas . as leis e reformas civis ou militares que resultem augmento de despeza publica, reduzir o excessivo pessoal ele todas as reparti~ões publicas, suspender o pagamei1to de gratificações em duplicata, reduzir os quadros da ~orça armada, ele accôrdo com o contingente actualmen te existente e finalmente, depois de esgotados os r.;irnrsos constantes das precedentes autorisações, a arrendar, mediante
concurrencia publica, as estradas de ferro da União, devendo attender: (o mais como está no projecto) _
Sala das sessões, 2 de dezembro ele 189G. - C·upertin<J de füqiwfra."

O Sr. SerzedeHo Corrêa diz que a importancia da medida
consignada no projecto em discussão, o alcance financeiro que della
espera colher o Governo, a situação delicada do paiz, a depreciação
dos nossos títulos no estrangeiro, a somma avultada, talvez superior
á terça parte da despeza total e<igotada em differenças de cambio, o
lacro político da questão envolvendo e affectando interesses e a vida
de muitos compatriotas nossos : tudo isso exige no actual momento a
maior calma e o maio1· criterio na presente discussão.
·
Neste sentido respondeu o orador as objecções dos representantes
de S . P aulo, P emambuco e Minas, que hontem se occuparam largamente da materia.
A idéa do arrendamento de estradas de ferro está consignada no
projecto como uma medida financeira deante das circumstancias do
momento actual.
Quizera que os nobres deputados, que com tanto ardor combateram-n'a, indicassem as medidas que devam ser postas em pratica
para salvar os creditos da Republica no exterior e no interior, attenuar
a crise da vida do povo.
O orador, depois de fazer largas considerações .sobre os diversos
regimens de viação ferrea, estudando-os 'Sob os seus multiplos aspectos,
economico, industri al, estrategico, etc ., diz que deixa o lado fi1ianceiro do p1·ojecto para <liscutÍl' n a proxima 1sessão, visto esta r finda
a hora. (kfoito beni; múi~o bem. O orador é flelicitacl'o.)
O Sr. Lins de Vasconcellos (pcirn iiina explicação pessoal)
nega a affirmação do orador que o precedeu, de que, como um dos
membros da deputação do Di.stricto F ederal, tivesse júmnis obtido
favor algum elo Governo, não tendo até sido SCl'vido em nenhum dos
poucos e mini.mos pedidos que lhe fez algumas vezes.
Membro do Partido Republicano F eder al, de cujo conceito julga
não ter desà1ereci<lo, peln honra que lhe deram os seu s directores
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uosta. Cama.ra, elegendo-o para o alto cargo que ·occupa nem por issu·
se julga inhibido de ser coherente com a. opinião que tem · sempre
manifestado do maior e mais abundante. auxilio ao pessoal ela Estrada
ele Ferro.
Os amigo s que tem neste pessoal, foram conquistados como medico, e não por qualquer emprego que lhes tenha arranj ado .
E spera o orador que, ao menos no que lhe diz respeito, refonne
o Sr. Serzedello a su a affirmativa, que, como acaba de provar, não
tem cabimento .
O Sr. França Carvalho (para. umw explicação pesso•al) protesta, si bem que não o tenha ouvido, contra as asseverações do Sr .
Serzedello na parte que lhe possam dizer respeito .
O orador nunca pediu favores ao Governo, e nem interveiu como
político em qualquer nomeação da estrada. de ferro .
P ensa o orador que S. Ex. póde defender com o costumado brilhantismo o nefasto projecto de arrendamento, sem pl'ecisar de argumentos, como éste que o orador combate, menos verdadeiros.

O Sr. SerzedeHo Corrêa (pcira urrua explic'{.lção pessoal) referiu-s,e aos membros do partido republicano federal que naturalmente
deveriam infhür politicamente nos assumptos e no pessoal da estrada
de ferro, que é do Esta.do, e necessariamente um baluarte político
districta.l .
Não persbnalisou ninguem, pelo que· não teem razão os protestos
do seu illustre amigo o Sr. Lins de V asconcellos.
As observações do Sr. França Carvalho não são procedentes,
porque S. Ex. confessa que não pertence ao partido a que o orador
se referiu.
O Sr.. Preisidente - Fica adiada a cliscussfto
n. 100 B, de 1896, que proseguirá na sessfto noct.nrnn.

do

projecto

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO (NOOTURNA)
O Sr. Serzedello C()rrêa - Na sessão de hoje já disse o que
tinha a di zer sobre o arrendamento . .
Seu intuito é, porém, chamar a. attenção da Oamara para o pro·
jecto finan ceiro. E' sob esse ponto que é preciso encarar a questão.
Acredita que as medidas consign adas nada valerão si o Governo não
adoptar programma ·de larga e clesa_pieclada economia, mandando·
adiar obras, economisnndo 50 a 60 mil cont os e tornando effectiva a
arrecada ~ão. Talvez que com isto o governo possa prescindir do arrendamente>, que vota para. não deixar o Governo do seu paiz desarmado. Discute longamente o assumpto, mostra as urgencias do The-

·souro, a desvalorisação do meio ciTculante, a necessidade elo resgate
para valori.sar o papel, a crise do café pela baixa do preço, emquanto
para o lavrador augmentaram os gastos de producção, a concurrencia
que nos fazem o Mexico, Ceyliio, as Philipinas, a Africa, as plantações
de Angola, Jamaica, etc . , e conclue lendo a exposição que fez ao
marechal Floriano quinze dias antes de sahir do ministerio, na qual
previu esta situação e já pedia como unico remedia salvador - economias largas e profundas.
Suas palavras não foram ouvidas porque alta missão teve o
Governo a cumprir, mas o orador não tem a minima responsabilidade
mos de·s astres que podem vis. A Oarnara vota como a sua honra, o
patriotismo e o seu ;:irnor ás instituições lhe in·dicarem. (Apoiados; 11vwi,to bem,. )
Como depu tado, como republicano, não recusa medidas que são
solicitadas como urgentes pelo Governo.
·
Esper a que o Govemo, que tem a responsabilidade na execução,
não tenha necessidade de arrendar estradas. E' com pezar que verá
como brazileiro sahir de nossas mãos um pedaço do patrimonio nacional, mas ei isso fôr preciso para melhorar a situação de todas iui
classes e para manter illesa a honra da Patria, não regateia o seu
voto. (O orador fo1'. 11m!.ifo cmnprim'enfJa.rlio.)

seu

O Sr . Costa Ma'chado vem á. tribuna para justificar o voto
que já deu e pretende dar na 3ª discussão, ao presente projecto; vem
á tribuna mais para ,salvar-se ·de uma contradicção em que posso incorrer, embora apparenternente.
Será breve porque o tempo urge .
As mesmas razões que ha muito tempo actuam no sen esp1nto
para sustentar a conveniencia da venda das estradas de ferro da
União, actuam neste momento para votar pelo presente projecto.
A sua opinião nesta questão obedece a um principio, ás lições
qne tirou de um facto e mais a uma idéa política de caracter economico e financeiro .
V ae demonstrar aquillo que acaba de avançar.
Precisou os pontos para merecer a attenção da Camara.
Conhece as cousas pela sua fórma, como succede a todos nós .
A fórma indica a natureza diversa e as funcções diversas do objecto .
A fórma, pois, republicana, quer dizer que envolve um ob:jecto de
natureza diversa ela fórma monarcbica .
Ora, sendo assim, ao orador parece uma verdade incontestavel
que o Governo monarchico, sendo o poder que tem em si concentradas todas as faculdades no meio de um povo, a fórma republicrma
dem ocratica é justamente o contrario.
Em um caso o privilegio é tudo, no outro a liberdade é tudo; em
um ca,so o Poder Publico concentrando todos os poderes e todas as
responsabilidades, é tudo; no outro caso o cidadão é que é tudo.
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Ora, sendo assim, qual é o idéal, a belleza do systema republir.;ano democratico? Esse idéal consiste no seg1iinte: em formar um
governo democratico onde o Poder Publico governe menos possível.
Logo, como republicano fiel aos seus principias, o que deve crer
a respeito do Governo elo seu paiz, a respeito da constituição do governo republicano federativo? Que elle governe menos possível.
Ora, si assim é, desde que as estradas de ferro da União constituem repartições publicas, como bom republicano devia st.>mpre pugnar para que ellas fossem vendidas.
Está de harmonia com os seus princípios inconcussos .
Erplica ..se desta maneira porque sempre tem pugnado pela venda
das estradas de ferro da União.
Ha quatro annos, quando tratou da questão magna, dessa questão
renhida da introducção ·de immigrantes asiaticos, aventou esta ídéa.
Na presente sessão, tratando-se elo Orçamento da P..eceita, apresentou um additivo ainda neste sentido, justificou-o, e ellc não mereceu a consideração elos seus eollegas; ninguem se occupou delle, e
depois a logica da votação esmagou a sua idéa.
A proposito desse aclcliti vo, o illustrado deputado por S. Paulo,
o Sr . Bueno de Andrada, apresentou uma emenda no mesmo sentido,
preferindo a vend a ~o anenclamento. O orador subscreveu essa
emenda.
Por conseguinte, tem mostrado aos seus collegas a cohcrencia
com que procedeu, porque dada a particular, qne entende e que todos
entendem, as consequencias serão peores.
Agora volta ao assumpto, volt.a á lição qu e tirou des~es factos .
Estú na consciencia de todos os Srs. cl cN1taclos, estft na consciencia do povo, ninguem póde negar qnc nas "nossas ·reparLições publicas ele dia a dia cresce o numero ele empregados, qne o no3so paiz
é um paiz de compadres e até de comadres, onde se cream ernprczas
para collocar afilhados, e que na mesma proporção que cresce o numero ·de empregados, cresce tambem o numero do faltas, de relaxamento.
Cobercnte com o idéal republicano, este facto vem em auxilio
para condemnar as estradas ele ferro do seu paiz que estão debaixo
da inspecção elo Governo e que eonstituem verdadeiras repartições
publicas.
Expli cado o seu pensamento até aqui, resta dizer á Oamara qual
é R idéa politica de caracter economico e financeiro.
Quan:clo advogou a venda das estradas de ferro ela União, ha já
quatro annos, previu o que tem acontecido; sabia que no seu paiz
tinha~se dado uma revolução social, tinha havido a libertação dos
escravos, s&bia tambem que 11ós, com o andar do tempo, haviamas de
ter necessidade de supprir esta lacuna, por isso que a libertação - e
a historia nos diz - dos escravos em todos os paizes, t:em havido coroo
consequencir. immediata a vadiaçtío.
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E raciocinava entiio que o nosso paiz havia de chegar ao ponto de
ter até de importar os generos para a sua subsistencia, e que tendo de
depreciar-se a nossa moeda com a baixa do cambio, a situação elo
nosso paiz devia se tornar delica<lissirna.
Está explicado, portanto, o seu procedimento, mas estas Tazões
militam, uma vez que a sua idéa baqueou, em favor do arrendamento.
Com o aáendamento, o Governo deixa de ingerir ileste ramo,
,
que actualmente é um serviço publico.
Por conseguinte, diminuida a acção elo Governo com o arrendamento, o facto .ele que trata desapparecerá, visto que deixará de ser
empregado publico todo esse enotme pessoal·.
Mas, com o arrendamento, que condemnou, por ventura o Governo do seu paiz, assoberbado pelos acontecimentos, poderá obter
uma somma tal que sirva parn enfrentar com as difficuldades e debellal-as?
Era contrario ao arrendamento, declara, porque baseara-se em
um facto supposto.
Preven do que as razões que tinha parn pugnar pela venda elas
estradas de ferro são as mesma.s . que tem para dar o seu voto ao
projecto em discussão, deixa de parte essa discussão luminosa travada nesta Camara, que não tem nenhum merito, relativamente ao
ponto principal da questão, porque desta questão collige o seguinte:
que a respeito da materia não ha nacla de ahsoluto. Podem em certos
casos ser as estradas construidas e custea·d as pelo Governo e em
outros pontos por particulares .
Desejava tomar em consideração . as obj ecções apreseµtaclas
pelos seus illustrados collegas, mas não acha rienhurna que mereça
opposição da Camara. MaH não quer entrar agora nessa apreciação.
Não entra nessa discussão nem res.ponde ás objecções apresent.adas, porque o illustraclo relator da commissão já respondeu ao projecto que 'impugnava a medida .
.A questão é a seguinte, chama a attenção dos seus collegas.
Ha ou não necessidade desta medida?
Qual o eriterio que tem para julgal-a?
Apeirns o que temos e muito importante, é a ex1gencia que o
Govemo faz ao Congresso pedindo a medida.
E ninguem póde contestar que o Congresso conheça a opinião do
Governo por meio da Commissão de Orçamento e não er a preciso· a
palavra do le;ader.
·
Nós já sabi.arnos que se tratava de urna questão importante.
Por conseguinte, não tendo apresentad'o os impugnadores elo
projecto um meio de dar recursos ao GoveTno, não tendo apresentado
uma idéa que offerecesse recursos immediatos .. .
O SR ·. ANTONr.o DE SrQUEIRA - 'Dodos elles terminaram apresentando meios .
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O SJ!,. Oos'l'A MACHADO - . . . tenha paciencia, V. Ex. está enganado. Não avança uma proposição que não possa demonstral-a.
Quaes são ·OS . meios aconselhados, Sr. Presidente ? Economias,
econonuas, economias.
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA .- E é quanto basta.
O SR . OosTA MACHADO - Perdão; desde o tempo da monarchia
que se falla em economias e em boa fiscalisação de rendas. Mas
vamos conceder que se façam economias e que haj a boa fi scalisação.
Pergunta: pois este Governo é inepto, este Governo que faz estas fiscalisações e economias ainda vem pedir mais recursos?
Não póde suppor isso. Este Govemo com as medidas aconselhadas
por S. Ex. e outros ainda pede o :a rrendamento ? Logo o Governo quer
estar armado para no caso de haver necessidade lançar mão destas medidas.
Pergunta aos nobres deputados, supponhá que a Carnara não ciê
as medidas pedidas, entre as quaies está o anendamento, supponha-se
que a Camara, levada pelas razões patrioticas elos nobres deputados, é
arrastada a votar contra o arrend.amento e que o Governo se ache em
sérias difficuldacles, qual o procedimento elo Chefe elo Poder Executivo?
Não encontra sinão tres alvit.res: Primeiro, emittir clandestinamente muito papel-moeda.
Isto seria um crime. Segundo, declarar por manifesto ao paiz que
não podia governar sem meios. Mas quem o substituiria? Ao presi·dente, o vice-presidente e successivamente até que não houvesse nenhum outro, porque ·qual seria o homem que queria sem meios acceitar
tal prebenda? O terceiro ahitre seria a dictadura. E' o caso que eu deu
no Chile; a lucta do Congresso negando meios a Balmacecla trouxe a
guena.
Está argumentando por hypotheses, supponclo qualquer dos deputados no poder ou inesmo o orador.
Não assumiria a dictadura, mas entregava o poder a outro. }.!Ia s
si não encontrasse quem quizesse? Está certo que não está na consciencia de um só deputado acceitar um tal alvitre.
Qual, pois, . a nossa obrigação? E' votar pelas medidas pedidas
pelo Governo.
Está fallando como patriota. Si fosse um sebastianista declarado.
ou si fo sse um sébastianista encapotado ou si fosse um republicano op ~
pnsicionista, declara que votava por essas medidas porque acima da Republica, acima do seu partido está a sua patria.
Não sabe como se possa govúnar sem meios. Por consequencia
dando seu voto a esse projeeto, obedece aos seus impulsos ele patriotismo e vota. segundo os princípios da sua escola, a escola republicana e
procede como membro do partido republicano federal sobre o qual recahe toda a responsabilidade. Está ·explicado o seu voto. P ede desculpa
elas suas impertinencias, mas estejam certos de que em breve não hão el e
aturar mais o oi:ndor.
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E' franco emittindo o seu pensamento, porque não é suspeito. Vae
confessar á Oamara o seguinte facto·: ainda não foi visitar nenhum
ministro, ainda .não visitou nem conhece bem o Vice-,P residente. E por
que proces].e assim~ Para fallar com isenção de espirita e para que não
possa ser suspeitado em sentido nenhum. Falla como brazileiro. Entende que esta Oamara como republicana e como brazileira deve votar
pelo arrendamento. E como seria bonito que os nobres deputados que
teem impugnado o projecto, illuminados em um momento votassem essas medidas e ellas passassem aqui por unanimidade. Tem explicado o
seu pensamento e pede desculpas .á benevolencia dos seus collegas.
( M ii.ito bem, nmito "O.em.)
O Sr. Antonio de Si,q ueira - Sr. Presidente, · consoante com
o programma do Partido Republicano Nacional, que represento nesta
illustre Assembl€a, me inscrevi afim de tomar parte no debate sobre
esta questão, que me parece da maior relevancia, pois que, a meu veT,
diversas podem ser as consequencias que ella venha a determinar.
O arrendamento elas estradas de ferro ela União, como se propõe no
art. 4° do projecto em discussão, como uma das bases do programma
financeiro que deve ir ao encontro das necessidades do Governo, afim
de debellar a crise que atravessarno·s, é, no meu modo de ver, uma medida que, pelos resultados que póde produzir, não satisfará de certo os
intuitos da illustre Oommissão de Orçamento, visto como estes resultados serão applicados dentro de um periodo muito limitado, determinando uma perturbação muito sensivel na valorisação da nossa moeda, perturbação que, salvo má apreciação de minha parte, terá comcquencias muito mais funestas do que aquellas que determinariam uma
outra medida que em lagar desta viesse, mas com caracter permanente.
O SR. NILO PEÇANHA - Mas, si não honver solução de continui_
dade de um governo para outro . . .
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA - Arrendacln s as estradas de ferro eh
União, o producto desta operação .. .
(Os Srs. Francisco Glicerio e França Oa,rrnlh10 dão avparles. O Sr.
Presi.dente reclama attenção .)
Arrendadas as estradas ele ferro . . .
( Oon.tiwwam os apcl!T't.es dos Srs. Franaisco Glicerio e· França Carvalho. O Sr. Presidente 1·eclama repebidas veze.s a attenção .)
Arrendadas as estrada.s de ferro, Sr. Presidente, o producto teÍ'á
certa e determinada applicação, cuj.o criterio será dirigido pelo Governo, segundo as conveniencia·s . de ·momento; e, applicado que seja
este producto, cessarão immediatamente os benefícios que esta medida
venha determinar como um dos elementos essenciaes do programma
financeiro de que se elevo armar o Governo para solver a nóssa situação.
\té agora, Sr. Presidente, nós temos com tocla a pontualidade satisfeito, quer no interior, quer no exterior, os compromissos tomados em
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nome da Nação, sem que tenha sido necessario lançar mão de uma medida tão excepcional, medida de recurso extremo, como muitos teem
dito e repetido, para salvar o credito da União.
Muitas nacionalidades teem passado por situações peiores, teem
~itl'avessado crises muito mais tremendas do que aquella que nos assoberba hoje, e a historia é fecunda na indicação das medidas que teem
servido a estas nacionalidades para solver a crise ele suas situações, conquistando em um periodo relativamente pequeno um estado ele prosperida_cle que tem sido determinado pela valorisação do seu meio circulante.
E' uma lei geral na existencia das nações este período critico em
dados e determinados momentos; é uma lei social incontestavel, e,
portanto, me parece que é buscando, é cogitando ele meios permanentes,
de meios que possam constituir um systema harmonico e perfeitamente
praticavel, que '8e póde entre nós debellar, a exemplo de outras nações
m~_ situações semelhantes, a crise que atravessamos.
Si a causa determinante da medida é o pouco resultado que hão
produzido as estradas de ferro da União, como instrumentos ele exploração industrial, me parece que a medida, longe de ter o alcance benefico qni:i se lhe pretende dar, é uma medida contraproducente. Si as
suas despezas sobrepujam as receitas, constituindo, como se tem dito
aqui repetidamente, o regímen dos defa:'c-its, consequencia da incapacidade da administração official, me parece que são patrimonios desva lorisados e que pequena quantia poder ão produzir por effeito da opeJ:·ação para constituir base auxiliar á- minoração da crise por que atravessamos.
Diwr.sos oradores, entre outras considerações, dizem que o regímen
da livre conc:urnmcia é o mai.s universal, visto ser o praticado pela
maior parte elas nações cult.as, e que por esta razão nós devemos seguir
as pégadas dessas nações, que tão bons resnlta·dos teem colhido com o
regin:ien que haviam adoptado par a a su a viação ferrea.
A tutela estrangeira entre nós é tão absorvente, as tendencias do
estrangeirismo são de tal ordem que, me parece, seri·a uma consideração
a produzir a mais para que se não lançasse mão dessa medida. Destituídos de capit-aes como geralmente são os brazileiros, de certo não serão
elles que se cotisarão para fazer o arrendamento da E strada de Ferro,
resultando dahi que essa operação vae ser realisada por um poderoso
syndicato estrangeiro, especialmente inglez, que pela sua tendencia absorvente pretenda de futuro nos reduzir :a'0 papel <le algumas potencias,
que tendo levado muito longe o aproveitamento de seu credi_to, chegaram ao extremo de não poderem satisfazer a estes compromissos. A
julgar pelas manifestações que tiveram logar por occa:sião da revolta de
6 de setembro, por parte elos navios de guerra inglezes, prestando ostensivamente os seus serviços á causa dos revoltosos .. .
O S R. BuENO DE ANDRADA - O que aincla não conseguiram far.er
de nenhuma Republica.
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O 8R. ANTONIO DE SIQUEIRA - De perfeito accôrdo; os repu blica,.1os estão h abitu ados a fazer todos os sacrifícios em defesa das suas
convicçõ.es. P.arece-me que a vir ser a nossa rêde de vias ferreas explorada por companhias inglezas, é um erro gravíssimo cujas consequencias ·a ninguem será ·da<l.o medir e que só os acontecimentos farão co:1hecer, podendo a attitude dessas companhias em dado momento torn ar-se a mais perniciosa possivel á nossa política e instituições adaptadas. Ha, além destas, outras consequencias, e unia que reputo tambem
um prejuízo não de somenos valor, é a. que resulta de por uma tal medida dispôr-se ele uma grande parte do patrimonio nacion al, que até
hoje tem constituído a base do nosso credito, para contrahir compl'Omisso no interior e mesmo no exterior.
Diz-se que o Governo não póde adnúnistrar vias-ferreas, porquan to,
este systema de viação é antes um instrumento de industria do que um
instrumento de administração.
1Sobre esta t hese formam-se duas correntes de opiniões muito Ctistinctas.
· Julgo que as estradas não só são instrumentos ele industria, como
tambem ·instrumentos indispensaveis á administração, principalmente
nos paizes novos, como o nosso, onde se adaptou o regímen da federação.
_ O dever do Governo não se deve limitar a cobrar imposto·s para ap·
plical-os em obras de arte, creação de estatu as e construcções ele edifícios snrnptuosos ; o dever do Estado é p rover a todas as necessidades
dos serviços, concorrendo o mais possível p ara o bem estar não só dos
seus concidadãos, como tambem de todos os estrangeiros que se tenham
tornado habitantes da nacionalidade. E nestas condições elle deve consfruir e desenvolver caminhos .de ferro p ara fomentar o desenvolvimento do paiz, manter pela mesma consideração os serviços <le telcgtaphos para facilitar as communicações ele pen samentos e expedição de
ordens . ( TrocarnJ-se apartes.)
Tanto é pensamento da Cama-ra elos Senhores Deputados que a
viação fenea é uma necessidade da União, que ainda ha poucos mezes,
esta mesma Camara, por quasi unanimidade e com uma discussão que
não passou ele verdadeira palestra, adaptou u m plano geral de viação
para a Republica, onde, o que é mais, a commissão determinou quaes
deveriam ser as estr adas que, pela importancia de seu traçado e cl.os
serviços que poderiam prestar na defeza da União , deviam ser consideradas como propriedade su a, comp elemento indispensavel á defesa
nacional, devendo ser encampada para que, por esse modo, ficassem ::io
abrigo de explorações de syndicatos particulares.
Não acredita que dous mezes e pouco, depois, uma maioria muito
menos numerosa elo que aquella que adaptou o plano geral, possa adaptar uma medida que annulla completamente este trabalho que representa, nada menos que a collaboração constante de duas commissões na
succursal do Min.isterio ela Viação, segundo a cla ssificação elo ex-deputa do José Carlos ele Carvalho.
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Nã:o .. me alongarei mais; mas se tem dito que os deputado s que
combatem a medida limitam-se a destruir sem nada produzir; vae repetir o que os outros disseram porque o que ha muito se diz não é novo
para ninguem, mas nunca se praticou. O que é preciso praticar são
medidas profícuas, já experimentadas, de uma efficacia extraordinaria e que poderão ioer praticadas immediatamente e não as de effeito
transitorio, como é a operação de um arrendamento das estradas da
União.
J.ul~a a rnedida não mais apr opriada para ser uma das bases de um
plano financeiro porque, permanente como deve ser um plano financeiro, só deve ter por base medidas de caracter permanente.
No grande repositorio conhecido por "Washington e sua obra"
que nos pinta com as suas verdadeiras côres a situação por que passou
a Republica da America do Nürte, situação muito peior do que aquella
que atravessamos nós, encontraremos como base do restabelecimento elo
seu credito, da sua propriedade e sua pujança, a economia rigorosa,
córtes orçamentarias, suspensão de obras adiaveis, consolidação da divida, reducção ele pessoal no funccionalisrno, deixando de preencher
as vagas que se derem, até que os respectivos quadros reduzidos aos dous
terços, impondo-se tambem o pagamento do imposto .de importação em
ouro, recurso que constituiu urna das grandes bases ·de reconsti tuição
do credito americano. imposto que encontrou esta substancia da parte
desta Camara : moálidacle e honesti:dade nas repartições aduaneiras.
O Sn. VERGNE DE ABREU - Dando-se caca aos ratos ela Alfandega.
O Sii. ANTONIO DE SIQUEIRA - São esta'.s as medidas que pode1';ão
ser praticadas permanentemente, como base do plano fin anceiro que
deve ser tambem permanente, medi das que já foram praticadas por
outras nacionalidades, que atravessaram crise mais trmnente do que
aquella por que passamos .dando-lhes resultados satisfactoriüs.
Escusado é alongar-se mais sobre outras consider.ações; julga
ter- dito bastante sobre o que foz pel a falta ele não julgal-a nas condições de prestar os serviços que se suppõe que ella será capaz de prestar. (Mitito bern, m;.-it.1)to bem.)
O Sr. B'rido FÚho não se demornrá na tribuna por muito tempo,
nretendendo apenas formular mais um protesto co·n tra o arrendame11to
cl:i s estradas de ferro da União.
.
Assim procedm1clo, mostra-se coherente com a otiinião sobre o assumpto manifestada varias vezes e admira-se que sejam partidarios de
um tal medida, os mesmos que condemnaram a conducta do Sr. de Lucena que, entre os planos que pretendia realisar, tinha o de arrendamento do s camin:hos de ferro .
Considera a materia sob varios pontos de vista e couclue mandando á Mesa uma emenda tendente a eliminar do projecto o art. 4°, relativo no arrendamento.
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Assim o faz, acreditando que consulta sagrados interesses da Repub1ica.

O Sr. França Carvalho mostra que o arrendamento precipitado
das estradas de ferro traz como consequencia immediata a despedida _de
milhares de empregados, que ficam. condemnados á fome. Sustenta em.
seguida as razões que tem para justificar emendas ao projecto.
Pensa que não se póde fazer o arrend:a mento da Central sem, primeiro que tudo, ggtrantir-se os direitos que a lei de 26 de fevereiro
ele 1890 lhes dá, cort10 o direi to de aposentadoria, por exemplo. E,_;3>3
decreto faz concessões, fa cilita a contagem .d9 tempo, de modo que ha
hoje na Central um numero avultadissimo de operarias com direito á
aposentado1fa, a respeito dos quaes não ~e póde deixar de estabelecer
disposição garantidora no contracto a realisar. O projecto manda attender ás condiiçõe.s do pessoal, mas apenas em termos vagos, sem garantia de ordem alguma, nada acautelando. E' preciso que o estrangeiro que arrenda saiba que arrenda com esse onu.s a respeito do pessoal, onus nada pequeno !
Si o contracto não consagrar esta di spos ição garantidora, haverá
felizmente o recurso para o Poder J udiciario , que não deixará de fazer justiça aos operarios.
_
·
Ontrosim, parece de gra nçle justiça e rigorosa equidade que os emprega dos jornaleiros não sejam demit-.tidos ela estrada el a noite para o
dia! Não se póde despedir um crindo sem a visal-o com alg1nna ante·
cedcn eia.
Como surprehender-se, em um final de sessão, tantos operarios,
lleixando-os sem emprego, sem lar e sem pão~ Assim, pois o orador
apresenta uma emenda para que se lhes dê o prazo de seis mezes-,
afim de procurarem collocação. Outra. emenda providencia para
que parte do pessoal seja conservado com o arrendamento, medida
que, repete, não se impõe, conforme foi dito na Oamara. (Jllluito
bein; rni~ibo bern.)
O Sr. Cu:pert~no de Siqueira apenas tomará a attenção -da
Camara por cinco minutos .
O modo por que o honrado relator do projecto em discussão tel'minou o seu discurso, obriga aos que combatem o projecto a não ficarmos simplesmente nQ terreno da insistencia, e sentimo-nos na obrigação de vir apresentar á Oamara dos Deputados, e ao paiz um
resumido projecto de lei, no qual indicamos, diz o orador, as medidas que julgamos convenientes adoptar antes de atirarmo-nos ao
arrendamento das nossas vias-ferreas. Assim procedendo para que
não se diga que só queremos destnür, que nada queremos construir,
e para que isso não calhe lá fóra, como mna verdade, apresentamos
um substitutivo ao art. 4°, isto é, ao artigo que autorisa o Governo
a arrendar as estradas ele forro.
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Pensa que, executadas as ·medidas que propõe, .si ainda não tiver
debellado a si tuação critica do paiz, será então occasião de se lançar
mão do arrendamento. Do coLtrario, não .se deve baratear a honra
nacional.
·
Além disso, sente que o Governo, embora dotado das melhores
intenções não está preparado legalmente para fazer as economias oom
que nos acena.
Pensa que, realisado o arrendamento, esse programma de economia desapparecerá e a situação se tornará mais difficil porque os
recursos provenientes do arrendamento hão de fatalmente desapparecer, como teem desapparecido todos os emprestimos feitos por todos
os governos sempre com programma de economias .
Só se economisa quando se não póde deixar de economisar. E'
uecessario começar a restaurar as nossas finanças, não pelo arrendamento mas pelas economias. O arrendamento deve ser o ultimo recur so . E' neste intuito que apresenta o substitutivo ao art . 4° .
E' encerrada a ·d iscussão.
SESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO
Parecer sobre emendas offierecida.s na 3"' discur;são do projecto
n. 100 B, desi'e anno, dia SenJ,0;do, qu;e determ'ef;n;a, qwe o Th'eisouro
Nacional ass·uma a responsab1il'idade dos bilhetes bancarias ern
circul'iação e regida a sub~tituição i{v3sfos e o 1':esgafe do pa:-pe·lmoedra com vo'/Jo em separa.do do Sr. Coelho Ciín,f,'ra.

A Oommissão de Orçamento tomando em consideração as emendas apresentadas ao projecto que regula a encampação das emissões
bancarias e o resgate do papel-moeda e dá
Parecer
outTas providencias, é ele opinião que as mesmas
emendas não sejam approvaclas pela Oamara .
O projecto encerra providencias que o Governo julga necessarias
para debellar a crise financeira e parece de bom alvitre não al teral-as ou modifical-as de modo a perturbar o mecanismo do mesmo
projecto.
A Oommissão julga acceitavel apenas a emenda do Sr. deputado João Lopes com a seguinte redacção: "podendo a·dquirir, por
encontro ·de contas, bens e propriedades que possam ser n teis ao
serviço publico."
A emenda acima não altera o pensamento do art. 2°, e antes dá
maior amplitude ao seu intuito.
Sala das Oommissões, 3 de dezembro de 1896. - João Lopeis,
presidente . - SerzedeVlo Co1•1·êa, relator.-F. P. lifayrink.-A.uqusto
Sev.ero .-Lauro JlllüUer.-Ailcindo GuanabOll'a.- Beksario de Souza,
com restricçõ~.
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EMENDAS .A QUE SE ·REFEitE O

PAltECE l~

SUPRA

Ao a r t . 2° - <lepois da palavra debito ·- accresceute-se - pelo
recebimento de bens e propriedades que possam ser uteis ao servi ço
publico.
·
Sala das sessõeS', 2 de dezembro de 189 6. - João Lop.es .
Substitutivo ao art. 2° : - Onde ,se diz : Fica o Govemo autorisado a entrar em accôrdo com o B anco para a reducção ou liquid ação
do seu debito, dando-lhe ·prazo, etc., diga-se : Fica o Governo autorisado a entra!' em accôr.do com o Banco para a reducção ou liquid<t ção de .seu debito, dando-lhe prazo razoavel' e por jogo de con tas
adquirir a Estrada de Ferro Melhoramentos do Brazil; para constituil-a linha auxiliar da Central a s'ér prolongada á cidade de Mar <le
Hespanha e dahi á Estrada Leopoldina e bem assi m o porto de Imbetiba, que passará par a a administração federal e parn revisão de
seu s estatutos .
Sala das sessões, 1 de dezembrn de 189 ô. -Gonçulves Ramos. -

Nilo Pec.anha.

Onde convier: - O Governo antes de pôr em execução o accôrdo
com o B anco <lo Brazil, a que se refere o art. 2°, o su jeitará ao 1"eferendum do Congresso, na su a primeira reunião.
Sala das sessões, 1 <le dezembro ele 1896. - Pcmlino de Souza,

Jiinrior .

Ao art. 3°, letra e) accrescen te-se: - devendo o Governo providenciar par a que na proxima sessão sejam presentes ao Corpo Legisl ativo os balanços deta lhados do exercício de 1895 e anteriores.
Ao art. 3° - accrescente-se: - .§ - Realisado o resgate do
papel-moeda incon vertível, ou antes, si ·assim entender o Governo,
será permittido a todo o estabelecimento bancaria emitti.1· notas no
portador, Llma vez que se obrigue o Banco Emissor a trocal-as immediatamente, sempre que assim o exigir o portador, por moeda nacional ou por títulos ele qualquer estabelecimento de credito nacional ou estrangeiro, que o mesmo portador acceitar e cleven<lo cada
bnnqueiro e, no caso de sociedades a11011ymas, todos os d'i rcctol'es te1·
como fazendo parte do fundo responsavel do Bauco t,oda a sua fortuna
e haveres p articulares·.
Sala das sessões, l de dezernbl'o ele 1896 .-BClffbosu Dima.
Supprima-se o art. '~º, relativo á autorisação ao Po der Execut.i vo
para arrendar as estradas de ferro da União.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 189 6. -Bn:áo 111ilho .
Substitua-se o art. 4° pelo seguinte:
·
"Art. 4.0 Para o fim do resgate do pa pel-moecla, de conformidade com a lei ele 11 de setembro ele 1846, e bem ~1ssirn para attendE:r
ao resgate ela ·divida extema e melhorar a situação financeil'a, é o
Governo au torisa·do a suspender todas as obras acliaveis, supprimir as
repartições que forem possíveis, taes como: Arsenaes de Guerra e ele

.....,.. 367 Marinha, alfandegas julgadas dispensaVeis, adiar a installação elas
Alfandegas, Mesas de Rendas, ultimamente exaradas, sustar emfim
a execução de todas ·as leis e reformas civis ou militares que resultem
augmento de despeza publica, reduzir o excessivo pessoal de todas as
repartições publicas, suspender o pagamento de gratificações em duplicata, reduzir os quadros da força armada, de accôrdo copi o contingente actualmente existente e finalmente, ·depois de esgotados os
recursos constantes das precedentes autorisações, a arrendar, mediante
concurrencia publica, as estradas de ferro da União, devendo attr:mdcr : (o mais como está no projecto ) .
Sala das sessões, 2 ele dezembro ele 1896. - Gu-pertino de 81·qu&ira . "

Substitua-se o art. 4° pelo seguinte:
Ai't . 4 . ° Fica o Governo autorisado a effectuar no exterior,
operações de credito como julgar acertado e pela fórma que eu teucler
mais conveniente aos interesses nacionaes.
Sala {las sessões, 2 de ·dezembro ele 1896. - Coelho Cintrci.
Para o caso ele passar o a1'.t. 4° - Em vez ele : - par.a o fim ele
l'Bsgate do papel-moeda, de conformicl ade com a lei ele 11 de setembro ele 1846 - cliga1se: - para o fim elo resgate da divida interna fundac~a, tanto em ouro como em papel, tanto quanto sej a possivel - e o
mais como se segue .
Sala das sessões, 1 de dezembro ele 1896 . - Chagas Lobrkto. - Vaz
de M. ello . - La1udnlpho de 1J!f.a..gavhães. - João Luiz. - }.![ onteiro rk
Ba1·ros. - João P.enlido.
L eonel P.ilho. - 11lvaro B otelho . - Ü'(trlos
elas Chagas. - Costa 1111.achaifo. - Fortes J-imqiieira . - -Pam'izo Cavc~lcanti. Ccmipolina.
Ao art. 4° - accrescente-se: - §: - Fica revogado o art. lº da lei
ele 11 de setembro de 1846, para o fim ele passar o padrão monetari o a ser regulado pela equivalencia de 24 dinheiros sterlinos por 1$,
segundo o preço de 4$500 por oitmna de ouro de 22 quilates.
Sala das sessões, 1 ele dezembro de 1896. - Barbosa Liuia.
Ao art. 4° n . 2: - depois ela pa1avra tarifas - accrescente-se qllc serão deduzidas de 50 % para o material destinado a abastecirnen to de agua potavel e saneamento d[cS localidades servidas pelas estradas, quandó tr anspor"ado por co111Ja das municipalidades ; depois
da p'a lavra preferencia - accrescente-se - em igualdade de condições
e o mais como está.
Salas das sessõe:s, J. de dezembr o ele 1896. - Pmncisco Veiga.
Accrescente-se - O prazo do arrendamento das estradas de ferro
não execederá de 30 annos .
Os empregados. publicos federaes ou etadoaes, viaj-ando em eer·
Yi•' o. ºllil >" bag-a1rnns e quaesquer cargas cléspachadas pela União 011
pelos Estados servidos pelas elitas estradas terão o abatimento ele 2!) %
oas tarifas cm vigor.
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a) As tropas regulares ou civis, suas bagagens e quaesquer cargas
ele gu er ra terão a reducção de 50 % dais ditas tarifas.
Sala elas sessões, 1 de dezembro de 189 6. - José Be•v'ilwqua.
Onde convier - Tres quartas partes do pessoal elos empregados da
Estrada de Ferro Central do Brazil serão nacionaes.
·Sala das sessões, 2 de dezembro <le 1896. - França Oarval'ho
Onde se lê - arrend·amento de estradas de ferro, escreva-se: arrnndamento ou venda <le estradas de ferro .
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896. - B·iwno de Andrail:a.
Ao art. 4° - a.ccrescente: §: - E' o Governo Federal igualmente autorisado a entender-se com o governo dos Estados para o
fim de passar a estes, sem indemuisação, as estradas de ferro· nacionaes
situadas nos territorios das mesmos E stados, á conta ·dos quaes conerão, a ·d atar dessa transferencia, as despezas de custeio e coustrucção
dessas ferro-vias, . cessando desde então não só as responsabilidades
como toda e qualquer ingerencia da União em taes obi'as publicas.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Barbosa Lirna.
No caso do arrendamento da Central do Brazil, em virtude do artigo 4°, constituirá uma clausula do contracto, o ·s eguinte:
Os arrendat·a rios (ou arrendatal'Ío) se obrigarão a executar, no
mínimo prazo possível, as obras projectadas na estação de Lafayetie e
a levar um ramal desta estação á cidade do Piranga.
Sala das sessões, 2 ele dezembro de 1896. - · Camipoknu. - A lmeida Gomes. - Landulpho ãe Magalhães. - Gonr;,alves Ram'Os. -CarvaJJ..o Mour·ã.o. - Pamizo Cavalcanti: - Jlfont!firo de Bar1·ob'. - Portes
Junqueim.. - JVIe:.d'6>i.ros e A.lb11,q1Le-1·qwe. - V'iaz de Mello.
.'llvwro Botelho. - Ji'lavio de A!raujo . - Chaga;S Lob'ato.
Accrescente-se onde conviC'l· - São respeitados os ·d ireitos dos empregados ela Estrada de F erro Central do Brazil. a reforma, a aposentadoria, etc., garantidos pelo decreto n. 221, ele 26 de fevereiro de 1890.
- França Caxrvalho.
Accrescente-se onde convier - O pessoal jol'1!aleiro da Estrada de
Feuo Central do Brazil, não poderá ser despedido sinão der.ois de um
anno, contado da -ag.signatura do respectivo contracto de arrendamento.
Sal·a elas E'essões, 2 de dezembro de 1896. - F'trança Carvalho.
Accrescente-se onde convier:
Art. Em tempo algum poderá .deixar de haver nas estradas arrendadas menos de nove decimos de pessoal nacional.
Sala <las sessões, 2 de dezembro de 1896 . - M erleiros e Albuque1'qiie. - Oscar Gocloy.
Art. O arrendamento será pelo prazo maximo de 33 anno s.
Accrescente-se como clausula expresta:
Ar t. O arrendatario conservará o pessoal actua] , com os vencirr\entos não inferiores aos que ora tem.
Sala. das sessões, 2 de dezembro ele 1896. -- JVIeilieiros e Albuqiierque.
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No caso de ser approV'ado o art. 4° e de ser arrendada a Estrada
de F erro Central do Brazil - uccrasceute-se: o arrendatarío se obrigará a concluir as , obras iniciadas nos prolongamentos <la linha do
centro e do ramal de Ouro Preto a Marianna e dar em trafego essas
linhas no menor prazo possível, a contar da data do arrendamento.
Sala 9.as sessões, 2 de dezembro de 1896. - Landtdpho de Magalhães. - A'lmeida Gomes. - Canipolina. - Rodolpho Abreu.. - Vaz
de 111 ello. - Al"tmro Bof>t,lho. --- Oar'va1lho .ilfom·fo. - fifondJe'iro de B;i1·ros. - Lamiounierr Godofrcd'O. - Valllad:ares. - Paraizo Cavalcianti.
-GonçalvtJ,s Ramos.-Arthur To rrap.-Chag'(J,S Lobato.-Cm·los das
Chagas . - Fm·tes Junqtuúra . - Flavio de A1uujo. - Mede-iras e Albuquerque. - B1•icio Filho. - Gtz.ldino Loreto.
Não me conformo com as considerações do parecer ela maioria,
que a meu ver, não consulta os internsses nacio1racs, nem dá providencias que a:s circurnstancias de momento exigem.
V!oto do S1·. PauSi as medidas consagradas nos artigos do
Jin·o de Souza
projecto da Commissão satisfazem as cxigencias <lo Governo não deveria a Oommissão crear
difficulclacles á sua adopção.
Nem tão pouco se justificaria o procedimento de sua maioria,
rep_ellinclo taes medidas apezar de aconselhadas pelo mesmo Governo.
Ora, as medidas contidas nos dispositivos do projecto em questão,
com a autorisação contida na emenda, que aQn'esenfoi, são as m<esmas
rnerl;i,ébJ,S p:ed~das pelo G-overno e que a maioria da Commissão, em sua
sabedoria, entendeu dever rejcital' por motivos que julgou natrioticos.
Com effeito, depois de ouvido o Governo, teve a Cornmissão informações tendentes a justificar taes medidas; muitos de seus membros
acceitariam essas medidas e subscreveriam o projecto se não ficasse,
pelo debate travado no seio da Commissão, patente a inexequibilidade
da medida ora proposta - o a11rendamento on empresli11io, sob garantia
das rendas doa Central.
Mas sem que se houvesse converti do essa medida cm projecto de lei
teve a Cornmissão de ceder á pressão ela s consiuerações adduzidas por seus prin cipaes membros e resolver-se a acceitar as medidas
que foram contempladas no projecto de Receita .
Essas emendas foram repcllidas pela Commissão de Finançns do
Senado, que, seja dito de passagem, procedeu de modo pouco lisonjeiro ao melindre governamental, para dar lagar á acceitação elas idéas
do presente projecto, que ei·am, em synthese, as mesmas que haviam
sido submettidas á delibel'acão da Commissão.
Si, pois, são necessari~.s taes medidas, devemos conceclel-as tão
amplamente, quanto fôra solicitado pelo Governo de então, embora
envolva essa autorisação a possibilidade de contrahir o Governo um
emprestimo, sob garantia das rendas das ferro-vias da União.
IJor menos vantajosa que fo!tse essa operação de credito, seria pre-
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fe rível ú alienação de proprios nacionaes nas con~ições que se pretende.
.
Arrend~r nossas estradas de ferro por 50 annos, nas condições propostas, importa o mesmo que alienal-as. Ba,sta notar que muitas das
concessões outorgadas pelos Governos da Nação, e em via de exploração, gozam apenas do prazo de 60 annos, consagrando-se nos respectiYos contractos a reversão ao domínio nacional, para se avaliar da inconveniencia da medida proposta.
Demonstrada, pelos irrespondiveis argumentos adduzi dos no debate, a inconveniencia da medida, resta á commissão manter sua primeira deliberação e outorgar ao Governo meios de conjurar a unnunciada crise com a promptidão que o caso exigir.
'
Si a crise é de tal ordem que póde esperar seis mezes ou mais,
fo rçoso é confessar que não é ella digna dos sacrifícios que se exigem
do Con gresso Nacion al .
Com effeito : si tem de haver concurrencia, apresentação ele propostas, escolh a da mais conveniente, etc . , o prazo de seis mezes é dimimlt'o; porqu anto o Governo, agindo com seu provado patriotismo,
terá. de provocar a maior publicidade uas praças européas., para melhores vantagens obter.
Não é, pois, acreditavel que se pretendu, voi· ti'io moroso proc-esso
conjurar uma crise que se diz cm período agudo.
O proprio e illustrado relator do parecer ela maioria da Oommissão confessou, em seu discurso, ainda hontem proferido, que:
" Talvez que com isto o Governo })Ossa prescindir do arrenda1uento, que vota ~eira não deixar o Goverrno do seu paiz deS'armado."
Ora , o plano de economias traçado pelo Govemo, em continuação
da criteri osa administração que substituiu, vae achando echo entre os
1uzéros do Congresso, que já o approvou. Por consequencia, desnecessaria se torna a medida proposta no art' . 4°, como se deduz do que
allcga o pro prio e illustre relator.
N em merecia que se alarma sse a c1asse conservadora da sociedade, com programma fallivel, quando outras medidas são acceitas
com melhorns e mais promptos resultados .
Si é necessario não se encerrar o Congresso sem ·deixar o Governo
armado ·dos meios convenientes para agir, em dadas emergencias, não
é caso ele ser rejeitada a emenda substitutiva que apresentei ao art. 4° .
Nem h a rnceiar da patriotica correcção do Governo, quando vemos
á testa da pasta da Fazenda o honrado cid adão que a Republica admira e applaude por seu alto patriotismo - para denegar-lhe medida
tão ampla como é mister -n as cir cumstancias actuaes ..
As questões, que se teem debatido entre os que condemnam o Estado como administrador de seu s caminhos de fe rro, e aquelles que
entendem dever essa administração continuar a seu cargo, são demasiadas e complexas para serem tratadas em voto vencido . Mas sem
ir buscar exemplos nos paizes cul tos, basta lan ça r uma vista ret;.ospe-
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ctiva, sobre as administrações particulares de nossas ferro-vias do
systema tão preconisado para se ver a penosa situação de todas ellas;
e que annualrnente gTavam o Thesouro da União com avultadissimas
sommas, a excepção desta infeliz regn1 é tão pequena que não merese
menção.
Julgo, portanto, que o projecto emendado, corno proponho, estando de accôrdo com o que foi anteriormente pedido á Commissão, me1110.r consulta a situação de momento, dando ao Governo todos os meios
de que carece para agir contra a crise que se quer combater.
Estou tambem de inteiro accôrdo com o meu collega Dr. Belisario,
quanto á acceitação <la seguinte emenda, que bem consulta os interesses
da União, tornando dependente {lo Congresso o accôrdo que se hournr
de fa zer com o Banco da Republica .
Onde convier: - O Governo, antes de pôr em execução o accôrdo
com o Banco do Brazil, a que se refe re o art. 2°, o sujeitará ao referend·u m do Congresso, na sua primeira reu nião.
·
S. R. - Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - Pa.iilino de
801.iza J uni·or.
Pelos motivos expostos ·divirjo de meus illustres collegas, aconselhando á Carnara a acceitação das emendas propostas por melhor consultarem os inter0sses do Thesouro da União. - Ooellho Cintn:i.

SESSÃO DE 4 DE DEZEMBRO

O S r. João Lopes (p elei ordem) requer prefcrencia na Yotaçúo
parv o projecto n . 100 C, de 1896.
Consultada, a. Camara. concede a preferenci a.
v101ta;ção
pedida .
.E' annunciada ·a. votação da emenda. do Sr.
J ofio Lopes, ao a.rt. 2° do project.o n. 100 C, de 1896.
Em seguida é posta a votos e approvada a seO'uinte
emenda do
0
Sr. João Lopr~ :
~'i..o art. 2° - depois da p_a.lavra debito accrescente-se
pelo
recebimento de bens e J?l'Opnedades que possam ser uteis a.o serviço publi co .
E' ta.mbem approvada. n seguinte sub-emenda da commissão:
Podendo adquir ir, por encontro de contas, ben s <" propriedn eles
que possam ser uteis ao serviço publico.
E' .annunciada a votação da emenda dos Srs. Gonrnlrns R amos
e outro, substitutiva. do art. 2° do projecto n. 100 B, ele iSD6.
O S r. Gonçalves IR.amos (pela ordem, ) pede a retira.da da sua
emenda substitutiva ao art. 2° do projecto, visto como acha-se com-
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prehen<li<la a sua materia na emenda do Sr. João Lopes e sub-enumda
<la Commissão de Orçamento, que acabam de ser approvadas.
O Sn. J<ti.o Lon::s -

Apoiado. E' verdade.

O Sr. Nil o .Peçanha (pela ordem) - Corno signatario da emenda substitutiva, declara-se de accôrdo com o pedido do Sr. Gonçalves
H.amos, pe}as mesmas razões.
Consultada, a Carnara concede a retirada pedida.
·Em seguida são successivamente postas a votos e ·rejeitadas as
emendas offerecidas ao projecto n. 100 B, de 1896, pelos Srs. Paulino
de Souza Junior, Barbosa Lima, Bricio Filho, Cupertino de Siqueira, Coelho Cintra, Chagas Lobato e outros; Barbosa Lima, Francisco
Veiga, José Bevilaqua, França Carvalho, Bueno de Andrada, Barbosa Lima, Campolina e outros; as dos Srs. França Carvalho, Medeiros e Albuquerque, Lanclulpho de Magalhães e outros.
E' approvado, assim emendado, em 3ª ·discussão e enviado á
Com missão de Redacção, o seguinte projecto:

O Congresso Nacion al decreta :
Art. 1.° Fica o Govel'llo autorisado a assumir a responsabilidade
exclusiva dos bilhetes bancarias actualmente em circulação, passau<lo
a pertencer-lhe os lastros depositados em garantia dos mesmos bilhetes, e revogado o art. 6° ela lei n. 183 C, de 23 de setembro de
1893.
§ 1. 0 Realisada a encampação, fica extincta a facul.cladc emissora
concedida a instituições bancarias, por leis anteriores, e concentrada
no Banco da Republica do Brazil, bem assim o direito exclusivo de
emissão <le notas ao portador, conferido ao mesmo banco pelo art. 15
da citada lei .
§ 2. 0 O Governo substituirá tambem. os bilhetes bancarios ora
em circulação, por notas elo Thesouro Nacional. Pelas mesmas notas
serão substituidos, á proporção que forem recebidos nas e~t.ações publicas, os bon11s do Banco da R epublica, cuja emissão fica estricta1nente limitada á somma já realisada de 80. 000 :000$000 .
Art.. 2.º Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo com o
banco para a reducção ou liquidação de seu debito, d-ando-lhe prazo
razoavel, e para a revi são ele seus estatutos, pondo-os de accôrclo coro
o rcgimen da presente lei, e fazendo nelles as modificações que julgar convenientes.
Art. 3. 0 O Governo procederá gradualmente ao resgate do papel-moeda com os seguintes recursos:
a) pToducto da venda de um terço, pelo menos, das apolices
actualrnente existentes no Thesouro, provenientes de lastros das emis~Õf.S bancarias;
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b) ·prestações com que o Banco da Republica entrnr para pagamento de sua divida ao Thesouro, na fórma e con<lições que, de accôrdo com o mesmo banco, forem combinadas para este effoito, inclusive a amo·r tisação e os juros que, na fórma do art. 10 .da lei citada,
vencerem o·s bonus convertidos;
e) saldos que se verificarem annualmente no orçamento.
Art. 4. 0 Para o fim do resgate do papel-moeda, de conformidade
com a lei de 11 de setembro de 1846, e be:n as~im para att.ender
ao resgate da divida externa e melhorar a situação financ.eir.a, é o
Governo autorisado a arrendar, mediante concurrencia publica, as
estradas de ferro da União, devendo attender:
1", ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal;
2°, ás tarifas, á conservação, melhoramento, prolongamento e 1·amaes das estradas arrendadas, dando ao n.rrendatario respectivo preferencia para a concessão desses prolongamentos e ramaes. Nestas
concessões deverá ainda o Governo attender á uniformisação de bitola
e ao desenvolvimento ela capacidade elas linhas;
3°, á fiscalisação por parte da administnição publica, sendo o
arrendatario obrigado a entrar para o Thesouro com a quantia que
·
fô r estipulada para esse serviço;
4°, ao preçci do arrendamento, que deverá ser pago cm ouro, de
uma só vez ou em prestações, tendo-se ·e m vista a· muda bruta da
respectivl.l, estrada;
5°, á condição de ser o .arrenelatario, particular ou empreza, obrigado a responder no fôro da Capital Federal, devendo para esse fim
ter ahi rnpresentante com plenos poderes, quando o seu ·domicilio ou
séele não fôr em territorio brazileiro;
6°, ao direito que será resalvaclo ao Governo de toma r parte das
linhas temporal'iamcnte, e mediante indemnisação, quando a ordem
publica assim o exigir. A indemnisação, neste caso, não seriÍ. supeTior
á média da receita liquida no ultimo quinqucnnio que preceder ií.
posse. Si esta tiver logar dentro do primeiro triennio do arrendameuto, o Governo entra rá cm accô r do com o nrrendatario para a fixação
ela indemnisação;
r
1°, á caução parn garantia da execução elo contracto; ás multas
em caso de infracção, aos casos de rescisão e íl.O direito de encampa·
çâo por parte da União, antes do termo do arrendamento .
Art. 5.0 E' o Governo aut01·isado, urna vez realisada a operação
do arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro, ao
cambio do dia, os direitos ele importação.

o s 'r. João Lo pe'S (pela. ordem) requer dispensa da impressão da
Redacção final do projecto n. 100 B, de 1896; para que a Camara
possa tomar clella conhecimento logo que fôr presente á Mesa.
1
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O Sr. P res idente - Achand o-s~ sob re a Mesa a Redaccão forn l
a que se refere o nobre deputado, vou immedi atamente suj~ital-a a
votos .
Em seguida é sem ·debate approvada a seguinte redacção- final :

R.edacção final da em~encla substitutiva, tla . 0"iarnara dos Depiitad;os, ao
projecto n. 100, deste anno, do Seniad;o, qiM determina que o Th esouro Nacional assuma a responsab,ilidade dos ·bilhetes biamearias
em circu.la.çãio e 1·egii~a a siibsbituiçcío des f,e.s e o resgate ·do p.apelrnioeda
O Congresso Nacional ·decreta :
Art. 1.° F ica o Governo aut.oúsa{lo .a assumir a responsabilidade
exclusiva dos bilhetes bancarias actualmente em cir cul ação, p assando
a pertencer-lhe os lastros depositados em gar antia
Redacção final elos mesmos bilhetes, e revogado o art. 6° da lei
n. 1 3 O, de 23 de setembro de 1893 .
§ l .º Rea li sada a encampação, fica extincta a
fac uldade_ emissor a, concedida a instituições bancarias por leis anteriores e concentr ada no Banco da Republica do Brazil ; bem assim
o direito exclusivo de emissão de not.as ao portador, conferido ao mesmo Banco pelo art. 15 da citada lei.
§ 2. O Governo substituirá tambem os bilhetes . bancar ias, ora
em circulação, por notas elo Thesouro Nacional. P elas mesmas notas
sedo subs l;itu id os, á proporção que fornrn recebidos nas estações publicas, os •bonus elo Banco da H.epublica, cuj a enússão fica strictamente
limitada á somma já realisada de 80 . 000 :000$000 .
Art. 2.° Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo com o
Banco para a reducção ou liquidação de seu debito dando-lhe prazo
razoavel, e par.a . a revisão de seus estatutos, pondo-os de accôrdo com
o regimen ela presente lei, e fazendo nelles as modifi cações que julgar
convnientes .
Art. 3. 0 O Governo procederá grndualmente ao i:esgate do papelmoeda com os seguintes recursos:
a) producto da venda de um terço, pelo menos, das apolices
actualmente exist.en tes no Thesouro, provenientes de lastros das emissõês bancarias ;
b) prestações com que o Banco da Republica entrar par a pagamento .de sua divida ao Thesouro, na fórma e condições que, de accôr do com o mesmo Banco, forem combinadas para este cffeito, inclusive a amor tisação e os jmos que na fórrna do art. 10 ela lei citada
rencerem os bonus convertidos;
e) sald os que se verifica rem annualmente no or çamento .
. Art. 4.0 Para o fim do resgate do papel-moeda de conformiel.aele
com a lei de 11 .ele setembro de 1846, e bem a~sim para attender ao
0
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resg·ate da divida externa e melhorar a situação financeira, é o Governo mitorisado a arrendar estradas de feno da União, devendo attenclcr:

1º, ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal;

2º, ás tarifas, á conse!rv1*Ção1 melho1•ameinto, profo,ngamento e
ramaes das estra1das arrendada·s, ·dando ao .ai·re1ndatario respectivo
preferencia para a concessão desses prolongamentos e ramaes. Nestas
concessões deverá inda o Governo attender á uniformisação de bitola
e ao desenvolvimento da capacidade das linhas;
3°, á fiscalisação por parte da administração publica, sendo o
arrendatario obrigado 'ª entrar para o Thesouro com a quantia que
fôr estipulada irnra esse serviço;
4°, ao preço do arrendamento, que deverá ser pago em ouro de
uma só vez, -ou em prestações, tendo-se em vista a renda bruta da respectiva esti,ada;
. 5°, á condição de ser o arrendatario, particular ou empreza, obrigado a responder no fôro da Capital Federal, devendo para esse fim
ter ahi representante com plenos poderes, quando o seu domicilio ou
séde não fôr em territorio ·b razileiro;
6°, ao direito que será resalvado ao Governo de tomar posse das
linhas temporariamente, e .rn:ad~ante :imdemn'isação1 quando a ior-'
dem publica assim o exigir. A indemnisação neste caso não será superior á media da receita liquida no ultimo quinquennio que preceder á posse. Si esta tiver logar dentro do primeiro triennio do arrendamento, o Governo entrará em accôrdo com o arrendatario para a
fixação da. indemnisação.
7°, á caução para garantia da execução do contracto; ás multas
em caso de infracção, aos casos de rescisão e ao direito de encampação por parte da União, antes do termo do arrendamento.
Art. 5. 0 E' o Governo autJorisado - uma vez realisada a operação do arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro,
ao cambio do· dia, os ·d ireitos de importação.
Art. 6. 0 São revogadas as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 4 de dezembro de 1896. - Pa!mnhos Montenegro. - Theotowio de B'l'iho.
O Sr, Pre.s hhmte -

O projecto vae ser enviado ao Senado.

NOTA
P,l!\OJ EC1'0 N. 17

E m 6 d-e De~mbro erd1n em discwMifo u.nica a p1·op0Srição n. 83
emen.ilando o projecto n. 17 do Senado. F~lam os s,,... Oiticica, Sevierino Vieira, R~ e Silva, Coelho Rodrigues, Joaquim Pernambuco .
E' encerrada. Em 7 procede-se á v·otação nominal a requierirwento do
Sr. F enw,ndo Lobo. O siibstifotivo da Gamara é approvado. E na
rrnesma sessão é approvada a redacção firw.l.
O projecto é en'liiado á sancção .

SENADO FEDERAL

SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO
Discussão unica da proposição da Oaruara dos Deputados n. 83,
de 1896, emendando o projecto do Senado n. 17, de 1896, determinando que o Thesouro Federal assuma a responsaDisc. unico da bitidade dos bilhetes bancarias em circulação e
prop~.Jçáo
regulando a substituição destes e o resgate do
·papel-moeda.

O Sr. Leite e Oi,t idca diz não pretender ·discutir a emenda substitutiva da Oamara, mesmo porque o Senado não tem o direito de
emendal-a.
O orador sente que se autorise o. Governo a demittir de si o melhor proprio da nação.
Do modo pelp qual se <lá a autorisação, ella é ma.is operação administrativa que financeira, por não chegar a ser base para um pla110
financeiro.
O orador attribue os deficiOs financeiros ·da Central do Brazil ás
suas más administraÇões.
Tendo um chefe competente, como hoje, dará saldo e não defic·i t.
O orador <lá de barato ·que o Governo possa concluir a operação
financeira sobre o anendamento da Central. No momento actual o
orador não crê que o Governo o faça de accôrdo com o projecto, não
acredita que consiga capitaes como base de operações financeiras para.
resgatar o papel-moeda nos termos do projecto, ou o Governo fará o
arrendamento por preço conveniente a especuladores, ou o Governo
tomará o arrendamento !30mo base da operação para o resgate <lo
papel-moeda, e o orador decfara a.o Senado que nutre receio, quasi
convicção, que para este fim, com este effeito, o Governo não achará
quem empreste, porquanto a operação daria resultados negativos para
o resgate de papel-mooda pelo modo consagrado no projecto; diz mais,
a operação daria resultados prejudiciaes ao paiz, au.torisando-se o resgate do papel-moeda tal qual ,se o consagra no projecto.
O orador passa a demonstral-o com a eloquencia <los algarismos
e faz sobre o assumpto detidas considerações, declarando que as suas
palavras servem apenas de protesto á maneira pela qual o projecto
se acha redigido.

O orador termina dizendo votar pelas medidas propostas, embora
descreia da sua efficacia, por querer demonstrar, ainda uma vez, que
seremos obrigados a resgatar o papel-moeda deprec~ado, não pelo ;ieu
valor possivel, mas pelo seu valor real, papel emitt1do sem garantias,
emittido fraudulentamente contra a lei .

O Sr. Severino Vieira diz ter necessidade de externar em breves
palavras o seu modo de pensar em relação ao assumpto, aproveitando
o ensejo para dar ligeira resposta ao honrado Senador por Ala-gôas.
O orador não considem absolutamente o exito do arrendamento
filiado ao resgate de papel-moeda.
No sentir do orador, maior ou menor vantagem offerecerá o arrendamento, segundo as probabilidades de exito de quem se ' propuzer
a arrendar as estradas de ferro da União.
O orador considera o arrendamento sob o ponto de vista administrativo. o arrendamento sob este ponto de vista produzirá bons
resultados, produzindo tambem um resultado financeiro, qual o de
trazer a economia das despezas aib sorvidas em avultados deficits na
administração dos serviços das egtra,das de ferro .
o orador passa a fazer varias considerações sobre o plano financeiro do honrado Senador por Alagôas e termina declarando ter sido
intuito seu apenas fundamentar, em poucas palavras, o voto que p~
tende dar em favor do substitutivo da Camara dos Deputados .
O Sr. Rosa e Silva diz que inicia o debate, lamentando que assumpto de tanta magnitude fosse submettido á ·discussão e á deliberação do Congresso á ultima hora, de afogadilho, não permitiindo assim
serem devidamente ponderados os altos interesses nacionaes em jogo
ua questão. O orador confessa com certo pezar n:Í.Q lhe parecer constitucional o processo adoptado nesse projecto.
O proces..."<>, que produz semelhante resultado, não é constitucional,
insiste. Na hypothese, a proposição <lo arrendamento das estradas de
ferro envolve questão capital, e como justificar a filiação de tal medida a outra de nat1neza differente ? E quando se considera que tão
~rave proposição é hoje submettida ao Senado em uma só discussão,
de afogadilho, independente de parecei-es de commissões do Senado,
não é licito deixar de condemnar energicamente a resolução sujeita e
que tende não menos do que a sacrificar sem menor exame o patrimonio que nos legaram as gerações anteriores.
A .situação financeira é, sem duvida, grave, mas não desesperadora . Os grandes recursos -do paiz se desenvolvem cada dia, o Brazil
tem feito face a todas as suas despezas e em tal conjunctura, em preaença de uma crise simplesmente pecuniaria, não é ~em duvida conveniente operar o arrendamento proposto.
Ora, este, ou si não fará, ou carecerá ao menos de seis mezes,
para sua realisação. Tudo faz suppôr, entretanto, que a situacão do
p1riz melhorará consideravelmente durante o periodo alludido. ,

· Entende opportuno declarar que se não deixa guiar nesta questão
eomo em todas as outras pelo espírito do bairrismo - é acirp.a de tudo
brazileiro e representante do paiz. Eis porque não hesita em acreditar
na prosperidade das estradas de ferro, prosperidade preconisada pelo
honrado Senador por S . Paulo, prosperidade, finalmente, que elle
orador reconhece com o mais vivo prawr. A medida proposta não
affocta em Q'.eral as estradas de ferro de S. Paulo, cujo progresso não
póde em tal caso constituir elemento de estu do comparativo sobre as
outras vias de communicação.
O arrendamento proposto é o monopolio do transporte confiado a
syndicatos estrangeiros.
A proposição, o orador ousa dizel-o, não é patriotica, não é brn. zileira.
O arrendamento é a paralysação do desenvolvimento das estradas
de ferro por 50 ou 90 annos.
Os syndicatos não teem interesse algum em continuar ou construir
ramaes de estra das de ferro, d11 mesma fórma que o inquilino não repara .fundamentalmente o pi-cdio . arrendado.
Nenhum receio inspira-lhe a introducção do capital estrangeiro.
teme, sim, a administracão de syndicatos anti-nacionaes, a que se terá
d" entregar atado de pés e mãos o futuro dn producção do sólo bi·azileiro.
O arrendamento é, indubitavelmente, uma medida fatal.
Sem fallar da miseria, a que vão ser arrojadas cent~nas de familias, cujos chefes vão haurir meios de subsístencia nos P.rnprogos,
que exercem na Central, a verdade é que a engenharia brazileíra vae
ser sacrificada em proveito de profissionaes estrangeiros, soffrendo
dest'arte não só em seu orgulho scientifico, assaz legitimo, mas ainda
nos seus interesses nacionaes, ou mais íntimos.
Demais, accresoonta o orador, poder-se-ha pretender que em caso
de üommoção interior ao G-Overno seja licito assumir de prompto a
administração e custeio das estradas de ferro, servidas estas por pessoal
estrangeiro ?
O arrendamento, termina o orador, é um retardamento do pro- '
gresso economico do Brazil, é a mais for rri;rl<>vel ameaça ás instituições
republicanas. ·
O Sr. Coelho Rodrigues pretendia apenas justificar em breves
palavras o seu voto em favor da medida proposta, mas a consideração
que lhe merece o i1lustre Senador por Pernambuco compelle-o a alongar o plano, que se havia traçado.
Lamentou o Sr. Senador, que o prece:deu na tribuna, que tarde e
nos ultimos dias de uma ultima prorogação da sessão legislativa fosse
sujeito a exame tão grave e importante assumpt.o.

Tem razão S . Ex., mas não a tem para .extranhar o caso. Des·
graçadamente no Congresso do Brazil as questões mais importantes
são discu tidas tarde e a más horas .
I sto tem acontecido, acontece e acontecerá infelizmente. Depois,
o Governo actual assumiu inopinadamente a administração ·do paiz,
e o plano de cuja execução se trata não podia ser anterior á sua posse,
nem _podia deixar de ser urgente pela propria urgencia .de tempo.
Reconhece que não se trata de ·uma emenda como bem observou
o Sr . Senador por Pernambuco. Mas a jurisprudencia está feita, e é
uma regra de hermeneutica que o melhOl' interprete das leis é o
costume .
·
Ambas as Casas do Congresso se julgam autorisadas não só a corrigir, addiccionar e supprimir idéas contidas ou articuladas nos projectos da outra, como substituil-as .
O Senado não póde atirar a primeira pedra, nem a Camara póde
fazel-o em tal assumpto. Si vicio ha, como é notorio, as duas Casas
teem incorrido nelle .
·
Quanto ao arrendamento pretendeu o honrado. Senador por Pernambuco que os arrendatarios lucrariam muito e esses luc1·os sahiriam
triplicados da algibeira dos contribuintes.
E' possível, mas os contribuintes ganharão mais, continua o ora·
dor, tendo o serviço earo, mas bem feito, o que seguramente não acontece actualmente em todas as Estradas de Ferro do Brazil.
E' pro-q-ado que a industria do Estado, em geral, não serve bem .
Nenhuma razão aconselha sua conservação : e si o interesse particular é e sempre foi mais intelligente e mais diligente do que qualquer Governo, é dever deste, em beneficio do povo, renunciar á funcção que exerce.
Refere-se á necessidade de vias de communicação e facilidade de
transportes para que se manifeste e desenvolva p<n' todo o paiz a
vida economica ; e indica como seria facil a construcção de estradas,
de pequena extensão, ligando varios rios, e aproveitando ao progresso
do paiz, que não tem sido ajudado pelas grandes vias, sempre mal
administradas, e produzindo encargos em vez de beneficios.
O orador pronuncia-se contra o imposto do ouro, e votaria contra
elle, si pudesse separal-o das outras medidas do projecto. Tambem,
si pud-'.lsse, mandaria uma emenda á Mesa, autorisando o Governo a
vender, em vez de arrendar, a Estrada de Fel'l'o Central; mas, não
podendo conseguir o melhor, contenta-se com o bom, .e votará pelo
projecto .

O Sr. Joaquim Pe.r·nambuco - Sr. Presidente, ·mal pensava
ter de pronunciar-me hoje relativamente á proposição em discussão .
Si tenho medo da tribuna para discutir assumlJ tOsi de menor
valia, muito mais o sinto, intromettendo-me em uma questão difficil
e de tanta Il10nta.

Mas, engenheiro, julgo-me obrigado a justificar o voto que terei
de dar em divergencia com o discul'so <lo digno companlaeiro de re·
presentação que ha pouco tão bl'ilhantemente discorreu sobre as medidas que envolvem o arrendamento das estradas de ferro da União.
Fal-o-hei em poucas palavras, porque já luminoso debate esclarnceu na outra Camara a questão que nos preoccupa neste momento .
:AJli foram proferidos magníficos discursos por distinctos profissionaes. Pró e contra foram citados factos, opiniões e algarismos.
Nenhum argumento novo poderia eu trazer agora em favor do
meu modo de pensar. Reproduzir o que já foi dito seria repetii· aquillo
que naturalmente os honrados Senadores já leram .
Entretanto, seja-me Jicito accrescentar ainda, que os algarismos
dotados de toda rigidez, quando isolados, offerecem grande elasticidade, quando em grupos.
Nos parlamentos muitas vezes são elles invocados .em sentidos
oppostos por sustentadores e adversarios de um mesmo projecto.
Não tenho, pois, céga confiança nas cifras mais ou menos habilmente manejadas conforme a convicção dos oradores .
Quantas vezes sobre o problema do livre cambio, que precisa da
maior clareza, porque interessa muito de perto á riqueza das ·nações,
nos <li.cursos de Rouher e de Thiers não appareceram ellas com significações differentes !
Na Allemanha, na ·R ussia, na França e em outros paizes perfeitamente militarisados, as estradas de ferro podem pertencer ao Estado,
sendo por este custeadas. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde
não só a liberdade como a actividade individual gosam da maior expansão, as estradas de fe1·ro são e devem ser particulares.
·
O SR. LEITE E ÜITJCICA - Onde não ha o problema político.
O SR. JoAQUIM PERNAMnuco - Si ao vapor applicado á locomo·
ç.ão terrestre e maritima devem as nações modernas o rapido desenvolvimento da sua producção e riqueza, á iniciativa. particular, á iniciativa das sociedades livres, deve-se o principal factor do progresso.
Penso que a doutrina, sustentada pelo parecer offerecido ao
Senado a proposito da proposta Bonjeau, é a mais consentanea com
o espírito da nossa Constituição e voto pela proposição vinda da Camara, principalmente porque ao actual Governo, que me inspira toda
confiança, não quero deixar de dar o recurso reclamado para debellar
a crise financeira actual, tão frequentemente desenhada neste recinto
com as mais feias e exaggeradas côres.
Não tenho o menor receio do sebastianismo da adnrinistração particular na· Estrada de' l?eno Central do ·Brazil. ·
O capital, conservad01; em toda parte, republicano nas republicas,
monarchista nas monarchias, cosmopolita, egoísta e cauteloso, só visa
o juro remunerador, não ~oncorre nunca facilmente para qualquer
perturbação ·da ordem pu'bhca.
Ten 11 o concluído. ( M·uito bem ; nniito bein . )

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão.
Annunciada a votação, verifica-se não haver numero pal·a
votar-se.

SESSÃO DE 7 DE DEZEMBRO
Votação em discussão unica da propos1çao da O.amara dos Depu·

tad<>B, n. 83, de 1896, emendando o projecto do Senado n . 17 de 1896,

determinando que o Thesouro Federal assuma a
respúnsa:biEdade dos bi.llietels bancarios em circulação e dando outras providencias.
E' .annumjia<la a votação.

Votação

O Sr. Fernairdo Lo'bo (pela o·r dem) - Desejo, Sr. Presidente,
que V. Ex. informe, si a votação refere-se a todo o projecto ou a artigo por artigo.
O SR. PRESIDENTE - Refere-se a todo o projecto, que tem só um
artigo.
A emenda da Camara não póde ser alterada aqui; ou é approvad.a
ou é i·ejeitada.
O SR~ FERNANDO Lo:TJo - Precisava saber, porque pretendo votar a favor da reforma bancaria e contra o arrendamento das estradas de ferro da União .
O SR. PRESIDENTE - Não é permittido separar; mas V. Ex. póde
mandar uma declaracão de voto.
O SR. FERNAND~ LoBo - Si não é possível a separação, votarei
contra o projecto. E' para notar que, t~nd-0 o Senado neste mesmo
anno determinado que não se prorogasse o prazo da nacionaliaação de
nosso commercio de cO'steagem, pretenda agora com este projecto fazer
o contrario, em relação ao commercio do interior, isto . é, desnacionalisal-o .
Sendo a materia de tanta relevancia, requeiro a V . Ex. que a votação seja nominal.
Posto a votos é approvado o requerimento.
O Sr. Presidente declara que se vae proceder á chamada, devendo responder - sim - os Srs. senadores que approvarem a emenda
e - não - os que votarem em sentido contrario.
Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Joaquim
Sarment<>, Francisco Machado, Costa Azevedo, Antonio Baena, Manoel Barata, João Pedro, Cruz, Coelho Rodrigues, J . Catunda, João

Cordeiro, José Bernardo, Abdon . Mifauez, ~Jmeida Barretol. João
Neiva, Joaquim Pernambuco, João Barbalho; Rego Mello, Leite e
Oiticica, Messias de Gusmão, Rosa Junior, Severino Vieira, Domingos .Vicente, E .· W andenkolk; Thomaz Delfino, Paula Souza1 Moraes
Barros, Joaquim de Souza, Gustavo Richard, E~te \7es Junior,' Ramiro
Barcellos e Pinheiro Machado. (31) e - niio - os Srs. Lopes Troyão,
Fernando Lobo e Julio Frota. (3).
O Sr. Presidente declara que a emenda foi approvada por 31 votos, ·contra 3.
E' o projecto assim emendado, adoptado e vae ser submettido
á sancção presidencial, indo antes á Commissão de redacção.
Vêm á Mesa as seguintes !declarações de vo'tú:
Não podendo deixar de votar os meios de Governo de que trata
a proposição da Camara n. 83, de 1896, apezar de ser contrario ao
arrendamento das estradas de ferro; porque não estou convencido
de ser o serviço das mesmas estradas, para tornal-as fonte de renda,
incompatível com a publica administração, dei o sim exigido na votagão a que se procedeu.
Em 7 de dezembro de 1896. - C'o8ta Az<
wedo.
Declaro que votei contra o arrendamento da 1:1 estradas dn União '
por entender que importa esse acto grande prejuízo á nossa industria,
nossa lavoura e um: desar á engenharia brazilein1.
Em 7 de dezembro de 1896. - Esleves Jun:ior.
Declaro que votei pela proposição da Camara n. 83, de 1896,
negando, entretanto, minha approvação ao arrendamento das estradas
de ferro da 1Jnião.
Em 7 de dezembro de 1896. - Thomaz Delfino.

O Sr. lº Secretario Joaki•m Catunda (peki orcle1n) - Sr, Presidente, a illustrada Commissão de Redacção, attendendo á urgencia
do ~mpo, adiantou o seu trabalho e enviou á Mes(l a redacção final
do projecto que acaba de ser votado.
Attendendo á importancia da materia que convém ficar decidida,
tequeiro que V . Ex., na fórma do art, 153 <lo fü~gimento, consulte
ao Senado se concede urgencia para immediata discussão da redacção.
Consulta<Io,. o Senado reso'lve affirm:ativarrl;ente ..
-O Sr. .Presidente - De accôrdo com a deliberação do Senado,
fica interrompida a ordem do dia e vai ser lida e posta em discussão
a alludida redacção.
·
E' lido, posto em disc·ussão e sem debate approvado a seguinte
:i·tHlacçõ.o.

=~M=

ReélMç'im fímal t1c p"flojecto do Senado n. 17, de 1896, determ,á,'IWllUlo
que o Tke.souro Nacional ~~umirá a re."iponStal:íilida<J;e tios bilketes bamcarios emJ dirculaç<W e tYtgwlando a substit1iição clesteJs e
o re$gate do pa,peil-m-0ed.a, de accôrdo com, 1JJ enumJda siw8fituf:iva
app'Y'Ovada pela Camara do~ Deputados e acceita pelo Senado
O Congresso Nacional decreta :
Â.rt. 1.° Fica o Governo .autol'Ísado a asssumir a responsabilidade
exclusiva dos bilhetes bancarios actualmente em circulação, passando
a pertencer-lhe os lastros depositados em garanRedacçáo final tia dos mesmos bilhetes, e revogado o art. 6° da
lei n. 183 e, de 23 de setembro de 1893.
§ 1.0 Realizada a encampação, fica extincta a faculdade emissora
concedida a instituiçêi41s bancarias por leis anteriores e · concentrada
no Banco da Republica do Brazil, bem: assim o direito exclusivo de
enlissão de notas. ao portador, conferido ao mesmo Banco pelo art. 15
da citada lei.
1§
2.0 O Govemo substituirá tambem os bilhetes bancarios ora
em circulação, por notas do Thesouro Nacional. Pelas mesmas notas
serão substituídos, á proporção que forem recebidos nas estações publicas, os . bo'llAbS do Banco da Republica, cuja emissão fica strictamente limitada á sornma já realizada de 80. 000 :000$000.
Art. 2.° Fica o Governo autorisado a entrar em accôrdo com o
Banco para a reducção ou liquidação do seu debito podendo adquirir,
por encontro de contas, bens e propriedades que possam ser uteis
ao serviço publico, dando-lhe prazo razoavel, e para a revisão de
seus estatutos, pondo-os de accôrdo com o regímen da presente lei,
o fazendo nelles as modificações que julgar convenientes.
Art. 3.0 O Governo proceiderá gradualmente ao resgate do papelmoeda com os seguintes recursos:
a) producto da venda ·de um terço, pelo menos, das apolices
actualmente existentes no Thesouro, provenientes de lastros das emissõe§ bancarias;
b) prestações com que o Banco da Republica entrar para pagamento de sua divida ao Thesouro, na fórma e condições que, de accôrdo com o mesmo Hanc@, forem combinadas para este effeito, indusive a amortização e os juros que, nu fórma do art. 10 da lei citada, vencerem; os b'<Jnt4S convertidos;
e) saldos que se verüicarem annualmente. no orçamento.

A1-t. 4.<J Para o fim do resgate do papel-moeda, de conformidade
c-0m a lei de 11 de setembro de 1846, e bem assim para attender ao
r1isgate elo. divida externa e mell1ora1· ü situação finnnceirn, é o Qo-.
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verno autorisado a arrendar, mediante concurrencia publi ca, as e!'l-·
tradas de ferro da União, de-vendo attender:
1°, ao prazo do arrendamento e ás condições do pessoal;
. 2°, ál! tarifas, á conservação, melhoramento, prolongamento e ramaes das estradas arrendadas, dando ao arrendatario respectivo preferencia para a concessão desses prolongamentos e ramaes. N estas concessões deverá ainda o Governo attender ii uniformi&'lcão de bi tola e
no desenvolvimento da capacidade das linhas;
,
3°, á fiscalisação, por parte da administração publica, sendo o arrendatario obrigado a entrar para o Thesouro com n quantia que fôr
estipulada para esse serviço; ·
4°, ao preço <lo arrendamen to, que deverá ser pago em ouro,
de uma só vez ou em prestações, tendo-se em vista a renda bruta da
respectiva estrada;
5°, á condição de ser o arrendatario, part icular ou empreza, obriga do a responder no fôro da Capital Federal, devendo para esse fim
ter ahi representante com plenos poderes, quando o seu domicilio ou
sédc não fôr em territorio brazileiro;
6°, ao direito, que será resalvado ao Governo, de ·tomar posse das
linhas temporariamente, e mediante indemnisação, quando a ordem
publica assim o exigir. A indemnisação, neste caso, não será superior
ii média da receita liquida no ultimo quinqucnnio que preceder á
posse. Si esta tiver logar dentro do primeiro triennio do arrendamento, o Governo ent rará em accôrdo com o arrendntario p ara a fi xaçfto
da indemnisação ;
.
7°, á caução para. garantia da execu ção <lo contracto; ás multas
cm caso de infracção, aos casos de rescisão e ao direito de encampa.ção, por parte da União, antes do termo do arrendamento.
Art. 5.0 E' o Governo autorisado, uma vez realisada a opcr açiio
elo arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro, ao
cambio do di a, os direitos de importação.
Art. 6. 0 São revogadas as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1896. - Manoel Bar.a.ta.
- J. S. R ego 1-YI ello. - Gil Goitlart .

ANNEXOS
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RELATORIO RODRIGUES ALVES (1896)

INTR ODUCÇÃO
Sr. Presidente da Republlca
Ao assumir as funcçõ es do cargo d<e m iniatro da fazen da procurei informar -vos
sobre a extensão daa nossas responsab!JU.dades, sem procurar, s iquer, attenual-as:
aproveitando•me dos dados que pude então obter, embora i·ncompletos.
T en ho perS'erverado quanto me tem sido possivel, como orde nador da despesa,
na execução de vosso progi·amma de eco nomias, esforçando-m e para que estas se
tornem effectivas, e pro•cura ndo, p or todas as fó rmas , ac.tivar a arrecadação,
concit and o os chefes das repartições ao cumprimen to do seu dever e a uma m elhor
liscalisação doa s erviços a seu cargo.
·A situação de •Um paiz, quando violentamente perturbado por causas complexas e de profunda graividade, só se restaura pelo influxo de uma acção tena.z e
paci·ente, mns lenta e prolongada.
E' essa. a 11çã 0 da historia, conhecida de quantos acompanharam com esplrlto obsel'Vador o movimento elas crises que têm abalado n v!da economlcn e fi niwcelra dos povos em épocas diversas.
Pretender concertar em um momento erros accumulndos, que produziram no
movi-mento da circulação b r uscos abalos, e trouxeram funda de!K!onfln'Ilça ao credito do paiz, é ,grande temerldncle, sinão desconhecim ento completo das leis que
regulam fnctoa d e ta·n.t a notoriedade.
'Tambem a missão dos gover.nos cl1nmados á reparaçrw desses erros é penosa
e difflcil.
'Üs interesses diariamente contrariado,; .provocam irritaçõ es e descon tentamentos, e o .g overno tem de caminhar, s urdo aos c la mores, mns sentindo que a clnsse
elos que se julgam offencliclos busca a tocla l1ora crear uma cot·t·ente ,1., antipathia.
ou de desgosto, que torna pesado o meio em que se tem ele exercer a sua
influencia.
!Em n en hum dos departamentos d·a ad ministração experimenta-se com mai s
intansidu:de os effeitos dessa politlca ele resisteneia, no que concerne !'L clesp'esa
publl'Ca, do que no ela fazenda, pela natureza especial dos negocios que lhe estão
affectos. Dah i tarnbem a necess idade de apurar todos os esforços .parn potlcr
resistir aó embate elas dif.ficuldades que a admin istração vai encontrando.
Nestes ultimos tempos tem surgido nn tribuna e na imprensa exagerado
clamo r contra o clesvio das rendas publicas nas r epa1:tições fiscaes e o m odo por
que se opera a arreca•clação.
O assumpto é da maxima. importancia e ·ha occupaclo muito especialmente os
meus c uidados, j-!í su·bmettendo li flsdallsação as r eparti ções que me s!io subord1·
nadas, jtl. substituindo o pessoal e i·ns.truindo-o convenientem en te, ou tomando
outrns providencias indicadas pelas circumstancias.
T enho encontrado, devo cli-zer-vos. alguns auxiliares efficazes pnra este trabalho, e os ser viços a cargo elas r epartições de fnzernla, não obstan te haver muito
n fazer ainda para regularidad e <lo s eu funccionamcnto, tendem a melhorar.

-3$.1$stou convencido de Que na.<la nos pôde interessar mais no momento do que
umn exncta. a.rrecadaçã-0 , que traga aos cofres publlcos a parte d(! ren<la que
rlellcs escapa, ou .p or cul pa dos empregados encarregados do serviço ou por sua
lmpericln.
INem põàe ter rmtor!da.de para reclamar do contribuinte pesa.da.; contri.b ui~ões o poder que
não zela ·convenientemen t e da r enda, fi~calisando, como l'he
cumpre, a sua arrecadnçfLO.
As rey artlções de . fazenda fornm sempre respeitadas pela cor recçã-0 de sua

conducta, e tenho Jié que essa tradição ha de ser continua.da, garantindo o bpm
pessoal contra as offensas ao seu direito.
INo correr dest e relatorio dar-vos-hei conhecimento dos factos que occorreram em minha administração, assim como dos recursos adquirldoo e dos novos
cncangos que havemos contrahiuo.
Alludi no começo da minha ex>posição do anno anterior a divNsas ri;sponsab.il1'dn<les d:> thesouro, entre as quaes sobresahla a dos contractos autorisados
pelo vosso antecessor ·para construcções navaes e acquislção dP materia.I de marinha de iguerra, avaliados em cerca de ! 2. 000. 000.
iN;i. lmposaibilidade de sustar essns encommendas, por esrurem os contractos
lã. assignados .pelo contra-almira·nte Proença · quando eI1Jtramo~ no conhecimento
das -autorisações , providenciastes e conseguistes, por interme:dio do ministro brasileiro na Fra:nça, o espaçamento dos prasoo para o pagamento clns encommenll:is
parn o rninlsterlo da marinha, sendo esses dllataidos atê 1898.
/Como sabeis, apeza·r de .tão salutar provi'dencia, grande somma tinha de ser
satisfeLta nos exerclclos de 1895 e 18116 •P or conta das encommendas para a ma1·inha, deven<lo ser ainda paga nesta parte das do material d e guerra e das letra.<;
cio thesouro, emittidas no valor de f ~. 000. 000 aos prasos de 9, 12 e 15 meze-.s,
em virtude de contracto assignadq com os nossos agentes N. M. Hoth1;chlld & Sons,
com fundamento na autorisnçllo contida no u.rt. 3°, n. 2, da J0i n. 265 , de ~4 de
dezembro de 1894 •
.Continuava, poJ"tanto, difficll a situação do thesouro. :!He;;mo expurgados
''estes novos onus, avultavam os nossos gastos no exterior, era pequeno o saldo
a fnvor do thesouro na. conta corrente com os a:gentes em ·L ond res, ao mesmo
tempo que tudo me aconselhava o afastamento completo ão mercado cambia.rio,
para nã.o animar a especulação 'que, infelizmente, tem concorrido para conservai-o em nível multo i·nferior ao que deviam determinar as nossas condições economlcas, principalmente depois do acto patrlotlco da :i>acif'lcação do e.>hido do
Rio GrMJde do Sul.
IPor todas easas consicl eraç;õcs , ;vpezar d e infenso a compromissos no exterior,
pelo muito q.ue nos custam, fui forçad·o, com vossa autori~agão, a n~ociar com
os nóssos agent es cm Londres um novo emprestimo de .E 6. 000. 000, nas co.n:dições
c1ue adiante exponho em artigo especial.
Bem facil é prever os males que nos acarretará a prosecução no regímen
fatal de cobrir com emprestimos o excesso de despesa, que podem ser prevlstru;,
sobre a receita arrecadada, e isto serâ. tanto mais para sentir-se quanto a renda,
por sua evo.luçã:o natur a l acompa;nhando o d€Senvolvimcnto do commercio e das
industrias, pelo 1grande augmento no numero de consumidores e p ela ::vg_gravaçil.o
dos Impostos aduaneiros, attlnge actualmente o tri•plo, quas i, da que se arrocadava Jla apenas 10 annos, período insj.gnlficante na vida d e uma nação.
iE esse desequilibrlo, producto de erros accumulados, clcnllncia nma pertLirba çil.o nas finanças, que convém conjnrar a todo transe.
. Sei qÚe é impossivel, e disse-o no meu ultimo relatorio , obte r-s e de prompto
wuillbrio .financeiro, doode muitos a'l1nos rõto, e que nunca no Brasil foi cstavel ;
mas é possivel, é necessarlo e mesmo urgente, adaptar provLdenclas que sagu.
ramente o promovam, mantel-ns e euccesslvamente reforça!-as, si fõr ml~tér,' a t.é
que produzam o desejado effeito.
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!Confio plenummfo ·11ex:; recursos do •p aiz e nu effleada do vosso .programmn
político e financeiro.
A economia na despesa e a ·boa ordem na arrecadação da renda hão de se r
os grandes factores da restau.ração das nossas finanças .
.Mostram-&; increduloo os que ouvem faJllar cm econoanias como programma
de ,governo. ·'E, no entretanto, .n ão ha para os palzes que atrave ssam difficuldades,
como as que nos atf!bgem, provid encia ma'is util nem mais difficil de executar.
Refiro=e iás .g -randes reducções de d espesa, feitas sem dó em .todos os orça·
mentos, como remedio .poderoso para combater um m a l que deve desapparecer.
Com esse reg imen fin ancei ro, o da .polit.i-ca francamente de paz com t odas
as nações e a segurança da tra:nquilltda.de no inter:ior, nad a d evemos absoluta.mente receiar; cum·prJndo l:J,ue nos esJorcemos todos, com dedicação e patriotismo
pelo grande objectivo da prOf\l)erid ade da nação.

SITUAÇÃO

FINAN CEIRA
1

I

•Quun<lo, iem ·relutari a <lo anno findo, vos descrev.i. a nossa ·s ituação fiz refenmcla ao modo de pensar de conhecido escriptor, q.u e assigna iava como Indica tivos do estado financeiro de um palz - a cotação dos s~u s titulas e o curso do
cambio.
.A.Iludi então âs singularidades do nosso merca do, a·gitado sempre por elementos de8encontrados e sem obedece r d\:s regras ensinadas pela cxperlencla adi:iuirlda, jli. entre nós, Já entre os povos !CJue têm um r egimen de circulação sem elhutüo
ao nosso.
tAf.fligia-mc com a quléda da taxa cambial, que absolutamentP •nua era o refl exo da sltuaçilo real do paiz, economi.ca e '.finance ira.
JUl.mals pod eria , pen~ar que teria nes t e document o de assignalar ma ior depressão no cambio quando, entretanto, melhorou a sltuaç:ão polit.ica e o goven10
tem si do fiel ao seu prog ramma de obedienc i·a á. le i, r ed uzindo as despc.5a.S , !lscalisando a a·r recadação da r enda, e promovem:lo, i:iuarudo de si depen-de, o r estabelecimento da confiança no credito nacional.
•Effectivamente fez.se a paz no s ul, cessa ndo aquella g rande fonte d e de s11es as
para o thesouro, e de .p erturbações pa ra a po!ltica interna; e as nossas q ues tões
ln ternacionaes caml.nham pa ra solução defin itiva e satlsfactoria.
Foi contrahl.do cm Lorrdres um gran àe ernprestimo, do qual, dedu zidas as
quotas d estinadas ao r esgate do adia nta mento de f 2. 000. 00 0., nos ficava mar.gem
para satisfazer os nossos compromissos no exterior, pelo me no.s durante o excrcicio corrente, libertando o governo da necess idade de apresentar-se como tomador
de cambiaes.
Com os saldos diBponivels nos es tado s hei s em,pr e a uxiliado as op erações de
cambio, e '[lar varias ,v ezes t enho pres t ado á praça os r ecursos de que me era
li-cito dispor no momento.
E , no e~tretanto, com relaçã o no cambio, c heg1ámos a um t ermo de depressão
que ·ator<lõa os qu e conhecem os rec ursos (lo pai.,; e os 1grandes elem ento s de ·rique-za q.ue elle possue.
1E' certo· que, nestes ultim as mezes, cresceram as necessJ.aades da import:ição,
e têm vinde- ao mercado quantinac1es mui.to limitada.s de café, temia si<lo fraca
a colheita.
!Para. f\i.gir ás !mposlçõ8s das novas taxas, o commercio importador aUio"lnen·
tou consideravelmente suas encommendaS e vefo aggravar, pela necessidade d e
remessa d ~ fundos para o exterior, a situação do m ercado cambial, m a l s upprldo
de letras de ca.M.

·Por outro lado, a gran:de crise que abalou os merca.dos europeus, em comie·
quencia da especulacão em minas de ou.ro, provoca:ndo baixa exrraordirua.ria em
nossos títulos, repercurtiu em nossa praca e tornou impossível o lev antamento · de
capitaes por parte de varias emprezas que pretenéLi:am em,prestimos.
Ha, radicada em certas classes sociaes, a opinião de que o governo faz o
cambio e pôde sempre intervir par.a elevar as suas taxas. Para esses pensallore~.
<1uando o .cambio desce sem pre o eulpado é o ·governo, que não ·s ou':::e iunpefür a
sna qu1êda.
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.Os que •Conhecem a a dministração sabem que b.a momentos em que a inter·
vcnção, di'recta ou indlrecta, do governo é effüeaz para o effeito de evitar uma
perturbação nas .t axns el e eambio; m.as, em regra, quanclo as causas · que actuam
em um mercaclo não são co nh ecidas, ou não podem ser combatld'as, q ualquer in·
terven,ção é temera.ria, não produziná o resulta.do almejado e concorrer<ã., não poucas vezes, para •q ue o mal se aggrave em vez de desapparec·er .
.Ouvindo diariamente a opinião dos competentes, conhecendo o modo por que
as operações se r ealisam na praça e como funcc.i onam os bancos, a irregularidade
com que entram no m ercado as letras particulares e as ex igencias, maior es ou
menores, ·de remessas para o exterior, me convenci de que, si nfüo .t inha meios
para fornecer .dinheiro ao m ercado de modo a sactar-lhe as necessidades paI'a
evi tar uma baLxa maior no cambio, poc1.ia o Banco da Republica apparelhar-se
vara faizer a resistencia, ser.vindo ao mesmo temp-o ao commer.c:io legitimo.
Os serviços que este estabelecimento de credito tem pr·e stado '1. praça, em
período tão dif.ticil, são .attestados füarJamente pelos ;gue acompanham o movimento das operaçõ·es, e posso asseg.urar-vos que a sua influen·cia tem sido benefi'ca e de g11an,de alcance.
!Tivemos, 'é certo, uma safra pbbr·e ·ele café. o mais importante dos procl u cto s
de nossa exportaçào, mas ainda assim durante o anno de 1895 embarcara.m no
porto desta e.apitai e no de Santos 6. 300. 000 saccas, sendo que, segundo lemos
no relataria ·com \que o D1·. \Bernardino de Campos passou o ,governo elo estado
ele IS. ·P aulo ao seu successor, «durante o anno de 189,5 fo r am embarcad as naquelle est rudo, .com destino a.os mercados consumidores, 4 _.3·72 . 92 0 saccas •C)Ue prolluz iram, segundo . o valor offlcial, a consicleravel somma ele 29-1. 295 :41:9$366,
concorrend 0 para esse resultado o movimento commercial da praça de Santos
com a eleV'ruda parcella de 4 .194 .'5·88 saccas no ~'alar official de 27•9.177 :016$790ll.
:E ste grande valor ·de productos ex'];)ortaclos sómente por um elos estados da
União atfirma a força productiva do paiz, a pU(jança de seus r ecursos e contrastes, evi,dentemente, com a pobreza da taxa cambial a que nos t emos referido.
'Não fc.i mesmo . bastante para amparar o cambio em sua quéela a somma
avultada dt! pa.pel-moed•a reÚraclo da circulação, na importancià d e 30.0 00 :000$0 00.
Este facto, po11ém, estudado, como deve ser, á luz dos principias da sciencia
das .finanças, !lla,cla tem de a.nomalo, n em prova contr a o p lano em que se inspirou
o gover.no quando conti•ahiu o ultimo emprestimo ;nt erno de 100. 000 :000$000.
e"- retirada costante e systematica ele papel-moeda, aconselhada como meio
ma:is efficaz para valorisal- o, só tarde a·ctt~a mecanicam ente, produzindo pressões
monetarias mais ou m enos .fortes, e determinando, como con seq uencia, a a lta do
camblo; nos primeiros tempos, porém , a sua ~cção [ló,de ser apenas moral, isto é,
inspirar confiança no paiz e no es trangeiro, attrahlr· novo'S eapitaes e assim a.1cançnr mais prompta e efficaz mente o m esmo salutar remeclio.
IS i esta acção não se fez j·á sentir é que o r ecoJ.hlm ento de rpapel-moeda 111i'i-0
fo i acompanh ado de outras medidas complementares tgualmente necessarlas.
Ha na m ecanica resi stencias e attritos que entorpecem, quando não an nullam,
a. en.er:gia das fo r ças; assim taÍ:nbem nas finanças.
íE' evidente que sobre o curso do cambio terá inf.l uxo mais 'b en·efico a retirada annual de 1 . 000 :000.$000, ·com saldos orçamentarias bem· averiguados, do que
a de vinte vezes essa quantia, ou mais , com o produeto de empr estimos, quando
os def.icits crescem e se accumulam de anno a :11mo.
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!Não occulto o mal que ·nos causa a depressão. avi-lta·n te da taxa cambial e 11.
necessi-d ade 'q ue temos de combater resolutamente as causas que a têm provocado.
r-: "' ··1
Essa taxa denota que p erdur a ainda a d esc<mfiança contra o nosso cre~it~:
e impõe-nos encarg-0s, cuja extensão bem conheceis .
Em verdade, a despesa com differ enças de cambio para solução dos nos.sos
compromissos n-0 exterior e pagiamento dos jur·os das apoiices no interior, representa s-0mma respeitavel, que iconsome grande .p arte da r eceita.
iS-i té -c erto que uma .g rand'e safra de •café :pr omette-nos abundantes r ecursos, :que
hão de, necessariamente, i'nfluir em sen tido _favoravel em nosso m eTcaldo "1 e ,cambio ,
não o é menos qu e são precisas providencias de outra ordem para r emov er as
causas q.u e· continuam a contrib uir para o e11(fraquecimento do noss o credito.
•Alquelle f ructo me obri gia a in s istir por a utorisação do Congr esso paTa se r
arrecadada em ouro a t erça parte da renda acluaneira, embora s ej am equivalent emente reduz idas muitas das 1aig1gravações d e impost-0s p ela lei n. 35,9, de 30 el e
dezembro ele 1 8-9•5, que tantos clamores tem levantado.
E' esta .u ma ·provideúci a -im,prescindiveJ1 desde ·que fo i d .e cretacla a conversão
dos dÚros elas ap·oJices para 4 % em ou'i:o, e trata-se cl:a cl-0s -lastros dos bancos
emi'Ssores, pelo menos emquanto o camb io não attingir uma taxa i·egu l-a.r, de
24, por exem.pl-0.
Das razões -que têm sido apresentadas p ana combat er a medida a que me
refiro, parece mais valiosa a de '.que:
Q1rredo -0 pa,p'el expelliclo o ouro do paiz, o fluxo e o r efluxo da IIDOecla meta-1lica, proveniente da medid a indicada, sobr e'c arrega1«i o commercio importador com
despesas extraor·dinarias, que influirão na t ax a cam.b ial.»
Maior inf1luenc;ia, por~m , terlá na mesma taxa a pre sença constant e do thesouro no mercado a tomar l_e tras para as suas de~pesas no exterior e a ad:qurlr
ouro para ·paga·r as 1que devem ser satisfeitas >no 1pai-z _p e lo ·c ambio ·de 127.
Votada esta providencia, aux iliada a agri cultura com estabelecimentos de
credito real, vasaclos nos moldes do s institutos congeneres da iAJ.l emanha e d a
I"balia, de a1ocor-clo -com as id'é as que j'á vos s uig'ger i, e ·compenehiarnlo-s e os agri cultores ela necessicl-ade d e cutivlar em outros .produ ctos ,el e primeira n ccessi clacle
além do c:rM; protegida a industria manu·fact ureira· com isenção el e direitos de
importação nos termos das preliminares da tarifa. e elo decr.eto n . 947 'A de 1890;
a lliv-i ados das taxas .prohibiti-vas -0s g·eneros simila rns ' imp ortados elo esti·angeiro:
multo deve m elhorar a situação geral do no sso JJai«.
IOs estabelecimentos 'ele credito for-necerão .á agricultu-ra os •ca1Jitaes de q ue
precisa, -a juro moderado; ·a diversi-d·rude ,aos productos d'a lavoura dispensar~ a
importação de mu-ito3 .generos ·ctue agora -p agamos a ouro; e si não alargar a
e:ioportação, r eduzil."á a im portaçã-0, facil-itrundo a ~·egularisação das contas no
exterior; a moderação nas taxas protectoras -q ue incidem sobre os generos iro.p ortados similares aos que inanufacturamos, além de crear embaraços . á;s fahri-cas
convenientemente estabelecidas e administradas, unicas di gnas d a protecção elo
g overno, ampliará ·as operações commerciaes, ora retrahiclas, e tornará men os
custosa a vida no :Brazil.
1
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<A's causas das cliff!culcl'ades finan cefras , com que luta mos ha dous ou tres
annos. são bastante conhecidas e têm s ido j1á amplamente discutida!'.
-Convêm, entretanto, observa r que, depo-ls das proh!ldas t r"ns formações qu~
"e operam no Brazil de 1888 para '('Já, de orrl em s·ocial e politica, seriu. para admi.- ·
rar qu~ ne·nhuma reper.cusisão se d-ésse nas fin a.nça'S elo paiz.
Cu mprA . pnrém , r ecnnr erer O UP as m ais acrentuarlas perturbaçõe ~ 'Pro·vêm
nos Prro. g-r ave~ qu e SE' commettera_m em r elação âs emi ssões bancar ias, r ealisadas
em 1·8'90 e 1891.

-396lEmbora sobre bases d:i.fferentes; o esplr!to iqul! as dictou nasceu das ormi.nisações bancarias prajectadas desde 1889.
C-0mo sempre acontece quando se dão grandes emissões, ou desde que são
autorlsadas, o esr.iirito de c&peculação bolsis ta e de l ançamento de emprezas resulige •com maior ou menor Inten sidade.
Os jornaes de 1.88·9 consignam o movimento pronunciado de especulação que
a esperança de grandes emissões e os au<xllios ,presta·dos ,p elo thesouro a. bancos,
em b ene!!olo da lavoura., fl><eram nasoor.
.A proclamação da Republica, e consequente transformação de todo o mecanismo P-Olitlco e administrativ o d-0 Brazil, sustou por pouco tempo o movimento
Iniciado em 1889, no campo <los emp r ehendlmentos bancarios e inciu strlaes, de
sorte que as cr.lses, que, forçosamente, tinham de nascer do cstabeieclmento do
novo reg-!men, ·ha'Viam de encontr ar e complicar os effe!tos das especulações bancarias e industrlaes agindo e ren.gi·ndo umas sobre outras.
A enorme massa àe Mlhetes bancarios atirados ll. circulação em pouco mais
de um anno, fac!Htando o credito àe maneira incrlvel, ·produzir os funestos effeitos que se podiam prevêr, dando Jogar a ln·n umeras creações de emprezas, cujo
unico fim era fornecer titulas para o desenfreado jogo da Bolsa, consumi'lldo colossaes quantias forn ecidas pelos bancos.
As, emprez as sossobraram em sua m aior parte ou na quasi totaHda.d e, e os
poderes pu·b licos tl1Veram d e pôr côobro á faculdade de emittir nota.s, tão clesastrooomente utmsa.àa pelos institutos q·ue a pos suíam.
In!el!.zmente, os males prod·uzi<los não se !Imitaram ao desastre da.s emvrezas
JoucaD)ente p lanejadas, mas affectaram profundamente a vida da. naç!l.o pelo
influxo que as enüssões exerceram no preço de todas as cousas, perturba.ndo ª"
re1ações do commerc'io intern-0 . e ext ermo pela enorme baixa que determinaram
no cambio.
•Põde-ee affirmar que o m'ã,o estar geral do palz pro~ni prin.eipa.lmente dessa
causa.
Não ê raro ouvir-se qu e a situação das f111anças publicas é nfflictiva e un ica
em n ossos annaes, qua.ndo a verdade é que temos atravessado cris es i.guaes, si
não mais intensas, si se quizer att~mder som.ente ás circumstancias do thesouro,
e que outras nações a.s . atravessaram igualmente.
E' certo qu e as crises po·Jiticas que nos têm perturbado nos ultimas annos
muito hão influ1do para abalar o nosso credito no estrangeiro; mns estou oonvencl:do que a. ,princJpal causa desse descredito ;prov<ém ·a o dep!oravel estat;lo da circu.lação monetarin.
'O Chile atravessou bem modernamente uma crise política tão grave como a
do Bra?:il, e, no emta.nto, o seu credito tem-se manti'do em condições regulares
no grande mereaào de capita~, Londres; o que se deve attribuir á confiança que
inspira de poder entrar no re"'1men de uma boa circulação monetaria.
Não duvido qne tenha influido nos m ercados euror.ieus, em detrimento no.'lfio,
o receio de que as commoções oo!lt!cas tra:gam em resultado o esphacelamento
da Unii'í.o Brazileira, e tambem a crença, habilmente explorada pelos lnlmi;gos da.
Republlca, de que na partilha nas rendas a federação ficou desprovi'cla de meios
para occorrer â.s s uas despesas. Entretanto, essa apreciação nll. 0 procede , pois
dos antigos impostos de algum a importa.nela, que figuravam nos orçamentos do
Imperlo, só o de exportaçã'O, o de transmissão de pro;priedade e o de Industrias e
profissões passaram a pertencer aos estados; sendo que o pred ial pouco rendia
nas antigas províncias.
Na debatirla questã-0 da. partilha das rend a.~, no tempo do Jmperio Ja. era..-n
in<l~caaas como aproprJa.das aos serviços provincia.es algumas dns que a Constituição ·federal attribuiu aos estados.
IA. propriedade das terras devolutaB é, sem duvida, um v~.lor enorme 'ltte a
União pP.rdeu ; ma.s nem mo temP-O do Jm.11erlo, nem mesmo ·na actualida.de constitue
u ma fonte de renda apreciavel ·para os orçamentos. 'AN!m aos impostos raservailos
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xclusivam.ente a Un ião, t em esta a faculdade d e recorrer a fontes não attrtt>ui das
t?tcl uslvamente aos estados, entre as quaes i>od emos mencionar os impostos sobre
o fumo, sobre as bebldas alcoolicu.s, sobre a renda, a·lêm de outros <1ue contrtbuem
c~ eomm as avultadiss1mas para o orçamento da receita . das principaes nações
ci"lll3adas.
Estas observações, sobre assumpto tão importante, têm sómente o intuito de
mos\rar a improcedencia dos . receios manifestados :por muitOs sobre a effi ca.cia
dos \ ccursos devidos ll. União, p a ra fazer face' ás suas responsabilidades; convin-Oo eu, entretanto; em que 'Dão foi bem form ulada :pelo l eg;slador constituinte a
d iv1sã~ das rendas, e a União não deveria ter ficado privada da propriedade da.s
terras ~evolutas.
Si ançamos as vistas para o movimento de arreca.dação de impostos durante
os ul·t!.m1;5 anoos, verifica-6e o aug.m ento constante da renda, a'J)ezar das 1'[Tan<les
perturba~es de que temoo si do victimas e da crise de tran sportes, que tamanhos
· preju\zos >.ausou ao commercio, á. lavoura e ã. industria dos princlpa es e.s tados

.
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2-50. 000 : 000 ~00 de · emprego de dinheiro, e na actual!dade vale muito mai s do
du·plo; é creÓ')ra do Banco da Republica de somma superior a 180. 000 :000$0 00 ;
tem em cai:xa mais de 10-0. 00-0 :n()0-$00-0 de apolices representantes do lnstro das

emissões bancittia.s; possue valios1s;;lm as proprfodades onde funccionam serviços
federa.cs, na capital federal e nos estados ; é credora de eommas avultadas tPOr
dlffcrentes títulos; o que tudo reUJDi do el eva~e a muitos centos de mil contos.
!Por mals alto que se compute a nossa divida i;nterna e externa, só nos valores que acabo d·e mencionar encontram-se r ecursos para amortisaçli.o de sua maior
parte, sem fallar noa m eios orÇamootarioo resultan t es de impostos e contr.i buiçõeH
de que se pod erá. lan~r m ão.
;E' sem duvida melindrosa. a nossa !<ituagão fina.ncei,ra e recUJ.ma cu.iuados
espccla~ doo poderes ·~n.b li·cos, poré m, está bem J0 ng·e de ser desespe rada, oom{l
a. muitos se afigura.
!Embont baix a, a CO':a.çü-0 dos nossos titulo;; de divida, tanto interna como
r.xterna, mnntem-se a ta:Xi:i.s supe rfores ás que attingiram em outros temp0s da
nOt>--sa. hístorfa.
Em 1829 o emprestimQ externo que levantámos, com ·hypotheca da r enda elas
al fandegas, foi ob.tido pela trt ~a de .5 o/o , typo de 52.
Em 1·839 lancãmos empreo,timo a 76 e juros de 5 %, com 1:Jy.potheca <la renda
das alfandegas, especialmente da do Rio de Jane iro.
!No decennio de 18 31 a 1.81~ a cotação dos nossos titwios externos rlesccu a
menos oo 60 , e as apolice.;: da divida interna, de juro de 6% foram vendldru; por
menos de 40 0$00 0•
.Airula em 1843 o atraso no pagamen-to das a mor tisações dos nossos empresti mos ~ternos aubia a .E 1. 883. 030. !Para resgate do empr estimo portuguez ele
1-82•5 tlv~mos de CO'?ltra:hir e mprestimo rxterno cm l S 5:, com hypotheca da renda.
das alfan<legas.
Em 1864 não s e fez o resgate do cmprestimo de 1824, que se venceu, <Lpor
não se poder levantar novo emprestim'l em con sequencia da guerra do Oriente».
segundo tlec!ara o reilatorio elo ministro da fruzenda de entã.o (marquez <lP
Parantâ.) ~
O emprei; timo externo el e f. 5 .0 00 . ~00 levantado em 11865 foi a. 7 •1, }ums
de 5 %•
O emprcstimo de 1871 foj a 88, juros de 5 %.
Em 1868 o visconde ele Itaborahy lançou o emprestimo, ouro, j uros de 6 •/ 0
a. '90, recebendo o pagamento em ,papel; tendo nesse a·nno descido o cambio á
taxa de H .
IA.s apo!.ices, ouro, d<i 4 112 do emp1'Csti mo de 1879 cotat•run,o;e n<>.sse :rnno de
940$00 0 a 94·31$0.C•O e em 18-8(1 d;, ~2.5$r,O(} n. J :°'70$000.
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!Em 1888 as apolkes internas de 5 % cotaram-se de 946$000 a 98 1$000.
Segun-do o relatorio 'Clo •Sr. Lafayette e m 18·84 os de/WUs <los orçament1s
do Imp erio eram seguidos, ·a purando-se pequeno saldo apenas em dous ou t·es
dos ·54 exerciclos aúé então liquida-dos.
INos annos de 1872,7•3 a 1.8·82-'$3 a m'édla do d!eficit foi .a.·e 28. 73·8 :62$01.0•0
e noe exerclcios seguintes não desaippareceu e amtes subiu o qua~itu11n do defiicit,
que, na opinião <laqueHe honrado ministro. «minava-nos de dia e -de noite ·com
a regularidade imperturbavel -de uma força mecanlca».
Dos •62 exercícios finllinceiros t erminados em 1888 poucos . .cte i:xar;:u1 um
pequeno saldo, no total de 24 .1697 :000$00o', contra os d efi'C"its Jiquidaé\'.l'.s, .Q1a
impo·rtan<Cia de 880. 452 :00 0i$0 0·0.
N ão •ê, portlllnto, de a<tmirar que a Republica lute com difiliculclad1s finan<ceiras, dep o.Js ela profunda muda,11ça oper ada nas instituições ·politlciS, a-d ministrativas e fin anceira do B.razil .
'.Aliém .a-a ·n ovioade -das instituições que tinham de adaptar-se á vida na.cional,
era forçoso se contar com a reacção dos adeptos elas instituições derabrclas,
agindo por to dos os meios a seu alcamce.
IDm 1832, o grande estad ista Vasconcellos queixava-s·e em seu relatorio da
baixa de ;1rnssos titulas em [Londt,es, attribuindo-a «a notLci-as atirrworas propalaidas pelos i·nianigos d·a prosperid ad•e publica ... D'
•S ão males i.nberentes •ã.s gran <les commoções pm· <que ,plliss1m os po•vcm e
que terã·o de ·il'esapparecer com os elem entos que os vivi.ficam.
O que cumpre <ê não desanimar e as-Ir com resolução e fl :m eza.
Os exemplos ao ipassa do servem para most r ar que os mal~s ·do presente não
são irremediaveis, e para tirar <lelles lição que nos possa aproveitar.
E ' 1preciso <pôr orde m e economia nos serviços administrativos, o qu e ex ig e
energia e actividade por par.te dos que têm a seu cars-o a .direcção dos negocios.
A Iba.lia, na épo,ca •de seu renascimento, ·arcou .com difficuidades colossaes,
tendo de lançar mão de papel-moeda, com cureo forçado, para 'cobrir dleficits
orçamentarias, que <l'Urante annos subi.ra.m a 20 e 2'5 % d·o orçamento. Como
consegui u? pergunta um escriptor: «!Par l'économie cn pre mi er Jjcu, par une
économ ie qu i .p ourrait être quilifiée de so·r did e, si dle était pr atique .par une
nation riche et prospêre, mais qui emprun.tai àt la situatio:n de l'[talie Je caractêre d'une génêreuse et patrio Uque a;bnegation . Les dépens es indlspen"5ables
furent rigoureusement J.iédultes à leur mt.nimum ; . ·beaucoup de dépenses .n êce ssalres, comme le renouvellem en t o u materiel de la marine et de rr'armêe, fure nt
ajourn1ées ; tous les servtces .publiques furent rris à la portion ·CO'Dgrue, et les
traltements des fonctlonnaires fixés <ã. des .taux in'Vraisembaibles, qui rêdusirirent
encore le •payement en <papier monnai e et la retenu e opel'êe à tltre d'impôt sur le
revenu. Eu même t emps qu'on s'attacha it à -0ontenir la -Olépense dans les limites
les plus restreintea, on cherchalt à developper les recettes, etc.».
Agrada-ane o exemplo da a:talla, porque J.ã. tambem s e dava su!n;tltulção -Oa
instituição para uniflcaçil.o de todo o palz sob um sõ rei, eliminad as a s . lnstitulcões particular-es por que se reg-lam 1lgumas das provinclas Italianas desde
seculos.
Os part!Oarlos ·dais Instituições decahid-as tambcm <jogar.am com as dl!ficuldades do nascente reino para seus fins pollti.cos.
<O bom funccionamento dos senlcos administrativos, que mais d e per.to
fl:ffectam a vida popular, sabeis perfeitamente, é necessldacle <le prime ira ordem,
para evi tar comparações desfavoravele ao ·novo reglmen.
·C_heg-ar-se-ha a este r esultado pela a,cção diuturna dos chefes de serviçoe,
actuando Incessantemente so·b re os seu s subordinados e concitando-os, com· te·
na1cl.dade, ao cumprimento cro oever.
Jiã. vos dliise qua;nto ma tenho interaHado pela fü1calls.açã.o na arrt>cadaçã.O
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da renda, e estou cCl'nvencido de que, nos demais mi.nisterlos, -com.o sei que se
tem praticado, o mesmo zelo fiscal ha de produzir excellente resultado.
Consenti, entretanto, que pela;s relações que os dlfferentes "&er vlços entretêm.
cam o meiu mtni5terio, .eu . aventure algumas ponderações, ~ubmettendo-as ao
vosso c r iterio esclarecido.
A situação das estrll)das de ferro, que representam enorme capital, tem
preoccupado o meu e6'])lrlto vivamente.
Sendo enorme o deficit que se .v erifica na anaior parte dellas, ob serva-se
que o serviço con tinüa a reclamar des·pezas a<vultadas.
··
Não ·h a duvida que o governo nã.o póde deixar de ouvir os c'hofes dos re&pectivQs serviços, mas é rlgorosarrnente .n ecessarloi reduzir a ae.s-p eza, mediante
processo de fiscalisação mais efficaz, ao que fôr consentaneo com o fu·nccionamento re.gular das estradas.
IE' "Preciso incutir no -animo dos chefes dessas estrada-s e c<Yn\·icçü.o cl'c
que não é rar6oafel, nem as finanças •publicas comportam, qu e, ao passo que
os -,d!~fwit.s vão crescendo ·as despesas· não soffrem reducção.
Uma boa fiscalização na appli·cação das despezas dos ·correios •e t elegr ap·hos
darâ. tarrnbem em resultaido, si não diminuil-as, evitar que co·ntinuem a c r escer,
como até agora.
IA rescisão do contracto para a introducção .d e immigrantes ~ medida que
se impõe.
O serviço de immi,gração deve •C orrer por conta dos ·Estados, desde que a
Con.stltuição concedeu-lhes a 1propriedade · das terras publicas.
A União podeJ.'fá apenas custear o serviço das hogpedarias e do recebimento
nos portos maritimos, e conceder pa.ssagens aos inimmi:grantes nas estraidas de
ferro cre sua proprieda:de.
O paga_"Tlento de indemnização, isi tanto íõr 1I1ecessario, pesará uma só
vez no orçamento, aJliviando-o de verbas avultadas .por annos consecutivos.
E' de bom -conselho affrontar a despesa, embora pareça avultada, do 1c ma
só vez, comta.nto que dê em resultaid·o alliv iar os orçamentos futuros cie enca.rgos pesa;iissimos.
Nos orçamentos dos diversos ministerios encontram-se verbas destinadas a
pagamento de serviços essencialmente estadoacs.
No tocante á. ·navegação, o ·pwpel da Uniã,o deve ser - cuidar dos portos e
só conceder favores . pecuniarios â. grande navegação ou grande cabotagem.
Os serviços que sõ :nteressam aos ;Estados devem c orrer por conta dos
respectivos Governos.
Não raro se encontram verbas no orçamento federal até para auxilio a associações ·beneficentes de caracter ipuramente estacl:oal, si não municipal.
'Bem sei que não podem 'Corrigir de momento ha.bitos i1weterados; mas é
tempo .a.e cuidar-se em dar inteira execução lá !dléa federativa acceitando toda.s
as suas consequeneias, e ·não sómente no que respeita ás vantag.ns para os Estad·os, deixando todos os onus para a União.
'Cumpre mesmo atten<ler que a dependencia do& E stados para com a União,
afim de oocorrer esta a serviços que lhes pertencem :particularmente, só póde
prejudk:ar a sua autonomia e liberdade de acção.
Nada justifica o emprehendlmento de obras :para construccão de ramaee
para estradas da União, parecendo que nos ·devemos limitar â.s ·que se a'Cham em
111ndamento, ·e '!lã.o posswm ser susp ensas sem ·comprometter capitaes jâ. empregados.
O Congresso já. deu o primeiro pa.sllo neste sentido, e creio mesmo que é
tempo de parar com diversos .p rolongamentos de estradas de ferro, acautelanduee o serviço feito e o material adquirido, e esperando-se opportunidade para
serem concluldos.
Nos minlsterios da guerra e da marinha convém empregar todo o es-fo·rço,
!!! não para diminuir despe&a.s ·que podem Ber reduzidas sem desorga.nl.sa.t,;ão de
0

~rviço nem comprometti:nento da. segura·n~ nacional, ao menos .para ~vltar
que con t inuem em progreõsivo desenvolvimento, como tem ac ontecido nos
ul timos annos .
\Relevareis as minhas observac;ões, feitas sempre com o maior respeito aos
agentes do poder publico e aos representantes da opinião nacional no Conli'res:so .
lOevo ai nda dizer-vos que o grande mal da actualidade, o que maiores pre·
juiz<'S cau s a. <á nação e abre mangeTll a criticas ace rbas e prejudlclnes aos creclitos do novo regímen, por ter influxo no animo popular, é o resultn.nte das
desordens na circulação monctarla, concorrendo para n deprimente taxa de
cambio que temos visto.
S I em outros povos têm -se observado situações idenlí.cns, si não mais graves,
pois ê sabido qu e nações de primeira. oNlem como n. França com os seus assig nados, a Rmssia e a Austrln ainda depois <lo primeiro quarte l do presente
54)Cu lo, . tiveram de fazer balTlcarota, -é forçoso confessar que constn.n tca e series
~ sforços se t em s empre empre<fa do pa ra combater ·o mal.
Não devemos, porém, desespe ra r d e o restringir sem c orrer o risco <la
ba.ncarota em que elles incorreram.
Em 1864 e 1865, nos Est a dos Un idos, o a,gio do ouro attinglu a 200 °1°, e
a inda depois de terminada a guerra de tSe<X)cssão o agio foi superior a 100 ºIº.
A R epublic;i Argentina e o C hile em nossos dias lutam com grande deprecia mcnto de sua moed a .
O mal entre n6s t e m , é certo, uma oaggre.vante, que resulta da circumsta.ncia de hn.venno-nos descuidado d e cultivar Ofl cerPa...,. n eer.ssarios á ubsistencia,
o que importa dizer que os p reços dos alimentos têm subido na mesma prOl;>o r,
que tudo quanto nos vem do estrangeiro, collocando as classes pobres, e m esmo
:i,s r emediadas, em situaç.ão a ffli ctiva.
U.J' effeito que não se fB.?. 5e!ltir na Ikirn.W ica. iAr gi,n tina e e moutros pa.izes
que abusaram da.<$ emissões, m a s produzem o .necessa rl o para o s eu consumo.
A's m ed ld·as já d ecretn<l 1s p:-i ra retirada elo papeI -m~d a em e-xcesso cum.prc
accroscentar o:utras qu~, no se u c on1lincto, constituam um pia.no ca paz ele conduzir ao fim aln"Kijado .
·
Não se deve esquece r que o pap el-moeda é uma divid a sem juros, que à ever:i
s er consolidada quando 5c po€Sa collocar a circulação maneta.ria e m termos
nvrma.es .
Não falta qu em c o q ~i dc r e e rro s j bs tituir uma divid·a. se m juro3 .por outra
que os paga: e~-s es ·não a tte nd em ao grande encargo do Thesouro pela~ diffe renças de cambio, além dos s acriClcios que custnm a toda communhão as oscillações no valor da moeda.
'Em gra nod(; par.te os ju rOH a in scr ever ipela d ivida. q ue ten ha d e s ubstituir o
papel-moeda . afim ele entrar-se .n o r egímen da conve rtibilidade das notas, são,
quasi iti.-to tmit, compensados p elas economias realisadas .n as differcnças de
cambio.
E' o qu e o illustre fin a nceiro italiano Magliani tornou claro cm seus nota vcis trabalhos a'j}r esentn.'1os ao Parlame nto, e m a.polo das medidas que propoz
para ex tinguir o curso forçado.
E, .no emtan to, o agio do ouro ·na Italia não e.."<Cccdia de 20 ° Iº, apezar da s
emissões a.Ili realisadas terem· s ubid o de 7-!i :milhões de liras a 1. 360 milhões
no decennio àe 1865 a 1874 .
Convem r epetir que .lma rapida elevação do cambio traria as mai s fune stas
conBeQu.encins para ó B 1·a7,JJ, operanàc pertul"bações profunclas nas condições do
commercio, da lavoura, Industria e das finanças estn.doaes e da União.
Qualquer plano de melhoramento do meio circulante deve ser prudehte e
cauteloso, de sorte q ue a s medidas adoptadas pr<Xiuzim se us effeitos de modo
lento e sem grandes oscillações.
IDlspcnd'O a f(Jnião <le um fo r t e direito crL'<litorio sobre o !Banco da .Republica, di vida que esse estabeleciment-0 não poderã solver rapidamente sem c om promettcr a. s u o. propri rt. '.d stcn.cia, parece que ahi pocler-sc-Mlo encontrar r e-

curl!os adequados ao resgate do papel-moeda, sem au.gmentár as responsabili·
dades do Th esouro, e tto mesmo tempo sem provocar bruseos abalos li. circulação .
·Feita a encampação elas emissões bancarias pela transferen<iia ao Thesou ro
dns apoiice.~ e do ouro, que l"hes ser viram de base, o primcir-0 e,ffeito será a re·
ducção do q1wn1"1Mn <Ia divida consolidada pela qual r espon de a nação .
Pelo regimen da lei de 23 ele setembro de 1893 a ·r esponsabilidade el e tacs
emissões implicitamente já pesa sobre o T he-sou ro. de sorte que no computo
ela divida p ubl!ca t enho visto sommar-se a importa,ncia das apollces emittlda.s
e a. emittlr para garan tia dus e missões com a 'Propria importa.nela d est as.
Em na-da ·ficará. enfra.quedda a · possibili<laele de volta ou troco das notas
por moeda metallica, pois que se app lica á retirada do papel-moeda somma
elcvadlsslma, embora ·por prestações a: distri'lWir por certo numer o de a nnos.
Pela rcducção da massa do pwpel-moeda, o desenvolvimento da riqueza publica
e o aur,mento de 'J)opu lação, va:o ri sar-~ ~a. a rmoeda, facilitando-s e a vinda de
capitaes estra ngei ros para; o paiz ; e ent ão .p oderá o Tl;lesouro resgatar avultadas
somm a ~ com as apoiices, que ora r etira da circu lação, recebidns corno lastros
dos bancos.
Quando se considera a expansão economica e finan.cei r-a do B r a11il de 1890
para cá, ·pelo a ugmen t o da corrente immigratoria e ela riqueza pela extensão
<las vias·ferreas, desenvolv imento f ina nceir o dos Estados -pelos abundantes r e·
cursos pecuniarios de qu e dispõ em, parece que o pa.pel-moedã em circÚlacão
fiearâ. r ed uzi do a condições normaes resgatando-se, no maximo 200. 000 :000$000.
C<>m effeito, em fins de 1889 o meclium circulante ·no Brazil a.<1cendia a
311 . 000 :00 0$000 e, segundo então geralmente se lcl!zia, era insufficiente essa
irnpoi-tancla para as exigenc ius do paiz . Hoje o dobro dessa somma não se
põde considerar exagerado, e talvez seja rn~mo i·nsufficiente para o gy ro do:;
ne.gocios.
Adoptado o plano indicado, que poderá ser reforçado mediante verbas
para resga te do papel-moeda, ·quando se tenl1a obtido o equili ·
brio do orçamento, dentro de praso relativam ente curto, ter·sc-ha red uzido a
ci rculação a con<liç:ões regu lares. 'Então. median _te a.lgmna op 'ração ex tem a ou
interna por parte do Thesouro, a exem plo do qu e se praticou na Italia em 1881,
noc1er-se-<l'1a lançar as bases de uma circulação bancaria, sob a condiçã'J expr essa.
elo troco .elas notas .por moeda de ou·ro, lá vista.
Tamaniha € a importancia que os banque iros r. industriacs eu ropeu~ lig:i.m ~
tudo quanto se iprende á circulação monetarja dos paizes com os qu:Les entretêm
relações, ~Jue estou convencMo de que a d ecr etação de um •v lano para o resgate
elo prupel,moeda, mas que funccionc indcpendetcm enle dos vai 0 ve11s das leis orça mC"!ltaria.>, ha di! ·pr<>du?.ir ma.gnfico effeito, mel•horando desde logo as c-0ndições .ao nosso credito na ·E uropa.
No .plano in'dicado ha um r ecurso certo . e independente das votações annuaes
- a divi<Ja do Banro ela Republica e seus juros de ·um 'lado, e elo outro a
somma de apolices represen tativas <los la8tr os, " que ficam ·n-0 T'hesouro para
serem r eem ittldas quando se resolver uma operai;:ão final para se volt11r á circulação metallica .
·como quer que seja, porêm, é preciso que o poder 11t1blico no Brazll af·
firme, de m ·odo inequivoco, o ,proposito c1a Republica de 'r esgatar o papel-moeda,
afim de voltA.1·mos ~ circulação metHllica, ~lesidcnitwm. de totlos os Governos
bem constitui<los.
Só os pessimistas não veem ·que a nossct situação politica t em melhorado
consideravelme nte, e que 'Vamos passando o periodo agudo das c ri ses que as
novas instituições deviam n ecessa.riamente provocar_ O regimcm fede r ativo radica-se na opinião, e com o t empo hão de 'desapparocer completamente os vesos
e 'habltos do antigo regíme n centralisador.
E' .preciso, poiôêm, trabalhar com es fo rço e sem desfallecimento. Ao Congresso, cujo IJ}at rlotlsrno km sido tantas vezes posto :'.i. prova, cabe a granel"
1·arefa, ele amparar as boas Jdéas, fortalecendo-as com a sun aiitonomi 11 .
o rça.menta~ ias

-
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BANCO DA REPUBLICA DO BRAZIL
Foi o anno !!n~o de grandes dlffLculdades para o commercio, notando-se em
qtJasi todas as classes manifestações de desanimo, accentuadas JPOr uma taxa de
cambio exc~ssivamente deprimida.
A tendenc.Ia constante para a •baLxa e as bruscas oscillações 'que so'ffiria o
cambio diariamente reclamavMn a intervenção d·e um estabélecimento de credito
que, conh &cendo as circumstancias da praça, •p uzesse embaraços áquella tendencia, procurando dar estabilida<de ás ta.'X'aS e attendendo ao mesmo tempo 'ás necessidades do commercio legitimo.
Coube e!õsa tarefa ao Banco da Republica que, devo dizer-vos, tem prestado
serviços muito importantes a esta praça e ao commercio em geral.
Por minha parte tenho-o auxiliado com os saldos disponíveis em difterentes
estaid os, habilltanno--0 des t'a.rte com recm\Sos promptos para a compra de cambi:aes, sem alM.s prej•udicar os interesses do thcsouro a quem são aquelles saldos
restitu~dos immediatamente ou levados â sua conta corrente .com esse banco.
Nã.o visando nas operações de cambio grandes lucros ·fürectos, é bem de ver
que o banco está em condições de amparar muito efficazmente o commercio contra as bruscas ·f luctu a;ções do cambio, e a aff1uencia de depositas .ã. sua caixa
mostra que o mesmo commeroio reconhec"e os serviços que lhe estiã. prestando o
gran de estabelecimento, e que a confiança 'J)ublica o vai fortalecendo.
Do importante r elatorio qu e o honrado presidente do banco apresentou á
a.ssembJléa .g;eral dos acclonistas, na reunião ordinaria deste anno, consta:
«Que os lucros geracs do anno atting!ram a 2'3. 088 :464$420;
!Que os depositos, em conta corrente de movimento e a •praso fixo, eram, ao
encerrar-'Se o anno de 1895, de 80. 597 :41·8 H61, e o valor ele letras por di nheiro
a •premio attingia a 35. &64 :000$143 contra 33 .:62 3 :7 1'8$72o3 em 31 de dezembro
de 1.8·94.
Que nas dividas a.ctiva.s em · atraso fo1 o·pera;da em 189·5 a Equ.idação ele
39 . 76·5 :9 73$932, s endo consolidados, mediante garantias valiosa-s, 4. 21 0 :000$000;
Qne o novo fu·ndo ele reserva permanente teve o augmento de 1. 590 :2•86$260.
achando-se elevado a 5. 2190 :44 6$810, convertidos em a.polices ela divida publica:
Que os lucros sus,pensos, que e~am de '5 .18 ·! :114$2<í3, estão oeleva.uos a
6. 72·6 :10l2·$459;
!Que na conta de títu los em liquidação houve, durante o anno, a diminuição
tle 14. 621 :30·6$·810;
Que no anno de 1895 as QPerac;ões cambíaes elevaram-se, por entra.das e sabid a~ a E 15 . 017.000;
Que a reducção do ca<pital á somma que a ·lei organlca fiXiOu approxima-'Se
do seu termo. faltando amortisar 6. 766 :200$000.l>
Apreciando as forças do relataria, a que me teruho rieferido, disse o conselho
fiscal do banco que «lutando embora com serias difficuldac1es, ainda não de to>:!::>
extindas. originad as da g rave crise economlca e das não menos g raves conv ulsões pollt!cas, alcançou o !nsUtuto no anno ultimo l"esultados que, sobre ser~m
animadores, aibrem margem ã. bem fundada esperança. de sua proxima e definitiva consol!dação.
P arte Importante teve o banco no lançamento do emprestimo interno de
100. 0-00 :00<!)·$000, realisaido o anno passado e do .qual :lá vos dei conta. em meu
relatorlo anterior, e no empre:stlmo municipal de 25. 000 :000$000 lançado no corrente. anno.
!Com relaçã.o ã emissão de bonus, cuja ultima. serie não foi emitt!da po:- não
me ter parecido conveniente, assim se tPronunciou o illustre presidentP. do banco:
«Fo! distr!buida a 4.• série de bonus, elevan do-se a emissão a 8~ . 000 :000$000.
a-O "'ovnno não julgou opportuno autor!sar a emissão da 5.• e ultima sêrie
de 20. 000·:000$0·0Ü', por libe 'Parecer coniveniente a.guardar os resultados dos auxi-

403 UO!! effectuados, para avaliar, com justeza, a eff!cacla do recurso adoptado no
louvavel intuito -Oe evitar o desastre .de varlos emprehendlmentos uteis, que luta.m
coin a def1cienci1t. e o retraMmento dos capitaes.
«Apez,ar da situação dif!icll em que se achavam algumas das emprezas que
obtiv.eram auxilio, e do.s erros inev!tavels na apreciação das circumstanclas dos
d.evedores em ~pocas d e crise, cum·pre reconhecer que os atrasos •n os pagamentos
das prestações de .juros e a>nor.tisações vencidos são menores do iqu.e seria para

~=
~ ~
«Accresce que, tratando-se de em.pr.ezas . que precisavam completar suas ins<tallaçõ.e s lndus triaes para executu.r serv iço ·r.,g.ular e poder recolher lucros, expl!ca'se, de ·al.g uma f6rma, a demora nos prim.eh·os pagamentos; sen do, p·ois, de
esperar que, ven cidas essas prime.i ras clifficu.lclades, norma!ise-se o serviço da carteira d.e bonus. !Sómente em relação a poucas em.prezas, cujos atrazos nos pagamentos das <prest-rações vencidas re,presentam situação .insustentavel, resolveu o
banco promover a Ji.quidação, no intuLto de resguardar seus interesses e os da
p·ropria industria, fac ilitando a tramsferencia de taes em.prezas a mãos que as
possam fazer fructif.ica·r.
·«1Cons.icléravel foi ó numero de pedidos de emprestimos pela 4.,n série de bonus,
e para atten·del-o s misbêr seria elevar a emissão dessa série ele 20 mil a mais de
100·. 000 :000$000"

«Entre os auxilias pedidos, porém, muitos eram destinado·s á montagem de
fabrlcas novas, outros á acqu.Jsição de fazendas e varias outras app!icações.
que se não co&clunam com os ·i111tultos do legislador quando autoris0;u a emissão
desses titulas es·peciaes.
A lei n. 183 C, ele 23 éie setembro de 1·8·93, que autoriz0;u a fusão do Banco
da IRepu,blica elos Estados Unlclos do IBraz,i!, com o Banco do Brazil, determinou
entre outra.s prov!.aencias:
A reclucção do capital;
A concessão de prasos para a !irqu,i1dação dos clebltos dos bancos ao thesouro;
A conversão dos lastros em a!Polices.
tA reciu·cção elo capita.! está, como f.icon dito, quasi r.ealisada.
A divida do banco, embora avultada, estou certo que se U.quidarÍá sem prejuLzo dentre das concessões autorisadas ·por aquella lei.
!Possuindo o Ban~o em sua carteira importante massa de va.lor.es, multoo dos
quaes representam immobilisação do capita.! r eal!saido pelo.s extinctos 1B.ancos do
Bra..:-il e da 1RepubUca dos Estados Unidos do (J3.razil, ,comprehende->Se a necessi·
d.ade que tem d e proceder com a maior discr"eção e <prrndencia, para niio causar
pertu r bações á praça nem provoca·r grandes prejuiz-0s IJ)ara si.
tQ . actual presidente do 1banco, .p ara poder faz·er·me i'n dicações no sentido de
re,gularisar-se a situação no que respeita á sua divida para com o thesouro, entend.eu, muito naturalm ente, d•ever tomar conhecim ento completo do estado do
esta,belecimento de credito para aj,uizar, co1n segurança, das condiçõ.es que possam
ser accordadas, respeitando->Se os interesses do thesouro e do devedor.
iEn1 virtude de autorisação na lei de orçamento em vi.gor, o gover.no . recebeu
por conta da divida do banco o pred,io denominado palacete do Cattete, IJ)elo preço
de t res 1mil contos,, lavrando-se escri1ptu ra em 8 do corr ente. iFoi-lhe igua:lmente
offerecido pelo banco o :P·redio em construcção á rua 1Primeiro d; ·M arço, q,ue era
·destina d-0 para sua insta.nação. ,A proposta está. sendo examinada.
!N'ão foram aind1a inscriptas em nome elo b anco as a.polices que de·v em constituir o lastro das emissões, no s termos da lei citad:a.
Como tive occas iãq de ponderar-vos em meu relatorio do anuo passado, expondo as duvidas que nutria para a execução ela lei nesta .parte, IJ)arec ia-me preferive l emittirem-se desde logo as a<po!ices necessar!as IJ)ara cobrir toda a emissão, uma vez qu e fosse acceito o systema de conver·sã-0 consagrado pelo 1'egislaidor.
\Em vez de consignar pura e simplesmente a respo.n sa;'l1ilida.dc •gera l elo iEstaido
pelas emissões bancarias, :t ra.ns!ferindo-lhe os lastros - otwo e aipolices - que bhes
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-404 serviam de base, a lei d.e 1'!!193 preferiu .fixar e.."Sa responsabilidaüe em titulos a·a
divida publica, com o intuito de deixar lançadas as l>ases da futura convertibilidade das notas.
S i por um lado es se processo não augmenta as re51ponsabilidad es reaes do
thesouro, uma vez que este não despend.e os juros das apoiices, por outro avoluma-se nominalmente a divida publica consolidada, impressionando desfavoravelm ente 11 qu-em ·n ão fizer a discriminação do valor r ea l daquellas responsabilidades.
'11. camara dos deputatlos occupou-se na sessão do anno ipassado com esta mater!a, mas nenhuma resolução foi aipprovada pelo Congresso.
!Seria o-ppor.tuno decr~tar-sc defLni·tivamente a r e&ponsabiUKl.111d e da Uniã o
pelas emissões ba ncari as, destinando-se para o resgate o que fosse o governo r ecebendo em paga mento do que lh e deve o banco.
!Â i-d~a da «encampação das emissões», q ue .t anto tem preoccupado a 1 opinião
no nosso paiz, já encontra . rupoio no seio do proprio banco, sendo dignas de ponderações a.; segu-intcs palavras do seu honrado presidente na ultima asse mbléa,
a,pprovadas por votação dos accion istas:
... «'T a lvez fosse mais conveniente decretar francamenté ·· a. responsabilidade
do Esta~:lo .pelns emissões .b ancari as, · passando . a p ertencer ao th esouro federal
os lastros que Jlles ser virem de base, mantendo-se apenas ao Banco da Republlca
do Brazil a prefcrencla e os privileg.ios que, pelos seus contractos e por -lei, lhe
são garantidos !))nra o caso de futuras e missões em notll8 ao portador, convertlveis em ouro, e de resgate de pa:pei-moeda.»
!Não posso deixar de assigna.lar com satis!açil.o que tenho sido muito effica:zmente auxili a.do pela d!rectoria do banco, d evendo as maiores attenções ao s e,u
illustre o>residente, o honrado Dr. Mfonso Augusto ·~foreira Penna, que tem prestado ao governo a leal caadjuvaçã.o de seu espirita esclarecido e da sua grande
exper.iencia d09 n egocios µulbltcos.

CONVERSÃO DOS LASTROS
I NDEMNISAÇÃO AOS BANCOS REG!ONAES
No anterior relatorio ex.puz detidam en te qual o meu modo c1e considerar a
questil·o da conversão dos lastros e indemnLsação a os .b ancoa e missores, autori-·
sllJdas pel•a lei n. 183 C, de 23 d-e setembro de 189 3, muito debatida no Congresso
s ob a fórma de varias projecto.s, dos quaes o ultimo foi rejeitado rui. sessão. de
19 de dezembro de 1°8915, na camara aos d eputados .
.Na<la .tendo a accrcscenta r ao que dis·se naquelle rclatorio, limito-m·e a transcrever em segubàa as in'formações que -sobre o assumpto ministre! á mesma camara em 11 de dezembro ultimo :
·«Minist er io dos negocios da fazenda. - !N. 57 - Em 11 de dezembro de 1895.
Sr. l. º secretario da camara dos deputado.s - Satisfazendo a requisição cons tante do vosso officio n . 329, de 1'2 de novembro ultlmo, no qual, de ordem da
camar a dos deputados, solicitais informações sobr e o lastro q ue r ealmente depollitou no thesouro cada um dos bancos ·r egi onaes e a alteração havida n esse l a.s~
tro atê 2·3 de setembro de 1893, t enho a honra. de transmitttir-vos as sete de monstrações juntas, organisadas pela directoria de contabllid·ade do ·thesouro federal ,
das quae8 se verifica a i:mportancia .depositada pelos 'bancos para garantia das
sua 8 ein~<;"v~$ , a.s alte.ruções <1uc soffre ram os dcpositos dos ·bancos da tBa.hia e
Emissor da. Bahia, 0 desti no .dado a.o ouro e \ll.s apoiices, 3's im portancias depositadas pelos •bancos. deduz idas as que foram emprestadas ·l)elo thesouro, A os deposit;o,g real.mente effec tundos 1por e&ses estabe1ecimcntos1»

N. 1 -

DEPOSITOS DOS BANCOS PARA GARANTIA DE SUAS EMI1SSõES
APOL!CES

OtJIRO

EM

DE

1·8 8 9

OURO

( Juro 4 o/o)

APOLICES GERAES
r-- - - ----..Á...·

Convertidas 4 o/o

TO'l\l\.L
5

o/o em ,papel

Banco da Republica do Brasil .. . .... . ..•
))

dos IID . U. do Brasil. .... . .. . .•..•

2•4. 514 :093$86 2

do .Braisl 1. .• . .. . . .... . .... . .... . ..•

25 .0 00:000$000

25. 000:000 $000

Nacional do Brasil. .... .......... .

25. 000 :000$00·0

25. 000 :000$000

74 ..514 :0193$86 2

))

( 1 ) ..... •.

2 . 000 :0 00 $000.

.União d e S. Pa.uio . ... ... .

))

74.514:093$862

3' 500 :000$00.0

44 . 21'7 :000$000

9. 283 :000·$00·0

4 . 300 :000 $00 0

4. 030 :•300$000

~.220: 000~ 0 00

7 ' 3·16 :700$ 000

750:0 00$000

Emissor do iNorte .... ............. .
(2) .. ... ....... .. . . .... .

2.0 00 :000$000

Emissor de Pernam•b uco... . . . ...... .

7. 779 :434$·530

de Credito !Popular do CBrruii!'. . . . . .

11.557:000$000

da Bahia

9 . 283 :00.0$00.0

&.500:000$000

Emissor do Sul ... ._ • .. ... .. .. . ...•

Ba•nco Emi ssor da Ba hi a

·40. 717 :000$00·0

97. S.5 0·:528$392

128. 014 :093$862
1 . 169 :700$000

H ,,500 :000$0 00

434 :800 $000

10 . 001:500$000

2•50 :000$000

1.000 :000$000
2 '000 :000$ 00.0

7 . 779:434$5 30

51.487 :000$000

1.017:9 00$000

4 . 382 :100$000

17 .45'7 :000$000

21.677:900$000

6 . 736:600$000

177. 7•62 :028$392

(1) Os 2.00 0 :000$ em ouro depositados pelo !Banco Emissor da B a:hia lhe foram r estituidos por haver 0 m esmo Barnco os subs tituido por apoiices geracs .
(2) Os 2' . o.oo :000$ depositados pelo Banco da rBahia foram restituidos, por have r o' dito Banco desisti do da e~issão .

1• Sub-!Dlrectorla da Contabili.dade do Thesouro , 6 de iDezemibro de 18•95.
'.RAYMUNDO JOAQUIM DO L AGO, 1° "Esc ripturario .
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DEMOiNlSTRAÇÃ!O DO DE:S:TLNO

DAiDO AO OURO DIDP.OS::DTADO PELOS
EMLSSõE.S

BANCOS

PARA

GARA1N1.'IA

DE

SUAS

rn

o

z

DESTINOS

TOTAL EM RÉIS

MEZES

';i:

<
1

P ·assados p a ra a c a ixa ge-1
ra.l .......... .. .. . ... .. l 39. 8•5'7 :000$00·0

1
1

1
1'891 IAgosto . ... ... . . . . . ...... . ... . .
1891/Agosto
. . . .............. .
1891/0utubro ..... . . . ... . .. .. . . . . . .
.. . ... .. ... . . . . . . .. .
189 1 /Outubro
1891/No-venthro .. . ........ . . ... .. . . .
1892 IAbril .. . . . . ... ..... . . ... . . . .. .

20
31

1'5

24
21
2.6

1

1
1

189.2 IJunho ..... ... .... .. . .... . ... .
18 9 3 IFeverei•ro .. . . .. . . . . . . . . ... . . . .
1

1

10
21

1

1

1

1

1893 l .A!bril

.... . .. .... . ....•.... . . . . 1
1
1'893 ,Maio
.. . .. . . . . .. . . . ... . . . . ... 1 31
1893I Junho . . . . . .. . ..... . . .... . .... 1 27
1
1
t893IJuiho ...... • . . .. . . . ..... . .. . .. 1 10
1
189.3 ,Setembro .. . . .. . . .. . . ... .. . .. .
26
1893 INovembrn . . . .. .. . . . . . ........ .
1893 IDezemibro ...... . . .. . . . . .. . . . . .
l'IÍ93IDezembro . .... . ... . . ..... . ... .
1

1894 l·F evereiro
1

1

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

21
6

. 16

22

Idem . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. /
Idem . . ... . .. . . ...... . .. · I
Idem . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . 1
I dem ................... ·I
Ide m . .. .. .... . . .. .. . . . . . /
Entregues ao Banco Emis-1
s or d a B a hia . . .. .. .. . . . 1 2. 000 :000·$000
1
1

Ldem ao Banco d a B ah ia .. I 2. 000 :000$000
P assados pa ra a caix a g e- 1
r a l .•............ . ..... / 1. 77 8 :00 0$ 00-0
1
1

Idem

.... ..... . . . . . . . . . . · I

l'dem
I dem

. ...... . ...... .. . . .. 1 .2. 66·7 :000$000
....... . . . .. ...... .. 1 1.149 :165$000

Idem

.... . . ... . .. ... . . · . · I

824 :60·5$000

1

1

889 :·000$000

1

...... . . . ... . .. . ... · I 1. 7.34 :2·68$000
1
Idem . . . .. . .. . ... .. . . .. . ·I 1.6 37: 209$314
Id·em . ········ . ... .. . .. . ·1. 1. 433 :2 23$716
I dem ... .. . . . . . . - · · - · · -· ·! 1 .14 8 :3 00$000
1
I dem, s a;lclo .. . .. . . . . . . .. · I 6. 950·:748$36 2
1
Idem

1

1
1

1
1

1-----

1
1
1

rario.

P a ra com.p ra de rupolilces d <> emprestimo
de 18•89 .
8.890:000$000 Emprestimo ao Banco ·da Republica.
4. 445 :•000$000 Idem ao Ba:n:co de Credito 'Popular .
8. 890 :00 0$0J O Rem essa TJara Londres.
7 .112 :00 0$00 0 E .mprestimo ao Bamco 'de Credito P opular .
4. 445 :000$000 R emessa para LondTes.

1

O Banco Eml·ssar da Bahia conv>er.teu a.
emissão sobre base de ouro por base de
apoiices.
O Banco da Bwhia resgatou a sua emissão.
t 100. 0·00 ao L ondon B ank para vende r
t 100. 000 ao Bam.co da Republica, para

r esga te ·do papel-moeda.
Ao Banco da Republica para .p agamento de
juros d•e apoiices da divida ·pwblica.
Remessa para Londres.
A' ICaixa de Amortiz·ação, para ·p agamento
de juro-s de a polices.
Ao Banco da R epub lica, para pagar em
camblaes .
A' Caixa de Amortização para pagamento
de juros d e ll!PO!ices .
Ao 'Banco Lnterm ed!ario para vender .
I dem idem id em.
A' Ca ixa de Amortização para pagamento
cl·e juros de a poiices.
·s a Ldo p a ra a caixa geral, em virtude de
·po-r.taria do Sr. Ministro da Fazenda, appli'caido posteriorme'tl·te n o pagamento de
juros d:e aipolices mo T .h esouro e nos Estados.

197. 850 :·528$392

i'
1' .Sub-Directoria d·a CoilltaJbilidade do

'.l1hesouro,

5 de Dez embl'O

de

189'5.

-

Raynw nào Joaq11Ani •d o Lago, 1° es:crip-tu -

!(.·

N, 3 -

~"~--}~b_;,'U?°~

lDIDSTINO QUE 'l']VERAM A};, -~OLICES
~:·_~ ...

DIDPOSll'l'ADAS PEL OtS BA.N COS PARA LASTRO DAStSUAS EML&SõES

APQT,TClES

DA'l'AS

TO'l'AJ..

4

1

1893 I Fevereiro
1
1
1
1
1

1
1
1893 l-Fevereiro
1
1

1893 INovembro
1
1

1
1893 INovembro
1
1
1

1893 I No•·embro
1

1s n1 Novembro
1
1
1

1893IDezellllbr<>

1

.... . .... . .. . . . .. . . . .. \

1
1
1
1
1

20

1

1

....•..........•... . . . 1
1
1
. . . • . . . . ••... . . . . . . •. 1

.21
7

1
1

1

21

24
27

29

1
1

Entregues ao Banrco da Republica, p·el a
,portaria de 9 do corrent e, pa·ra ser em ap pli<:a.d·as no ·resgate do pa1pel-moeda, as
•apoiices ldeposita.d.as pelo:
Banco dos Es>ta·dos Unidos do Brasil ... .
Dito EmisS'Or da Bahia .... .. ....... . . .
Dito idem idem .......... . . ... . . . ~ .... .
Dito Emissor do Norte . ........ . . ...... . .
EntregU'es a.o Banco da Repu'blica, para o
mesmo fim; as apoiices depositadas pelo
\Banco de Creddto 1P0<pu1ar . ....... . . . .
Entregues ao Banco Intermediario pela portaria d'e he>j e, para serem veilld idas, as
aipolices depositaidas pelo Banco União de
S. Paulo ..... . ... . ....... .. . . . . .... .
Entregues ao Banco Na;:ional do Brasil.
pela po·rtaria de hoj e, para serem vendidas, a~ deposit!lid•as pelo Banco Emissor ela Bruhia .. .. . ... . . . ... .. . . . . . . . .
Idem i·dem idem, as rest ituidas pelo Banco
da R epublica ..................... . . . .
Idem ao Banco Intermediario, pela portaria
de 7 <lo ;:orrente, pa11a serem vendidas, as
!lipollces depositadas pelo Ban;:o Emisso·r
de S. Paulo ..... . ... . ... . . . .... . . . . .
Idem ao mesmo Banco para o mesmo fim.
as
aP'OUces dlepositaJda-s
•P elo
Banco
União de S. P.a ulo ................. .. .
\

1

1

Apoiices restituiclas pelo Ba.nco da Repu•b lica ao Theso.uro .. . .. . .... . ....... . .

1
1
1
1
1

Total vendido . ...... . . . ... . ........ . .
Saldo ex i·stente no Thesouro . .. • ..... . .. .

1
1

rarlo.

Total depos'it!liclo .. . . . ..... . .. . . , .. . .
1' Su.b -Dlrectorl a da Con<tabilld!lide elo

..

Th esouro,

5

ele Dezemhro de

1896.

-

o/o

5

'i'o

1

1

1

1

1
1
8.083:000$1
3.330:300$1
...... 1
...... . ... 1
1

1
1
1
1
1. 169 :70 0$1
210:000$\
1

1.017:900$1
1
1

4.182:100$1
1
1

l.'200 :000$ I

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

700 :000 $ I

1
1

•500 :000$ I

1

1

1

1
1
1

1
1
1

3.o·rn:ooo$I

1

1

1

1

1

2.7'51:000$1

- - - - ! --·

1

1- - - ---

20.631:200$1

6.301:8 00$1

5. 2·61 :200$ I
1

1. 082 '.7 00$ I

21 .. 677 :900$ I
1

6.736 :6M$1

1

15. 370

1

:ooos ,--5-~ 219 :100; /

Ravinundo Jociquini di<J

26.933:000$

6.343:900 $
20 ,.539 :100$
28 . 41 4 :'5 00$

1

La.uo, 1° es:criptu-

-417 K .

4 -

LA!STRO D ElPOSIT'..1\füO .'.'\iO 'lU·l'ESOt:lltO PIEIL R.~'-llOO
DE PERNAMBUCO PARA BASE DE SUAS :i;;:vrrssõES

.Data.s

Réis

janeiro
»
maio
junho
»
julho
agosto

1891
»

El:.\U'3lSOR

9

27

18

100. 000
SS .000

Tbesouro F ederal.
Tbesournria de Pe rnambuco ....
Theso uro Federal

ssn :o oo~o oo
515 . :6~0 $00-0

100.000
~O .'OlilO
53 .077
44 . 000
500.000

4. Hã

Si5 .ü7 7

7. 77 9 :434$Zi30

24

15

19

SS9:000~000

·177 ;800$000

471 :854$ú30

R91 :1'60 $000
:0 00~0·01!

Dos <lepositos ac ima o- c1c 1 ~J d e xgosto foi ilmprest!Ldo pelo 'l'hesouro em v irtude c'.o con·
lracto lavrado no co.n tcncioso, para ser indemni~ado em cn mbia eg sobre Londres.
O banco em c um primento
contr!lcto, en trcg<nl nessa esppeie :
t 100 . 000
em 15 de outub1·0 t1 e 1891 .
t .20 0.000
em 17 d e nO\'~rnb r-o d e l 8 91.

a.,

•.rendo. sido as ultimas camb i :1cs pro··
testadas cm L-onur<'.s, . :poi- falta
de pagam e nto, foram aH letras
r estltu lda.s ao banco e m 18 de
maio

e.IP>

189~

.. .. .. . .. .

fk a.ndo n p.:-.;;·a ment-0 re-.luzido a..

f.

~00 . 000

i

200.000

J:. 100 . 000
GOO. 000
to;·nam o bnnco ,1,-.vcdor do Th csouro de..... . .

q ll<',

~

c ornprcccli1s

coro

as da

ent.reg·~t

eonst itul do, p o rtnnto. o lastro
f<>ctua.cl o d{'
..........

i

realmenk

ef-

!'. 4•00. 000

r

47'5.077

3.555:600~000

·4 .12123 :83-1$530

1" Sub-directoria dlt conta-b il idac1c do Th esourn, 5 d e ctPzembro <'.e 18% . elo f ,ago , 10 cscri pt.urario.

~ <\Jnn1u 1:d.Q .Joa.q1~. Lm

:--:·.

L ASTRO DE POSITADO NO THESOU:P.O PELO B.-U"\l"·CO DE CREDITO
!POPt:LAH no 'Il"R'A.ZIL PiAR\A B.A:S!R "DF. SUL<\ !E:\1I!SIS.'.\.ú

.-\.polic<'s

D atas

1891

j tLneiro
n brll

julho
agos to

set embro
OtltUb!'Q

16 •.... . •.. . . • .. . • •.
/

..

'

... . .
12 .. . .......... .. .

~il

~·

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

21 .............. . .. .

Ouro

J. 000 :-000800 0
3.5 00:000$00-0.
400 :0-0·0$000

1 . 000:000$000

4. 446 :1000$000
7 . 112 :000$000

418
.Aipollceii

Dos depoo.ltos de 5 de setembro e 24 de outubro, ·no valor de :E 1. 300 .' O•O·O, emprestadas
pelo Thesouro, s6 o Banco lndem·nlsou
:E 27.041 ou 480:8:00$, recolhidos no dobro
â. Caixa da Am·ort!sação, o que reduziu o
debito do Banco a f. l..272.9.li9 ou réis
11 . 07_6 :20 0$000,
a que flca re duzido o
lastro. ·: . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
e dos depositas effectuados em apoiices o banco
entregou igualment e á Caixa da Amortisação a qualiltia de 440 :000$000, ficando,
1portanto, dimi.nuido o deposito de igual
somma em apoiices ... . ... ...... .. ........

Ouro

. .. , . . . . . . . . •

H. 076 :2 00$ 000

440 : 000$000
5.460:0 00$000

Primeira Sub-Olrectoria da contaqilldade do Thesour-0,
1895 .-Ra:vm.im.do Joaq11i•m do Lago, 1° escriptu rario .
N.

LASTRO DEPOSIT.AJDO NO 'IlHESOUR!O PEOO BANCO DOS ES·
6 TADOS UNIDOS DO BR'\ZI'L PAR:A BASE .DE SUA ·E MISSM) EM OURO

,

1890
1891
))

»
))

setembro
dezembro
»

fevereiro
março .. .. .... . ..
junho .. ... ... ...
julho ·······. ....
))

])

agosto

Reis

Repartiçõea

Datas

D

5 de dezembro de

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

12 rrhesouro Federal. .. . .. ...... .' . ..
))
))
13
.. . .
))
16
»
... ············
. . . . . . ...... ...
19
D

····· ······

11

24
18
27
3

»

))

D

D

))

»

))

))

))

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

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

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

.. (,f. 1. 0·00. 000)

1 . 00·0·:693$8 62
889:000$ 000
4.445:000$000
2 . 000 :0•0·0$000
1. 4.22 :400$000
1. 000 :000$00·0
2 . 20·0·: 000 $00 0
2.667:000$0'00
8. 890 :000$•0·00
24 .5 14:093$862

Do deposito de 3 de a.gosto, emprestado pelo Th esouro ao Banco,
só foi aquelle i·ndemnisndo d e :E 100 . 000, sendo 5•0._ 000 em
.l8 <lc novem.brn de 1•199·2 e ·50. 000 em 6 de <lez embro de
m esmo anno, equiv a lentes a 889 :000$000, o que reduziu o
d ebito do Banco n :E 900.0 00 ou . . ..... . ....... ,.. .. .. . . .

8.•001 :000$000

fica,zido, porta•nto, o deposito real r eduzi do a...... . . . . . . . . . . .

16 .513 :093$862

1• Sub-directoria da contabilidade do Th csouro, 5 ele dezembro de 1895 . -

RCltlJm11.n 'tf<o Joa.qwim do Lago, 1° escripturarlo.

N. 7 -

Depositos realm·ente effectuados o·elos Bancos para garanti as de suas emissões
APOLICES

1889

DE

1.

APOLICES GERAES

OURO

TOTAL

Ouro, jwros 4

o/o

ConvertWa11,

4

o/o

%

e11i

1Yª1l el

Banco da Republica do iBrazil:
B anco
Banco
Banco
Banco

<los Est ados Un-idos do Hrazil .... . .
d o H·razJJ ........ . ...... . .. ..... . .
.Nacitmal do IBrazi! ... . ..... . ..... .
Emisso.r do iS.ul . . ................. .

l r6. 5'13 :09:3$8'6'2
'2•5'. 000 :0001$000
2'5.. 00 0 :000i$000

40.71 7 : 000$000

JDmissor da IJ3a·hia . .. ........ ... . . .
União de .S.. Paulo ........ .. . ... . .
E missor ·d o !!'.forte ..... ... ........ .
•Emissor .de !Pernambuco .. . ...... .
de <Credito Popular d o LBraz,iJ .. . .. .

4 .J2·4·3 :4,3 4$r5.30
7·0 . '715'6 : 5.2·8 $13•9:2

66 . 513
'215. 000
:2•5. 000
·3 .1500

.3. 1500 : 00 0 $00 0
44 .r2'1'7 :000$000

Banco
Banco
Ba:nco
Banco
Banco

9 .12·8 3 :000$000

4 .300:000$0 0 0
:2 . 2·20 :000 $00 0
'7'50 :00 0$00 0

151.4 87 :0 00·$ 0 00

1• .Sub-Direct<>ria d a 'Contabilidade do T hesouro, 5 <l e D ezembro de 1 S!J 5. -

·9 .. 283 :0 00$ 000

".o.ao :3 00:$ 00 0
7 .. 34"6 :·700$0011

. . • • . . . • . • • • •• • • • 1

.... . '.797 ·:.9õõ$õõô 1
!2 1 . 415'7 :90 0$00 0

i" Lsc: !ipt u1a1io,

Ru.y1n1014c~o

: O~i3~8G2
:O OO~ U U U

:000 $0UO
:000$000

1.20 . 01'3 :0913$8 62
1.169:700$000
413-4:800$00 0
'2'50 :000 $00 0
4 .1616~ :'10 0$ 000

6 . 516 :60 0$000

J oaqu im d-O La.g,o.

·9 .r500 :0 00$ 0 00
10 .0 0'1: 5 00 $00 0
1.0 00 :000$000
14 .12143 :4134$5 30
5 .r460 :000 $0 0 0
'1'50 .1218

: 0•~8 $13 9

2

J

I: .S DE:.: EM°BIR O DE 1 896

'Je t e;·m tizu q-ue o T hesouro asstima a re-<ponsabiHdade exclusiHi dos bilhetes ban·
earios a . tualmente em oircttlação e reg1tla a Sl!ibstitttição dOB mesmos e o rBB·
gate do papel-moeda.

O Vice~Pres l dente da Republica dos Estados Unidos do Brazll:
Faço ~aber que o Congresso Na<cional 'decretou e eu s ancclono a seguinte lei:
Art. 1.° Fica o Governo autorisad<J a assumir a responsrub!lidade exclusiva dos
bilhetes ban-c arios actualmente em' c,ircuJaçã0, passando a pert encer-lhe os lastros depositados em garantia •d'Os mesmos bilhetes, e revogado o art. 6.• da lei
n. 183 'C , d•e 23 de setembro de 1893.
§ 1. 0 !Realizada a encampaçáo, fica extincta a facuMaa e emissora ,concedida
a instituições bancarias ,por leis anteriores e concentrada no Banco da RepubL!ca
do IBrazil, e bem assim o dir eito exclu-s ivo de ilmissão de notas ao vortador, conferido ao mesmo banco pelo art, 115 da <:ltada lei.
§ 2, 0 O 'G overno substitui11á tambem os ·bilhetes bancarios, ora em ,circulaçiio,
por notas do 'T hesouro Nacional. -P elas mesmas notas serã o suibstituidos, á propo-rçiio <:r-ue forem r ecebidos nas estações -pu'b licas, os lÍonus do Banco da ReipubUca, cuja emissão fica estrictam ente limitada á somma •já realizada de
80 .

ºº'º :000$000.

,<1,rt. 2.° Fica o Governo autorizado a entrar em accordo com o banco para
a reducção ou liqujdação de seu debito, podendo adqui!'ir, por encontro ele co-ntas,
bens e propriedades que possam ser -u.teis ao se1wiço publico , dando-lhe prazo
razoavel ; e para a revisão de seus estatutos, pondo-os el e acco,r do com o regimer:
da presente lei, e fazendo nillles as modificações que julgar convenientes-.
1Art. 3. 0 O 'Governo proceder!!. -g rad ualmente ao resga t e elo papel-moeda com os
seguintes recursos:
ct) producto da venda de um t erço, pelo m enos, elas apolices actua:J-m ente
existentes no Thezouro, provenientes de lastro s elas emissões bancariias;
b) prestações com que o Banco da 'Re-publica entrar para o pagamento de
sua d-i vida ao 'Thezouro, na fórma e condições que, de accõrào com o mesmo b:anc-0,
forem combinadas para este effeito, inclusiv~ a a:mortisação e os juros q.ue, na
fórma do art 10 da lei citada, vencerem os bonus convertidos;
e) saldüs que se verificarem annualmente no orçamento.
'Art. 1·º :Para o fim do r esgiate do papel-moeda, de conform'ida:de com a lei de
11 ele setembro 'de 1846, e bem assim para att ender ao resgate da div~da externa
e melhorar a situação !inlanceira, ê o Governo autorisado a arrendar, mediante
concurrencia publica, as estrrudas de ferro da União, devendo attendei-:
1•, ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal ;
2,•, âs tarifas, á co nservação, melhoramento, -v rolongiamento e ramnes das estradas arrenda.das, dand•o ao arrendatario respectivo preferencia para a concessão
d ess es rriro lon gamen tos e iiamaes.

424
Nestas conce.ssões deverâ. ainda o G-Overno attender â. uniformLsação íie bitola
e no desenvolvimento da capacidade das linhas;
3°, á fiscalisação ,por parte da administração publica, sendo o arrendatario
obrigado a ~ntrar imrn u 'l'liezuuru com a quantia que fôr estipula,d·a para oose

serviço;
4°, ao preço do arrendamento, que deverá ser pago em ouro de uma s ó vez,
ou em preslações, tendo-se em vista n r enda bruta da respectiva estrada;
•5°, â. condição de ser o arrendatario, particular ou empreza, obrigado a res-

pondei: no fôro dia \Capital F ederal, devendo para esse fim ter ahi representante
com plenos poderes, quando o seu domicilio 0L1 séde não fôr em territoráo brazllelro;
6°, ao direito, que sel'â resalvado ao Govern·o, de tomar posse das linha,\!
tema:iorariamerrte, e mediante indemnlsação, quando a ordem publica assim o
exliglr. A indemnisação neste caso não será superior á média da r eceita liquida
no ultimo quinquennio que preceder á posse. Si est a tiver Jogar dentro do primeiro
trlennio do arrendamento, o Governo entrara em accordo com o arrendatarlo para
a fixação da tndemnisação;
7°, a caução para garantia da execução do contracto, ás multas em caso de
lnfracção, aos casos de r escisão "' ao direito de encampação por iparte da União,
antes do t ermo do arrendamento.
IArt. 5. 0 E' o Governo autorlsado, uma vez realizada a operação do arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, e.m o~ro, ao cambio 'do dia, os dlreltoo de importação
Art. 6.• São revogadas as dispos!çõe.s em contrario.
Cap1bal F Pderal , 9 a e d ezembro d e 1•896, 8° da Republica.
MANOEL VICTORINO •PEREIRA.
BERNARDINO DE CAMPOS.
JOAQUIM 'MURTINHO.

RELATORIO BERNARDINO DE CAMPOS (1897)

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Como vos dJ.gnastes v ê r, si tive o ensejo e.e assegtll-ar-'Vos que as iristru-cções
commerc!aes tornavam-se mais r eg.ula·res e a Praça m enos preocCU!Pada, não me
foi perm lttldo juntar qu e a lavoura p rogredi.a, o cambio att!n.gia m elhor taxa e
e.stavam equil!bradas a r ecei ta e a despesa publica.
A nossa situação financ eira contln1l1a, pois, a reclamar cuidados espec!aes.
Mas, como aquelles males se prendem e r el acionam, é certo que, contri. buindo-se para a extincção de uns, remediam-se outros.
Temos na experienc!a das velhas nações europêas o melhor dos gulas. A Inglaterra, a França e a Austrla, em l'poca mais remota, e muitos outros pa!zes neetes
ultimos dias, desvencilharam-se dos embaraços que os rodeavam, mediante certas
med1das, que bem podemoa aceitar.
Creio até que o Brazil n ã o preciear.á d e tanto, quanto foi necessarlo ãquelles
Imp ortantes E-stados, para co!locar-se na posição que deve occu·p ar.
1S! não é prospera a ctualmente a slt•uação financeira do paiz, ha de sei-o mui
brevemente. ten do os podere.s publicos firme r esolução de fa zei-a melhorar.
Já foi lniclada uma séri e de providencias, que o Co ngresso, p esando as clrcumstanc!as dlff!cels do paiz, adoptou nos ultimas dias da sessão do anno findo:
é preciso agua rdar os effeitos de tão salutares disposições que, estou certo, não
se farão demoradas. O que, so·b retudo, convém, é nã.o esmorecer no esforço empregad.o de debellar as causas de nosso enfraquecimento econom'!co e financeiro.
IA lavoura, que lutava já com a falta de auxiLlares e o encarecimento doe
viveres e instrumentos tã.o preciosos á sua administração, foi surprehendlda. pela
depreciação do café, que lhe tornou mais embaraçosa, si não mais aftlictlva a
posição.
Desde muito o Governo acompanha cuidadosamente os passos de tllo importante Industria e procura auxil!al-a, não tanto quanto é necessa1io e deseja, iporque lhe falta ipara iss o competencia, mas f irmando medidas que concorram mait
cedo ou mal5 tarde para o seu bem estar.
Inclu!o no accordo com o Ba·nco da Repu'bl!ca do Braz!l a clausula de empregar-se, centro de 10 annos, a somma de vinte e cinco mil contoe 10m letras
hy pothecar!.as, r esultan t es J e em;n·estimos 1i. a gricultura; a br!o caminho para os
contractos de colonos ja·pon ez es uteis a o cultivo de nosso solo e acoroçoou a emissão de titulos de g arantia (wa r ra nts l para fa cili tar o levan tamento de recursos.
Outr as p r ovldenc!.as qu e mais prompta mente a alliviem, espera solicitar do
Congresso :Na cional.
·
Mas, em todo o caso, é de s umma conveniencia que por seu turno a lavoura
associe sua boa vontade com os nossos esforço s, e dedique-se á •P olycultura, como
tantas vezes lhe tem sido aconselhado.
A producção de um só genero demasia a offerta, e afinal 'Provoca-lhe a baixa
do .p reço, emquanto que o de outros generos comprados ao estrangeiro e pago ~
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pa!z, que faci lmen te os pôde produzir.
Sendo semelhantes generos tão necessarlos aos eata.belec!mentos a.gr!cola s,
como aos habital1tes das cidades, despresando os lli.vradoree o seu cultivo, molestam..se e molestam seus ,conc!d.adã-0s, alêm de contrlbu!rem para a quê.da da tax&
cambial, au;gmentand o os valores .importados.
lA.ttendendo á differença que esbá se man ifestando na recerta, trata o G overno
de melhorar-lhe a arrecadação. Investid-0 da faculdade de reforma,r as r epartições
de fazenda, empenha-se em tornar-lhes mais efficaz a fisca llsação. Cobr a<la em
t odo o ter r!torio da Republica, e reco1llüda. integralmente aos cofres federaes, a
r enda da União deve com certeza elevar-se.
E, assim, favorec.ida a lavoura com os ,p recisos meios para o seu desenvo!V1men to, e alterado o systema do cu ltivo de modo que diminu.a a Importação; r etira.d.a. da circulação, com os fundos creados na respectiva lei, a porção d e p ape1moeda que a eatorve, e e:xarn1g13.das, tanto quanto fôr possivel, a.s Praças d o R io
e de Santos dos elementos que as pertur,bam, o cambio deve neces.saria mente
subir.
tPor outro .Jado, r eduzida a hoje enorme verba de «d if>l'.erenças de c a mbio»
que pesa sobre o orçamento, restringidos os gastos pll!bllco.s com o adiam ento d~
aLguns serviços, separadas de uma ve.z a receita e despesa dos Estados e do Mun icipio d.as que cabem â U nião, e apur,ada por inteiro a sua renda,, ha de cessa r
!ndu•bitavelmente a def!citon.cia de meios na liq·ll!iidação dos exercicios.
1Com a elevação d·a taxa cam·b ial e o equilibrio or çamenta.rio, firmar-se-·ha a
nossa ,s ituação financeira e restabelecer-1se•ha no exterior a collifiança, de qu,e
s.imr•re foi diigna a Republica.
EXECUÇÃO DA LE'I N. 427, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1896
Determi·nou este acto legislativo :
1°, que o T.hesouro assumisse a responsabilidade exclusiva dos bilhetes ban.carios actualmente em cir,culação;
2°, que o Governo suiJstituisse por ·notas do Thesouro nã.o ISÚ esses bilhetes,
mas tambem os ·b onus emittidos ,pelo Banco da Republica do Brazil;
3°, que procedesse gradualmente ao resgate do papel-moeda com os recursos
in dicados ,n a lei;
4°, que ,entrasse em um aocôrdo com. o Bainco, não sõ para a reducção ou
liquidação de seu debito, dando-lhe prazo razoavel, e adquirindo, ·p or enco.ntro de
contas, bens e propriedades uteis ao serviço publico; m as ainda para a revisão
de seus estatutos, pondo-os de conformidade com o regimen da lei .
Para cu mprim ento da ,µr im eira parte promulgou-se o seguinte
DillORlD'DO N . .2. 406, DE 16 -D.E DEZIDMIBIRO DE 1896
O Vwe-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da
faculdade que lhe .co·nfere o art. 1° ela lei n. 427 , de 9 de dezembro de 1896,
resolve o segui.n te :
Art. 1. • A União assume a responsabilidade exclusiva dos bilhetes bancarios actualmente em circulação .
·§ 1 . • Ficam pertencendo á Un ião os lastros depositados pelos J3a.ncos em
garantia dos mesmos bilh•'!tes e revogado o art. 6° ela lei ,n . 183 C, de ·23 de
setembro de 1893 ;
§ 2. o E' de.clara da extin c ta a faculdade emissora .concedid a âs instituições
bamcarias por leis a.interiores e concentrada no Banco da ·R epublica do Braz!l, e
bem assim fica extincto o direito exclusivo de emissão de notas ao portador
conferido ao mesmo Banco pelo art. 15 da .citada lei;

427 § 3 ·º O Governo substituirá -0s bilhetes bancario s ora em circulação, por
notas do The.souro Nacional, fixando para isso os prazos e o modo de subs tituicão.
<Ãrt. 2. ° Ficam revogadas as disposições em contrario .

Capital Federal, 16 de dezem'bro de 1896, go da Republica.
MANOEL
VICTORINO PEREIRA.-Bei•namdino de Carn41os .
Em execução da segunda parte expediram -s e os dois actos, que passo a
tra•nscrever :

DEORE.T O N. ·2. 40-5, DE 16 DE DIEZElM!BRO DE 189·6

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unid-0s do Brazil, em cumprim ento do ar t. ·1 °, ·§ 12 °, ul t ima pa rte, da lei 11. •1'217, d e o de dez emb ro ue
1806, resolve que a substituição dos bonus d·o Banco da Republica do Brazil se
faça segundo o dis1posto ·nas ~nstrucções que com este baixam.
Capital Federal, 16 de dezembro de 1896, 8° da R epublica.
VrcToRrNo !PEREIRA. - B erviar clino el e GctlmJJos.
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INBT!WCÇÕE8 PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS BONUS DO BANCO DA REPUBLICA DO
QUE BE REFERE O DECRETO N. ,2. 405, DESTA DATA

MANOEL

BRAS~L

A

Art. 1. 0 Os honus emittidos conforme o decreto .n . 183 C, de 2 3 de set embr·o de 1893, art . 10, ficam substituidos por notas do Thesouro Nacional.
Art. 2. 0 A substituiç::L::i se fará na Thesouraria Geral d o Thesouro Nacio.nal,
trocaindo-se os bonus por 'lotas, em valores equivalentes ao nominal.
Art. 3 . 0 Para este fim, os b onus existentes nas estaçõ es ·publicas, a·ssim
como os que se acharem em mão de outros possuidores, serão apresentados ao
Thesouro Nacional atê o ãia 31 de janeiro de 1897, data em qu e t erminará a
substituição e c essarão os juros .
iA.rt. 4. o São inteiram ente r etirados os bonus da circulação, e s óme nte
continuarão a vencer os j uros do art. 1 0 do citad·o decreto de 1893 os convertidos pela lei n. 42'7, de 9 do corrente m ez, e segundo o dis,p osto no seu art . 3°,
letra b .
.Art. 5. 0 O Thesouro Nac ional organisará a escripturação dos bonus, quanto
ao 6eu rece·h imento e troco, de modo a determinar e registrar exactamente a
s ubstituição, verificando o numero, o valor, a procedencia e a authe.nUcl:dade.
Ca:pital Federal, 16 de dezembro de 1896 .-Bernardino de Camvo"S.
-Circular n. 57 -

Ministerio dos Negocios da Fazenda -

17 de dezembro de 1896 -

Rio de Janeiro,

Tendo ·O Gover.no determi·ne.do a conversão dos bonus dos Ba;ncos da Repul:ill:ca do Braz!l em notas do TJ1esouro, segun do a lei n. 427 de 9 deste mez,
dentro d-0 prazo decorrente desta data até 31 de ja•neiro de 1897, ordeno aos·
Srs . delegados fiscaes e inspectores das Alfa,ndegas da União, em confirmação
do meu telegramma de hoje, que remettam d·esde j á . ao Thesouro F ederal, onde
far-s e-ha o troco, todos os bonus existentes nas estações publicas federaes. ·
JQutrosim, cumprindo aos porta;dores dos bonus apresentarem-.n'os ao troco
no Thesouro Federal, dentro do referido prazo, findo o qual cessarão os juros,
devem os referidos inspectores e delegado s fiscaes dar ao assumpto publicidade
por ed!taes e pela lmpreni;a. - B6'rnalrdin.o de Calmpos.
E:Ín satls!a1;ão da terceira parte puhll.cou-9e o seguinte
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DEôR:E'l'fQ N. 2 AH, DE 28 !DE DEZEMBRO ;DE' 1896

1() Vice-Presidente da Republica dos ill:stados Unidos do Brazil, ·n o uso da
autorlsação que lhe f.oi dada pelos arts. 3° e 4° da lei n . 427, de 9 de dezembro
corrente, decreta:
Art. 1.• A somma actual do papel-moeda s erã. g radu alme.nte retirada da
circulação atê que o seu valor attinja a o de quatro mil reis por oitava de ouro,
de vinte e dois q uilates, de conformidade oom o art . 1• da lei n. 401, de 11
de setembro de 1846.
Art. 2 . 0 Para as operações do resgate ficam exc!Usivamente destinados,
s em se lhes poder d ar outra applicação, os seguintes recursos:
•§ 1. 0 O producto da renda de ci>ncoenta mil amolices, ouro, de um conto de
rl!ls, juro de quatro por cento ( 4 % ) provenientes do s lastros das emiss15es
b~. nc1trias :
2. 0 Os juros e a mortizações de oitenta mll c;ontos de bonus co.nvertidos,
pagos na fõrma do art. 10 da l ei n. 183 .C, de 23 de setembro de 1893:
·§ 3. 0 As prestacões com qu e o B a nco ela R epu hlka P.ntrar para a liquidação da "ua divid a a:o Thi>•om·o, pelo modo e condicões que, de accõrdo com o
me91Tlo Bnnco, forem combinados . .não senilo l11ferlor a ci>m mil conto s o total
apurado p:;i.ra este effeito. qualnuer quP. seja a r e ilu<'cão <' o r eferido neblto por
encon tro .0<' M"'t~"' n a a cquls!ção de b e n s e 'PI"Opr'eda,des que p-0ssam ser uteis
ao serviço publico ;
§ 4 . 0 Os salllos que se verificarem an nualm ente no orcame-nto;
§ ·5 . 0 Dous terços do produeto do a rrendament-0 c'as e"trailas de ·fp rro da
União, emquanto a ta'x a de cambi·o fôr ln fe'rl-0r a d ezoito dinhelroio por mil rl!ls,
e apenas um terço. quando essa taxa se elevar.
Art. 3.• O Ministro da Fazen da . com os recursos il es!g-na'1os, proviil en ciará
para que até o fim .ao anno de 1897 estejam r es•rntnr1 os pelo menos dez J)Or
cento (10 o/n ) das notas em clrculacã o, em 189R wals aulrize p or cento <15 % )
em 1899 m :tls vinte ipor cento (20 o/'o). l'ID 1900 moi.• viri+,. e cl-nco por cent-0
( 25 o/'o), até que se po ssa mamter o regimen da converslbiliilaoe .
Art. 4. 0 As som mas, que tendo sido d ecr etadas, n ão forem :t'P"llcadas ao
resgate, .serão depositadas em ouro amoedado ou em barras mo Thesouro, afim
do constltuirem um fundo permanente de conversão.
Paragrapho unlco. Para constituição ou reno~•aç!l.o -dessa reserva matalJiea, Igualmente cobrarão as estações aduaneiras os impostos de Importação em
ouro. dilSde que a taxa cambial seja superior a dezoito, calculando-se ao C11mb!o
do dia.
Art. 5. 0 All!m dos funcclonarios que por lei fazem ou fiscalizam o serviço
do resgate, -0 Wn!stro da Fa zen da nomearã. uma commlssão d e banqu ei r os e '
negociantes com o fim de assistir e a u themtlcar, em act o publico, a lncineraçã,o
das <notas recolhidas, lavrando disso uma declaração assi•;.n ada, em que eS<Pecificará a s ornma resgatada c om a deJ;erminação dos valores das r espectiva.s
e-adulas e o mais ·q ue fõr mister.
·Art. 6 . 0 Do produ.eto do arrendamento das estraidas de ferro da União o
t e~oo resunte a tê o ea.mb!o d·e 18, e oe dous terços quamd-0 a taxa tõr superior,
r.el"!fo a p·p1lcados ae servi~ dos juros e a morti>la(lã.-0 da olvid a externa, nã,o
s&~o. em hl'!1'othe:;e a.lgnma, fa,cultada ao Governo outra applicação.
P2-!\!,g?°alpho 'll'!lioo. g1 pa ra. o eervloo a.Iludido :!orem suffl>õienres os reour!JOg
vota,dos •n o orçl!.ménto, dever.§. o Ministro da Fa,z.e:nd a a.ppllcar a somma. consigna.da nl!. acqulsigã,o de tltu!os da ref erida d!vida .
Art. 7.° F icam s ujeitos á flscali ~ agão do •rr~bunal de Contas os actos decor·
r·entes das df'spostçl'i'es dast\'l d~reto , ponanodo esta in~itu'i'Ç1io crpp'('lr-se a o rsgis'f:ro
0

....- 4Hdas ·despez·as que coruitltulrem applica.ção indevida dos recursos ereado.s para os
fins que a Hii claramente designou.
Art. 8. 0 Revo.gam-se a s . disposições em contrario.
•Capital Federal, 2·8 de dezembro de 1896, 8° da Republ!ca .
1MANOEL VICTORINO PEREIRA.

Bernciràvno d.e Oamipos.

Para cumprir-se a ultima parte das ·supra mencionadas disposições da lei,
foi lnst!tuia·a uma commiss ão encarre.gacla não. só de apresentar um plano de
estatutos, oomo de reunir os 'llementos precisos para o accordo.
!Foi este o ·t eor do decreto que .providenciou a respeito:
DECRI!l'TO N. 12 .408 -

'DE 22 DE DEZE'M;B;RO DE 1896

O VLce-Pres!dente da Republica do s !Estados Unidos do Brazil, usando da aut-0risação contida no art. 2° d·a lei n. 427 dP. 9 de dezembro corrente e para execução -d o qu e nelle se dispõe, decreta:
.Art. 1. 0 ·F ica lnstltu!da uma commlssão ele ·cinco mem'bros, sob a presiden.cia
do presidente do Banco da Re.1mbllca do Brazll, lá qual Incumbirá:
·
§ 1. 0 Apresentar um plano de revi são do• E s t a tuto•s do banco, de accord" com
o r egl m en da citada lei, propondo as mO'dificações convenientes, relativamente ao
que se acha em vigor.
§ 2. 0 ·Colllglr ·os esclarecim entos ·precisos acerca dos bens e prop1iedades do
Banco que possam "er u~ e is ao se rvlc o p ubllco e dos preços e v a.Jores p elos quaes
devam ser adquiridos '!)Or encontro de contas.
Art. 2. 0 Poderá. a commissã-0, no d esempenho do seu dever. snllcitar das repartiçõe'S C'ompetentes a s informaÇõez n Pcessari as e deve1iá. concluir o seu trabalho dentro de um mez, a contar da nomeaçã o.
Art a.o O Governo arbitrará. conveniente subs.icllo para os trabalhos da comm!ssão.
Ar1:. 4. 0 'Revogam-se as dls·posições em contr ario.

Capita.! 1Federal , 22 de dezem'bro de 1.89-6, 80 d.a Repu·b!ica
MAMOEL

VICTORINO

Blmiartttno &

iP!ml>l!ltà..

C'OJl»1'os.

~ commlssão, com a !Ilustração e zelo com que se distinguem seus membro~ .
prestou o mais valioso auxilio ao Governo, e os seus i·nteressantes trabalhos serviram de base q u er aos Estatutos, que foram presentes aos accionistas do flanco ,
quer lí.s clausulas do accordo, que vai ser ass!-gnado, e cujo resumo é o seiguinte:
Fica extincta a faculdade, de que gosava o banco, de em!ttir bilhetes ao portador e •á. vis ta, assumintlo o Governo a res;ponsab!llda.de d as notas em circulação
e transferindo-se ao Thesouro a plena proprled-a.de do lastro em ouro e de todas
as apoiices .que serviam de g arantia â emissão.
E' fixada em 21. ·667 :500$0010 a somma a reduzir-se na divida do Banco ao
Theaouro, dl!ferença e.ntre o 'Valor da garantia e o total das notas em circulação,
send-o calculados os juros das a;pollces ao cambio de 10 pence :por 1$000.
Reconhece o !Banco que nenhum direito füe a..s&iste a qualquer reclamação pela
cessação da faculdade de emlttlr e mais favores de suas extlnct&s concessões.
!Firma-se a divida actual do Banco ao Thesouro, deàucção fo!ta dos sobredttos
21. 667:500$000, em 159 . 190:5~7$0()1) em pa.pel, e f. 574.621.7.11 em ouro.
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.A.cceitam-se por conta dessa divida . div·ersos bens e propriedades, podendo
outros ser ainda 1·ecebidos pelo pr eço que fôr combinado, depois das precisas indagações e a vali1ações.
IDet ermina-se q ue os saldos ·que o B anco ficar devendo se'ja.m pa1gos, sem
juros, dentro de vinte annos e na seguinte ipropq rção: d ous ipor cento ao anno no
primeiro quin quennio·, quatro por cento ao -anno no segundo quinquennio, seis por
cento a,o a nno no tercei·ro quinqu~mn i o e oito por cento ao a nno no ultimo qulnquennio.
Obriga-se o B an co a emp r egar 1de1111lro -Oe dez annos, a partir do dia que fôr
fix ado pelo Ministro ela [Fazenda, a somma d e 25. 00·0 :000.$000, á razão de
2. 500 :000$000 annuaes, no mini:no, em letras hypothecarias de aux!l!o â lavoura,
q ue forem emittldas depois da data do accordo po·r instituições d·e credito, cuda
séde seja na Caipital Fi;d·eral ou nos Estados do :R io Grande do Sul, S . Paulo,
R io de Janeiro, M.inas · Geraes, Baihia, LPernambuco e Pará, qu•ando taes titu las
tenham a garantia do Gov·erno da Uni ão ou desses E stados, ou ohtenham cotação
real no merca<lo.
lDeclara-se que o Governo indica1iá os i nstitutos cuj as letr as devaim ser aceitas e ex pediDá i nstrucções r egulamentares a r espeito: 1°, das letras , que vencerão
o duro de 6 % ·ao anno e serão amorUzadas em 20 ·a nnos; 2°, das r elações com
os estabelecimentos que as emittirem; 3°, da fiscalisação , distribu·ição e appl.ic.ação
dos auxilios pelas dif<ferentes cir.cumscr.f.p ções.
A:nnue..se a que, logo que forem feitas as trans !erencias dos bens e :P·r opriedades desc·riptas no acco.rdo, seja.m ·r eStituidos ao B anco os ti ttilos que caucio.nam
a s ua divida e estão em deposit o no Thesouro.
Concorda-se em que a carteira d e bonus entre Jogo em Uquida.ção e o Banco
pa:gue ao Thesouro os juros dos não r es·g ata.dos e a respectiva amort!<zaçã.o á medi.da que fôr recebendo dos mutuarios nos prazos já. cons i;gnados no r eglmen desse·
em·prestimo; a a me>rtização principia no anno de 18.98 , e si, no fim de 15 annos,
a partir de janeiro de 1·89·8, não h ouver o Banco concluído o r ega.te, tenha o
praz.o addicional de cinco anne>s para a compi'eta J!quld.ação da carteira, O"bservando-se o dis·posto no art. 10• da lei n. 18.3 C de 2·3 de seteinbrn de 1 893· e na lei
n . 427 de 9 d e dezembro de' 189·6.

A lei n. 427, <le 9 de d·ezembro ultimo deu aos lastros que serviam d e gal'aintia fLs emissões bancarias d est!<no di!ferente do que lhes havi a dado a. de
lll . 183 C, de ·23 de setembro de 189 3.
Era, pois, forçoso para o bom an damento da s ubstituição e resgate do papel
circulante afastar-lhes d·o caminho a s r eclamações que os embaraçavam .
As companhias, ás quaes a segund a das supramendo•nadas leis havia reconhecido o dir eito á indemn isação, não aceitaram o accôrdo com o Governo s ob
as condições apresentadas pelo meu !!lustrado anteces sor, recorreram ao Congresso e t en do-se a Camara dos Deputados considerado i·ncompeténte para tomar
con'hecimento da ma teria, buscaram solução perante os tribunaes judiciarlos.
I nic ia do a hi o fe 'to, foi a Fazen•·j a condemna da n a. pr imeira instanc1a .
Ia. portanto, a qu estão ser dirimi da por longo e demorado .p rocesso, que
eleva.ria. as despesas do T hesouro sem elevar-lhe o credito ; seguia-se exactamente a rota de que procurou arredar-se a commissão da Camara dos D eputados.
Em taes circumstancias antolhava-se medida conveniente a de entrar-se em
um acr.õrdo em que fossem harmonisados os interesses da F azenda com os
daquellas companhias, e effectivamente chegO'~ · se a ·eisse r es ultado, compr omettenr' C' ·~: r T hesou1o a entregar-lh es a quantia de 14. 630 :105$000, que é assim die·
crlm inada :

431 PAGAMEN'fO

AO BANCO UNIÃO
S. PAULO

DE

Agio de 2. 2.20 apoiices do emprestimo nacional de 1889,
á razão de 520$ cada uma
I·dem de 7. 346, 7 apoiices convertidas, de 4 % ouro, a

1.154 :4•00$000

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

1.763:208$000

Juros de 4 o/o ouro, em 4 a!nnos ,
sobre 2.220:000$000
Dit.os dito, em 3314 an.n os, sobre

355 : 200$000

24.0$000 . . . .

: .. . . . . . . .

7. 346 :700$000. .

Agia do ouro na razão · de 10 d.
por 1$000 . . . . . . . . . . . . . . . .
Juros de 5 o/o papel, em 4 a1mos,
sobre 434 :800$000.

PAGAMENTO

AO
BANCO
DA BAHIA

1.1•02 :005$000

2 . 477 : 2-18$500
86 :960$·000

.

.

... • • .. .

Aglo do ouro 'lla razão de 10 d .
po1· 1$000. • . • . . . • . • . . . . . . . .
Juros de .5 °/ 0 , papel, em 4
annos, a obm 1.169 :700$·0<01~

PAGAMJ!lNTO

AO BANCO
DO NORTE

4. 021 :413$500

6. 939 :02H500

!':MIBSOR

Agi o de 4. 3•0 O apoLices do em;prestimo de 1889 ã razão
de •520$0 00· . . . . . . . . . . . . . . . •2. 2·36 :000$000•
Idem ·d·e 4 . 030 apo!lces convertidas, á razão de 240$000
967 :27•2$ 000
Juros de 4 °1°, ouro, em 4
anno ~ sobre 4.300:000$000
688:0~0$000
Ditos dito em 3314 annos sobre
4. 030 :3 0 0$000.

2.917:608$000

3. 203 :272 $•000

604 :5{5 $•000

2 .197 :32·6$500
233 :940$000

3. 7'2 3 :81'1$500

6. 027 :083$500

EMISSOR

Agia de 750 apoiices do emprestlmo de 1889, ã razão
de 520$000. . . . . ..... .. . .
Juros de 4 k>/ 0 , ouro, sobre
750 :•000$ e
d!f!erença de
cambio . .
0
0
Juros de 5 / , papel, em 4
annos.

390:000$000
3·2 4 :000$000
50:000$000

764:000$<()00
14.630:105$000

Para occorrer ã resp ectiva de.spez a foi . aberto o credito extraordinarlo
n. 2. 462. de 15 de fevereiro ultimo, que será opportunamente sujeito ã approvaç~o do Poder Legislativo.
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EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E RESGATE DO PAPEL·MOEDA
Ao terminar o anno de 1895 estava €m circulação em papelmoeda do Governo a quantia de.................... . .. ..
Emittlu-se durante o an~o passado, para o resgate dos bonus
e em substituição de papel dilacerado ou m andad o re.co·
lher, a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
abatendo-se a importancia das notas· sm·b sti·
tuldas. . . . ................ .. ......... .
das notas trocadas por moedas de ·b ronze ... .
das que deixaram de vir ao troco no prazo da
lei (1$ da 5• estampa. e 50$ das 5• e 6")

337. 351 :527$000

52 .181 :233$000
389.532:760$000

17 .181 :233$•000
8 :000$000'
702:503$500

17. 891 :736$ó0•0

ficou clrculamdo em 31 de dezembro ultimo a somma de. . .. .
que, reunida â. d as notas de emissão 'ba,ncaria, que corriam na
mesma data. . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .

371.641 :023$500
340. 714 :370$0-00

€!l evou a responsabilid a de do Thesouro a . . . .. .... . ........ . ...

71 2, .356

:319·3~500

Em 1896 remetteram-se:
â.
á
â.
â.

Delegacia
Alfandega
A:Ifandega
Alfandega

FIS<:al de 0 11yabâ. ......... , . . ....... . . .. .... . . .
de Corumbá. ................. . .......... . .. . ... .
de Manâ.os . .......... . .... . . . ....... . ......... .
de Santos . , ... . . . . . ..... . . .... ... ... .. .... , ..

1.100 : 000$ 00•0
1. 200 :000$•000
280:000$000
1100 :000$000
2.680:000$ 000

Liqui dara m-se remessas feitas dos Estados l!la somma de 1 . 740 :274$500.
J â. foram encommendadas a.s notas para a substituição das dos •bancos, as
de pequeno valor estão sendo receb;das mensalmente, e as de grande valor, por
exigirem nova estampa, devem vir com a maior ·brevidade.
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