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NOTA : 

PROJECTOS AM.PHILOPHIO 

Ns. 41, 89, 89 A, 85 

Em 5 d'e Outubro dJ11 1897 sá!.o publl!-cad'os .os p011•ecere-s dhs Vorw 
missões de Oonstiltâção e Fazenda ... Ha um substitutivo da Oommi.ssão 
de Oonstritttição. Em 29 de Novem'bro é depois· vk enc:errada, s<em de-
bate, a 16 discussão, app1·ovaàb o projecto. Em 3 de De~mbro 'entra 
o projecto em 2a &iscussão . Fal~a o Sr. JUlio Sanf:O\s, que offerece a 
emenda. Em 4 fallam os Srs .. Amphilophio e Jacob da Paixíio, que 
apresenta emenda. Em '1 fallam os Srs. ~r7Jede'llo e Teixeira de Sá. 
E' encerrada e adiada a votação . 

Em .30 tk Junho de 1898 é o projecto approvatlo, rejeítallas a{l 
emendas. Em 5 de Julho 'entra em 3a ,!lJz'.scussão. Fhlla o Sr. AmpQ.i1:. 
lophio, quie offerece emenda. E ' encet·rada a df;,scu-.ssão e o projecto 
1'e'TI'Vettido á Oommissão i!Je OonstitwiçÕJO. Em 12 llk SeJ.tembro é p'llr 
blicado o p'!lrecer S'Obre a emenda. O p1·ojecto toma o n. 88. Em 14 
procedJe-se á votação. Falla, pela ordemJ, o Sr. A1nphiiloplWJ. Em 16 
'1.-'ae á Oorrwrw:ssão de "'RextacçõJo. Em 19; r1-pp1·ovada, a r'edacção, é enviaiiJ 
do ao SenadfJ. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO (1897) 

Foi presente á Commissão de Constituição, Legislação e J ustiçru 
o projecto n. 41, regulando sob certas condições as emissões de apo~ 

lices ou de outros titulos ao portador autorisadas 
P-arecer pelos governos dos E stados. 

O projecto se propõe attender á neoossidade 
de manter o privilegio da União e prerogativas do Congresso Federal 
sobre emissão de moeda fiduciaria. 

E' certo que alguns dos EstadÇ>S, muitas municipalidades e até 
particulares, á sombra da tolerancia <la.s autoridades da ~public~,. 
teem .contrahido emprestimos de dinheiro emittindo apolices ao por~ 
tador, de valor nominal das notas dé 500 réis e da moedca divisionari 
de nickel, fazendo-as entrar na circulação sob ·a responsabilidade do 
credito publico do Estado, á sombra da influencia autoritaria dos 
respectivos Governos, attrahidas pelo intei:esse da especulação -.'!obre o 
giro de taes titulas, sempre recebidos abaixo do par, quando 1trbc'a!dos 
por moeda legal, e animada a sua circulação pela falta aa moeda. 
miúda, !Sempre insufficiente nos Estados. 

Bem que a estes sejam permittidas as operações de cr-edito que 
tenham por fim suppril-os com os recursos precisos para que atten-
dam _ás urgenCÍ'as_ de seus 'respectivos serviços, não podem, - comtudq,, 
converter os títulos de taes emprestimos em moeda fiduciaP'llo CÓ1J1 
evidente intuito de aproveitar as urgencias e difficuldade-s dos seu~ 
credores, collocados entre a ~ontingencia ou de perderem seu di-
nheiro ou de receberem pelo seu valor nominal -uma moeda com maior 
ou menor depreciação, inconvertivel e que r Jr irrisão offerece um 
juro tlm p~r~llas ridiculas, sem correlativo em moeda (pois não ha 
mais moedas de 10 nem 5 réis), e que por cv:~seguinte são um conto 
de historias. 

Acreditado semelhante recurso, cada Estado poderá fazer substi-
tuir em breve prazo, pelos seus titulas de divida, o papel-moeda da 
União que refluirá para os poucos centros que ficarem immunes dessa 
circulação viciada, onde se accumularão, aggravando mais, si _é pos-
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sivel, a depressão do- credito publico, pelo desequilibrio entre aa ne-
cessidades do commercio interno e o instrumento de sua$ operaçõe~ . 

Por esse modo, ficaria ipso facto illudido o preceito do art. 62, 
_§ 2° da Con.stituiçãe, expellindo-se de cada ~stado o papel-moed?-
nacional. 

Si o papel-moe.P.a i:ncon:vertivel da União é um mal, que só ae 
.justifica quanslo solicitado como um recursos necessario para as re-
lações commerciaes, -ou urgencias do Thesouro; si a depressão desses 
títulos não póde ·deixar d;t augmentar a cada golpe de emissão, des~e 
que esta não tem outra garantia, a não ser a do propri<1 credito pu-
blico, é fóra de duvida que as emi<Ssões de titulas de qualquer natu-
reza, apolices, bonu.s, estampilhas ou notas ao portador, feitas pelos 
.Estados com o fim de serem os mesm<ls utilisados como dinheiro, em 
solução de dividas do proprio Estado ou em paga de effeitos ou ser-
viços, constituem uma usurpação das prerogati'vas. da União com 
violação do n. 8 do art. 34 da ConstitUição, que dã privativamente 
ao Congresso N acionai a competencia para legislar sobre emissões 
de bilhetes de circulação. 

Nem se diga que os Estados exercem assim o direito que lhes 
confere o art. 5 da Constituição - de prove1·, !L expen-sas p?'oprtas, 
ás necessi.dades do se-u govemo e admV,W,stração, contrahindo em:pres~ 
timos, porquanto, desde que não recolhem nem levantam cap1taes 
flisponiveis para serem collocados, mas limitam-se a solver as •. pro-
prias dividas, com papel de credito, em vez de fazel-o com as notas· 
rdo Thesouro; excedem a propria competencia. -

A Constituição exige que os Estados provejam as suas neces~~
dades a expensas proprias, o que quer dizer que não se podem utilisar 
do credi1i0 gratuitamente, e, pelo contrario1 prohibe-lhes legislar sobre • 
~mi'ssão (art. 3'!:, §· 8°), no mesmo sentido em que a Constituição· 
..1\Jnericana, na secção 10, art . 1 o, prohibe .aos Estados: Coin money; 
emit bill~- of credit. _Commentando este artigo, diz Story, traducção 
de Calvo, tomo 2°, n. 689: 

"Esta prohibición, dice El Fedem,lisia, debe tJ,er 1ap1·obaàa y elo-
gi[Lfla, por todo bulen ciwladano em proporción ã su amor por la jus-
ticia y su conocimiento de las verdaderas fuentes de la prosperidad 
pública. " - · 

Em seguida, no n. 690, explica: 
"Es claro que la prohibición de emitir billetes no puede estender-

se ã la de simples tit-u,los .àe de,uila q1o.e mn Estado s!UScribiera neces-i-
tando h\acerlo, y que no cpntuvieran sino e'l impcFrte rle la sumta y el 
término fijaJdo pp,ra el pago . " -

No n. 691, determinando o caracteristieo da emissão de bilhetes 
comprehendida na prohibição constitucional, diz: 

"Emitir billetes de credito, presenta siempre ai esph-itu la ideJa 
de un papel puesto en circulacion pam ser 1·ecibick por todos como 
dinero ~1. con,l;ado; s-alvo ser reenbolsado un dia. " 



Do mesmo modo se exprime Cooley -- Constitucional Law, pag. 
84 By bill of credit, then, is meant a bill issued by the State, invol-
vi~g the faith of the State, and designed to cirwlate as money on the 
credit o f the Statle, in the ordinary u.s<es of business." 

A denominação d6l . apolice ou outra qualquer dada aós bilhetes 
emittidos pelos Estados não os torna por isso acçeitaveis e legaes, 
porque, como ainda observa Story, loc. ·}á citad~: 

"No está en el espiritu de la Constitucion que se pueda eludi1· la 
ley por rnledio de un camõio de nombre, y q~é lo q'lk fuese 'illegal bajo 
el niombre de billete de credito, se hle~i~Jrfa legal y conforme á la 
Oon.stituoion., bajo el n.ombre de oertificxudo." 

O que é prohibido aos Estados é usar gratuitamente do credito 
publico; é forg,ar a mão ao credor obrigando-o a receber, como di-
nheiro, e pelô~ seu valor nominal, um titulo depreciado; o que impo~t!k 
desapropriaçãó, sem lei· que tal autorise. 
· Assim é que os Estados emissores de apolices de circulação de 
valor das moedas divisionarias. fazem com ellas pagamento do que 
devem aos -seus serventuarios, e outros credores; estes, por seu turno, 
pagam_ com taes apolices os seus debitos, obrigando o commerciante, 
o "industrial, o lavrador e o jornaleiro a acceitarem tal moeda ou a 
correrem o risco de maiores prejuízos, por não possUir o devedor_ 
outra especie de numerario. Por sua ve.z, estes ultimos ou porque não 
possam accumular semelhantes títulos, que lhes são empurrados dia-
riàmente, ou porque temam maior depreciação delles, os lançam de 
J).OVO para fóra de sua carteira. 

. Assim forçado, o mercado defende-se fixando uma taxa de de .. 
preciação sobre o valor de tal moeda fiduciaria, e com tanto mais 

' razão, quanto o seu curso ·sendo apenas limítado ao Estado o torna 
muito inferior. 

E'ssa inferioridade produz desde logo toda a sorte de especula-
_ções de cambio que acabam por perturbar a economia do Estado em 
suas relações internas e nas exteriores ou federaes. 

As -apolices d(}s Estados, como quaesquer outros títulos de igual 
natureza, devem significar a .economia dos capitalistas, devem ser 
títulos de collocação de reservas patrimoniaes e não dinheiro em 
movimento. · 

Taes títulos em cm.;teira exprimem o espírito de ordem, de p 

economia: e previdencia de cada um; symboli-sam a riqueza publica, 
porque exprimem em alto gráo a confiança nos recursos. do Estado ; 
disper~;~os, porém, para attender diariamente ás necessidades da vida 
significam a pobreza, porque são a prova da utilisação das reservas e 
economias do povo; significam aindA o descredito publico do Estado, 
porque ninguem quer guard-ar semelhantes títulos. 

Sob uma . outra face, ainda tal emissão constitue dentro do Es-
tado, uma duplicata do papel-'llloeda federal em circul~ção, porquanto 
um e outro se destinam a servir .de medida de valor, até que a moeda 
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nacional seja expellida pela apolíce do Esta:do, pela regra infallivel 
de que a moeda ruim expelle sempre a melhor. , 

. E', pois, f6ra de duvida que as leis de emissão de apolíces de 
-circulação, em vigor em alguns Estados,_ constituem verdad~iras le~ 
de emissão de papel-moeda com curs·o fo1:çado sem -a. garantla constl-
.:tueional do art. 84; ferem interesses federaes, por isso devem ser an-
nulladas, porque invadem prerogativas do Congresso N·acional, ex-
plícita e implicitamente resguardadas pela Constituição nos arts·. 5, 
34, n. 8 e 65 combinados. 

Agora inquiriremos: sendo assim, tem o Congresso attribuição 
ou autoridade para restabelecer a lei? 

Si tem, qual o meio constitucional e efficaz de que dispõe para 
cohibir o abuso ? 

Não ha a menor duvida sobre a autoridade e competencia que 
tem o Congresso e que lhe advem dos arts. 7° § 3°, 6° .§ 4°, art. 15, 
que dá ao Congresso o attributo da soberania; 33 e 35 § 1 o, expressos 
a este respeito. 

Os meios de que dispõe o Congresso são : 
1. 0 Os da interpretação e regulamentação do texto constituciona:l 

violado, de modo a evitar interpretações viciosas; 
2. ° Fazer as leis que forem necessarias á salvaguarda dos in-

teresses federaes ameaçados ; . 
3. 0 Declarar nullas e imrubsistentes as leis ou artigos d'estas 

contrarias á Constituição. 
São esses meios outros tantos poderes denominados por Story 

poderes accessorios do Congresso-, por isso que são implicitamente 
incluídos nos poderes expressos : 

"No se puede negar (diz Story --. Traducção de Calvo, 2° vol., 
pag. 167), pues, que los poderes acordados por la Constitucion; en-
cierrãn implicitamente los medios ordinarios de ejecucion: sin ellos 
la Constitucion seria letra muerta." 

Nem se diga que a autonomia dos Estados será violada por-. 
quanto · a intervenção visa interesses e direitos federaes que ob e 
subrepticiamente estão sendo prejudicados pelos Estados em nome de 
um mal entendido proveito proprio, pois o reme·dio procurado dentro 
em poúco se converteria em toxico mortal. 
· Para demonstrar a ·autoridade do Congresso no exerci cio . e ap-

plicação do-s meios indicados · e que estão implícita e explicitamente 
_consignados na nossa lei fund.amental, bastal'-'D.os-ha citar além de 
Story, Cooley, sobre as attribuições do · Congresso Americano,-no seu 
eommentario - Principles of OoMtitutionP,l Law, pag. 149, sob o 
titulo : Ohecks and balances in government. . 

Ahi, tratando das relações entre os States and N ation, depois de 
fazer sentir que a Constituição impoz embaraços ( checks) efficientes 
aos Estados para proteger a jurisdicção federal ora privando-os do 
exercício de alguns dos mais importantes poder~s da soberania, ora 



subordinando outros. á· a.uto?'idx:Lck do Congresso, accrescenta: "To. 
maintam these unimpaired, the federal gov·ernm~nt is made, as 
-agai'ilJB,t ,the &ates, the final judge o f i ts own pouve1·s1. N othing mor~ 
need be ·said to schow that encroachment upon the ·federal jurisdi 
ction is effectually provided against. " 

Depois de mostrar os poderes compensadores que teem os Esta-
dos, para contrabalançarem o poder federal, conclue : ' 

"From the nature of the case, ho~ever, it was j,mpossible that 
the powers reserved to the States should con;stitwe a restra.int upon 
the increase of federal power, to the extent th?-t was at first expected. 
The federal government was nec~a.rily, rnX1de the final judge of its 
<JWn authority, and th.e executor of its own wilfl, and any effectual 
check to the gradual amplification of its jurisdiction must therefore 
be found in the construction put hy those administering it upon the 
grants of the constitution, and in their own sense of constitutional 
obligation." 

O confronto das disposições da Constituição Americana com as 
nossas, convence-nos de que igual doutrina nos deve soccorrer, sendo· 
que a nossa Constituição é .até mais clara e expressa . 

A Constituição dos Estados Unidos da America - na Secc. 8, 
diz: O Congresso terá o poder ... "To make ali laws which ·s.hall be 
necessary and proper for carrying into execution the foregoing 
powers, .and ali other powers v~sted by this Constitution in th~ go-
·vernment of the ·United States, or any department or offices thereof." 

O art. 34; n. 33, da nossa Constituição dá privativamente ao 
Congresso N acionai a competencia para : 

"Decretar as leis e resoluções necessarias ao exercício dos poderes 
que pertencem á União." 

· O art. 35 diz: Incumbe outrosim ao Congresso, mas não privati-
vamente: · 
· § 1.-" Ve~r na g·ua1·da da Corw;tiitt'ição· e das lé?Js, e provii&Jnciar 
sobre as necessidades de caracter federal . · · · 

A Constituição argentina, art. 67, .§ 28, investe o Congresso ·Na-
cional de iguaes poderes. · · 

Cooley - ·obr. já citada -diz á pag. 31, n. 3 -As leis do 
Estado· devem ceder á ·suprema lei, quer seja expressa na Constitui-
~ão dos Estados Unidos, quJer em alguma de. suas let'.s ou tmtados, até 
gWe desappareça a collisão (só faz as they come in collision) quér 
a lei já existisse quando a suprema lei foi adoptada, quer tenh~ sido 
decretada. depois. · 

Assim, pois, sendo inconstitucionaes lllS leis do Estado sobre 
emissões de ·bilhetes ao portador são nullas e nessa nullidade incidem 
notadamente a lei n. 12, de 22 de junho de 1895 ----: do Estado de 
Pernambuco, que autorisou a emissão de apolices ao portador de 
valor de 200 e de 100 réis; · a de n. 95, de ·15 de de~mbro de 1896 
do Rio Grande do Norte que autorisou a emissão· de apolices de 10~ 
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e de 500 réis e mais recentemente ·a lei d~ 27 de fevereiro do corrente 
anno do Estado de Sergipe, que autorisou a emissão de apolices. do 
v:alor nominal de 100, 200 e 500 réis, nos artigos que ferem a Colli!ti-
tuição, e pois deve o Congresso intervir efficazmenf.e contra a inva-

._e_ão· de suas attribuições, decretando as leis ne~ssarias para mant~l-a:s, . 
sob pena de ficar de todo annullado o seu direito de .velar pela guarda 
da Constituição (art. 35, :§, 1°), cabendo-lhe o· direito de decretar a 
nullidade e insubsistenc:ia d~;~s citadas leis dos Estados e dats de 
outros em iguaés· condições, que ·offendam intéresses federaes, pois o 
contrario equivaleria a não poder providenciar .sob as necessidades 
de caracter federal nos termos do artigo citado, 2a parte. 

E' certo · que em discussão de pareceres, tem sido1 por vezes, e 
coi:n opiniões, aliás muito respeitaveis, posta em duvida a competen~ 
cia do Congresso ordinario para interpretar authenticamente a 
Constituição, attribuindo-se ao Poder Judiciario tal attribuição, m&s 
elém . de' que tal doutrina não póde resistir a um exame serió dt. 
questão, diante dos textos citados, é fóra de duvida que o Congresso 
pão se· tem sujeitado a essa restricção de suas prerogativas, como {I 
facil de ser verificado pelo h1storico e pela lettra dag leis n. 28, de .8 
de Janeiro de 1892, e n. 410, de 12 de novembro de. 1896; aquella 
interpretando o art. 73 da Constituição sobre as accumulações re-
muneradas e esta os arts. 7°, § 2° e 9°, .§, 1 o, robre .o direito que teem 
os Estados de cobr.ar impostos de expotração de seus productos. 

· A competencia que assim querem dar ao Poder J udiciario, sobre 
ser um artifício, pois nenhum artigo de· nossa Constituição a con-
signa, é contraria a todos os princípios de boa hermeneutica jurídica; 
pois só póde interpretar authenticamente a lei o ·seu legislador, e 
.não um outro poder. . 

Semelhante theoria é o sacrifício de todos os princípios predo-
mi~antes nos governos democraticos reprasentativo.s, estabelece a 
codusão dos poderes, dilatando temerariamente as attribuições por 
demais absolutas e magestaticas do Poder Judiciario que, na expres-
são incisiva dos aphorismos jurídicos, tem por si a ficção da infalli-
bilidade, sendo irretrataveis os seus erros, mesmo quando fazem do 
branco preto e do redondo quadrado. 

Cumpre-nos banir taes theorias que amesquinham o criterio do 
Poder Legislativo, que seria condemnado a assistir ao baralhamento 
de todas a~ l~is~ quando errada a sua interpretação e applicação pel() 
Poder Judic1ar1o. · 

Assim fixada e demonstrada a constitucionalidade e necefl'sidade 
de um remedio legislativo que possa chamar á ordem a legislatura dos 
Estados, cumpre á Commissão estudar o projecto ora submettido á sua 
consideração. . · 

A gravidade do assumpto e as innumerae questões que se lhe 
prendem, são outros tantos incentivos para que procuremos encontrar-
lhe um remedio efficaz. 
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O projecto começa recdnhe~o e gararrtindo, no seu art. i o, 
aos Estados o direitó de contrahir emprestimos dentro ou fóra do-
paiz; no § 1° prohibe a emissão desses ou .ou~ros ~itulos ao portadol-1 
contendo promessa de pagamento de quantia mfer10r a 200$000. : 
r No § 2° sujeita á- sancção do art. 241 do Codigo penal os in-
fractores da lei. · · 

Sem pôr em duvida a -proficuida-de da medida, até certo ponto, 
porquanto effectivamente são os títulos de pequeno v.alor os que 
mais invadem a circulação, por isso que a sua desvalorisação 
não affecta senão levemente ·a fortuna dos seus portadores, sendo 
certo que ninguem fónna reservas de tal moecra, que a.penas .se possue 
na ~rção minima precis1_1.; comtu.do . julgamos deficiente o projecto 
porque deixa subsistir a acçã-o inconst-itucional doa Estados sem uma 
aancção coercitiva, porquanto a penalidade estabelecida não os 
alcança. 

O mal é gravíssimo e deve ser cortado cerce por lei prohibitoria, 
que é necessaria, nem póde melindrar os sentimentos de autonomia 
doa Estados. 

A prohibição deve ser garantida, pois, por U1Ua sancção mais 
efficaz e completa que a do prDjecto, que é inexequivel, porque não 
alcança o pr:incipal delinquente} nem poderia ser applicavel ao povo 
si este quizesse desrespeital-a. 

Mais profícuo seria talvez o conceder-se o direito á indemnisa-
ção pelo Estado, em favor dos fiscaes da lei federal ou prejudicados 
e da União. 

O projecto deverá tambem conter providencias de prazo para 
que possam ser recolhidas as e~issões ora existentes ou trocados os 
seus títulos por outros; completa11-se-hia finalmente com medidas 
accessorias de garantia para sua efficacia. 

Por todas estas considerações é a Commissão de parecer qu~·-f.) 
assumpto do projecto offerecido -seja toma-do em consideração e d..U;P· 
cutido, offerecendo para a discussão o seguinte substitutivo que junta 
ao projecto .. 

O Congresso .Nacional decreta : 

Art. 1. o E' expressamente prohibida a circulação de títulos ao 
portador emittidos pelos Estadós, Municipalidades, companhias ou 

particulares, em pagamento de óbjectos, direitos 
SubstJitUifivo ou quaesquer serviços. -

- i§ 1 . o Incluem-se nesta prohibição . as estam-
pilhas ou sellos dos Estados e Municipalidades. 

§ 2, o - N.ão se incluem, porém, as tran<Sacções sobre letras ou 
cheques ao portador, debentures e acções de companhias ou outrQs 
títulos representativos de valores. . · 

· Ar~. _2. 0 As apolices, bonus ou quaesquer outros títulos, de qual-
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quer denominação que seja, com· obrigação de pagamento em prazo 
certo, emittidas pelos Estados ou Municipalidades, sendo do valor .de 
:1,90$ ou mais, só poderão ser transferidas por endosso ou termo es-
pecial de tran&ferencia. 

Art. 3. o Semelhantes titulos quando de valor inferior áquelle, 
serão impressos em papel de dimensões nunca menores de 33X25 
centímetros. . 

Paragrapho uni co. As estampilhas ou sellos dos Estados· e Mu-
nicipalidades deverão ser gommados antes de emittidos, não podendo 
as suas estampas exceder o maximo de 2,5X4:0 centímetros. 

Art. 4: . o Os Estados e Municipalidades que contra vierem as dis-
posições da presente lei ficam sujeitos á intervenção constitucional do 
art. 6°1 §. 4:0 , ordenando o Governo Federal a apprehensão dos titulos 
e promovendo contra o Governo do respectivo Estado a competente 
acção de indemnisação de 50 °1° mais, como multa e para os effeitos 
do § 2° deste artigo i os demais infractores incorrerão nas penas do 
art. 2.4:l do Co digo Penal. 

i§ 1. o A apprehensão de taes titulos do poder de quaesquer pos-
suidores poderá ser feita por qualquer funccionario federal, ou por 
outros cidadãos autorizados, devendo ser entregues sem demora ás 
collectorias, alfandegas ou a quaesquer repartições federaes de arre-
cadação, com as declarações precisa-s . 

. § 2. o O port-ador ou possuidor de títulos do Estado . que houver 
sido ·constrangido a recebei-os .do Governo deste, poderá . trocai-os nas 
repartições federaes por moeda nacional, recebendo no acto 80 ojo do 
seu valor e os restantes 20 ojo com uma . il;ldemnisação de outros 
20 % quando a União houver realisado a respectiva cobrança. 

Art. 5. o A presente lei entrará em vigor em toda a Republica, 
após o decurso de 90 dias, contados de sua publicação nos Estados. 

Art. 6. o Dentro do referido pl'azo os Estado·s interessado' to· 
marão as preCisas providencias para que sejam recolhidas ou trocadas 
por outros títulos, nos termos desta lei, as apolices ora em circulação. 

Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 6 de agosto de 1897 .-V. tk Mello, presi-

dente.-Julio Santos, relator.-Felisbello Frerire, com restricções em 
relação á doutrina expendida sobre o Poder J udiciario negando-lhe 
sua attribuição de supremo interprete da Constituição . . - Aratujo . 
Góes. De accôrdo com a doutrina expendida pelo relator .-T?'indaiàe, 
eom restricção, de accôrdo com o voto do Sr. Felisbello Freire.-
Mendes Pimentel, com restricção .-Teixeira àe Sá, com restricções: 
-dispondo-se sobre o valor mínimo das apolices de emprestimos con-
trahidos pelos Estados, n;mnicipios ou quaesquer outraSI pessoas' juri.,. 
dicas, . em 100$, com prazo de reembol•so i mandando-se resgatar ou 
converter a esse ·typo; as emittidas -sem juro realisl).vel individualm~nte, 
por contrarias á natureza do mutuo oneroso i e prohibindo-se, por meio 
de sancção civil a autoridades .administrativas e da penal do art. 241 
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do codigo a particu1aré's, () emprego de titulos de tal ordem em paga-
mento e solução de obrigações activas ou passivas, salvo a liberdade 
das tr.ansacções entre os -portadores ·desses titulos para com" terceiros 
sob a cotação, que convenci.onem a respeito delles, como ·Succedanee~ 
da moeda; pois que neste particular toda a prohibição será injusta, 
illudivel, inefficaz.-V.ergne . de Abreu, com as restricções· feitas pelo 
Sr. Felisbello Freire. 

Garante aos E-:stados o direito ile contrahi1· empr'e~timos, deni1·o ou 
fóra do paiz, emittindo p'ara este fiJm apolices ou outv'os titulas 
de .diversa denominação, guardad:as as di-sposições que indica 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. o E' garantido ao-s Estados o direito de contrahir empres-

timos, dentro . ou fóra do paiz, emittindo para este fim apolices ou 
outros titulos de diversa denominação, guarda-

Projeoto n. 41 das, porém, as disposições que se seguem: 
:§o :1, • º' E' vedado ao Governo dos Estados 

emittir, seja com .a denominação de apolices, seja com a denominação 
differente, titulos ao portador contendo promessa de pagamento de 
quantia inferior a 200$000. _ 

;§. 2. o No caso de transgressão, ficarão sujeitos á sancção do 
art .. 241 do Codigo Penal os individuas que aos referidos titulos 
derem a applicação de moeda legal ou que como moeda os receberem 
em troca de objectos ou serviços de qualquer especie. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R.- Sala das sessões, 13 de julho de 1897 .-Amph~loph'io. 

Prohibe qt~e sejam rec-ebidos como moeaJa o;n r!lesta qualidade ci1·culem 
no pwiz qtWJ,esqwer tittdos de credito ao po1·tador ou com o nome 
deste em b?ianoo, que fm·em 'emittidos pelos Gov'6rnos dos Estado8 
ou dos Mu.nicipios, com a declaração de valor inferior a dv-zentos 
mil réw, -sejam ta.es titulas azJOlices ou outros de denominação 
diff.eren&, e dá 01dras providencias, com o parecer da Oommis-
são .de Fazenda e Indusrtnia, dado tambem sobre o projecto n. 41, 
deste anno. 

Foi presente á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 
o projecto n. 89, deste anno, do Sr. Deputado Amphilophio, no in-

tuito de prohibir a circulação de titulo.s de cre-· 
P.~ecer dito ao portador, emittidos como moeda pelos 

. Estados ou pelas Munici palid.ades. 
Tendo sido já lavrados .um parecer e substitutivo (*) sobre este 

assumpto, em virtude de· um primeiro projecto do mesmo Sr. Depu-
tado, sendo o actual . um substitutivo do primitivo, salvo maior des-

(*) &ojecto n. 89 A. 
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envolvimento, e devendo à materia sér ,ainda sujeita á Commis-são _d~ 
F3:zenda,· é a CoiDIDissão de parecer que se juntê o presente projecto 
aó parecer e substitutivo já elaborados sobre o de n. 41 e que se 
remetta tudo á referida Oommissão de Fazenda para que a mesma 
resolva sobre qual dos tres projectos deve reca:hir acceitação e pre-
ferencia como base para -a discussão, ou para que proponha substi-
tutivo que melhor convenha. 

Sala das Oommissões, 25 de setembro de 1897'. -Carlos V az de 
Mello, presidente.-Julw Santos, relator.-Mendes Pimentel.-Tei-
xeira de Sá.-Ji1el~sbello Fr.eire.-Luiz Domingues.-T' ergne de Ab1·eu. 
-AMujo Gáes.-Trindade. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. o Não poderão ser recebidos como moeda ou nesta quali-

dade circular no paiz quaesquer títulos de credito ao portador ou 
com o nome deste em branco, que forem emitti~ 

Pl'ojecto n. 89 A dos pelos Governos dos Estados ou dos Munici-
..pios, com a declaração de valor inferior a 

duzentos mil réis, sejam taes títulos apolices ou outros de denomina--
ção differente ._ . 

.Art. 2. o No caso de transgressão, não' só serão nullos de pleno 
direito todos os oont:r.actos e actos jurídicos em que os referidos tí-
tulos forem empre~dos como .moeda, mas ficarão sujeitos á sancção 
do art. 241 do Codigo Penal os indivíduos que, como moeda, os em-
pregarem ou os receberem em troca de objectos, valores ou serviços 
de qualquer especie. 

Art. 3. 0 Os orgãos _da Justiça Federal serão os competentes 
para applicação desta lei, gu-ardada a disposição que se segue: 

Paragrapho uni co. Quando em questões de compet.encia das jus-
tiças dos Estados fôr por estas proferida decisão contraria á appli-
cação da presente lei, ou decisão favoravel á validade ou applicação 
de actos ou leis dos governos locaes, que tenham sido contestados 
com fundamento nas disposições desta lei, haverá de taes decisões 
recurso para o Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 59, 
§ 10). . 

_Art. 4. o Revog-am-se as disposições em contl,ario. 
S. R. -Sala das sessões da Camara dos Deputados, 1 de setem-

bro de 1897' .-Amphilophio. 

fJa1·ante aos Esta.àos o direito de contmhir e:mpns·t·imos, dentro ou 
fóra do paiz, emittindo para este fim apolices ou outros t'itulos 
de diversa tknorwinação, gua?"dadas as dispo~Sições que indica, 
com o parecer lfu Commissão de Fazenda e Industii-a, dado thm.-
bem sobre o projecto n. 89, deste anno. 

A CoiDIDissão de Fazenda e Industria, tendo examinado o pro-
jacto offerecido pela Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, 
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em substituição ao de n·. 41, apresentado pelo 
Parecer Sr. Deputado Amphilophio, e de n. 89, deste 

Deputado, verificou que se trata de uma medidlt 
prohibitiva com o fim de impedir o abuso praticado por alguns Jl:.s=:; 
tados e Municipalidades que, com emissões de títulos de diversas de-
nominações, e de valores .excessivamente pequenos, teem procurado 
solver seus compromissos pecuni.arios, dando-os em pagamentos como 
si fossem moeda, arrogando, dest'.arte, a si uma attribuição privativa 
da União que, de nenhum modo, deve ser illudida. 

Considerando que o projecto da mencionad.a Commissão, embora 
revele muita competencia, apresenta, entretanto, o caracter de dis-
posição permissiva de emissões de títulos publicos estaduaes e até 
de disp()sições regulamentares, quando taes attribuições já se -acham 
firmadas na Constituição da· União, que as conferiu directamente aos 
Estados, sem dependencia d() Congresso Federal; 

Considerando que, como disposição prohibitiva, com sancção 
penal, o projecto deve, pe1a propria natureza de sua materia, ser 
preciso e laconico, tanto quanto possível, sem incorrer em obscuri-
dade; 

Considerando que o substitutivo de n. 89 satisfaz -a estas con-
dições, ferindo o abuso que visa corrigir, sem attentar contra a compe-
tencia dos Estados e das Municipalidades; 

Considerando, finalmente, que as infracções contra a lei que se 
.pretende elaborar, não devem ficar á mercê 'das justiças dos Estadoo, 
por contravirem uma attribuição magestatica da União, qúal é a da 
emissão de papel-moeda, sendo a acção repressiva dos poderes fe-
aeraes, não só mais prompta, como mais efficaz : 

E' de parecer que seja preferido pã-ra base da discussão o pro-
jecto n. 89, com suppressão das' palavras : - com a de da ração infe-
rior a duzentos miJZ réis --, do art. 1 o por importarem em restricção 
á competencia que teem os Estados de contr•ahir emprestimó e de 
determinarem o valor dos respectivos títulos. 

Sala das commissões, 4 de outubro de 1897 .-João A. Neiva, 
presidente.- Jacob ela Paixão, relator.- Rodrigues Fernandes. -
Herculano Bandei1·a .. -Ignacio Tosta . -

N.a, sessã'O de 29 d·e N.o.vembro é encerrada,, se1n debabe, a 18 

àiisc-ussfio. O p1·ojúto n. 89 é approvado. 
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SE SSÃO DE 3 DE DEZEMBRO 

O Sr. Julio Sa nt os - Lastimo, S1·. P residente, que ma teria 
tão importante como a do presente projecto esteja .collocada na ordem 

do dia para ser discutida· em fim de uma sessã<>, za discussão do quando a Camara está fatigada dos longos e fas-
projecto tidiosos trabalhos de votação e quando o espírito 

d<> Congresso não se póde mais prestar a<> estudo 
e á cogitação de momento. 

·Si não · fosse, Sr. Presidente, a minha ·posição de relator d·a· 
Commissão de Constituição 'e Justiça, que tive a honra de firmar 
um projecto substitutivo, certamente não viria <>ccupar a attenção da 
Casa, tanto mais quanto as condições de minha saude quasi não me 
permittem o esforço que faço. 

O projecto em discussão, Sr. Presidente, contém tres pontos im-
portantes, tres importantes questões elementares de concurrentes que 
não podem deixar de ser tomados em consideração. 

O SE. AMPHILOPHIO -Peço a palavra. 
O SE. JuLIO SANTOS ---;Trata-se de retirar aos Estados o direito 

de emittir títulos de credito para fazel-os circular no paiz como papel 
de emissão . 

E' materia, por consequencia, que affecta a interpretação do 
art. 34, §• 8° da Constituição, que diz: 

"Art. 34. Compete privativamente ao Congresso N acionai: 
§' 8. 0 Ore-ar bancos de emissão, legislar sobre ella e tr ibrital-a." 
P óde parecer á simples leitura deste paragrapho que se deve en-

tender por este modo: "Compete ao Congresso crear bancos de emis-
são, legislar sobre a emissão desses bancos e tributal-a". 

Nestas ·condições ficariam os Estados no pleno uso· de legislar 
sobre emissões no seu territorio. Entretanto, esta interpretaçã<> . re-
·stricta não podia estar no espírito do legislador, porquanto iria con-
trariar o pensamento d<> §. 7°, do mesmo ·artigo que autoriza o Con-
gresso a determinar o peso, o valor, a i:nscripção e typo das moedas 
e a sua denominação, o que indica claramente a vontade do legislador 
de dar unidade á circulação da moeda e de estabelecer a unidade da 
moeda de valor no paiz. 

Mas, dada a necessidade de uma interpretação da Constituição, 
é fóra de duvida que tal necessidade suscitará uma outra importante 
questão, qual a de saber si o Congresso tem competencia para inter-
pretar authenticamente os pontos obscuros da Constituição. . 

Acerca deste assumpto encontrei da parte dos meus illustres col-
legas, membros da Commissão, alguns contradictores que entendem 
que essa competencia é exclusiva do Poder J udiciario. 

O SE. JACOB DA PAIXÃo - A interpretaçã<> authentica é do Ju-
diciario? O unico poder que póde interpretar é o Legislativo. 
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·O SR. JULIO SANTOS - Outros entendem que a competencia é 
unicamente do Congresso Legislativó em ·assembléa constituinte. 

Eu, porém, entendo que essa competencia é do Congresso, mesmo 
em legislatura ordinaria:. 

O Congresso em sessão constituinte não póde servir de poder 
interpretador, porque só delibera por dous terços de votos, e com 
semelhante restricção muitas vezes aconteceria não se obter esse nu-
mero; aliás exigid-o pelo art. 90, § 2° da Constituição. 

E ssa questão, que é aliás primordial e preliminar para o as-
sumpto ... 

O SR. TEIXEmA DE SAJ - Acho que não: 
O SR. JuLIO SANTOS - ... não occupará a minha attenção no 

momento presente,· porquanto os meus contradictores,. membros da 
Commissão, ainda não me offereceram os argumentos que teem para 
sustentar a sua opinião. 

Peço licença para citar aos meus illustres collegas, membros da 
Commissão que discordam desta opinião, um discurso que proferi o 
anuú passado, por occasião da discussão do pr<>jecto de impostos 
sobre exportação inter-estadual, onde tratei desta questão procurando 
demonstrar, com algumas .considerações e varios argumentos, compe-
tencia exclusiva do · Congresso ordinario para interpretar a · Consti-
tuição, e negando sob ·valiosos fundamentos semelhante attribuição 
legislativa a<> Poder J udicario. 

Quando, porventura, os illustres collegas, meus contradictores, 
tiverem apresentado as suas opiniões e offerecido argumentos, eu me 
proporei a discutil-os e sustentar desta tribuna aquillo que me pa-
rece ser a unica doutrina constitucional. 

Além desta questão importante, primordial e preliminar no pre-
sente projecto, ainda se levanta uma outra, qual a de saber si por-
ventura, competindo ao Congresso interpretar authenticamente a 
Constituição, tem elle ·attribuição para cessar as leis inconstitucionaes 
doos Estados; porque se poderá entender que, apezar da sua eompe-
tencia interpretativa, não tem comtudo autoridade para fazer cessar 
as ·leis dos Estados. · ' 

Além desta questão, ainda ha uma outra, finalmente, e é a da 
sancçã<> que póde porventura o Congresso impôr aos Estados-, no 
caso de faltarem estes ao cumprimento da lei que fôr votada ou de 
algumas de suas disposiçõe's . 

· Como vê a Camara, são multiplas, complexas e importantíssimas 
as questões que se levantam no estudo deste momentoso assumpto, im-
portantíssimo como são todos aquelles que merecem as cogitações do 
digno autor do projecto em discussão. 

· O · SR. AMPHILOPHIO - Agradecido a V. Ex. 
o SR. JULIO SANTOS ---,Já disse~ Sr. Presidente, que não viria 

<>ccupar a attenção da Oamara, si não fosse circumstancia especia-
líssima de ter sido eu o re~ator 'do parecer; com que ficou instruido o 
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primitivo projecto, e relator do projecto substitutivo que foi apre-
l!{lntado, circumstancia que me impõe a obrigação moral de defender 
as idéas contidas no projecto substitutivo e de dar as razões que teve 
a Commissão para sustentai-o como preferível para a discussão. 

Sou obrigad() a fazer neste momento um historico do projecto 
e dos substitutivos, que o acompanham, o que servirá de justificativa 
ao parecer que deu a Commissão sobre o projecto n. 90, ora em 
discussão. 

Em 13 de julho de 1897 foi apresentado pelo digno Deputado 
pela Bahia, o Sr. Dr. Amphilophio, o projecto que recebeu o n. 41 
e foi para a Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, sendo~ 
me distribuído. 

E'm virtude deste projecto, fommlei um parecer que aliás não 
foi distribuid·o como devia entre os Srs. Deputados, e · que ficou 
designado sob o n. 41 A. 

Parecendo~me que o projecto era deficiente para de modo com-
pleto corrigir ou sustar nos Estados as emilssões de títulos fiduciarios 
que são dados ã circulação· como moeda corrente, formulei um pro-
jecto substitutivo que foi aceeito pela Commissão. 

No dia em que procedi ã leitura do parecer e do substitutivo, não 
se achava presente o autor do projecto n: 41, a quem desejava con-
vidar para assistir áquella leitura ; comparecendo, porém, depois, 
S. Ex., a seu pedido, li tanto o parecer como o projecto substitutivo. 
S. Ex. tomou notas, copiou o projecto e depois de estudal·o enten-
deu que não só o primeiro projecto, por S .Ex. mesmo _ apresentado, 
não convinha, como tambem o da commissão, e apresentou, não. á 
commissão, mas da tribuna o projecto que recebeu o n. 89 e que, por 
sua vez, foi mandado pela Mesa ás Commissões de Constituição e de 
Fazenda. 

Recebendo este novo projecto, depois de estar lavrado e •assigna-
do por grande numero de collegas da Commissão, o. parecer sobre o 
primitivo projecto e o substitutivo ao projecto n. 41, entendi que a 
unica cousa que podia fazer era remetter o novo projecto com o pa-
recer dado sobre o primitivo, e bem . assim o substitutivo, á Commis-
são de Fazenda. 

Neste sentido foi lavrado o parecer que foi assignado por todos 
os collegas de commissão, sendo remettidos o primitivo project9 e o 
parecer, o substitutivo da Commissão e o segundo prójecto de n. 89 á 
Commissão de Fazenda, para que esta se pronunciasse a respeito do 
projecto preferível para a discussão. 

Esta, em 4 de outubro, deu parecer acceitando para discussão o. 
projecto n. 89 A, que é o segund'O projecto formulado pelo ·autor. 

O SR. TEIXEIRA DE SA' - Este parecer não ·foi apresentado á 
CommioSsão de Legislação e Justiça que devia reunir-se para ouvir o 
parecer da Commissão de Fazenda. 

O SR. JuLro SANTos - A Commissão de J.egislação e Justiça 
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tinha dado o seu parecer, a Commissão de Fazenda tambem havia 
dado o seu, ambos foram presentes á Mesa. 

Aconteceu ainda que, tendo sido dado para ordem do dia o pro-
jecto n. 89, não foi distribuído entretanto o parecer sobre o sub-stitu-
tivo n. 41 A, apezar de ter affirmado o contrario, naturalmente por 
equivoco, o nobre Deputado pela Bahia. Verifiquei na Secretaria 
que os impressos estão por distribuir, de modo que o projecto está 
sendo discutido sem que a Camara tenha tomado conhecimento do 
parecer da Commissão de Legislação e Justiça, que longamente tratou 
do merecimento da questão, o que não foi á Commissão de Fazenda, 
por estar, naturalmente, de accôrdo com as idéas ali emittidas. 

Eis em que condições estamos discutindo tão imporatante ma· 
teria. 

Tendo tido occasião de conversar com o illustre relator da Com-
missão de Fazenda, eu disse que apoiava a idéa da Commissão de 
acceitar o 2° projecto do nobre Deputado pela Bahia para a discus-
são, visto como, contendo princípios mais geraes, sendo mais conciso, 
prestara-se melhor a additivos a fazer, emfim a quaesquer observa-

. ções sobre o projeto da Commissão ; mas isto não queria dizer que 
eu abandonasse o projecto que toda commissão havia acceitado, não 
obstante divergencias sobre ponto accidental. 

E' exactamente por isso que me corre o dever de defender as 
idéas consignadas no projecto da Commissão. 

O SR. TEIXEIRA DE SA' ~ O projecto foi assignado com re-
stricções. 
_ -- O SR. JULIO SANTOS - E:m todo caso defendo o projecto que 
obteve assentimento da grande maioria da Commissão. 

O SR. AMPHILOPHIO -N'ão sei si obteve maioria. Houve muitas 
restricções . 

O SR. JuLIO SANTOS __,V. Ex. vae ver que a maioria approvou 
o projecto. Assignaram o projecto o Sr. V. de Mello sem restricções, 
o Sr. Felisbello, com . restricção que não affecta o pro.jecto ; o Sr. 
Araujo Góes, sem restricções; o Sr. Trindade com a mesma restnc-
ção do Sr. Felisbello; o Sr. Mendes Pimentel, idem e eu. 

H a, portanto, seis votos contra um; defendo pois a opinião de 
uma grande maioria dos collegas de commissão. 

Passarei á analyse do projecto. Diz o art. 1 do projecto n. 89. 
(Lê.) 

Pareceu-me que e-ste artigo não comprehen:& dua\s sortes de 
papeis que podem circular como . moeda, e que, entretanto, não são 
títulos de credito, como os sellos do Correio e as estampilhas que 
apenas representam uma quitação da taxa paga ou a pagar, não se 
rejeitam nem se trocam. 

As e•stampilhas da Camara Mun~cipal da cidade da Fortalez_a 
circulam como moeda, no Ceará; e apenas representam como quaes-
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quer títulos de emolumentos judiciaes, o valor de um imposto que 
foi pago ou a pagar. 

O SR. AMPHILOPHio - Ha julgado considerando como autores 
de crime de mooda falsa 'a quem falsifica estampilhas. 

O SR. JuLIO S.ANTOB- Sei perfeitamente, mas não são falsas as 
estampilhas que circulam no Ceará, porque ellas são emittidas legal-
mente pelas Camaras :Municipaes, o que ha de illegal é fazerem-n'aa 
circular como moeda. 

Estas estampilh!!cS (mostrando uma) não teem numero nem a 
data da lei que autorizou sua emissão, não teem colla não são títulos 
de creditas, nem _cousa de igual natureza. · ' 

O SR. AMPHILOPHIO - Em todo o substitutivo de V. Ex. só o 
§1 1° é · acceitavel. 

O SR. JuLro SANTOS - Com V. Ex. eu discuto sempre com 
todo o praz.er, porque encontro em V. Ex. a maior lealdade poss!vel, 
e por isso quando V. Ex. se acha em um po-nto falso, é um homein 
perdido. Isto tenho dito muitas vezes. 

O Sx. AMPHILOPHIO - Agradecido. 
· O trahalho de V. Ex. revela talento e competencia~ só concordo 

com elle neste paragrapho. 
O SR. JuLIO SANTOS ---, Este foi o primeiro defeito que encon-

. trei, não incluindo as estampilhas e os sellos. Em segundo logar o 
projecto tambem não inclue os títulos que como moeda divi.sionaria 
são emittidos ~las companhias ou particulares,. representativo~ .fle 
generos ou semços. 

Por exemplo: uma casa de negocio emitte bilhetes, com a decla-
ração : vale tanto em genero ou tanto de troco. 

A lei n. 177 A, de 15 de setembro de 1893, que legislou sobre 
emissão de títulos, por particulares, diz (lê): 

Deste modo aqui só 'se prohibe a emissão desses títulos, como 
promessa d{) pagamento em dinheiro. 

Por consequencia, não se refere a esses outros bilhetes -emittidos 
com promessa de pagamento em generos, serviços ou em troco. Po·r 
isto digo que o projecto em discussão é omisso, porque referindo-se 
aos Estados e municípios, não falia nos títulos particulares a que me 
refiro e que a lei de 15 de setembro não comprehendeu. 

Outro defeito que noto neste artigo ~ este. (Lê) : 
A expressão moeda me parece que não comprehende perfeita-

mente a idéa do illustre autor do projecto e talvez coubesse melhor a 
palavra - dinheiro. 

Moeda traz em primeiro logar a significação da especie metal .. 
lica, e em segundo logar é uma medida de valor que serve de meio de 
permuta para as cousas e é sempre um equivalente dessas cousas. Um 
titulo será - papel-moeda ou moeda de papel, mas nunca será 
um.a 'TTII(Jeda. 
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Por consequencia, eu substituiria a palavra moeda - por 
dinheiro. 

O SR. AMPHILOPHio __..,E' exactamente isto que não quer- que 
sirva de equivalente de serviço, generos, etc. 

O SR. JULIO SANTos - Justamente para corresponder a essas 
idéas que me parecem elementos necessarios e complementares da lei, 

-procurei concretizai-as no art . 1°, e em vista da deficiencia do pro-
_jecto, formulei um substitutivo -ao art. 1° do projecto da commissão e o mando como emenda ao art. 1 o do projecto~ em discussão e que é 
o seguinte: 

Substitua-se o art . 1 o pelo seguinte : 
Art . 1 . o Não poderão os E stados, municipalidades, companhias 

ou particulares emittir, para pagamento de objectos, direitos ou 
quaesquer serviços ou para circularem como dinheiro, nos Estados e 
municípios, quaesquer títulos de credito ao portador ou com o nome 
deste em branco, papeis de coupons representativos de valor a re-
ceber ou de um imposto pago, como sellos, estampilhas, etc., ou 
outros de qualquer denominação que sejam com aquelle fim. 

(§i 1. o O Governo regulamentará o presente artigo de modo a 
isentar da prohibição as operações sobre letras, cheques ao portador, 
cadernetas de passes, tkbentures, acções de companhias e outros tí-
tulos representativos de valor. 

§; 2 . o Continuam em vigor as disposições · contidas na lei 
n. 177 Av de 15 de setembro de 1893, attentidas de accôrdo com a 
presente lei. 

Este art . 2° do projecto me pareeeu conter uma injustiça, qual 
a de sujeitar ás penas do art. 241 do Oodigo Penal, que aliás t rata 
de crimes infamantes, como o de moeda f alsa, os indivíduos que em 
obediencia á lei dos seus Estados e municípios recebem como moeda 
um papel que lhes é imposto como equivalente dos seus serviços e 
salarios. Por isto preferi manter a sancção do projecto da commis-
são que se contém nos arts. 4°, 5° e 6° do projecto substitutivo, que 
são os seguintes : 

. "Art. 4. o Os Estados e Municipalidades que contra vierem áe 
disposições da presente lei ficam sujeitos á intervenção constitucional 
do art. 6°, §. 4°, ordenando o Governo Federal a apprehensão doe 
títulos e promovendo contra o Governo do respectivo Estado a com-
petente acção de indemnização de 50 %, mais como multa e para os 
effeitos do § 2° deste artigo ; os demais infractores incorrerão nas 
penas do art. 241 do Oodigo Penal." 

Esses demais infractores são as companhias e particulares que 
emittirem títulos, os quaes são verdadeiros agentes e não aquelles que 
recebem obrig-ados pela força das circumstancias. 

O SR. AMPHILOPHIO -Dá-me licença para explicar o meu pen-
samento e V. Ex. então terá occasião de rebatel-o com toda vanta-
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gem porque fica conhecendo bem. Em primeiro logar esses individuos 
que recebem títulos teem a vantagem de repetir o pagamento. 

V. Ex. acha defeituoso o meu projecto porque consagra a injus-
tiça de não punir o criminoso; entretanto, o de V. Ex. pune o in-
nocente, porque afinal o Estado é quem vae pagar a culpa e respon-
der pelos erros e crimes dos seus governos : é quem vae soffrer a 
multa. . . 

O SR. JuLIO · SAN1'0S - Responderei ao aparte de V. Ex. A 
nullidade, que é a unica sancção que V. Ex . apresenta, não tem 
effeito pratico, porque os particular~ que vão receber pequenas 
quantias de 20$ e 50$, não vão propôr acções para receberem afinal 
aquellas mesmas quantias, depois de demoradas e dispendiosas luctas 
judiciarias, indispondo~ com os poderes do se~ E'Stado ; hão de 
se.mpre, de preferencia e muito voluntariamente, receber aquelles 
títulos, ainda que depreci_ados; portanto, essa nullidade não é sancção, 
não vale nada; os Estados continuarão a fazer emissões de papel 
moed·a, porque o projecto não oo prohibe, prohibindo apenas que se 
recebam taes títulos como dinheiro. Esta nullldade é uma sancção 
academica, não tem valor algum, entretanto, a sancção dada no 
art. 4° interessa não só os contribuintes como o proprio Governo, 
que é .o Estado. 

O SR. .ÂMPHILOPHIO E' uma summa injustiça, pune o inno-
cente e deixa impune o governador que commetteu o crime, porque 
é o Estado que vae pagar a multa. 

O SR. JuLIO SANTos - Voltando ao art. 1°, farei ainda uma 
observação que me escapou . V. Ex. veda unicamente a circulação 
dos· títulos de valor infe.rior a 200$; logo, os valores superiores a 
200$ podem circular como moeda. 

O SR. _AMPHILOPHIO -. Não tenha receio, não o· circulam. 
O SR. JULIO SL"i'Tos - V. Ex. responderá depois; além da in-

feriori-dade manifesta com que discuto, quando discuto com V. Ex., 
accresce que V . Ex. interrompendo-me com apartes corta o fio das 
minhas considerações. · 

O SR. ANPHILOPHIO - Não interprete as minhas palavras smao 
como uma prova de consideração a V . Ex. mas, não direi mais 

d . ' na a, para não mterrompel-o. 
O SR. JULio S_.aNTos - Estou fatigado, a hora adeantada, a 

Camara quasi vasia e, portanto,. é meu desejo acabar com que tenho 
a dizer. · 

Ai.nda m~is, o artigo 1 o determinando o mínimo de 200$ para 
esses tltulos, 1mpede que os Estados vão procurar recursos para as 
suas necessidades, em emprestimos tomados áquelles que fazem eco-
nomias, de pequenas sommas. 

Esta restricção é, por conseguinte; prejudicial aos interesses dos 
Estados que nó.s não pode:rp.os intõrpecer e além disso impede o exer-
cício de um direito, de um dever, por parte daquelles que tendo re-
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cursos para comprar u:rha apolice de 50$ ou de 100$, não têm para os 
títulos de 200$000. 

E' por isso que o projecto da Commissão, sem fazer uma prohi-
bição neste sentido, estabeleceu condiçõe;s para que a ciTculação . não 
possa existir quando os títulos forem de valor inferior a 100$000 . 

A Oommissão lembrando um meio mecanico·, póde, para evitar a 
circulação, determinar que a tran&ferencia dos títulos de valor su-
perior a 200$ -seja obrigatoriamente feita por endosso ou por termo 
de transferencia, tal qual como se faz com as apolices da União. 
E essa formalidade por si só é um embaraço para · que possam cir-
cular como dinheiro, sendo, porém, os títulos de valor inferior a 
100$, e podendo por isso circular como notas ao portador, o projecto 
vem embaraçar o seu giro ou circulação de um modo igualmente me-
canico, visto que impõe que tenham as dimensões de meia folha de 
papel, e é certo que notas deste tamanho não poderão circular, tendo 
no seu proprio volume um empecilho material para serem transferi-
das de mão a mão ou accumuladas na algibeira; para esse fim o pro-
jecto da Commissão determina que esses títulos tenham as dimensões 
de 0,33m sobre 0,25m. 

Em relação ás estampilhas, para que não possam tambem cir-
cular, o projecto da Oommissão exige que não possam ter mais de 
0,025 sobre 40, e que sejam gommadas, impedindo e difficultando 
assim a circulação por embaraços physicos, mas efficientes, que tor-
nam quasi inapplicavel a sancção. 

Assim, summariamente defendido o projecto da Commissão, nos 
pontos de contacto com o projecto apresentado pelo nobre Deputado, 
offereço a emenda no sentido de ficarem fazendo par te do projecto 
os arts. 5° e 6°. 

O art. 5° diz: 
"A presente lei entrará em vigor em t oda a Republica, após a 

demora de 90 dias contados de sua publicação nos Estados . 
Art-. 6. o Dentro do referido prazo os Estados interessados to-

marão as precisas providencias para que sejam recolhidas e trocadas 
por outros títulos, nos termos desta lei, as apolices em circulação· . '~ 

Comprehende a Camara que si fosse posto em execução o pro-
jecto da lei apresentado pelo .nobre Deputado, sem prazo préviamente 
marcado para isso, haveria naturalmente de produzir-se a resistencia 
de interesses, talvez qualquer cousa de 'grave na vida dos Estados.; 
maxime devendo ser desde logo applicada uma lei penal grave, 

E' pois necessario dar-se aos Estados o conveniente prazo para 
que recolham as suas emissões ou para que as substituam de accôrdo 
com as novas exigencias da lei. 

Por isso creio que esses arts. 5° e 6° são indispensaveis. 
Quanto aos ultimos artigos do projecto, . não tenho r azão para 

não acceital-os. Assim, pois, combinadas as idéas que acceito do pro-
jecto subi;titutivo; accrescido este dos artigos do projecto da Com-
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mtssao, formulei as emendas que ora mando á Mesa, para- que, con-
venientemente attendidas n:a discussão, sejam, af-inal, votadas ou 
rejeitadas, pois não tenho outro intuito sinão corresponder ao pensa-
mento patriotico 1do nobre Deputado. 

Tenho notado que estas questões que susceptibilisam os Estados 
são acceitas, aqui, por nós, com muitas reticencias e apprehensões;. 
não vejo, porém, razões rpara isto; entendo que as leis feitas pelo 

\ Congresso devem ter os verdadeiros característicos da lei, isto é, 
devem ser geraes, imperativas, claras e obrigatorias ou, então, annul-
lemos esta Assembléa. · 

E" por isso que, cada vez que trato destas questões, procuro man-
ter as prerogativas do Congresso, mantendo as prerogativas da lei, 
que, aliás, estão acima daquellas. 

E' o que tinha a dizer e espero agora ouvir a palavra autorizada 
do meu illustre mestre e amigo e serei o primeiro a repudiar aquillo 
que de menos acertado tiver enunciado. Si porventura S. Ex. , como 
~ muito possível, me convencer que est..ou em erro ... 

O SR. AMPHILOPHIO -Não é nada provavel. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 

emenda: 

Substitua--se o art. 1° pelo seguinte: 

Art. 1.0 Não poderão os Estados, · municipalid-ades, companhias 
<.n pa,rticulares emittir, para pagamento de objectoa, direitos ou quaes-

- · quer serviços ou para circularem como dinheiro 
Bme11dra nos Estados e munícipios, quaesquer títulos de cre-

dito ao portador ou com o nome deste em branco, 
papeis de coupons representativos de valor· a receber ou de um imposto 
pago, como sellos, estampilhas, etc., ou outros de qualquer denominaçã-o 
que sej·am, com aquelle fim. 

t§ 1° O Governo regulamentará o pre.sente artigo de modo a isen-
tar da prohibição as operações sobre letras, cheques ao portador, ca-
dérnetas de passes, debentwres, acções de companhias e outros títulos 
representativos de valor. 

§ 2.° Continuam em vigor as disposições contidas na lei n. 177 A, 
de 15 de setembro de 189a, entendidas de accôl'do com a pre:sente lei . 

.Substitua-se o art. 2° pelos arts. 2°, ao, 4°, 5° e 6° do projecto 
substitutivo da Commissão de Constituição, · Legislação e Justiça ao 
projecto n. 41,, 'passando 08 arts. ao e 4° do projecto em discussão a 
terem os na. 7° e 8°. 

· Sala das sessões, a de dezembro de 1897. - JUlio Santos. 

O Sr. Am.plhilophio, tendo começado •11< sustentar o projecto que 
apreBe'ntou sobre o aasumpto de que .se occupou o Sr. Julio Santos, 
quando a hora estava a sôar, consultou a Mesa si podia continuar com 
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o uso da palavra pa.ra úccupar-se ainda do assumpto na sessão de ama-
nhã, ao que resppndeu o Sr. Presidente, dizendo que S. Ex. seria o 
primeiro a- ter a palavra para tal fim na se1ssão de amanhã. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 4 DE DEZEMBRO 

O Sr. Amp>hilophio prosegue nas considerações que trazi~ feitas 
no sentido -de justificar o projecto que apresentou sobre a questão da 
emissão de titu'los pelos Governos dos Estados e dos municípios, fonte 
d~ perturbações que aggravam os males do regimen de moeda fiducia-

Antes de entrar na analyse dú projecto, o orador faz o seu hiato-
rico, com o fim de rectificar algumas proposiçÕoeiS, do illustrado rela-.. 
to r da Commissão de Constituição e Justiça, narra o facto de haver 
recebido cartas dentro •da,s quaes lhe eram remettidos exemplares d'ffs-
ms títulos e a questão do ultimo artigo do projecto, e convida o rela-
tor da Commissão a vir á tribuna expôr o que a respeito se pasSou no 
seio da mesma Commissão. 

O orador _passa a occupar-se detidamente d-a. emenda substitutiva 
do Sr. Julio Santos, notando que a redacção que S. Ex. ihe deu não 
traduz o seu pensamento. 

Pepois de analyzal-a, pergunta: com que direito vamos dizer que 
os Estados não podem emittir ~ Seri-a violar. a Constituição, como o 
(rador demonstra•. Somos membros da federação·; não somos superio-
res aos Estados. 

Temos o direito de, por meio da faculdade do art. 34 da Consti-
tuição, regular a emissão de papeis de cre'diito, de modo que o papel 
fiduciario dos Estados não venha fazer concurrencia 'ao papel-m,Qeda. 
d.a União. Mas impedir que os Estados emittam os seus titulos de .i.lre-
dito, é uma violencia, um attentado á Constituição, á independencla, 
á autonomia e prerogativa dos Estados. 

Lê á Cama,ra a exposição de Leroy Beaulieu e a commenta e ex-
põe as vacilla:ções que teve e o estudo meditado a que se entregou para 
elaborar o projecto, rio qual exige, para prohibição çle taes titulos, os 
tres requisitos: ao portador menos de 200$, emprego, funcção de moe-
da, sujeítos ao endosso quando tem •a palavra "ordem", porque então 
não representa moeda. 

Os Estado,s tee!m, pois, a faculdade de emittir limitada. 
Impugna a emenda que tornava essa faculdade extensiv·a· aos in-

divíduos e ás companhias, a cujo respeito já preceitúa ·o decreto de 15 
de setembro, e relativamente aos Estados da União só indirectamente 
-póde agir. 



O titulo ·a.o portador tem duas partes, uma em branco e que se paga 
ao portador e outra nominativa. 

Podemos supprimir a facúldade de emittir ao negociante, ào indi-
viduo, ás associações, cumprindo a lei de 15 de setembro. 

O ·seu projecto está de accôrdo com o art. 59 da Constituicão. Re-
fere-se a incidentes de causa•s, que tomam caracter federa·!, nas quaes 
ha o recurso extraordinario para o Supremo Tribunal. 

Não ha, pois, razão J>ara que ·desappareça o limite de> 200$. Es-
ses titulos a que se refere o projecto não são de credito, -são de paga-
mento, por isso andou bem ·a. Commissão. 

O orador estabélece a differença entre títulos ao portador e no-
minativos, e os applica á theoria do artigo do projecto do Sr. Julio 
Santos, para provar que é um mal estabelecer-se em taes titulos ·a 
moeda divisionaria, pequenina . 

. E' do direito que o titulo á ord>etm se transfere por endosso e o 
nominativo por transferencia, mas o projecto não diz de que natureza 
são eses titulos. -

O orador •admira os talentos do nobre relator, mas, louvando o 
parecer, censura o projecto. . 

· As corporações não são puníveis, mas Gim os indivíduos, entre-
tanto, pelo projecto impõe-se multa ás corporaçõe·s emissoras, quando 
deveria ser indemnização o termo. 

O oradol'l cita o art. 3° do Codigo Penal e applica-o á hy'pothese 
que ·discute e diz que o Estado, já Hagellado por uma quantidade enor-
me de títulos sem valor, não póde admittir outros onus que se cream 
110 projecto. 

Nã·o comprehende que se misture multa com indemnizaQão: aquel-
la é pena criminal e esta é civil. 

Disserta largamente sobre essa differença e os meios de applicar 
uma e outra.. 

_ O oradol'l conclue lamentando que se não possa votar este anno 
essa materia e faz um app,cllo á Camara, e reproduz bellissimos con-
ceitos de Macaulay. (MwfJo bem,· muito bern0 ' O orador é muito cum-
primenfkii!Jo.) 

O Sr. Jacob da Pai1xão só porque assim o exige o cumprimento 
do dever, vem discutir o projecto, ou melhor, dar as razõe'S pelas quaes 
a Commissão de Fazenda e Industria, tendo em vista o-s tres projectos 
apresentados, preferiu o terceiro, isto é, o segundo •dos justificados 
pe'lo nobre Deputado Sr. Amphilophio, em substituição ao que deu 
origem ao parecer da Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça. ' . :· 'li'\ 

Atte>ndendo a que se tratava de reparar o mal de circularem os 
títulos de credito-a emittidos pelos Estados, como si papel-moeda fos-
sem, a Commissão rejeitou o projecto primitivo por conter disposições 
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redundantes, porquanto ao Congresso FederaJ não compl6te tirar ou 
.lar attribuições aos Estados - attribuições definidas na Constituição. 
Demais, esse projecto não punia a quem emittisse taes títulos, mas a 
quem os acooitasse, unicamente. 

O segundo projecto é o d:a. Oommissão de Constituição e Justiça, 
que tambem não foi acceito pela Commissão da Fazenda e lndustria. 

Restava o terceir--o projecto apresentado p;e'lo nobre Deputado pela 
Bahia Sr. Amphilophio. Esse foi acceitõ pe'la Commissão, porque não 
tratou de dar competencia. aos Estados para emittir títulos. limitan-
do-se a reconhecer tacitamente essa ·competencia e prohibindo ape-
nas que os títulos circulem como moeda. A Commissão concordou com 
as penas e com a jurisdicção federal para applicação de taes pena.s. 

O projecto satisfaz aos fins que tinha em vista e d.e've ser appro-
vado apena.g com a modificação proposta na emenda que o orador man-
d-a á Mesa e que visa .gupprimir a limitação aos títulos com declaração 
de valor inferior a 300$000. (Muita' bem.) 

V em ·á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a ·seguinte 
P.menda 

Emenda 

,Jacob da Pwixão, 

Supprimam-se as palavras: - Com a decla-
ração inferior a 200$000. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1897. -

Fica a discussão adiada pela hora . 
~ --........... , --, 

SES.S.ÃlO DE 7 DE DEZEMBRO 

O Sr. SerzedeJJo Corrêa felicita-se pelo facto de se achar na 
tribuna e po·der alongar~se de modo ·a• permittil'l que a Camara aguar-
de a existencia de numero lep:al para votar a emenda do Senado ao 
projecto que concede pen-são á familia do marechal Bittencourt, voto 
esse qoo importa no cumprimento de um dever de gratidão. (Apo~a'dlos.) 

Sabe que o projecto em discussão não póde passar este anno, mas 
o seu intuito é justamente faUar até que haja numero no recinto. 

Lamenta que a Camara s~ di8$olv·a, sem haver fornecido ao Go-
verno os meios de .attender á desva.lorisação do papel-moeda e está 
convencido de aue a lei {!e orcamento do anno passado, attendendo á 
situação financeira e autorizando o arrendamento, teria produzido bons 
resultados, si tivesse podido ser executada. 
:~~--. 

O Sr .. Presidente - Havendo m1rnoero lega1l, peço ao nobre Depu-
tado que interrompa o seu discurso, afim de serem votadas as ,materias 

' f'ncerradas. · · 



- 32- . 

O Sr. Serzedelfo 'Cortêa o(con~'l.lill'l'bdo) ·aJlude ao emprestimo 
externo realizado pelo Gove-rn<>, declarando que não quer demorar-se ,-
na tribuna, uma vez que ha interesse em que se discuta o projecto que 
se ·segue ao que está em debate. 

Está de inteiro accôrdo com <> nobre Deputado pela Bahia que 
formulou este projecto no intuito de evitar que os Estados e os muni-
cípios r.ontinuem. sob pr,eltextos de emissão de títulos publicas, a faze:t_ 
emissão de papel-moeda •div.j..sionaria. A restricção da. honrada Com-
missão de Fazenda e Industria, traduzida pela emend!a suppressiva do 
Sr. J acob d:a. Paixão, tem pol'l fim evitar que Ee limit,et a repressão á 
Pmissão até os títulos com {)aclaração de valor de 200$. Essa emenda, 
t.l! opinião do orador annu"lla os intuitos do projecto do nobre Deputado 
pela Bahia, projecto cuie eixo não póde ser supprimido como deseja 
aquella commi'Ssão. ( 111 ui to bem. ) 

O Sr. Teixeira de Sá - Sr. Presidente, parece que foi ·a•presen-
tado· á Mesa um requerimelnto de adiamento da discussão do projecto. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha requerimento de adiamento. 
O SR. TEIXEIRA DE SA' - Parece-me que foi apresentado um re-

querimento neste serntido. 
O SR. PREsiDENTE - O requerimento foi julgado prejudic·ado, á 

vista da votação <lo requerimento do Sr. Irineu Machado, quant<> 
ao projecto n. 169 A. Prosegue portanto a discussão do projecto n. 89 A. 

O SR. TEIXEIRA DE SA' - Sr. Presidente, s<>u obrigado a declarar 
o meu v<>to sobre o projecto em debate e espero que as considerações 
que tenho de fazer a respeito sejam receqida:s sem offensa pelo seu 
signa.tario. ! 

Sr. Presidente, este projecto não póde passar sem desabono do 
criterio legislativo destl't• Camara, porque elle levanta um falso teste-
munho á nossa cireu 1 ação r.rionetaria, á nossa organização politi~a .fl 
administrativa, dizendo que as apolices ou titulas ao portador emltü-
do.s pelos Estados e municípios circulam como moeda, isto é, toom 
curso forçado. Isto não se dá. As apolicoo circulam por acceitação vo-
luntaria daquelles que as acceitam em pagament<>, como títulos de 
óbrigação succedaneos d1a moeda ... 

O SR. lRrNEU MAcHADO - E como explica as apolices de 100 réis~ 
O SR. TEIXEIRA DE .SA' -Não teem circu:lal(ã<> forçada da moeda. 

Ora~ este facto não póde ser prohibido, porque importa um limite á 
liberd-ade das convenções. 

O illustre relator, quando sustentou o seu projecto, confessou que 
os Estados e municinios teem o direito de emittir apolices e tit.ulos ao 
portador; perguntei-lhe em aparte - ao portador~ - respondeu -:-: 
sim. · · 

Pois bem, contestar o direito da circulação desse>s títulos, como 
5uccedaneo da moeda, é contestar o direito d·a· emi·ssão, de maneira que 
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ha uma contradi'Cção nos termos. Os Estados p-odem emittir títulos ao 
portador e ahi está a circulação ... 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Desde que- não sejam papel-moeda. 
O SR. TEIXEIRA DE SA' -, Ou então não se póde permittir a 

emissão ao portador porque, no caso, seria direito contra direito. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte. 
O SR. TEIXEmA DE SA' - Quem disse que circulam como 

moeda~! 
Circulam como letras de cambio, as apolices. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Quem diz é o facto. 
O SR. PAULA RAMOS - E é legal;- não ha lei nenhuma que mar-

que o mínimo das apolices. · 
O .SR. lRINEu MAcHADO - Por isso é que é preciso regular. 
O SR. TEIXEmA DE SA' - Circulam cQmo o succedaneo da 

moeda, até a mercadoria circula como tal. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - E o succedaneo da moeda, moeda 

é, nem ha em economia política succedaneo de moeda que não seja 
moeda; os bilhetes de bancos como os da Inglaterra são succedaneos 
da moeda metallica e circulam por toda a parte, como moeda. 

O SR. MATTA MACHADo - Não tem poder legal para solver os 
debitos, acceita quem quer. 

O SR. TEIXEmA DE SA' -, Não tem curso forçado. O projecto, 
ao mesmo tempo que prohibe a circulação dos títulos ao portador, 
inferiores a 200$, faculta a circulação dos de valor superior a 
200$000. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - O equivoco de V. Ex. está em 
suppôr que títulos de collocação sã:o títulos expedidos para circular. 

O SR. TEIXEmA DE SA' - Não dig() semelhante cousa, f alio da 
.circulação da moeda que se empresta ás apolices. 

Depois, -Sr. Presidente, o projecto estabelece a pena do crime 
de moeda falsa para quem fizer circular esses bilhetes; pena de dous 
a quatro annos de prisão cellular. Acho que isto é um projecto de 
ferro frio, acho que é uma disposição rigorosissima. 

Sr. Presidente, não desconheço o abuso que o projecto pretende 
prevenir ou remediar; mas acho que este não é o meio; o projecto, tal 
como se acha elaborado, não póde passar. Pretendia apresentar um 
substitutivo, mas estamos em fim de sessão e eu não contava que este 
projecto fosse mais discutido este anno; por este motivo deixei de 
formular o substitutivo. Termino, portanto, requerendo que a discus-
são delle fique adiada. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do 
art. 1° e sem debate a dos arts. 2°, 3° e 4° do projecto n. 891, de 
1897, cuja votação fica adiada. 
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SESS.~O DE 30 DE JUNHO (1898) 

O Sr. Presid1~nte - Vae se proceder á votação do projeeto 
n. 89 A, (*) que prohibe que sejam recebidos como moeda quaesquer 
títulos de credito ao portador que forem em5ttidos pelos Governos 
dos Estados oú dos municípios, com declaração de valor inferior a 
200$000 (2a discussão) . 

Este projecto foi á Commissão de Constituição, Justiça e Legis-
lação; depois de ter sido approvado pela ·Camara e a Commissão 
ápresentou um projecto substitutivo, indo o assumpto depo~s á Com-
miSl:lão de Fazenda, que opinou pela adopção do projecto primitivo, 
addicionado das ma terias contidas nas emendas do Sr. J acob da 
Paixão. 

Portanto, ha dous projectos, um em face do outro; o primei'ro 
adoptado pela Commissão de Constituição e outro do Sr. Amphilo-
phio, mandado adoptar pela ·Commissão de Fazenda. 

Approvado o projecto primitivo, claro está que fica prejudicado 
o substitutivo. 

E' approvado o seguinte art. 1°, salva a emenda offerecida pelo 
Sr. Jacob da Paixão: 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1. o Não poderão ser recebidos como moeda ou nesta quali-

dade circular no paiz quaesquer títulos de credito ao portador ou 
com o nome deste em branco, que forem emittidos pelos Governos 
dos Estados ou dos municípios, com a declaração de valor inferior a 
duzentos mil réis, sejam taes tit~los apolices ou ~utros de denomina-
ção differente. 

E' approvada a seguinte emenda do Sr. J acob da Paixão: 
. Supprimam--se as palavras : -: com a declaração inferior a 
200$000 . 

.O Sr. T'1motheo da Costa (p'e'W ortlem) - Pedi a palavra por-
que ]Jle parece que a Casa não approvou a emenda. Requeiro verifi-
cação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece~e ter sido rejeitada a _ 
emenda do Sr. Jacob da Paixão por 74, contra 50 votos . 

E' considerado prejudicado o substitutivo offerecido pelo Sr. 
Julio Santos. 

São successivamente postos ·a votos e approvados os seguintes 
artigos do projecto n. 89 A, de 1897 : 

Art. 2. 0 No caso de transgressão, não só serão nullos de pleno 
direito todos os contractos e actos jurídicos em que os referidos títulos 

( *) O projecto passa a têT o numer.o 8 5. 
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forem empregados como moeda, mas ficarão sujeitos á sancção do 
art. ~41 do ' Oodigo Penal os individuo•s que, como moeda, os empre-
garem o'u os receberem em troca de objectos, valores ou serviços de 
qualquer especie . . 

M .. 3. o Os orgãos da Justiça Federal serão os competentes 
para applicação desta lei, guardada a disposição que .se segue: 

Paragrapho unico. Quando em questões de competencia das jus-
tiças dos E stados fôr por estas proferida decisão contraria á appli-
cação da presente lei, ou decisão favoravel á validade ou applicação 
·de actos oú leis dos governos locaes que tenham sido contestados com 
fundamento nas disposições desta lei, haverá de taes decisões recurso 
para o Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 59, .§ 1°). 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 

SESSÃO DE 5 DE J1JLHO DE 1898 

O Sr. Amp-hilophio - Pedi a palavra, Sr. Presidente, simples-
mente para fazer minha, na qualidade de autor do projecto, uma 

. . emenda que, suggerida em principiü pela Oom-
3n discussão missão de Faienda, foi a elle efferecida depois 

pelo illustre deputado o Sr. J acob da Paixão, 
que não ~ acha presente. 

Como terá visto a Oamara dos termos em que está redigido o pro-
Jecto, a prohibição da circulação monetaria dos títulos regionaes re-
~ahe sómente sobre aquelles que, além de serem ao portador ou com 
o nome deste em branco, versarem sobre quantia inferior a duzen-
tos mil réis. 

Quando fallei da ultima vez sobre o assumpto, pri curei justifi· 
:!ar essa restricção, assignalando os perigos de se·rem taes títulos 
applicados, attenta á exiguidade de seus valores respectivos, ás fun-
cções e misteres da moeda divisionari·a, em concurrencia ou em sub-
stituição da moeda nacional. 

Esse meu discurso, pronunciado no pennltimo dia da sessão do 
anno passado, não foi revisto nem publicado; mas posteriormente, 
no intervallo daquella pa.ra esta sessã.o, parecendo-me conveniente 
~scl arecer o assumpto, publiquei uma série de artigos no Jornal do 
Commercio, e em um ãesses artigos disse que estudo mais detido da 
materia me levava a vot<n p·ela emenda em questão. 

Peço licença para instruir este meu discurso com a reproducção de 
taes artigos no Diario do Congresso, como elemento de estudo do as-
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sumpto; mas não posso deixar de offerecer á apreciação da· Camara, 
desde j·á, aquillo que escrevi a respeito deste ponto, e é o 8egu~nte: 

- "A prohibição do projecto ( lewdo) e sua dupla sâ.ncção não 
attingem, como se vê de seus termos expressos, á circulaÇão de todos 
os títulos emittidos pelos gpvernos locae-s, ma.s exclusivamente á da-
quelles que, além de obrigações ao portador ou com o nome deste em 
branco, representarem valores inferiores a duzentos mil réis. 

Estabelecendo esta restricção de valores, cedemos . á influen~ia 
de motivos que nos parecem tão procedentes_ agora quanto o eram 
na época em que elaborámos o projecto. · 

Queríamos que, em testemunho de respeito constitucional a m-
dependencia e direitos dos governos locaes, a clausula prohibitoria e 
as penaes do projecto só tivessem ·a extensão absolutamente necessa-
ria e estrictamente imprescindível para a realisação do nosso objecti-
vo : - a 'Supp1•&Ssão da circulação m<onetarm ikN; 8itulos de- credito 
em· questão; - e o facto mostra, como vimos pelo têor dos Jpecimens 
publicados, que são títulos, com effeito, de valores os mais reduzidos, 
de 100 a 500 réis, todos aquelles que tem até agora circulado como 
moeda, em concurrencia com a moeda nacional e applicados aos mis-
teres da divisionaria. 

E é precisamente porque taes tit.ulos representam valores tão exi· 
guos, que a élausula de juros, a elles adjecta, não tem sido obstaculo 

, ao seu emprego e serviços como meio circulante, não estando, eviden-
temente, no interesse de seus portadores guardai-os como papeis de ren-
da, com sacrifício das vantagens, que são intuitivas, do seu empre-
go ·immediato como agentes ou instrumentos de permuta. 

Accresce, porém, que são estes tambem os papeis de credito cuja 
transformação em moeda maiores males poderá produzir, por se-
rem os que, além .da mais extensa circulação, mais de perto affectam 
os interesses das classes menos favorecidas de recursos, como bem pon· 
derava na Italia o ministro Castagnola, quando pedia providencias 
ao parlamento contra a circulação dos papeis fiduciarios de pequeno 
valor, emittidos ali por particulares e associações - I dani e pericoli 
de qu.este erruissionJ., dizia então a:quelle estadista, aono bene conosciUr 
ti. Il deffe~o ~i ogni gmrentizia delta lege é ~anta piú grave, dacche i 
bigliette illegitimti sono posse'àJtd!-i, a .cag(ione del loro piccolo tQ}(Jl!io, 
da tuite k classe 'della pop·ulazione ed anzi in maggior cop,ia dxille r;.:as-
si meno agiate." 

Votaremos, entretanto, pela emenda já offerecida ao projecto por 
illustre collega, mandando supprimir nelle e·ssa clausula restrictiva 
~obre valoreS', tornando-se assim applicayeis suas disposições a todos 
os:..titulos de credito dos governos locaes, títulos ao portador, que como 
moeda circularem em qualquer parte do territorio nacional, sejam 
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quaes forel:n os valores das obrigações declaradas nesses titulas; já 
que o abuso se vae expandindo e generalizando em proporções tão ater-
radores, que atacai-o em todas as suas possíveis manifestaçâ;es é bem, 
servir á patria e ás instituições vigentes." 

Eis o que disse pela imprensa, Sr. Presidente, em justificação da 
t-menda e aquillo que teria de dizer agora, na falta da publicação que 
·acabo de ler. 

Eliminada do projecto esta clausula restrictiva, nem por isso fi· 
carão os estados prejudicados no direito de contrahir emprestimos, 
nem no de representar suas operações de credito por títulos de obriga-
ção de qualquer valor; simplesmente· serão sempre nominativos seus 
papeis fiduciwr-ios de circulação no paiz, os quaes por esta só cir· 
cumstancia deixarão de ser um concurrente da moeda nacional na cir-
culação geral dos valores . -

O systema do projecto é um systema original, não copiado ou 
extr ahido de legislaçõ~s estrangeiras e que se, como penso, offerece a 
cfficacia precisa para a repressão do abuso que nos está fll!gellando 
como uma .das maiores calamidades, afflictiva do momento da crise, 
nem por isso attenta contra a liberdade e o direito dos governos locaes 
no exercício da sua competencia para contrahir emprestimos. Mais 
respeitador da autonomia daquelles governos do que o systema das 
constituições dos Estados-Unidos e Mexico, unicas em que encontrei 
disposições especiaes sobre o assumpto, o systema do projecto mantém 
mesa em taes governos a faculdade de emittir, limitando apenas o 
facto .da circulação quando os títulos emittidos outra cousa não forem 
senão verdadeiro papel-moeda, destinados a circular de máo em máo, 
rem a necessidade do termo de transfurencia exigido para os títulos 
nominativos ou do endosso empregado nos títulos á ordem. 

Não se comprehende a unidade nacional de um povo sem a uni-
dade do seu systema monetario (apoiados), e é esta unida:de que o pro-
j~cto se propõe garantir, no conjuncto de suas disposições. 

Esta unidade é uma affirm~ção tão positiva, tão característica 
da unidade nacional quanto é, Sr. Presidente, o poder, que aqui re-
presentamos, de legislar em nome da Nação, quanto é o poder, que 
pertence ao Presidente da Republica, dé sanccionar, de promulgar, pu· 
l>licar e Íazer executar as deliberações do Congresso N acionai, quanto 
é o poder de applicar as leis .do paiz nas relações de direito da esphe-
ra e competencia do ramo judiciario do Governo N acionai. 

O SR. TEIXEIRA DE SA' - Mas titulo de credito não é moeda. 
O SR. AMPHILOPHIO - O grande respeito em que tenho a pessoa 

do illustre Deputado e o seu saber me obrigariam a volta1; a um dos 
aspectos da questão de que mais me tenho occupado em meus prece~
tes discursos; mas tenho agora assumpto limitado para as minhas con-
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siderações e ouso, por isso, pedir a S. Ex. a fine2a de ler a pãrte de 
meus escriptos referente a este ponto. 

Em o todo o caso ponderarei ao meu illustrado collega que, si 
titulo de credito -não é moeda, na accepção restricta ou scientifica 
desta expressão, outra cousa não são, entretanto, aquelles títulos cuja 
circulação é vedada pelo projecto, por isso que taes papeis só na ap-
parencia são títulos de credito. 

Em sua . essencia não passam elles de papel-moeda, posto que 
mas.carados com os signaes externos dos títulos de obrigação, simu-
lando operações de credito que nunca existiram, imaginarias empres-
timos e imaginaria collocação de capital para renda; e si não se póde 
affirmar que tenham elles, como as notas do Banco da Inglaterra, 
uin curso forçado, pois que para tanto carecem de poder material os 
Governos que os emittem~ teem, no emtanto, curso legal, a exemplo 
das notas do Banco da França, desde que como moeda são recebidos 
nas . estações officiaes sob a acção daquelles Governos e, como moeda 
ainda, applicados ao pagamento de impostos e funccionarios. 

E' moeda todo o objecto a que a lei ou o uso tem attribuido o 
poder especifico de operar como meio de pagamento e como in-
strumento de permuta e medida commum de valor; e seja esse objecto 
simples fragmento de um dos dous metaes geralmente adoptados 
em nossos dias como moeda liberatoria, ou seja o cobre, o nickel ou 

• outro metal, ou cousas ou substancias differentes, como ·aquellas em 
uso na antiguidade e entre os povos selvagens da nossa época, ou 
finalmente, papeis de credito da especie desses de que os nossos Go-
vernos locaes se estão utilizado como moeda: - tudo isso é moeda, 
no sentido genuíno do vocabulo, desde que tudo isso seja empregado 
para attender ás necessidades e realizar os fins economicos a que é 
destinada a moeda. 

Teremos ·aqui, no caso da circulação metallica, uma moeda de 
valor economico e jurídico, de valor intrínseco e legal ao mesmo 
tempo; teremos alli, no caso da circulação fiduciaria, uma moeda 
de valor representativo, quando admittida a conversão pela moeda 
metallica, ou de valor simplesmente convencional, quando praticado o 
curso forçado, mas sempre moeda, mas sempre instrumento legal de 
acquisição e de extincção de obrigações; sendo até para notar que 
são os paizes mais ricos e de maior expansão commercial aqm:Jlles 
justamente onde menor é a quantidade da moeda metallica em cir-
culação, do que é exemplo bem significativo a Inglaterra, ond.e a 
OlearingJhouse de Londres, ella só, realiza liquidações diarias de 
transacções no valor médio de 20 milhões esterlinos. 

O SR·. TEIXEmA DE SA' da um aparte. 
O SR. AMPHILOPHIO - Ao novo aparte com que me honra o 

nob;e Deputado, peço licença para responder com a leitura de um 
dos escriptos a que alludi ao iniciar este discurso, o de n. 7. Nesse 



arti~o que começa por uma citação do notavel economista contem· 
poran;o, o Sr. Leroy-Beaulieu, escrevi o seguinte: (Lê a publwação 
a que se refere. ) 

Vejo, Sr. Presidente, que tenho ido um pouco além do objectivo 
que me trouxe á tribuna, que era simplesmente a justificação da 
emenda offerecida ao projecto, já em sua ga discussão, pelo honrado 
Deputado por Minas. 

O projecto e suas disposições foram já objecto de meus prece-
dentes discursos, e sua approvação pela Oamara nas duas anteriores 
discussões provará muito mais em seu favor do· qu~ quaesquer consi-
derações com que pretendesse eu vir ainda occupar a -attençã<> da 
Casa. (Não apoiadcs.) 

Ouso, entretanto, esperar da benevolencia da Oamara que, se 
entender de honrar-me com a leitura dos meus despretenciosos escri-
ptos sobre este difficil assumpto, suppra com as luzes de sua sabe-
doria ·as lacunas daquella parte desse trabalho que é especialmente 
destinada a aásignalar o grande damno, os prejuizos incalculaveis na 
fortuna publica e particular e as graves perturbações na vida eco-
nomica e financeira do paiz, que estão tendo por causa, em concur-
rencia com outras, no meio da crise angustiosa em que nos achamos, 
que estão tendo por causa, digo, essa ominosa circulação do papel-
moeda emittido pelos governos locaes. ' 

Escrevi naquelle artigo, que é o decimo e ultimo da série, 
quanto pude e pareceu-<me conveniente dizer em escriptos a que não 
quiz, propositalmente, dar grande extensão; muito mais, entretanto, 
dirá a Oamara na sua sabedoria, ponderando na influencia e conse-
quencias do facto de semelhante circulação, como factor de aggravação 
da crise actual, crise que não é só financeira, mas financeira e eco-
nomica ao mesmo tempo, attenta a depreciação crescente do nosso 
principal artigo de exportação e dos grandes embaraços com que lutam 
a lavoura e as industrias do paiz. . 

As nossas taxas cambiaes, na sua descida progressiva, já foram 
além de seis pence por 1$ do nosso papel, o que importa uma depre-
ciação de mais de 78 %, e o defioit do actual exercício, calculado em 
30.159 :000$, teria de elevar-se a uma cifra ainda mais desanimadora, 
si as receitas da União não excedessem daquellas previstas na men-
sagem do honrado Sr. Presidente da Republica, e si em tempo alguma 
providencia de accôrdo com os nossos credores não fosse tomada no 
sentido da suspensão da maior parte das nossas despezas e compro-
missos em ouro, que presumo não ficarem muito aquem da uns 
5 . 000 :000$ esterlinos por anno. 
. Sou dos que pensam que esta providencia, por mais cruciante 

que seja ao nosso amor proprio nacional, já não podia ser demorada 
por mais tempo sem levar-nos ao abysmo e á deshonra de uma ban-
earota completa, e foi por assim pensar que entendi dever associar-
1lle, em março do corrente anno, á propagação ~ue nes~ sentido fazia 



ilm conceituado orgão da imprensa paulista, dirigindo'-lhe um tele-
gramma, de que os jornaes desta Capital deram noticia, redigido 
nestes termos : 

" •Peço licença dirigir-vos cumprimentos vosso conr:relho pafrio-
tico, accôrdo credores su'Bpoosão temporaria pagamento ouro, medida. 
preparatoria indispensavel plano reconstituição financeira paiz." 

Não julgava então, como não julgo ainda agora, que essa sus-
pensão dos nossos encargos em ouro fosse uma solução definitiva da 
crise afflictiva que nos está assoberbando; mas considerava então, 
como hoje, que sem esta medida preliminar n!ida se poderia tentar de 
caracter definitivo e resultados permanentes; já que no caminho das 
despezas pouco nQs restava a reduzir ou supprimir, tendo mesmo em 
conta as economiat~ que se possam ainda realizar nos serviços das 
duas pastas militares, e já que as nossas receitas, as receitas da 
União, hauridas quasi exclu'Sivamente nos impostos de importação, 
não podiam subir quando o excesso de producção do nosso mais pre-
cioso -artigo de expor~ação continuava a determinar a baixa progres-
siva de seus preços nos mercados consumidores. 

Qual tem sido a depreciação crescente e aterradora deste prin-
cipal elemento de nossa riqueza e do nosso commercio internacional, 
dil-o com a eloquencia dos algarismos esta succinta, mas expressiva 
estatística publicada na - Brai/JÜian Review de março ultimo, que 
offereço á consideração e meditação de meus honrados collegas: 

"As quantidades exportadas do Rio e Santos, diz esta publicação, 
foram: 

6. 318. 000 saccas em 1895, realizando .•......... ·. . . ;E 22. 500.000 
6. 991.000 saccas em 1896, realizando· · ........•.... , ;E 18.227.000 
9. 685.000 saccas em 1897, realizando .......... ,.. . ;E 18. 500. OOQ. 

O SR. ÜABSIANO no NAsCIMENTO - A producção -augmentou 
50 %, de 1895 para 1896. 

O SR. AMPHILOPmo ----, A Revista ingleza que nos offerece esta 
tão desconsoladora estatística ajunta aos algarismos estes não menos 
tristes conceitos (lendo) : 

"A differença de ;E 4. 000.000 no valor deste principal artigo de 
exportação do paiz poderá não parecer á primeira vista sufficiente 
para explicar a desorganisação da·s finanças nacionaes; mas, si con-
siderarmos que, ainda em 1895, já nos era inquestionavelmente des-
favoravel a balança do nosso credito e debito, comprehen,deremos 
como o accrescimo de 4.000.000 á cifra dos nossos pagamentos ou 
a reducção· de, somma igual no activo de nossas receitas, é suffici~nte 
para completar a desorganisação 1que começára em 1890 com as 
extraordinarias emissões de papel-moeda e a emigração de c~pitaes". 
.. .Si, por outro lado, consultarmos a estatística de nossas rendas 

1\duaneiras, estas não nos apresentam perapectiva menos desanima-

\ 



dora, como mostra esta publicação do Jornal, do Co'TTI/IMrcio, que aqui 
tenho (mostrando um papel), da qual me bastará destacar estas pa-
lavras ( llendo) : . 

- "As rendas das Alfandegas em o anno de 1897, conforme os 
.. dados já publicados, foram de 244.022 :864$000 ou menos 35.528 :821$ 
do que a renda arrecadada em o exercício 1896, que, como é sabido, 
foi de 279. 551 :685$000." ·• 
· E, eis, meUJS senhores, o que é a realidade da nossa s~t·uação, situa-
ção que cumpre debellar, pedindo conselho ao nosso patriotismo, e ao 
nosso bem-estar, por amor de nossa honra e do futuro de nossa :eatria, 
_sacrifícios ainda ·maiores do que aquelles que já nos temos imposto 
até agora; e não esqueçamos que se, com libras esterlinas compradas 
a 32$000 ou calculadas a este preço, teríamos o defioit a que já alludi, 
a mais de 50 mil contos o elevariam libras mantidas ao preço de 
40$000. . 

Diante de tão grave situção já não era possível, como disse, 
deixar de recorrer ao expedi~nte de· uma suspensão, suspensão tempo-
raria· dos nossos encargos em ouro., quero dizer de uma grand;:, 
parte desses encargos, e é isto que acaba de fazer o Governo, en-
trando com os nossos credores externos nesse ajuste, de que a im-
prensa nós tem dado noticia, de um emprestimo de consolidação ou 
funding-lo.an, como lhe chamam os inglezes, com a substituição por 
tres annos dos pagamentos em ouro por pagamentos em títulos 
(funding-<bonds); operação que se não tem, no meu conceito, as vir-
tudes extraordinariae que lhe assignalam alguns, tambem póde não 

· ser o inicio . dos desastres que outros lhe estão predizendo, desde que 
pata sua perfeição sejam adoptadas, como é de esperar, medidas com-

·-:ple~e~ta~es que as circumstancias ~ a gravi~ade de nossa crise nos 
· ~êstao md1cando; e uma dessa.s medidas, medida de caracter urgente, :é sem questão, como mostrarei dentro em pouco, a lei que sahir do 
projecto que ora discuthnos. 

O SR. ÜASSIANO no NASCIMENTO - V. Ex. vae indo muito bem. 
(.Apoiados.) 

O SR. AMPHILOPHIO - Estou fallando no interesse. de meu paiz, 
com a isenção que o assumpto :l!.os impõe, e cumprindo assim o meu 
dever como entendo cumpril-o. 

Não conhecemos ainda, meus senhores, todas as clausulas e ter-
mos desse contracto em negociação, e esta só circumstancia bastaria 
para accusar de prematura a critica que o tivesse por objecto, sem 
dados sufficientes ainda para ser tida na conta de impamial e justa. 

Os resultados de uma tal operação têm sido negat~vos, senão 
desastrados, em outros paizes que· a ella recorreram antes de nós na-
q~lles paizes, pelo menos, onde sei haver sido esta medida e~pre
gada como meio de impedir a catastrophe de u:m.a bancarota imnri-
nente .. Quero. referir-me á TurqUia, Grecia, Hespanha e Republica 
Argentma, paiZes em que, tentada com a mes;ma confiança e as mes-. 



:tnas esperanças que ora temos em seus resultados, essa .medida ou!ro 
effeito não produziu senão apressar o ad_vent? da calamidade 9-ue .era 
destinada a prevenir. Fazendo o seu .histonco nos .tre.s pnmeu~s 
paizes que acaoo de ~o;mear,. um escnp.tor francez, JUrlSta e pubh-
cista distincto, E. Politls, assim se exprime na sua obra - Les Em-
prunf;s d' E'tat en Droit I nternational, edição de 1894: 

......._ "Oes mesures, com~ nous le d-i.sions plus haut~ sont le prelwde 
de la, banqueroufe. . . 

On peut le constater dans les trms exemples que oous veno_ns de 
donner; l'applic.aúion de la. mesure n'a duré qwe quelques m.D1.ll~· en 
Espa;gn,e la banqueroute S'Urv~nt 7 mdis aprrés, .en jmllet 1873; en Tu'l"" . 
quie 5 mais aprés, en mars 1876; et en Gréce, 8 mois aprés l'emprunt 
de consolida.tion, en 1893, etc., etc." 

Quanto á Republica Argentina, temos visto pelas publicações da 
imprensa, nos artigos que pró e çontra a operação têm apparecido, 
o que uns & outros, impugnadores e defensores teem dito della, fun-
dados nos subsídios da recente obra de A. Martinez - Les Finances 
de la Républiique Argentine. Nesse interessante livro encontra-se, com 

· effeito, uma notici.a completa, acompanhada de critica erudita, sobre 
a grande (}peração financeira que, sob a denominação de ,...- Empres-
timo de Oorwwlidagão ou Moratoria - foi alli levada a effeito ·em 
1891, na presidencia de Pellegrini, em execução .de uma lei do Con-

. gresso do mesmo anno, tendo por objecto a emissão gradual, durante 
tres annos, como entre nós, de funding-bonds na importancia do em-
prestimo, que foi alli de :E 15 milhões; operação que seria em tudo 
identica á nossa, si (}S juros respectivos não fossem de 6 %, ao envez 
dos 5 % á que nos obrigamos. , 

Martinez mostra como e por que fra.cassou a operação no seU/ paiz 
e quando mal havia C(}meçado o triennio assignado para a suà ex-
ecução, indicando as medidas radicaes que a substituíram, na presi-
dencia de Saenz-Peiia, e illustra seu historico e critica com as opi• 
niões de políticos argentinos e financeiros argentinos e estrangeiros 
que combateram a medida ou a condemnaram em termos os mais in-
cisivos e vehementes. , 

Disse já que, por falta de informações completas sobre o caso, 
é cedo ainda para. instituir sobre elle U/ID exame criterioso e justo. 
exame em que teriamos de estudar o facto, não sómente no ponto de 
vista economico, como medida destinada a resolver ou facilitar o 
problema da nossa situação economica e .financeira mas ainda no seu 
aspecto jurídico, P?is. q~e se trata de ·~ _con~racto, e contracto que 
deve obedecer a prmClpios e regras do due1to mternacional. . 

Dev:emos todos reconhecer, ~ntretan!o, que é esta uma. operação 
de graVIdade extrema que por 1sso mesmo não devem as nossas di-
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vergencias pa1-tidarias crear difficuldades ao Governo na adopção e. ap-
plicação das medidas que fo~em indispensaveis. para o se~ bom ento. 
Ella era uma necessidade 1mposta pelas cucumstane1as e, facto 
consumado hoje, o nosso patriotismo aconselha que tu~o façamos, 
tudo ponhamos em contribuição para tornai-a uma realidade bene-
fica. (Apoiados.) 

Essas medidas complementares que devem beneficiar o nosso em-
prestimo de consolidação, uma foi já tomada pelo Governo quando, 
no uso da autorização que lhe conferimos, acaba de reconverter para 
5 % prupel os juros das apolices ele 4 % ouro, da nossa divida 
interna. / 

Não quero indagar agora si era ou1ro ou papel o capital de taes 
apolices, nem tampouco si para a bonificação de 250$ por cada uma 
dessas apolices estava o Governo devidamente autorizado; aprecio a 
medida no ponto de vista exclusivo de suas vantagens para a solução 
do nosso problema financeiro, e, assim considerada, appiaudo seus 
resultados. 

O capital dessas apolices era de 124.655 :000$, e seus juros, 
ouro, á taxa de 6 pence por 1$000 de nossa moeda papel, attin-
giam á enorme somma de 22 . 400 :000$, um juro, penso eUJ, de 18 % . 
A bonificação elevou o capital desses títulos a 155.818 :7 50$; mas os 
juros de 5 % .Sobre esta quantia são apenas de 7. 790:937$. São, 
pois, indiscutíveis e grandes as vantagens desta medida, como factor 
da operação a que· me estou referindo. 

Não cessarei de dizer que o bom exito dessa -operação dependerá, 
de suas medidas complementares; mas para isso será necessario que 
taes medidas produzam o resultado de levantar por tal fórma as nos-
sas taxas cambiaes, de valorisar por tal fórma o nosso meio cir-
culante, que, decorrido o triennio de srua execução, venhamos a ter os 
recursos precisos não só para nos desempenharmos folgadamente 
das nossas despezas ordinarias e dos nossos encargos e compromissos 
preexistentes á operação, mas ainda parA. fazeri!lOS face ao arcresci-
mo de encargos determinados por ella, encargos que, só na palie refe· 
rente aos juros, representam uma somma de .E 500. 000, que é a de 
5 % sobre o capital de ~ 10.000.000. 

Não. posso, Sr. Presidente, deixar de incluir entre as medida& a 
que vou lip:~iramente alludindo, alguma ·IUe tenha por fim cortar, 
quanto posslvel, neste grande abuso das nep;ociações a prazo sobre 
cambio, negociações qú.e se liqllJÍdam por dlfferenÇas, como sabemos, 
e que . . alimentadas pelos lucros que proporcionam a certos bancos, 
estabelecem em favor dos especuladores desta especie uma concur-
rencia em extremo prejudicial ao commercio honesto, ao mesmo 
tempo que encarecem o preço das cambiaes e desvalo1i.sam o nosso 
meio circulante. 1 · ' 

Tenho aqui, entre as minhas notas, uma interessante publicação 



-44-

sobre este assumpto, extrà'hida do J omal do Gor(l!tJ'Crrrcio, e ~e con-
siste na tradUJcção daquillo que, em peça official, disse ao. seu ~o
verno, ao governo inglez, em 1895, o Sr. Oh. F. Anj:jell, Act,ng 
Vorw;ul-General. . 

E' uma informação clara, circumstanciada e verdadeira sobre o 
cambio entre nós, e desse importante trabalho, que, por longo, deixo 
de ler em sua integridade, offereço á apreciação da Oamara estes 
períodos: - "De facto, diz o Sr . Ancell, os bancos têm tudo a ga-
nhar com as vendas a prazo . Podem elles cobrir--se com vagar; seus 
clientes, porém, são obrigados a manter o deposito em garantia du-
rante o prazo prescripto para ·a liquidação d·a transacção, sem, com-
tudo, auferirem dos bancos beneficio algum na hypothese que a flu-
ctuação da taxa lhes seja desfavoravel. 

"E' evidente que, para cobrirem-se, os jogadores teem de jogar 
entre si, pagando pesado tribUJto aos bancos, e quanto mais desenvol-
vidas estas transacções, tanto melhor para os bancos. O exoosso de 
cambio saccado, mesmo ficticiamente , uma vez que se lhe possa dar 
uma sombra de realidade, eleva o agia rlo ouro em relação ao papel 
inconverlivel, seguindo-se-lhe inevitavelmente a quéda na . taxa de 
cambio. , 

Podem então os b'ancos, diante da baixa manifestada, com pre-
visão mathematica, servindo-se da margem' de 10 %, que têm em seu 
poder, operar livremente, e em devida ordem liquidar os contractos 
daquelles seus clientes que entendem ser trabalho -superfluo fazel-o ... 
Para fazer idéa do desenvolvimento que a especulação tomou o anno 
passado (1894), basta o seguinte: - Calculando que as neceBSidades 
reaes do commercio, reunidas ás do Governo, não excedam de ...... . 
~ 1. 800.000, todavia, só no me.z de setembro, ·diga-se, no período de 
25 dias uteis, os bancos accusaram ter vendido saques na importancúi. 
de ~ 5.000.000, approximadamente. Ainda, pelas avultadas tr -
acções realizadas pelos corretores neBse mesmo período, e que se el~ 
varam a perto de ~ 11.500.000, poder-se-ha fazer idéa da actividad'e 
que reinou entre os especuladores". 

Bem sei, Sr. Presidente, que onde ha co~ercio ha ipso facto 
especulação; como prevejo que serão sempre de effeito negativo en.: 
tre nós, sinão de resultados contraproducentes, como foram em ou-
tros paizes, em situações analogas, quaesquer medidas de excepção e 
rigor que forem intencionalmente decretadas contra este abuso da es-
pe~mlação, medidas que irão inevitavelmente ferir a liberdade da 
'profissão, anieaçando-a em seus direitos e interesses legítimos . 

Acredito, porém, que providencias de caracter geral, sem os in-
tuitos e processos irritantes das medidas de excepção, poderão cohi-
bir o abuso ou restringil-o consideravelmente, pelo menos. 

Aos competentes nestes assUJmptos não escaparão alvitres de so-
lução razoavel e efficaz para o caso; entretanto1 peço licen~a para 
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lembra# á Camât:M, com todos os escrupulós e temores da minha in-
competencia (não apoiados) a indicação que, como uma tentativa 
de remedio para o mal, ou antes, como uma provocação ao estudo da 
mataria, apresentei-lhe, em fins da sessão do anno passado, concebida 
nestes termos : ' 

"Requeiro que uma commissão especial, que a Mesa se dignará 
de nomear, estudando o systema que a Republica Argentina está pra-
ticando com o fim de diminuir as fluctuações das taxas cambiaes no 
regimen do curso forçado, e de limitar por esta fôrma os males que 
resultam de taes fluctuações, .interponha, em breve prazo, parecer so-
bre o assumpto, dizendo se semelhante systema poderá ser com van-
tagem adoptado entre nós, por meio de uma lei em que sejam pre-
scriptas, além de outras, as medidas que se seguem: 

1°, realização de todas as operações cambiaes nas . reuniões pu-
blicas das bolsas ou praças de commercio, sendo ahi cotado official-
mente o meio circulante em relação á moe'da"'()uro, .segundo · o pa-
drão fixado na lei de 1846; 

2°, negociação em moeda ouro, segundo o padrão official (27' 
penoe por 1$) ou e mquantidade equivalente de papel-moedla, con-
forme as cotações officiaes, de todos os valores do commercio inter-
nacional de importação e exportação; 

3°, pagamento em ouro de todos os impostos de importação." 
Quando tive ·a honra de offerecer esta indicação ao estudo da 

Camara, disse o que pensava a respeito das medidas que nella se 
contêm, mostrando como aquellas viriam libertar-nos dá tutella e 
monopolio dos Bancos estrangeiros nas negociações cambiaes, sujei-
tando estas ao movimento natural da procura e offerta, com a ga-
~ antia da dupla fiscalização do Governo e da opinião; como por esta 
!fôrma passariam a ter execução real a lei de 1846, e as posteriores 
referentes á nacionalização da moeda estrangeira; como, por meio 
dessas medidas, a circulação mixta por ellas estabelecida nos prepa-
raria gradualmente para o futura 'circulação metallica; como .geriam 
taes medidas um incentivo para a importação do ouro e capitaes es-
trangeiros, obstados hoje em sua. circulação e collocação entre nós 
pelo exclusivo do nosso papel-moeda desvalorizado; como, finalmente, 
encontrariam os particulares na applicação dessas medidas uma ga-
rantia e protecção efficaz, por meio dos depositas e contas correntes 
em ouro, contra os effeitos da depreciação progressiva d·a moeda 
fiduciaria. · 

Mostrei além disso como esses mesmos Bancos estrangeiros, que 
entre nós tanto se oppõem a esta reforma, ao seu s~tema se sub-
mettem n·a Republica Al·gentina, operando nas duas moedas á esco-
lha dos interessados; e aqui tenho ainda uma Revista ( mdstrando um 
'imp-rl~so) - El Eco1wm~a Argentino - onde vejo publicados an-
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nuncios de taes Bancos convidando a deposito•s e contas correntes nas 
duas moedas. 

Quanto ao pagamento em ouro dos impostos de importação, com-
plemento necessario das duas outras medid·as, é esta uma idéa que 
considero já vencedora na opinião ou, pelo menos, em bom caminho 
de sel-o, e ·de que absolutamente ·não poderemos prescindir por bem 
das vantagens que deveremos esperar do nosso funding-~o.an. Esta 
reforma em prol da circulação-ouro acaba de ser adoptada por um 
dos nossos mais importantes Estados ... 

O SR. DoRI.A. - Já h a dous. 
O SR. AMPHILOPHIO - Refiro-me ao :prospero e grandioso Es-

tado do Pará, segundo o que li na sua ultima lei orçamentaria, de accôr-
do nesta p'arte com a Mensagem do seu illustre Governador, do-
cumento que tambem li; e praza a Deus que a União e o·s demais 
Estados não demorem esta utilíssima reforma, reforma que prevenirá 
bem sérias difficuldades no futuro, quando o nosso papel-moeda vier 
·a valorizar-se. 

Retirar papel-moeda da circulação, eis outra meldida comple-
mentar do emprestimo. e esta estipulada em clausulas do contracto e 
para os fins nelle declarados. 

Não penso que eeia esta medlida, em absoluto, um beneficio, 
como meio certo e inilludivel de valorizar o nosso meio circulante. 
Papel-moeda não se recolhe quando se quer, mas quando se póde, e a 
experiencia de todos os povos que tentaram este expediente quando 
não estavam para elle 'Preparados deve ser para nós uma lição pro-
veitosa. -

Falta-me tempo para dar a este ponto o desenvolvimento de que 
é su-sceptível, e por isso me limitarei a lembrar que de uma tal me-
'dida, empre~ada inopportunamente, ·a França, a Austria. a Russia e 
a prop.ria Republica Argentina ·só colheram difficuldades e aggra-
vação de ·crise produzida pelo papel inconvertivel. . 

"Na Republica Argentina, diz Martinez (lendo) todos os presi-
aentes teem manifestado, nos ultimos tempos, o proposito decidido de 
amortizar ou· reduzir a quantidade do papel-moeda lanQada na cir-
culação": e, referindo--se especialmente ás presidencias de Pellegrini , 
e Saenz Peí'í.a. eis o que, entre outras cousas, diz o mesmo escriptor. 
Quanto a Pellegrini : · 

"Parece-me . inutil accrescentar, Ô.epois 'das considerações que já 
fi:z sobre a administração Pellewini, que esta executou apenas uma 
parte minima e insignificante desta promessa do seu programma 
financeiro, porque, em geral, tudo quanto tentára a este respeito ~ 
.(),boutit à un ec~ identiq'We. Assim, posto que houvesse tomado co~ 
os credores do exterior o {JOmpromisso formal de retirar da circulação 
f5 plilhões de niastras de papel-moeda. por anno, durante tres an:O:os, 
e para este fim houvesse estabelecido um imposto especial, não 
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coiUiegmu, entretanto, fazer incinerar mais de 1. 248. 032 piastras em 
1891 e 3. 586.255 em 1892, um total de 4. 834.287 nos dous annos." 

E quanto a Saenz Pena (lendo) : "Como já o disse, foram nullos 
os resultados praticas desta medida no tocante á valorização da 
moeda depreciada: o Poder Executivo fazia queimar, religiosamente 
e com grave .solemnidade, a 15 de cada mez, uma somma determina-
da, em geral 500 . 000 piastras de papel-moeda; mas o qU'e dahi re-
sultava era que ·o valor deste, longe de augmentar, diminuía cada vez 
mais no quadro das cotações diarias da Bolsa. " 

Do que precede não se deve absolutamente inferir que sou 
infenso á medida; pelo contrario, não só approvo-a, ma.s a considero 
até uma das boas clausulas do contracto . Simplesmente quiz dizer que 
uma tal medida só produzirá bons effeitos, os effeitos que eSiperamos 
de sua applicação, si fôr ella empregada sem acarretar desequilíbrio 
para os nossos orçamentos, com as tio bras e facilidades que estes pro- -
porcionarem e a·s economias que fôr possível realizar, e em tod'o o 
caso sem provocar uma crise de insufficiencia de meio circulante no. 
paiz. . -,ftt 

O que julga indispensavel e deve ser para nós um empenho e 
um compromi.sso de honra, é que não tenhamos nova-s emissões de 
papel-moeda, o que seria, nas circumstancias em que nos achamos, a 
maior de todas as calamidades; e -si conseguirmos que os nossos cre-
dores externos se convençam de ·ser esta uma resolução firme e irre-
vogavel de nossos Governos, tanto bastará para levantar o nos.so cre-
dito no exterior, com as naturaes e beneficas consequencias deste 
facto 'Sobre ·Os nossos cambias e a valorização da nossa moeda in-
terna. 

Mas então, perguntarei: como se comp:rehende que a União se 
imponha a si mesma esta patriotica abstenção de emittir mais papel-
moeda e deixe livre, entretanto, aos E stados e Municípios o direito 
de fazel-0~ e fazel-o paio modo arbitraria como estão procedendo neste 
negocio, sem que se saiba siquer, a quantas centenas de milhares de 
contos ascendem já as emissões das du'as moedas regionaes ~ 
c A pomd08. ) 

Deixar que perdure · e cre.sça essia circulação parallela á da 
moeda fiduciaria nacional, fôra inutilizar todo o nosso esforço contra 
as emissões dessa moeda, neutralizado pelas emissões da moeda ·local 
todo o bem esperado da cessação de emissões daquella. (A poiadJos. ) 

E eis porque entendo que entre .as medi.das complementares do 
not:tso emprestimo de consolidação nenhuma· é mais justificada do que 
a approvação desse projecto que me trouxe , á tribuna, modificado 
agora pela emenda do honrado Deputado por Minas. (Apoiados.) 

Adaptadas estas medidas, guardada a mais severa economia no 
dispendio dos dinheiros publicas, mantida inalterada a paz interna. 
e externa e melhorada a nossa balança internacional pela não ~m
portação daquelles artigos que possam ser produ~dos pela uberdàde 

' 
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. do nosso solo e variedade de nossos climas, modificado assim o no-sso 
systema de quasi monocultura do café, acredito, senhores, que a nossa 
operação financeira ha de ser para nós uma honrosa excepção, 
quando comparada em seus resultados com aquillo qutl fôra ella nos 
paizes a que alludi em outra parte det~te discurso. São estes, pelo 
menos, os meus votos os mais sinceros e cordiaes . (Mui to bem. ) 

Lamento, Sr. Presidente, que o prazo, relativamente restricto, 
a'Ssignado para a execução dessa importante operação de credito 
não me permitta addicionar ás medidas de que me tenho occupado 
até agora, a da revisão de nossa Constituição, revisão cuja necessi-
dade tenho por imperiosa e inadiavel, revisão que em nenhum outro 
ponto se me afigura de caracter mais urgente do que naquelle que 
ente.nde com a partilha ou distribuição das rendas entre a União e os 
Estados, como por mais de uma vez tenho dito desta tribuna. 

O Sx. PAULA GUIMARÃEs - Póde se discutir a opportunidade, 
mas a revisão é inevitavel. 

O Sx: AMPHILOPHIO - Não se concebe, com effeito, meus se-
nhores, maior anomalia nem causa mais repugnante no terreno dos 
principias, do que essa partilha em que ao poder que pertence tri-
butar a importação, não pertence por igual tributar a exportação, 
como se um destes factores pudesse ser moralmente ·separado do outro, 
no ci:mjuncto de suas intimas e naturaes ligações economicas, como 
si um delles não fosse complemento necessario de outro, como -si um e 
outro não representassem as duas conchas da balança do nosso com-
mercio internacional, desde que um ·salda o outro, um --; o crediJto J o 
outro - o debito. · . 

O que resulta de uma tal anomalia é, como tenho ponderado em 
outras occasiões, esse antagonismo irritante e perigoSI() entre os in-
teresses da União e os dos Estados federados, antagonismo que es-
tamos vendo crescer todos os dias á medida que -estes vão prospe-
rando e augmentando suas rendas com os sacrifícios e embaraço!,! 
financeiros d-aquella; e não comprehendo, mel1s senhores, que, em 
um regimen de federação pelos moldes da nossa, alguma com~a possa 
haver que signifique perigo maior para o futuro das instituições, 
ameaça mais séria contra o principio da unidade nacional. · 
· Uma União que suspende pagamentos, que para não suspendel-os 
em absoluto paga suas dividas contrahindo outr·as, é, entretanto, 
constitui da por Estados ricos e prosperas! Não comprehendo, repito, 
anomalia maior nem maior perigo para ·as instituições. 

Não conheço, além da nossa, outra Constituição federal inqui-
nada de tão grande defeito. A dos Estados Unidos veda aos Estados, 
salvo acto de expresso consentimento do Congresso N acionai, toda a· 
tributação quer sobre a exportação, quer sobre a importação; a d:a 

publica Argentina, conferindo á União competencia privativa para 
tributar a importação, prohibe em absoluto qualquer imposto sobre a 
13xportação, impostos este13 que foraiQ e~cJusivos da U n.ião ·até 1866; 
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a do Mexico; 'semelhante á dos Estados Unidlo·s, pro_hibe como esta aos 
Estados tributarem a importação e a exportação, e até a dos Estados 
Unidos da Columbia, meus senhores, larga confederação de Estados 
soberanos, de Estados com o enorme poder político de cassar leis e 
actos do Governo nacional, até essa Constituição, ella mesma, meus 
aenhores, prohibe terminantemente aos Estados (lendo): "gravar los 
productoi'J destiTIJO,dOB à lá exportacion, cuJ'a liberdad mantendra el 
gobierno jeneml", nos termos do 'SeU ·art. 8°. 

Bem sei que uma revisão constitucional é assumpto grave, e não 
deve ser tentada antes que a experiencia tenha demonstrado sua ne-
cessidade, em lapso de tempo sufficiente para tornar bem ·sentida esta 
n~cessidade; mas não serão sufficientes para o nosso caso estes 7 
annos já completos da nossa experiencia, quando os factos são tão 
claros e tão imperiosa ·a necessidade~ · · 

. Em um seculo de existencia, a Constituição dos Estados Unidos 
tem passado por umas 15 revisões, si a memoria não me é infiel neste 
momento, como' a da Suissa, neste mesmo ·seculo, pelas dos a<nnos de 
1803, 181tí, 1848 e 18'74, não se contando suas reformas parciaes; e 
um e outro desses povos foram educados e preparados para o regimen 
federativo por um passado de autonomia local que nunca tivemos, nós 
os surprehendidos pelas · larguezas da federação em meio da centrali-
zação do regimen transacto . 

Estou fatigado, meus 'Senhores. Peço á C amara que me releve 
as faltas, attendendo a que tive de occupar-me de assumptos que não 
são os especiaes de meus estudos. (Muito bem. Muito bem. O orador 
é muito feliciJJado. ) 

A- CIRCULAÇÃO DO PAPEL FIDUCIARIO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS 

I 
(No .State shaH. . . coin mon-ey; emit bills o:f 

cr-edit ; m~~>k-e anythoing but go1d am-d siJover coin 
"'a tender in pay.ment of -debts». 

('I'he Const. of the United-IStates, . ·art, I, 
sect 10.) · 

Pende de votação da Camara em segunda discussão, que ficou 
encerrada no penultimo dia da sessão do anno passado, o pi-ojecto que 
formulei sobre este importante assumpto. 

Es!!e p1·ojecto foi sem debate approvado em primeira discussão; 
e quando .submettido á segun~a, só pude occupar a tribuna para fun~ 
damental-o em hora já assás adiantada d.a sessão, .quando, como de 
costume, poucos deputados achavam-se ainda: no recinto; e eis por que 
tive a idéa de vir á imprensa com o fim de expôr, embora succinta-
mente, não só os motivos de ordem política e economica que estj@ 
determin-ando a necessidade do projecto, mas ainda as consideraçõês 
de ordem jurídica que justificam no meu conceito1 as medidas. oon~ 
tidas em suas disposições . ' . · · 
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A Camara resolverá como tiver por mais acertado em sua sa-
bedoria e patriotismo, ficando-me em t<>do o ca-so a satisfação do 
dever cumprido, unica que almejo para os actos de minha vida. 

Que os Governos de alguns Estados e de muitos municípios têm 
creado, para as necessidades da vida economica local, títulos fidu-
ciarios que, sem representarem uma collocação real de numeraria ou 
valores, estão, no emtanto, por meios arguciosos, fazendo as funcções 
da moeda legal, substituindo esta moeda na circulação e assim au-
gmentando discricionariamente a somma avultada do papel fiduciario 
inconvertivel da Nação, é esta uma bem triate verdade, que já ninguem 
ignora, denunciados como têm sido os factos, sem contestação até 
agora, pela impreDÍ!a e discussões do Congresso, comprovados como 
se mostram elles na sua desoladora realidade pelos specim'e'TIIS dos pro-
prios títulos suspeitos que da tribuna da Camara tenho offerecido 
ao exame de meus hon.rados collegas. 

O aílencio da Constituição sobre este assumpto deixa o Executivo 
e o Judiciario desarmados diante do abuso e suas gravíssimas con-
sequencias; e dahi ·a necessidade de uma lei ordinaria para o caso, 
lei dotada da efficacia precisa para impedir por completo a circula-
ção de semelhantes títulos; circulação onde, a meu vêr, reside todo 
o mal e de onde decorrem tambem todos os perigos que assignalarei 
em outra parte deste trabalho. 

A Constituição dos Estados Unidos, melhor inspirada que a 
nossa nessa parte, previo em toda a sua extensão o mal que ora nos 
propomos debellar; e, advertida pelas reminiscencias de um passado 
de bem tristes desgraças causadas por elle, não só prohibiu por fórma 
terminante toda a circulação monetaria de tae.<> papeis de credito, 
negando-lhes a qualidade. de meio legal de pagamento (a tender (*) 
i-n payment of debts), mas, exaggerando, no meu sentir, o decreto de 
seu interdicto, levou este até ao ponto de não tolerar o proprio facto 
das emissões . 

O projecto não V'ai tão longe no object ivo da prohibição que 
enuncia; e, visando apenas o facto da circulação, séde immediata do 
mal, adopta um systema que, como mostrarei depois, parece ter sobre 
o da Constituição americana a dupla vantagem de ser mais justo 
.e mais pratico tambem, desde que não veda em absoluto, pelo só re-
.ceio de sua má. applicação eventual, emissões que podem traduzir le-
gitimas operações de credito, ·realizadas pelos governos locaes, no 
.exercicio de sua competencia consti tuciomi.l; e ·previne de si' arte as 
.<Ufficuldades praticas que o systema americano produziu no inicio 
.,..,.---, --

('0 ) ·A palavra - "ten&er- tem multiplas slg.niflcações na llngua a que per-
tence. TGmal-a•hei ~ meus escriptGS SGbre esse assum:pto na s.u>a accepção de 
moeda ou de of.ferta desta - Tfmder - 1° An uffer, eith.er o! mo711ey to pay a 
debet, or ot b-ervice to be pet•J\>mleà. • • .2• Th.e tMn.o ojJered., ~~ tll0tl!61/ 
dffte'red, m payml3fft o/ am. oõliga.titm-. 

( Webste1·'s Oom~pk4t 1>'11-gllish .Pict'11alft.a.ry . ) 
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de sua execução, difficuldades que só foram ·solvidas por meio de 
interpretações restrictivas do texto constitucional, o qual, si, no to-
cante aos títulos, tem ficado applicavel sómente áquelles que, pela 
evidencia dos signaes externos, destinam-se unicamente ás funcções 
de meio circulante, sem applicação, tem sido considerado para o caso 
de emissões realizadas por Bancos que mais parecem instituições dos 
Estados, fundados com o credito e capitaes destes e administrados por 
funccionarios seus. 

Bem cruciante nos tem sido já a expiação do crime de havermos 
consentido como moeda permanente no paiz o papel de curso forçado, 

·que tão facil é decretar quanto difficil é resgatar ou substituir; e 
para aquelles que se acham investidos da funcção e grande responsa-
bilidade de legislar em nome da Nação, nenhum óutro assumpto mais 
se impõe na hora presente, penso eu, como digno de estudo e medita-
ção patriotica do que essa imprevista circulação fiduciaria local 
subrepticiamente ·a.ccrescida á da moeda nacional. 

Seja ou não approvado o meu projecto, o essencial é que não se 
escoe mais uma ·sessão de nossos trabalhos legislativos, sem que á 
collecção de nossas leis, das leis de re·al interesse nacional, venha 
juntar-se essa que o assumpto está exigindo imperiosamente do pa-
triotismo do Congresso, em nome de interesses nacionaes da mais alta 
relevancia; e · se disso descurarmos, tremenda será a nossa responsa-
bilidade, porque teremos então deixado o paiz em situ-ação que já 
não é menos grave, certamente, do que daquella a que em pungente 
ironia alludia Maoaulay quando perguntava se toda a miseria cau-
sada a9 povo inglez em um quarto de seculo de 'máus réis, máus mi-
nistros, máus parlamentos e máus juizes, fôra porventura igual 
áquella produzid·a em um só anno por más corôas e máus shellings -
in a singTJe year by bad crowns and bad shellings. 

II 

d .t!toli di credito surrugano 11 denaro ne 
l'ufficlo d-i agente d-ella. circuloaz!one, ma no sobo 
1né mezzo Jega.lle di pagamento ne mistura. de! 
valor. Anche J'â dove la legge obl!ga. i creditori 

· recervel·i (como é -&ta:bllno ~i .blgf.lettt 'tiella b8Jilca 
d'Inghilterra.) ~a POS61bHitA. de eslgerne a. pla.cere 
·ta. lli che li vero mezzo di operare 1 paga.mentl sfa. 
appuento questa moneta d'oro e d'a.rgento. 

(JE. Nazzwnl. Sunto di Eccm. Polit., pa.g. 
1·5·6' 1'818'2 • ) 'I' 

A moeda outra cousa não é, como ensina Laveleye (1 senão o 
objecto ou objectos que o uso ou a lei tem feito empregar como meio 
de pagamento, instrumento de troca ou medida commum de valor. 

Entenda-se que a moeda deve ter sempre um valor proprio e 

(1) Elemen, d'iEcon. Pollt., ?ag• !04, 188·2, 
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valor não por seus signaes ou caracteres externos, mas por sua 
substancia e qualidades intrínsecas, como um equivalente real das 
causas pela.c~ quaes é trocada; ou attenda-se nella sómente, abstracção 
feita de toda ·a idéa de valor intrínseco, á inscripção e dizeres que a 
declaram instrumento e meio legal de pagamento, â.e acceitação obri-
gatoria e dotado pela lei com o poder absoluto de adquirir riqueza e 
extinguir obrigações: --- o certa é que o simples decreto da lei entre 
nós, como em muitos outros paires, tem elevado á categoria de 
moeda, com o ·conjuncto dos poderes e privilegias desta, títulos de 
obrigação do Est-ado que não representam causa alguma de valor 
venal nas mãos do devedor, nem são sujeitos á amortização, resgate 
ou substituição obrigatoria em época prefixada .. 

E' este o papel. fiduciario de cu'l'so forçado, conhecido geral-
mente pela denominação de papel-moeda, o qual se, quando empre-
gado como medida de excepção e com a prudeneia dos remedios ex-
tremos, póde solver crises para que outros expedientes seriam de 

o. efficacia e effeito·s duvidosos, como o foi o caso da França por occa-
sião da ultima guerra com a Allemanha, na generalidade de suas 
applicações tem produzido grandes de·sgraças para os povos submetti-
dos á violencia do seu iníquo regimen, acarretando deshonra e des-
credito para as nações que o têm empregado como meio ordinario de 
.Governo. 

Outro não é, na realidade de suas .applicações pelo menos, esse 
papel fiduciario que os nQssos Estados e Municípios o estão impune-
mente pondo em circulação, ainda que por fórma que não lhes revela 
os intuitos antes de chegado tal papel á phase de sua circulação 
como moeda, 

Este ponto é importante. na elucidação' do assumpto e merece por 
isso estudQ um pouco ·demorado; já que os males que temos em vista 
cohibir com a prohibição da circulação dos títulos locaes são factos 
que presuppõem a transformação desses títulos em papel-moeda, em 
·~oncurrencia .com () papel-moeda nacÍQnal. 

Como papel-moeda foram sempre considerados na doutrina e 
jurisprudencia do direito americano aquelles papeis de credito cuja 
~;missão é hoje vedada aos estados fe4erados da grande Republica ; e 
~ai é ainda agora, no regimen da sua constituição, o conceito uniforme 
tf.los ·commentadores dessa lei no tocante a este ponto. 
' ·~ "Por ·todo o tempo da nossa historia colonial, affirma Kent (1), 
esteve muito em uso o papel-moeda (paper money) ; e, desde a época 
.da nossa independencia até á da Constituição foram por toda parte 
aenominados papel-moeda (iAenorrUi'fWJ)ted paper-money) os títulos de 
m-edito (bi.Us of .crMtit) emittidos quer com a autoridade do CongrtlSSo 

_(1) Ciliiilment. on American Law, 1. p. 403, Bosto:n, 18'84. 
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da Confedéração, quer com a dos Estados, e destinados a circularem de 
mão em mão - from hand to hAAd·" 

"Os males que resultaram das emissões de papel-moeda ( issues of 
paper:-money) pelos Estados depois da paz de 1876, diz por sua vez 
Story (1), são egualmente applicaveis, e talvez com maioria de razão, 
ás emissões de papel dos Estados e d,a União durante a Revolução. 
O credito publico e o particular ficaram completamente anniquillados 
utterly prostra.ted; as fortunas de muitos foram destruídas e as de 
todos grandemente prejudicadas - by the rapid and unparoltaled 
deprelYÍJaJtion o f paper curTfency dYU;riing tl~ period." 

"Antes da Revolução, accrescenta o publicista contemporaneo 
· Cooley (2), tinham os Estados por vezes emittido e lançado na cir-

culação títulos de obrigação com a promessa de pagamento de som· 
mas dete.rminadas de dinheiro a seus portadores. Taes eram os -
bills of credtit, ' os quaes, uma vez emittidos, apresentavam uma .ten-
dencia invariavel para a propria depreciação e deshonra do credito 
publico." 

Não é facil, comtudo, ~estabelecer a priori os caracteres específicos _ 
do papel-moeda, de modo a termos ·sempre um cri·terio seguro, no ter-
reno dos princípios, para discriminai-o dos demais papeis fiduciarios. 

Todo o p~pel fiduciario póde, em regra, e com vantagens que já 
hoje ninguem desconhece, fazer as vezes da moeda legal no movimento 
da circulação dos valores, seja coma instrumento de acquisição, seja 
como meio legitimo de extinguir obrigações, não sendo para isso ne-
cessario revestirem taes papeis a fórma e ·caracteres do papel-moeda 
in spelXie. 

As notas actuaes do Banco da Inglaten-a, por exempla, que sã·o aü 
portador, sem juros nem prazo fixo para resgate, nã:o se destinam a 
outro fim que não seja a circulação monetaria; são de facto verda-
deiro meditun circulans, e serão - legal tender,. por força d() acto de 
29 de agosto de 1833, emquanto aquelle Banco continuar a conver-
tel-as em moeda legal á requisição ·dos porta·düres - so long as the 
Banlc shall conúinue Do pay on demamd these satid notes in leg.al coi'liA. 

Ninguem jámais pretendeu, t-odavia, attribuir a essas notas ( · 
denominação ou qualificação de papel-moeda, na accepção restricta 
desta expressão. 

A exemplo de -outros, o economista italiano Emilio N azzani, (3) 
a:cima .citado, indica como caracteres específicos do papel-moeda o 
curso forçaJdo e a inoow.ertibi'Didade, assim doutrinando sobre o caso: 

(1) domm'ent. on the CO<l1St. of the United-States .2, op. 
:M. Bigelow. 

(·2) P.!'jnctp. of Const. Law, pa. 7'4. 
(3) Sunto d~ Econ. Polit., . op. 15.5, 1882 , 

18•59, -!891 (IDdit. 

- .. ~t)oo l ;!, .• Jl ·~ 



"Bem differente dos titulos de credito é aquelle papel que õ Estado 
emitte ou faz emittir por um banco, ordneado que seja acceito como 
meio legal de pagamento e não convertivel em moeda legal á requi-
l?ição do portador. OoO"zo _fo'f'Z(J).to e inconvertil:Jifd, a son.o le n.ote· ca-
ratteristiche della carta monelo, e se vem a faltar um destes dous requi-
sitos, já' não existe. mais papel-:moeda; - 'ti ha um titulo de crediito." 

Outro economista contemporaneo, G. Gide ( 1), estudandio o facto 
. de ponto de vista differente, distingue tres especies nos papeis que de-

nomina -moeda de papel (monwaies i1k papri>er) e com o papel-moeda, 
no seu sooftido restricbo, constitue elle a terceíra . dessas especies, que 
descreve assim : 

3° A moeda de papel convencional (la mon'IW,ie de papier conven-
' tion~lle) ii aquella que nada absolutamente representa e á cousa al-

guma dá direito. E' para ella que se reserva ordinariamente a deno-
minação de papel-moeda @..M le sentJ st1tict. ~.ão folha•s de papel emit-
tidas por um Estado, que não tem numerario. Essas folhas de 
papel apresentam, é certo, esta inscripção: - bilhetes de 100 ou de 
1. 000 francos e revestem assim como as moedas de papel das especies 
precedentes, a apparencia de uma promessa de pagamento de certa 
somma de dinheiro; sabe-se, porém, que isso não passa de pura ficção 
e que o Estado - ne les remboursera point, pvis qu'il n'a point rl:ar-
gent pour cela." · 

O eminente economista allemão A. Wagner (2) parece-nos, po-
:ém quem melhor tem esclarecido o aasumpto, com aquellas poderosas 
faculdades de observação e analyse que os competentes lhe reconhecem . 
.Este eximio economista tambem assignala a inconvertibilidade e o 
curso forçado como os cara·cteristicos do papel-moeda no sentido re-
stricto ou scientifico (paper W ahrung) ; mas estudando o facto no 
seu elemento historico, diz que pa~l-mpeda de outras especies tem 
existido, papel dto Estado igualmente, recebido em regra nas estaçõoo 
publicas pelo ·seu valor nominal, dotado tambem com o poder de ser-
vir de moeda no pagamento de impostos, e de que elle decompõe as es-
pecies .seguintes: 

1.0 Papel"moeda convertivel, sem curso forçado, como o dos esta-
dos allemães, especialmente o prussiano; 

2° ~apel-moeda convertivel, mas de curso forçado, como o da 
Russia depois da reforma de 1840-45 e o da Hollanda. 

3" Pape.l-moeda inconvertivel, mas sem curso forçado, como os 
bonus prussianos de 1870~ da caixa de emprestimos, e o da Allemanha 
Septentrional. 

(1) Princip. d'Ecan. Pollt., p. 154, 189·6. 
(i2) Ordinamento dell'•EicO'll. Financ. e Cred. Publ. :Manurule di Econ. Polit. 

· 4e G.· ISoh<mber., p. 5•5•5 e segs. (traJd', de l;oldcvlco Eureblo), 
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III 

«'I'he severa! Stat'es, a.s ·bodies politlc, •hâve 
also the capacity ao.1d power to lbor.row money 
to any extent they may_ deem :Proper. Tll-e Con-
stltutlon {)f the United~States ·p1acea no restri-
·ctlo-oo ll(pon them iln respeit to •the amount of 
their ·loans, although •their own Constitutions very 
generallY restraln their !egislatures by ve:ry pó-
slt!Ve ·and minute provisions. But the severa! 
States a-re Wmited by the orgawlc latW ·in respect 
to the· mecz;n,.g .w'lllith they may 'OidO'Pt for borrowing 

money, T.hey may not i.ssue bills of credit for 
make anything but go!d and sllver coln a tender 
in payment of debts. The States are thus forbid-
den to emit thelr treassury notes or other eviden-
ces of lnd·ebtenees designed to circulate as mo-
ney, nor may they afflx the legal tender attri-
•bute to their obllgations Ot Qllly form, etc.» 

(•Pomeroy, -Oonst. Law., § 348, p. 2~6.) 

As palavras acima transcriptas, de um dos mais autorizados ex-
positores do direito constitucional americano, apresentam em fórma 
clara e concisa os principaes elementos de estudo no problema comple-
xo que o projecto se propõe resolver. São alli reconhecidos, com ef-
feito, não só o direito e poder legal dos estados federados para ope-
rar·em -sobre o proprio credito na medida ou extensão que tiverem por 
conveniente a seus interesse-s e necessidades economica·s, mas tamb~m 
o facto de não oppôr a lei constitucional limite · ou restricção qual-
quer ao exe1·cicio de um tal direito naquillo que enten~e com a econo-
mia das operações creditarias e o valor da-s sommas representa-das 
por estas. . 

Semelhante direito, porém, é e deve ser limitado no tocante aos 
meios para o seu exercício, como adverte o preclaro public.ista; de 
modo que os títulos fiduciarios locaes nunca sejam de-stinados a cir-
cular como moeda ou a substituir esta na circulação, como se fossem 
outros tantos instrumentos legaes (legal fiem;àer ) de acquisição ou de 
extincção de obrigações. : 

"' Esse poder de circular como moeda é, pois, o unico que segundo 
o direito americano deve rer vedado a taes títulos, seja qual fôr sua 
natureza, especie ou denominação: e tal a razão por que, conforme já 
ponderamos em uma de nossas precedentes publicações, é também essa 
mesma circulação, ella sómente, aquillo que o projecto prohibe: e 
mesmo assim com restricções justificadas, de que não cogita a Consti-
tuição americana, em bem da liberdade e independencia dos governos 
locaes na esphera legitima de sua actividade funccional. 
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ExpGstos e simplificados por esta fórma os t-ermos da questão; 
perde todG o val{)r para o caso qualquer estudo de investigação scien-
tifica sobre a natureza e ~aracte-res específicos de taes títulos. Sejam 
elles ou não verdadeiro papel-moeda, papel-moeda no sentido pro-
priG ou restrictG, ou sómente na accepção lata a que nos referimos na 
publicação de hontem, sua circulação deve ser em todo o caso 
prohibida; e cumpre que o reja, por uma razão que é peculiar a 
essa classe de títulos, e é que, amparados e p1•estigiados como entram 
elles na cir~mlação pelo credito do Estado ou Município emissor, não 
l)oderão _de1xar ,de transformar-se bem depressa em moeda corrente, 
neste ominoso regimen de papel-moeda inconvertivel em que vivemos, 
regimen em que, como já ninguem desconhece, as necessidades de nu-
meraria crescem na razão directa da abundancia deste e de sua· canse-
quente e inevitavel depreciação. Começarão por serem recebidos em 
pagamentos de impostos nas estações officiaes e por constituírem 
·a müeda de salario ·dos · funccionarios locaes, : e dentro em pouco es: 
tarão sendo empregados como moeda em todos os :negocios e serviços 
das administrações estaduaes ou municipaes. 

Considerados deste ponto de vista, não ha, portanto, como con-
testar-lhes •a funcção especifica do papel-moeda, justificado assim o 
conceito _dos publicistas americanos que oomo tal qualificam os bills 
of credit, prohibidos por sua Constituição-, oom excepção daquelles 
mesmos que trazem expressa a clausula de juros ou são garantidos por 
fundos ou bens ( mortgage of real state or p.ers•o'TUJi prope~y) destina-
dos ao resgate dos títulos e reembolso de seus portadores. · 

O objecto d·a prohibição, doutrina Story (.1), foi cortar todo o mal 
pela raiz, já que tão intensamente fôra elle sentido em todos os Esta-
dos, já que tão profundamente affectara elle o bem estar e prosperi-
dade de todos. O fim da disposição não foi prohibir a cousa quando 
esta tivesse uma certa denominação, mas prohibil-a sob qualquer fór-

. ma {)U denominação. Si as palavras da Constituição não . são vazias 
de sentido, a prohibição deve comprehender as em:llisões de qualquer 
páper medi.tu;m,, pelos governos dos EstadÜ's, para os fins da circulação 
commum. 

"Seria absurdo suppôr, prosegue o emerito. publicista e magistra-
do americano, que a Constituição qúizesse solemnemente prohibir uma 
cousa sob certa denominação e deixar ao mesmo tempo a ampla fa-
culdade de emittir essa cousa sob denominação differente. Nunca se 
poderá dizer com seriedade que a Constituição se propõe prohibir no-
mes e não com~as, ou que se occupa de sombras e deixa a realidade. 
Quaes seriam as consequencias de uma tal interpretação? Que um 

(1} O])r. cit. § 2•, 1864. 
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acto da maior importancia pelos grandes males que acarreta, e por 
isso. prohibido em termos os mais apropriados, poderia, entretanto, 
oor validamente praticado, mediante uma simples mudança de nome; 
r que a Constituição poderia ser assim elaramente violada em seus 
preceitos vitaes, dando-se um novo nome a uma cousa ~lha .- by gi-
vinga new name to an ol'd thing." 

Discorrendo com a superio!'idade que lhe é propria sobre o· caso 
de titulos emittidos pelos Estados com a garantia de fundos desti-
nados a amortizações e resgate, termina Story (1) sua lucida argu-
mentação, depois de referir-se a um Acto do reinado de Jorge II, por 
p.stas palavras, que dizem melhor em sua concisão do que .a transcripção, 
que porventura fizessem os, da exposição integral do sabio mestre : 
"&sim, diz elle, temos prova positiva de que a expressão - bill of 
credit - foi entendida nas colonias como applicavel ao papel-moeda 
de qualquer especie, com ou sem fundos destinados para o seu res-
gate e reembolso dos portadores - was u.nde1·stood in the colonies to 
appZy to all paper-money, wether founds wm·e provides for the re-
payment or not." . 

O mesmo publicista (2) offerece-nos ainda um precioso transum-
pto de importante julgado da Côrte Suprema sobre um pleito (case) 
em que titulos fiduciarios do Estado de :Missouri não só traziam ex-
pressa a clausula de juros, mas deviam ser amortizados e resgatados 
por valores e bens de diversas especies; e, conhecendo do caso, deci-
dira aquelle tribunal que taes títulos incorriam na prohibição consti-
tucion~l, por serem de facto, apezar de sua denominação particular, 
bills of credit, isto é, papel-moeda, doode que, além de outros motivos 
- they were designe•d to circulate as currency. 

Seda tambem este o caso, digamos de passagem, das apolices que 
os nossos governos locaes estão lançando na circulação, si para a ·amor-
Lização e resgate desses títulos houvesse tambem, a exemplo dos do 
Missouri, a garantiá de uma consignação especial de fundos; mas 
nem isso temos nós, e nossos títulos locaes, emittidos por Estados ou 
Mup.icipios, repousam ~xclusivamente sobre o credito dos governos 
emissores, e com a garantia unica desse credito é que estão circulando 
como moeda, de par com a moeda nacional. · 

Não se comprehende maior abuso de poder! 
Esta parte de nosso trabalho é, como se vê, das que pedem es-

tudo mais demorado pela importancia e difficuldade do assumpto, e 
por isso della nos occuparemos ainda na publicação de amanhã. 

Antes, porém, de concluirmos a parte de hoje, seja-nos permittido 
chamar a attenção dos que nos lerem para as varias especies de -

(1) Obr. cit. t~m. 2•, § 1.·368, 
(2) Obr. cit, tom. 2•, § ·1.369 . . 
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biUs of cr'ei/lit americanos que offerece, com a indicação precisa dos 
dizeres e signaes externos de cada typo, a edição de Story que temos 
até agora citado, e ahi encontrarão os leitores uma descripção: inte-
ressante e a mais minuciosa da f6rma e caracteres dos differentes 
1:ypos emittidos, quer pelas colonias, quer pelos Estados americanos, 
antes do regimen prohibitivo em boa hora adaptado pela Constituição. 

Este meio pratico de estudo da materia podei·á ser applicado 
('Om igual proveito aos assignats da França, ao tempo da sua grande 
revolução, sabido como é que taes papeis de credito, apezar de. terem 
sido em sua origem verdadeiros títulos hypothecarios, como bem 6 diz 
Leroy Beaulieu (1), garantidos por immoveis do domínio do Es-
tado, e revestidos, como era natural, da clausula de um juro certo, 
vieram mais tarde a transformar-se em asaigna.ts-mon1WiieJ tornando-
se afinal a moeda fiduciaria do paiz. · 

Eis algun\1 spedimens desses títulos: 

.A~signat de la création du 27 se;ptembre 1790 
Domaines nationaux · 

Hypothéquées au remboursement eles assignats des 16 et 17 avril 
1790, par le décret de 1' Assemblée N ationale, sanctionné par le Roi. 

Assignat de ... livres 

ll sera payé· au porteur la somme q.e ... livres á la Caisse de 
l'Extraordinairjl, conforméme.nt aux décrets eles 16 et 17 avril 1790. 

Assignat - 5 livres-créé le 6 mai 1791 
Domaines nationaux 

Assignat de 5 livres, payable au porteur par la Oaisse l'Extraor-
dinaire. 

Série... N ... 
République Française 
Assignat de ... livres. 

De la création du 21 novembre· 1792. L'an premier de la Répu-
hlique. 

Domaines nationaux 
N Série ... 

Loi du 4: janvier 1792 -· L'an quatriéme de la 
Liberté 

Domaines nationaux. 
Assignat de 10 sous. 
Payable au porteur. 

(1) Tralté de la S.cience de,s Finances, tom. 2°, p. 935 e segs·. tom. 6°, 
edic., 1891. 
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IV 
«!B1ll.s of cred1t are simply direct obllgations 

01f the State inten•ded to circulate as money. 
«The provlsions of the Oo.n.stitution ama· the 

debates Olf Philadelphia converU.on sh!JW wl-
thout doubt 'bhat the intention was to place the 
entlre monetary system in the ohands of the fe-
deral governement, n:ot ornly for the sake of uni-
formity, 1but because the 'States were distrlis· 
.ted.» (von Holst, The Const. Law of The United 
States of America, pag. 125 e 124.) 

Continuaremos no estudo dó systema da Constituição dos Esta-
dos Unidos, guiando-nos, como temos feito at-é agora, pelos com.menta-
rios de seus mais autorizados expositores. O fim das disposições dessa 
Co,llstituição sobre o assumpto é, sem duvida, esse mesmo, que na 
uanscripção su•pra assignala von Holst, de concentrar nas mãos do 
Governo Federal todo o systema monetario do paiz; nem outro po-
derá ser tambem o o~ctivo da nossa Constituição, a despeito da 
lacuna a supprir pelas providencias que o projecto offerece, ou por 
outras que o Congresso tiver por mais acertadas. 

"O fim da outorga desse poder (o de cunhar moeda) ao Con-
gresso Nacional, observa Tiffany (1), é estabelecer a uniformidade 
dos valores e a norma .dos preços em toda a União. O poder de cunhar 
moeda é uniformemente exercido pela autoridade soberana, com o fim 
de serem os mercados do paiz providos de uma moeda conente unifor· 
me. Assim como é imperativa a necessidade. desta· moeda conente 
rhamada illnlieiro, assim o é igualmente o dever do governo investido 
do exercício de uma tal autoridade. Esse dever pede uma moeda cor-
rente que por sua qualidade e quantidade responda ás exigencias pu-
blicas, como - tambilen le exije toma1· mleAdlidas contra el descreâ.ito, 
depreciacion ó falsifica>cion de la moneda corriente ó oontáz cup,lqui,er 
obstaculo ó inter~cencion em su valor autoritativo." 

Temos dito por vezes que, no sentir unanime dos interpr·etes da 
Constituição ·americana, todo ·o mal das emissões dos titulos de cre-

dito estaduaes está no facto -da circulação desses títulos como moeda 
legal, ·SÓ devendo ser prohibida sua emissão quando forem elles -
ob'liigatio'M of the State ·Ínter!ided to drcul'p,te as moneu, como diz 
von Holst; e. dahi a significação restricta dada á expressão bills of 
creàit, do texto constitucional, por todos os publicistas e tribuíiaes 
judiciarios do paiz. 

Deixemos agora evidenciada esta affirmação, attenta á sua gran-
de importancia para a justificação do systema ·do projecto e de sua 
figura jurídica. 

(1) Gobierno y [)erecho •Const., t~ad. de C. Queiroga, § 406. 
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"Brill of creÕiit significa, ensina Cooley, (1) um titulo emittido 
j)elo Estado, sob a responsabilidade e garantia deste, - and dergnAJd 
to .ci1·culate as 1Tll0ney on the credit of the State, in the ordinary uses 
of busines"; - para constituir, pois, um titulo detlta classe, são 
ainda palavras do mesmo publicista, posto que em outro de seus li-
vros (2), "it ·must be issued by a Starte, involve the falth of the State, 
and be designed to circulate as money on the credit of tke St:ate, in 
the ordinary uses of business." 

"A significação da expressão - b>ills of credàt, no sentido em qué 
foi empregada pela Constituição, diz por sua vez Pomeroy (3), acha-
re determinada pelos julgados da Côrte Suprema. · Evidenteme·nte, a 
<>xpressão não comprehende todos os contractos escriptos pelos quaes 
um Estado obriga-se a pagar dinheiro no futuro por serviços pres-
tados, ou por emprestimos que tenha contrahido. Si tão ampla ,signi-
ficação fosse dada áquellas palavras, os Estados ficariam privados 
praticamente da faculdade de oontrahir emprestimos. Bills of credit 
são prov~s escriptas de um debito pagavel no futuro, emittidos - anà 

intended to circulate as money. Nem é nece'ssârio que os governos 
emissores os declarem moeda ou - to. b.e receivable 'in payment of 
debts, or to be a legal tender; basta que elles sejam emittidos por um 
i!:stado, sob a garantia do credito deste, - and designed and made 
appropriate for circ·wlation through the comrrvuf14ty. 

Esta definição, prosegue o emerito publicista, foi formalmente 
dada pela Côrte Suprema no pleito (case) entre Craig e o Estado 
do Missouri, ficando então decidido que certificates - emi.ttidos por 
funccionarios do Estado eram bill.s o f creil.it, e sem applicação; por-
tanto, a lei que autori.sara sua emissão, posto que taes títulos não 
tivessem sido declarados - a legíll tender, or. dir.ec&d to, pM.s as mo-

n.ey or currerdcy . " 
Esse importante julgado merece ser transcripto aqui, pelo menos, 

na parte que m:ais de perto interessa ao ponto de que especialmente 
nos occupamos neste momento. Elle foi redigido pelo grande chief-jus-
tice J. Marshall, tão justamente considerado por seus compatriotas 
como - the li'/Ji;ng voice .of the Oon.stitution, nos gloriosos e inolvida-
vei•s 35 a:nnos de sua fecunda presidencia na Côrte Suprema. 

Eis as palavras desse julgado, na transcripção que nos offerece o 
publicista Miller ( 4) : "No seu Sentido lato, e no literal talvez, a ex-
pressão - bills of credtit póde comprehender qualquer instrumento 
pelo qual um Estado se obriga a pagar dinheiro no futuro, com-

(1) O.br. dt., p. 84 . 
(2) A . treat, <m the Const. Li.mita;tiooo, :p . 23, '11 . 1-
(3) Lectures ou the Cons t . o! the United. States, p. 581 e 582. 
(4) Obr. cit . , ·p. 309 e 296. 
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prehendendo assim um - certificate - proveniente da operação de 
um emprestimo.; a linguagem da Constituição, porém, e os males que 
ella teve em vista prevenir, males que tanto conhecemos pela historia 
do paiz, limitam {}~ facto - the lint111·prefJation of the term:s. A pala-
vra - emit nunca é empregada com referencia áquelles contractos 
pelos quaes um Estado se obriga a pagar dinheiro no futuro, por ser-
viços recebidos ou 1_jÕr dinheiro tomado de emprestimo; nem na lin· 

guagem commum são denominados - bill-s. of credit - os títulos re-
presentativos de taes operações. Emittir biflls o f credit é expressão 
que traz ao pensamento a id>éa de emittir pa·pel - intended to circulate 
th?-ough the community, for its ordin'ary pwrposes, a.s morvey, which 

paper tis reikemk!.ble (resgatavel) at a futwre day." 
Reproduzindo as palavras que acabamos de traduzir, do caso en-

tre Craig e o E~;ta.do de M>i.ssouri, Story accre·scenta (1): "Ao tem-
po da adopção da Constituição, b'ills of credit were universally un.-
derstood signify a pawr medium intended to circulate between in&i-
vidtUJJls t:m.d bctween gover®rn:ent and linàtiv~dt(,(J,l~ fO'r the orr1inary 
purposes of the society. -

Tal meio circu'lante tem sido sempre sujeito a consideraveis flu-
c.tuações: seu valor muda. constantemente, e essas oscillações, por 
vezes mui grandes e imprevistas (quanto conhecemos tudo isto prati-
camente nós que vivemos no Brazil!) expõem os indivíduos a perda~ 

enormes, são a origem cj.e especulações ruinosas - and destroy all 
pro per confidence between r.nan and ma11r." 

Kent (2), finalmente, assim ·se exprime sobre a especie: "Bills of 
credit, nas previsões da Constituição dos Estados Unidos, quando '-
lhes veda a emissão, significam notas promissorias ou títulos de ou-
tra especie, emittidos pelo governo de um Estado, exclusivamente sob 
a garantia do credito desse Estado, - and intendew to circulate 
through the .community for i~ ordina:.ry purposes as 1/Uiney. redeerria;. 
ble ( resgataveis) a,t a fu.ture daly, and for the '{iiayment o f wliich blVe 
faith of the State is pledge'd." 

Acham-se, pois, provadas á evidencia, com o conceito uniforme 
dos mais autorizados mestres do direito constitucional ame-ricano, as 
proposições que passamos a formular : 

1.0 O fim immediato da prohibição 4a emis·são de títulos de cre-
dito pelos governos locaes é obstar o facto da circulação desses títulos 
como moeda; não produzindo elles damno algum ante·s de transfor-
mados em-meio circulante ; 

2.0 Semelhante prohibição é extensiva a títulos de qualquer es-
pecie ou denominaçãG, sempre que por seus dizeres, signaes exter-

(1) Obr. cit. 
(2) Obr. c it. I. p. 408. 
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nos ou outros meios de prova se chegue ao conhecimento de se des-
tinarem elles a<ls misteres da circulação monetaria ; 

3.0 Da prohibição constitucional não são excluid<1s aquelles tí-
tulos mesmos que, por clausulas expressas, garantirem juros a seus 
portadores, ou que forem garantidos por fundos especiaes, de valores 
ou bens de qualquer especie, inclusive immoveis, destinados ás ope-
rações de amortização e resgate em prazos determi_nados; 

4.0 Os títulos sobre que incide a prohibição constitucional são 
e foram sempre considera-dos papel-moeda, nada válend'O contra esta 
qualificação os signaes externos ou caracteres particulares das diver-
sas especies; · 

5.0 Àos Esta.dns ê, entretanto, reconhecido {) direito de operarem 
como lhes aprouver sobre o proprio credito, sob a restricção unica 
de não emittirem títulos que sejam destinados ás funcções de moeda 
corrente. · 

Mas, diremos nós, se tudo isto assim deve ser, já no ponto de 
vista da boa .doutri~a, já no dos interesses geraes que se tem em vista 
acautelar e defender contra a intervenção perturbadora dos generos 
locaes, a conclusão a tirar das premissas estabelecidas não é, cer-
tamente, a prohibição das emissões, mas a da circulação sómente dos 
títulos emittidos por aquelles governos, já que só na phase· da cir-
cuilação poderão taes títulos operar como moeda. Se é, com effeito, 
o facto da possível ou provavel circulação desses títulos como moe-
da aquillo que justifica o interdicto de ~ua emissão, porque não pro-
hibir directa e exclusivamente tal circulação, deixando aos governos 
locaes ra liberdade para emittirem, quando tiverem por conveniente, 
títulos de obrigação, que sejam instrum'3ntos reaes de verdadeiros 
eillllrestimos, no uso de uma competencia constituciona•l que ninguem 
lhes .contesta~ 

Não será isso vedar e impedir actos líCitos pelo só receio de abu-
sos futuros, que aliás poderão ser convenientemente reprimidos 
qúando vierem a manifestar-se~ 

Nem sabemos onde haurir um criterio seguro para essa prohi-
bição de ~aracter preventivo, quando, segundo mostramos já com a 
autori.dadé dos competentes, nom. a clausula de juros, nem as consi-
gnações de fnndos para o serviÇo de amortização e resgate nem a pro-
pria hypotheca de immoveis de domínio dos Estados (security by 
mprtage of real state) são considerados, e com justa razão a nosso 
ver, garantias de valor absoluto contra a condcmnavel circulação que 

dos querem evitar. -
E eis por que, tendo tambem pensadlo em principio que a prohi-

bição devia recahir sobre '() facto das emissões (1), attendo·nos á 
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autoridade do direito ·amer icano, posto que desde então limitada 
aquella prohibição a títulos de exiguo valor, somos hoje de opinião 
differente, como melhor diremos em subsaquente publicação. 

v 
«Jn consl1ierlng thls argument, we shoul'li 

recol1ect that every mandate ~arries with it the 
right to ali neces...«a.ry means for the performance 
of the duty lmposed for the ma.ndatary. Thls ls 
true of a private agency, anà a,pplies with 'IDore 
foree tó a. govermment endowed with so-vere!gn 
powers and actin.g w!thin f!heir scope as th.e re-
rpresentattve o f a nation. » 

«Hare Americ. Const.· 

(.Law. 2, p . 12 .<5·60.) 

A limitação dos poderes, é, sem dUJVida, um dos princ1p10s orgn-
nicos do goverÚo democratico que recebemos da Constituição de 24 
de fevereiro, principio tão organico e fundamental nesta fórma de 
governo quanto. é o do funccionamento harmonico dos diversos orgãos 
do Poder Publico N acionai ou o da permanente coexistencia dos Go-
vernos N acionai e . Estaduaes, agindo simultaneamente, posto que se-
paradamente, na esphera da acção limitada que a cada um pertence. 

Cumpre, porém, não confundir, na cspecie, a limitação de fun-
cções, que é condição do systema, com a dos meios proprioo ou ade-
quados para o exercício constitucional de cada funcção . 

.As funcções de cada orgão do Poder Publico são exclusivamente 
aquellas que a lei fundamental tem limitativamente outorgado; e 
nisto se distingue essencialmente o nosso regimen do da · Inglaterra, 
por exemplo, onde, como é sabido, a falta do instrumento de uma 
constituição escripta é supprida pelo conjuncto das funcções illimi-
tadas do seu parlamento, verdadeira assembléa constituinte perma-

(1) ·O .nosso primeirO; projecto sobre o assumrpto era redigido _nestes ·termos: 
•«0 !Congresso !Nacional d.eoreta: 
A:rt. 1. 0 .E' gara•ntbào aos Estados o direito de contrahir em>!H'estimos den-

tro ou fôra do pala;, emittindo -para este fim a;polices ou outros tltulos de d>verl!a 
denominação, guardadas, porem as disposições que se seguem: 

§ 1. 0 IE' veàa;ào aos governos dos est!lidos emittilr, seja com a denominação 
de apolkes, seja ~om denominação differente, titulas ao portador contendo pro· 
me5Sa de pa&.ament() -de qu!lllltla inferjor a d-m:entos mil réis . 

§ t2. o No .caso de tra.rrsgressão, ficarão sujeitos lá eanc,çã·o -do art. 241 elo 
codlgo pooa:I os jn-dividuos que aos ·referldQs títulos derem a a.pplicação de moe--
da 1-e.,"'a.l ou quoe como moeda os recelberem em troca de o'bjecto ou serviços de 
qualquer especle, 

Art. 2 . 0 \Rev(llga,m-se as disrposições e-m con t·rario. 
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nente, que não representa sómente a vontade nacional 
mandatario commum, mas de facto a substitue, como a 
unica da renovação periodica do ramo temporario, como 
si disse jwe proprio t odo o poder soberano da Nação. 

como um 
restricção 

se alli re-

Si entre nós, porém, as funcções governamentaes não se presu-
mem nem são susceptíveis de ampliação quantitativa, limitadas sem-
pre pela enumeração constitucional, nem por isso são l imitados os 
meios pelos quaes cada funcção deve ser exercida. 

Uma tal limitação de meios significaria a impossibilidade de 
applicação das funcções governamentaes ás multiplas exigencias e 
necessidades crescentes da vida nacional, exigencia·s e necesl\lidades 
que ficariam desta al!te privadas de satisfação, sempre que não pre-
vistas expressamente nos textos constitucionaes ou só a teriam tar-
diamente, pelo lento recul'So, que de extraordinario passaria a {)rdina-
rio, das revisões ou reformas constitucionaes. A Constituição, que se-
melhante systema adaptasse, nunc aseria uma obra do saber e previ-
dencia legislativa ) 

A Constituição, pondera von Holst, (1) não define os poderes 
dos factores do Governo, mas simplesmente os enumera; e por isso que 
taes poderes devem ser definidos quando exercid{)s, ella commette aos 
propr.ios factores governamentaes a capacidade para decidir de seus 
limites. Para definir correctamente esses pod~l'es, diz ainda o pro-
vecto publicista allemão, cumpre não pel'der de vista que todos elles 
decorrem de um só pensamento e destinam-se a um termo commum, 
devendo, portanto, ser sempre considerados como um todo. Destas 
premissas deduz-se, são ainda palavras do mesmo expositor do di-
reito constitucional americano, não só que, além dos poderes expres-
samente outorgados, outros existem, implícitos nelles ou que delles 
decorrem ( implied and resulting powers), mas que os poderes da se-
gunda classe em substancia não se distinguem dos da primeira. 

Si a doutrina, conclue von Holst, de serem enumerados os po· 
deres do governo pudesse ser entendida como significando que os po· 
deres expressamente confel'idos devem ser litteralmente interpreta-
dos ou que nenhum poder existe além dos enumerados, então o Go-
verno Federal seria privado da propria possibilidade de existir -
then the federal got1ernment would be dJeprvvel of tlte p.osS'ib~lity of 
exi.stence . .. " 

Nenhuma lei, com efíeito, póde prever todos os factos e rela-
ções de direito a que suas disposições tenham ae ser applicadas. e 
menos se poderia exigir isso das constituições escriptas, que não p'as-
sam de instrumentos destinados a estabelecer os princípios basicos do 
Governo e ordem política nas sociedades humanas . 

.As consti tuições são codigos de theses fundamentaes; e s1 na-

(1) Obr. clt., 'J)llgil. 116 e 117. 
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quellas que têm sido o~ganizadas pelo typo da americana, a que a 
nossa pertence, deve ser objecto de enumeração restricta e impror~ga
vel o conjUJD.cto das funcções de cada orgão de governo, não quer 1sto 
dizer que os poderes deste só possam ser legitimamente exercidos em 
relação aos factos e circumstancias previstas nos textos escriptos. 

Não só deve ser garantida a cada ramo do Poder Publico a 
escolha adequada dos meios para o desempenho das funcções outor-
gadas, mas ainda a ampliação natural de cada funcção a relações e 
factos que, muito embora não previstos pelo legislador, aos previstos 
se liguem por justas analogias. , 

No caso contrario, ao envez de factor preponderante no pro-
g~resso e civilização dos povos, uma constituição escripta seria ob-
lltaculo permanente á sua evolução na senda do aperfeiçoamento in-
definido, que deve ser o fim das sociedades bem organizadas. Esta 
interpretação, restricta quanto á funcção, lata quanto aos meios para 
o seu exercício, é aquella que tem pre-yalecido1 desde o inicio de seu 
regimen govemamental, - no direito e jurisprudencia do povo dos 
Estados Unidos e neste sentido têm aido alli uniformes, cremos poder 
affirmal-o, os julgados da Côrte Suprema. I 

Em divernos desses julgado a materia tem sido exposta com ad-
miravel proficiencia jurídica, e sobremodo sentimos que a falta de 
espaço não nos permitta agora referencias especiaes a alguns delles. 

Daremos em todo o caso o transumpto daquelle que foi proferido 
no pleito entre Me. Culloch e o Estado de Maryland, e por elle, já 
pela circumstancia do facto, já pela Incida exposição do ~ireito pelo 
chief-jU$f/ice J. Marshall, se poderá ter idéa exacta do modo como 
tem sido nesta parte interpretada a Constituição dos Estados Unidos. 

O ponto a decidir na especie era a validade ou não validade da 
lei do Congresso N acionai que creara the United States Bank, já. que 
entre as funcções constitucionaes daquelle nenhuma positivamente c 
investe do poder de crear instituições bancarias; nem para contra-
hir emprestimos OUJ operar por outra fórma sobre o proprio credito 
poderia o Governo pretender, como medida de caracter necessario, 
impreacindivel, a funcção de um banco nacional. 

Tudo quanto se allegava em favor da competencia do Congresso 
para o caso era simplesmente que a medida em questão constituía 
meio adequado e não vedado pela Constituição para a execução de 
funcções expressas do Poder Legislativo N acionai, pertencendo a 
este, como attribuição privativamente sua, julgar da conveniencia da 
medida. 

Expondo a opinião do tribunal a que presidia, em luminoso es-
tudo sobre a natureza do Governo, segundo a Constituição e a-s regras 
a applicar na interpretação desta, disse Marshall: "Si' ha propo-
sição que·. deva merecer a aàhesão universal, é certamente esta de que 
o Governo da União, ainda que limi,tado em seus poderes, é su-
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premo dentro de sua espher~ de acção - though limited in its powers, 
is supreme Wlithin fJts sphere of action", -concluindo por esta fôrma 
osua admiravel exposição: "Admittimos·, como devemos admittir, que 
os poderes do Governo são limitados e que os seus limites não devem 
ser ampliados; mas entendemos tambem que uma interpretação cor-
recta da Constituição deve conferir ao Poder Legislativo N acionai, 
com relação aos meios pelos quaes os poderes outorgados devem ser 
exercidos, aquella littitude que possa habilitai-o para bem desempe-
uhar as funcções que lhe são commettidas e do modo mais pro-
veitoso para o povo. Seja legitimo o fim, diz o eminente Ohief-
jwtice, esteja elle dentro dos limites da Constituição, e serão consti-
tucionaes os meios que forem adequados, que claramente se adapta~ 
rem a esse fim e não forem prohibidos, estando de accôrdo com a let-
tra e o espírito da Constituição (1)." 

Eis o que é, em substancia, a engenhosa e bellissima theoria dos 
poderes implícitos ~ implied powers - a que .tão extraordinarios 
beneficios deve o povo dos -Estados Unidos na consolidação do seu go-
verno nacional. 

VI 
«Art. 3'5. CompF>te privativamente ao ICon-

g·.resso Nacional: 

«7. • Determinar o I>eso, o valOO", a inscripção, 
o typo e a dc.nominação das moedas. 
«8 .• Crear baneos <!e emissão, Iegislar sobre 
ella e tributal-a. 

(!Constituição c e 24 de Fevereiro) . 

Expuzemos em nossa ultima publicação a theoria americana dos 
direitos e poderes implícitos do Governo, theoria que tem sido para o 
direito constitucional daquelle povo, não simplesmente um systema 
racional de interpretação, mas complemento precioso e fecundo dos 
textos expressos da lei fundamental, pois que sem ella nunca teria 
esta bastado para assegurar a existencia de um Governo nacional, do-
tado das faculda,des e meios . de acção necessarios para o exercício 
completo da autoridade suprema que lhe pertence. 

Nossa Constituição, calcada sobre o mesmo systema, não só faz 
delle justas applicações nos preceitos dos ns . 33 e 34 do seu art. 34, 
mas positivamente o affirma quando, extremando as espheras de 
actividade e poder politico da União e Estados assim dispõe, no 
art. 65, n. 2: . 

"E' facultado _ aos Est:W.os ... Em geral, todo e qUJalquer poder 
QU=_direito, que lhes_ não fôr negado por clausula e:li.'}H"essa ou implici. 
ta mente contida nas clausulas expressas da Constitiução." 

-(1) Pomeroy - Obr. cit., §§ 259 a 2.6•9, pa,gs. 216 a 2216. 
"'---. 
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E tanto basta1-ia para affirmação da competencia da União en-
tre nós para, em execução de preceitos e clausulas vitaes da sua 
constituição, prohibir que circulem como moeda os titulas de credito 

· estaduaes e municipaes que esta applicação estão tendo em tantos 
pontos do territorio nacional. . 

Conéentrando, como devia, nas mãos do Governo nacional todo 
o systema monetario do paiz, a nossa Constituição mostra-nos, nas 
dispQsições n<S. 'l e 8 do precitado art. 34, quaes são as funcções que 
sobre este importante assumpto pertencem á União, e a esta priva-
tivamente, como Qlltl'as tantas prerogativas da soberania nacional, 
em que nenhuma parte podem ter os governos locaes. 

E se á União é que pertence manter essa integridade constitucio-
nal do nosso systema monetario, não ha como pôr em duvida que a 
ella deve por igual pertencer o direito aos meios que julgar necessa-
rios, de accôrdo com a Constituição, pal'a o exercício de semelhante 
funcção, mediante a iniciativa do seu legislativo. 

·Como, com effeito, poderia manter a União o exclusiv~ da sua 
competencia legislativa e a autoridade suprema sobre a moeda nacio-
nal e garantir a esta os privilegios que lhe são inherentes, se, ao lado 
de uma tal moeda, pudessem tambem impunemente circular como 
moeda os titulas fidooiarios dos governos locaes? Como exerceria ella 
o mesmo poder absoluto sobre as emissões da moeda fiduciaria do 
paiz, se, concurrentemente com esta, outra fosse admittida a seus 
misteres, lançada por aquelles governos na circulação geral ? 

Nem é caso para argumentar com a faculdade, que ninguem con-
-testa a taes Governos, de emittir títulos que representem suas legi-
timas operações de credito. , 

Podem elles, sem duvida, emittir· tituJos fidnciarios, mas este_ 
seu direito deve estar sempre subordinado ás regras e restricções ·que 
o legislativo da União tiver por acertado decretar, no intuito de im-
pedir que as emissões locaes se transformem em emissões de moeda 
fiduciaria; e quando prescreve taes regras e restricções, exerce a 
União poder que a Constituição lhe confere, porque é poder que está 
implícito nas altas funcções que lhe incumbem sobre o assumpto. Não 
ha direito contra direito; e o dos governos locaes na especie só póde 
chegar até onde lhes fôr isso permittido pelas leis federaes, decre-
tadas em confoTmidade e para a execução dos preceitos da Consti-
tuição. _ 

E' á União que pertence a competencia para verificar sua pro-
pria competencia e; no exercício desse direito, é ella poder sobe-
rano a cujas determinações devem obediencia os governos locaes, sein 
prejuízo do seu direito de reclamação perante o judiciario fedC1i.~-

De todas as prerogativas do governo nacional, nenhuma há que 
por melhor ·direito lhe deva caber do que a dessa autoridade e .poder 
exclusivo sobre o systema monetario do paiz; é funcção eminente-

/ 
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mente soberana e que como tal só poderá ser attribuida ao govemo 
que representa o poder soberano da Nação . Quebrada a unida~e ~o 
·systema pela indebita intervenção dos governos locaes, quebrado Ílcana 
ipso facto um dos vínculos mais podero3os da unidade nacional, po-
dendo-se então dizer que tantas seriam as sociedades políticas sobe-
ranas e independentes quantos os governo~ dotados da competencia 
para agir no assumpto. 

E é por isso que naquelles pov~s mesmos que se teem organizado 
em federações, depois de haverem · passado pelo regimen de separa-
ção e independencia reciproca, suas constituições .federaes são· todas 
expressas em attribuir _ao governo nacional autoridade e poder su-
premo para o caso. 1 

Assim, a dos Estados Unidos, qu.e outorga ao Congresso N acio-
nai o poder. exclusivo ~ to coin money, regulate the value thereof 
and of foreing coin ; 
. Assim, a da Suissa, reformada pela ultima vez em 187 4, a qual 
dispõe no ·seu art. 39 : La Confédération a le droit de décréter par 
voie legislative dás presciiptions générales sur l' émission, . et le rem-
boursement des billets de banque." 

Assim, por fim, a da Republica Argentina, cujo art. 67 diz: 
"Corresponde al Congresso. . . 5. E.stabelecer y reglame?btar un Banco 
Nhcioni:Ll en la C'(L.pital y SU4S sucxumltle~ en ~a.s Pro'IJ'i;n;cias, con faJ-
cultad de emitti?· billetes . " I 

Commentando a disposição, que acabamos de transcrever, da 
Constituição dos Estados Unidos, assim .doutl'ina o publicista Tiffa-
ny: " O Congresso terá poder para cunhar moeda, regular seu valor 
e o das estrangeiras. . . Este poder é absoluto e exclusivo do Con-
gresso. Elle tem todo o poder sobre a m•Jeda corrente da nação e 
·aquillo que faz a este respeito é feito pela autoridade da nação, por-
que a Constituição lhe conferiu autoridade illimitada para cunhar 
moeda, reguJar seu valor e o das estrangeiras. A moeda é o agente 
universal que determina os valores comme1·ciaes e de permuta, e re-
presenta os de todas as mercadorias: é a medida que fixa todos os 
equivalentes destas. Este poder é uma das prerogativas da soberania 
e suppõe autoridade sobre os .interesses de propriedade da Nação. 
O poder de cunhar moeda e de fixar o valor em que ella será rece-
bid"a nas permutas ou em satisfação de dividas ou de prejuízos ás 
p.essoas ou propriedades corresponde a essa soberania absoluta qu.e só 
a Nação pôde ter, e não é responsavel perante outro poder na terra ... 

unhar moeda e regular seu valor é poder que, como acto que é de 
-so~rania, comp1·ehende o aJireito 'Ih àetermniar aq.willo que como 
moeda deverá ser accetito ou recebido. . . Como N acão soberana, o 
povo tinha autoridade para prescrever a creação de lima moeda cor-
rente e legal, que tivesse um valor uniforme em todo o territorio 
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dos Estados Unidos. Essa aurtori•dade devia ser exercida por alguem, 
com o fim de provêr a Nação de uma moeda corrente, e não podia ser 
exercida por autoridade que não fosse ~õOberana e co-extensiva com 
os Estados-Unidos. Na distribuição das ma terias de jurisdicção en-
tre o governo geral e os dos Estados, o poder de cunhar moeda e fixar 

<Seu valor, isto é, o de provêr a nação de uma medida legal dos va-
lores ou de moeda corrente, foi ·conferido ao Congresso, não em ter-
mos limitados, ou restricto.s, mas nos mais amplos e illimitados de 
modo qwe no tocante a este assumpto se acha o· Oo'/'IJ{}ressb investido 
de toda a autorid.ade da Nação (*). 

E é para essa autoridade suprema do Congresso, representando 
a da Nação, que, appellamos nesta conjunctura, solicitando de sua 
competencia e patriotismo medidas efficazes paTa a repressão desse 
abuso nunca assás condemnado de circulação monetaria dos títulos 
locaes. . 

Esta mesma autoridade teria o Congresso, sem duv.ida, _para im-
pôr as restricções que julgasse necessarias ao facto da emissão de taes 
titulas; tanto, porém, nã~ se faz preciso para a defeza dos interes-
ses nacionaes, desde que com a cessação da nociva circulação ficarão, 
acreditamos, efficazmente salvaguardados o privilegio e os direitos 
soberanos d-a União sobre o systema monetario do paiz. 

VII 

«Ainsi les assignats avaient absolum&nt per-
du -Jeur caractêre primiti.f d'obligations hy•pothiê-
caires servant à aJnteciper le produit de -la vent e 
·des terres odomaniales et offrant un plaoomeni: 
aux ca.pitalistes. IS'êtant multipliês outre mesure, 
au dejà de la prGpDrtion que les épargmes an-
nuE·lles du pays et ,Jes capitaux utsponibles eus-
\Sent 'Jlll absorber, n'Mant plus remboursa;bLes à 
des ·époques fixes, ou par voie de tlra,ge au sort, 
ne portant p-Jus d'iontêrêt, divisés en couptwes de 
joWr en jour 11Windrés 'êtant enfin dotés du cours 
forcé et devant être adm!s au pa!r dans les 
payements, ils ne fai8Saúmt plu.s · qtie conCWrt·elllce 
à la mcmnaie. 

(LeTGy..:Beaulieu, Traité de la Science des 
IFina·nces, 2, p. 63<8, ed. de 189'1.) 

Nffnguem qualificará, no rigor dos princípios, como moeda de. 
curso forçado, esse pápel fiduciario com que os Governos locaea estão 
temerariamente augmentando a quantidade já tão subenbundante do 

(•) Obr, cit., §§ 399, 340 e 4C'5. 
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nosso meio circulante . As leis que vão autorizando_ suas emiss~s 
não lhe attribuiram -ainda as fun11ções de moeda reg10nal, nem dis-
põem felizmente, os Governos emissores de autoriâ.ade e poder bas-
tante' para fazer obrigatoria sua . acceitação geral como instrumento 
de permuta. Se o tentassem, immediata seria a intervenção da 
União em execução do art. 6°, n. 4, da Constituição. 

E' certo, entret-anto, se são ·vel'idicas as informações a que nos 
atemos, que esse papel tem até agora penetrado na circulação mon~
taria pelo mais iniquo e violento dos pl'ocessos a empregar na reah-
sação deste condemnavel intento; por isso que são os funccionarios 
publicos locaes, a classe menos no caso de soffrer . o-s prejuízos de 
tão ruim moeda, o vehiculo pelo qual tem sido semelhante veneno 
innoculado na massa geral da circulação dos valores, ·applicado como 
moeda de pagamento a taes funccionarios. 

Este só facto basta para mostrar que, se não é_ esta uma moeda 
de curso forçado para a~ outras clasoos sociaes, é em todo o caso de 
curso legal na jurisdicção dos Governos que a estão emittindo e tam-
bem recebendo-a em pagamento de contribuições e 1mpostos, segundo 
nos consta, nas estações officiaes que lhes devem obediencia. 

·E assim se explica como títulos que revestiu todos .os caracteres 
externos e signaes apparentes de instrumentos de um emprestimo re~ 
guiar, estão na · circulação fazendo, como moeda, concurrencia tão 
perniciosa á moeda nacional. 

Se attendermos, porém, para as inscripções e dizeres de seme-
lhantes títulos, nelles mesmos encontraremos outras condições não 
menos propicias para -a sua transformação em moeda. 

São títulos de obrigação ao portador todos elles, o que ~:.ignifica 
que a sua transmissão se opera pela simples tradição, from hand to 
~Q,nà, como dizem' os publicist-as americanos; e esta circumstancia 
'iinporta, evidentemente, mais do que uma facilidade accidental para 
attrahil-os aos misteres do meio circulante: é condição. necessaria do 
facto, como tal já-comprovada em nossas anteriores publicações, quer . 
pelo teôr dos titulas congeneres americanos, quer pelo dos assignados 
francezes, que, uns e outros, jámais tiveram a fórma nominativa. 

Accresoo, entretanto, que taes títulos só contêm promessas de 
pagamento de quantias de exíguo valor, de 100, de 200, de 500 réis; 
e não ha como contestar a influencia decisiva de mais esta circum-
stancia para o facto, desde que é aquella que determina o emprego 
de tal papel como moeda divisionaria, forçando por ast~im dizer su'a 
circulação neste caracter. 

Ninguem pretenderá certamente, que são papeis de· collocação, 
: aaquelles· que representam um emprego effectivo de capital para 
'l'enda, titulos de obrigação de 100 réis, os quaes, ao juro de 5 ojo, 
taxa que parece estar sendo adoptada JJ.a maioria dos casos, s6 pro-
duzirão uma renda annual de 5 riffa,esl Títulos taes, é o caso de di-
zei·mos com Leroy-Beaulieu, s6 poderão - "avoir d'utilité à la con ... 
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ditfilon de circuler .d~ main en main et de servir de m(onn:ai!e lib,eratoire 
dans le pay!ements. " 

Vê-oo expressa em muitos delles, é certo, a cla~.tsula de juros; 
que valor, porém, poderão ter para o caso .juros calculados sobre 
quantias tão diminutas? 

Juros taes nunca serão um embaraço para facto da circulação 
monetaria, e muito mais do que elles valerão sempre para os porta-
dores dos títulos que os garantem, as utilidades que possam ser ad-
quiridas pela potencia monetaria desses títulos. 

A essa clausula estiveram tambem sujeitos, como vimos já, os 
títulos americanos, muitos dos quaes eram ainda, como foram os 
assignados na França, verdadeiras obrigações hypothecarias, garan-
tidos por bens e fundos especiaes para as operações de amortisação e 
resgate, o que não impedio que circulassem todos como moeda e nesta 
qualidade produzissem o damno e desgraças enormes de que nos dão 
noticia os publicistas citados em nossas precedentes publicações. 

Não sabendo se todos os honrados collegas conhecem de visu os 
títulos locaes a que estamos alludindo, res.olvemos offerecer á sua 
apreciação e exame ocular alguns de seus specimens chegados ás 
nossas mãos, começando o nosso trabalho de cópia por aquelles que 
trazem expressa a clausula de juros e passando depois aos que nem 
esta ultima homenagem tributaram mais á verdade sacrificada . 

Eil-os: 

Serie P 

Thesouro do Estado d ... 

Apolice da divida publica do Estado d ... 

100 réis N. 14.482 

Emprestimo de 500 :000$000. 

O portador desta apolice, do valor de 100 re1s, receberá nas es-
tações fiscaes do Estado, de dons em dons annos, contados da data 
de sua emissão, o juro que se vencer, relativo a esta apolice na razão 
de cinco por cento ao anno. 

Emittida na conformidade da lei n ... 

. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... . . . . . ' ...... .. ..... .... . .... ........ . 
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COUl'ON COUPON OoUPON COUPON 

1898 1900 1902 1904 1906 

10 réis 10 réis 10 réis 10 réis 10 ràis 

Apolice da divida publica d ... 

N. 14.453 Emprestimo de 40 :000$000 

Juro annual de 5 % 

Cem riM 

O portador desta apolicer de 100 réis, receberá semestralmente, no 
Thesouro do Estado, os respectivos juros vencidos, a contar da data 
de sua · emi-ssão. 

O inspector, O contador, 

F. F. 
100 

Thesouro do Estado d ... 

Apolice do Estado de. . . Serie A. 
Emprestimo 

800 :000$000 N. 1.057 

Juro annual 7 % 
Cem réis 

O portador desta apolice, do valor de 100 réis, receberá no The-
souro do Estado, a contar da data de sua emissão, juro de sete por 
cento ao anno . 
. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 

:z; :z; z z z "' :z; :z; :z; o o o o o o o o :.: o 
~ ~ êl ... ... ... ~ êl o ... 

~ 1:> 1:> ... 1:> o o o o o o o o b o o o o o o o o o o o 
1906 1905 1904 1903 ~902 1901 1900 1899 1898 1897 
7 rs. 7 rs. 7 rs. 7 rs. 7 rs. 7 rs. 7 rs. 7 ra. 7 rs, 7 rs. 
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Ooupon 7 .101 •. 
O amara Municipal d ... 
200- Emprestimo Municipal- 200. 

De conformidade com o Decreto. . . o portador desta receberá na 
Oollectoria Municipal a quantia de duzentos réis em moeda corrente 
da Republica. 

Prefeito Municipal. 

F. 
100 Conselho Municipal 100 

Emprestimo de 1896, 

Apolice 
autorisado pela Resolução n ... 

N. 13 N. 5 .890 

A Superintendencia Municipal d·. . . recebeu por emprestimo, do 
portador deste (por qwe nÕJo ék.Yaa se o tttltulo t11az a tkoowi11iação de 
npolice ~) a quantia de cem réis, que será paga na fórma determinada 
pela supradita Resolução. 

100 
O Superintendente, F. 

500 
Oamara Municipal 

100 

Ooupon n. 175 

Emprestimo !Municipal para acS obras do cáes dia cidade. . 
De conformidade com a resolução n. . . o portador deste coupon 

receberá na Pagadoria da Oamara Municipal a quantia de quinhen-
tos réis na moeda da Republica, segundo o determinado na mesma 
resolução·. 

F. 
Presidente 

500 

100 ~tado d~ ... 

O amara Municipal de ... 

F. 
Procurador 

500 

100 

• · .... , ... ,..... ~,Q" .......... '"!'I!,,rr~'!t ... ~ 
Emprestimo popular de 300 :000$, autorisado pelo artigo: . .. do 

orçamento para o anuo de. . . · 
A Oamara Municipal de. . . pagará lllO portador deste titulo a 

quantia de 100 réis de capital e semestralmente os juros de 6 % ao 
anno _por meio de sorteio, no mez ·de dezembro de cada anuo, ficando 



-74 -

este assim completamente resgat~do. O sorteio •será · na proporção 
de 10 % sobre o capital do emprestimo realizado. 

100 

VIII 

O intendente, 

F . 

«0 Congresso Nacional decreta. 

100 

Art. 1. o Não po.derão ser recebidos como 
moeda ou nesta. qualidade circular no .paiz quaes-
quer t!tulos de credito ·ao portador ou com o nome 
deste em branco, que forem emittidos .pelos Go-
vernos dos Estados ou dos Municipios, com a de-
claração do valor inferior a duzentos mil réis, 
sejam taes titulos apolices ou outros de denomina-
ção differente. 

Art. 2 . o (No caso de transgressão, não só 
.serão nullos de pleno direito todos os contractos e 
actos jurídicos em que os referidos tltulos forem 
empregados como moeda, mas ficarão sujeitos â. 
sanccão do art. 2-11, do Codigo Penal os !n.iivíd uos 
que como ·moeda os empregarem ou os receberem 
em troca de objectos, valores ou serviços de qual-
quer especie. 

Art . 3. o Os {)rgãus da justiça Federal serão 
os competentes .~ra a applfcação desta iei,. guar-
dada a disposição que se segue: 
, Paragrapho uni co. Qu ando, em questões da com-
petencia das justiças dos Estados, fôr •PO·r estas 
proferida decisão contra.rla â. applicação da pre-
sente lei ou decisão favoravel á. validade ou appli-
cação de actos ou leis de governos locaes q ue te-
nham sido contestados C(}m fundamento nas -dis-
·posições desta lei, havel'â. ·de taes decisões recurso 
p.ara o :Supremo 'T rlbunlJ.l Federal. (Constituição, 
art. 59 § 1o.) 

Art. 4.0 iRevogam-se as disposições em con-
trario. 

S. R.- Sala das sessões da Ca.mara d{)S Depu-
tados, em 1 de setembro -de 1897. -Amphiloph4o. 

E' simples o systema do porjecto, e sua-s dis·posições, deduções lo-
g1cM, acreditamos, da'S premissas que temos estabelecido nas publica-
ções precedentes. · 

Não .foi previsto pela Constituição o facto que é objecto de suas 
providencias, nem tão pouco se encontra entre as leis ordinaria·s al-
gu~a que para o caso possa ser invocada, sendo, evidentemente, a elle 
inapp1icavel a de 15 de Setembro de 1893, que tem por fim exclusivo, 
como diz sua epigraphe, ''regular a emissão de emp:restimos em obri-
gações ao portador ( (i,ebenltures) das companhias e sociedades ano-
njmas" . . 

A materia é penal, e .se as leis desta especie nunca são susceptíveis 
de interpretação extensiva, nada justifica que o fosse aquella para o 
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fim de -ser ampliada a 'Q.m ~U~sumpto em que são elementos de excepcio-
nal importancia o caracter e figura social da spersonalidades emissoras 
e . a somma de poder e direitos políticos a ellas inherentes; personali-
dades que ·são governos e que como governos devem ser consideradas . 
em todas as relações de direito da lei em elaboração . 

Temos demonstrado que todo o dam.no do papel fiduciario dos 
Governos locaes provém exclusivamente do facto de sua circulação 
como moeda, e eis porque outra causa tambem o projecto não prohíbe 
senão essa mesma circulação, deixando a taes governos, no tocante ao 
facto da emissão, toda independencia e liberdade de acção que elles 
tem tido até agora; e assim, nenhuma restricção virão a soffrer esses 
Governos no exercício da sua competencia legitima para contrahir em-
prestimos, dentro e fóra do paiz, sejam quaes forem a especie, e 
denominação ou valor pecuniario dos títulos que emittirem. Verificada 
a suspeita de serem estes destinados aos misteres da circulação mo-
netaria, a exemplo dos especi~en.s que publicamos, mesmo nesta hypo-
these o projecto não suffraga o •systema d;a prohibição de cara;cter pre-
ventivo, que se vê na Constituição dos Estados Unidos. 

O assumpto é dos que exigem a maxima circumspecção do Con-
gresso, de modo a não autorisar este restricções injustificadas ã ca-
pacidade legal dos Governos locaes, ou que o limite da prohibição que 
se tem em vista decretar vã a1ém dos motivos e factos que a legitimam. 
Odiosa restringenda. 

A emissão é um facto que não tem influencia directa sobre o 
abuso que nos cumpre reprimir; é mais do que isso, porém; é meio 
necessario para o exerci cio de funcções legitimas daquelles Governos; 
e tanto basta para que a toleremos nos casos ainda os mais su·speitos, 
desde que com a cessação da circulação temos conseguido por com-
pleto o fim desejado . Ir além, fôra impedir actos em ·si mesmos inof-
fensivos, pelo receio da superveniencia de outros que, quando manifes-
tados, poderão ser efficazmente reprimidos. 

O systema americano, no qual aliãs fundou-se o nosso primeiro 
projecto ~obre o assumpto, ·só tem sido praticavel, d:i.ssemol-o jã, por 
meio de uma interpretação que restringe a significação da expressão 
bills of creáit, do texto constitucional, aquelles títulos unicamente que 
por seus si~naes externos po&sam .ser de plano considerados como tendo 
por fim exclu'SÍVO a circulação monetarÍa - intendefl to Circula)/; e as 
money. Taes signaes externos, pórém, variam de especie a especie, 
e não os tendo precisado nem a Constituição nem lei complementar de 
que tenhamos conhecimento, aos tribunaes é que tem ficado o arbítrio 
para declarar quaes aquelles que em cada caso prenunciam com segu-
rança o mal da ulterior circulação m,onetaria. E', pois, bem estamos 
vendo, um systema cujas restricções ã capacidade e direitos dos go-
vernos locaes, além de não justificadas por uma necessidade demons-
trada, são na pratica unicamente determinada•s ](elo criterio variavel 
dos juizes e tribunaes do paiz, ·e por isso mesmo:. pensamos nós, o 
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menos adequado a um assumpto que por sua importancia e gravidade 
está exigindo uma lei de caracter francamente penal para à punição 
do·s responsaveia immediatos pelos males que se tem em mente impedir. 

No systema do projecto, pelo contrario, tudo se nos afigura certo, 
preciso e consoante aos princípios do regimen federativo. 

Aos governos locaes é deixada independencia absoluta para a 
emissão de seus papeis de credito, por serem as emissões meio legitimo 
para o exercício do poder de contrahir emprestimos; e não sómente 
por isso, mas tambem porque constituem ellas actos de execução das 
leis pelas quaes são as operações dos emprestimos . autorisados pelos 
Congressos ou Assembléas Legislativas bcaes. 

Tanto é acto de economia dos Governos locaes votar as leis que 
nutorisam seus emprestim'Os, ou sanccionar, promulgar e publicar 
essas leis, como dar-lhes execução pela emissão dos títulos dos empres-
timos autorisados. 

Tivesse o mal por causa, ·causa necessaria e immediata, o facto 
das emissões, e perfeito e indiscutível seria o direito da União de 
impôr a esse facto as restricções que julgasse necessarias para a sal-
vaguarda e defesa dos grandes interesses naciDnaes vinculado!! ao 
seu systema .monetario; as emissões, porém, nenhum mal produzirão 
desde que os tit~os emittidos não possam circular como moeda. 

Por que, pois, prohibir ou restringir o direito de emittir ? 
IX 

«0 !Congresso Nacional decreta: 
Art. J.o Nii.o poderão ser reC<ebidos como moe-

da ou nesta qualidade circular no paiz, quae.squer 
titulas de credito ao ·portador ou com o nome deste 
em /branco, gue forem emlttidos pelos Governos dos 
Estados ou dos Municípios, com a decl3Jl'a.ção de 
valor inferior a duzentos mil réis, sejam taes ti-
tolos apol!ces ,ou outros de denominação dtfferente. 

Art. 2. 0 :t'ro caso de transgressão, não só serão 
nullos de pleno direito todos os contractos e actos 
jurídicos em que os referidos tltulos forem empre-
gados ·como moeda, mas ficarão sujeitos á. s.a.ncção 
<lo art. 2411 do oCodigo Penal os individuas que 
como moeda os empregarem ou os receberem em 
troca de objeotos, valores ou serviços de qualquer 
especie. 

Art . 3 . 0 Os orgãos da justiça f~eral serão os 
competentes para a applicação desta lei, guardada 
a <Iisposição que se segue: 

iPara-grapho unico. Quando.. em questões da 
competencia das justiças dos Estado·s, fÔ·l' .por eS'I:ilS 
proferida decisão contraria á. .applhJação da pre-
sente let ou decisão favorave! á, validade ou appli-
·cação -de actos ou .Jeis dos governos locaes, que 
tenham sido contestados com fundamento nas dis-
posições desta lei, haveM. de taes decisões recurso 
para o Su·premo rrribunal Federal. (Constituição, 
art. 5o9,_ § 1o.) 
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Art. 4.• Revogam-se as 1lis{l0sições em con-

trario. 
S. R.- So.la das sessões ·da ·Oamara dos Depu-

tados, em 1 de setembro de 1897 .- .ll.f111P'hilophio. 

E' penal a lei formulada pelo projecto, e duplamente penal, por 
que não só commina pena criminal para os responsaveis pelo facto 
da circulação monetaria dos títulos eroittidos pelos governos locaes, 
mas decreta ainda a pena civil da nullidade de pleno direito para 
todos os contractos e actos jurídicos em que taes títulos foi-em em-
pregados como moeda ; ficando dest'arte garantido aos funccionarios 
locaes o direito de annullar o acto do pagamento de seus vencimentos 

. em moeda regional, quando forçados a recebei-a, tornando obrigatorio 
esse pagamento em moeda nacional. 

Armada dessa dupla sancção, a lei que sahir do projecto terá, 
certamente, a efficacia precisa para fazer cessar por inteiro o facto 
9-a. nociva circulação; e, pois que o assumpto é essencialmente na-
·cional, justo era que a applicação dessa lei fosse, como é pelo projecto, 
commettida ao judiciario da União, o que importa para o caso mais 
uma garantia, cujo valor não precisamos encarecer. 

O recurso para o Supremo Tribunal Federal, instituído no pro-
jecto, funda-se no texto constitucional neste citado, texto que é, 
como sabem~s, reproducção de outro do celebre - Judiciary Act 
americano de 1789 ; ficando as justiças da União, mediante esse re-
cur-so, habilitadas a rever, pelo orgão do seu mais elevado tribunal, 
as decisões dos juizes ou tribunaes locaes de ultima instancia, nas 
hypotheses previstas no projecto. 

Tal .recurso não •significa, porém, nem fôra preciso dizel-o·, a 
possibilidade jurídica da concurrencia originaria das duas jurisdic-
ções para o caso, visando apenas a hypothese de questões incidentes 
ou emergentes, interessadas no assumpto da lei federal, no processo 
de feitos da competencia d'as justiças locaes, iniciados ou em anda-
mento perante estas. 

A prohibição do .projecto e sua dupla sancção não attingem, 
como se vê de seus ter.mos expressos; á cir<?ulação de todos os títulos 
emittidos pelos governos locaes, mas exclusivamente á daquelles que, 
além de obrigações ao portador ou com o nome deste em branco, re-
presentarem valores inferiores a duzentos mil réis. 

Estabelecendo esta restricção de valores, cedemos á influencia 
de motivos que nos parecem tão procedentes agora quanto o eram na 
épo~a em que elaboramos o projecto. 

Queríamos que, em testemunho de respeito constitucional á inde-. 
_pendencia e direitos dos governos locaes, a clausula prohibitoria e as 
penaes do projecto só tivessem a extensão absolutamente necessaria 
e estrictamente imprescindivel para a realização do nosso · objectivo: 
- a suppre$8ão da circulação mometar'i.a ;dos titulas de c-rodlilo em 
questão; e o facto mostra, como vemos pelo teôr dos specimens publi-
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cados, que são títulos, com effeito, de valores os mais reduzidos, de 
100 a 500 réis, todos aquelles que têm até agora cir culado com? 
moeda, em concurrencia com a moeda nacional e applicados aos mis-
teres da divisionaria. 

E é precisamente porque taes títulos representam valores tão 
exiguos, que a clausula de juros, a elles adjecta, não tem sido um 
obstaculo a seu emprego e serviços como meio circulante, não estan-
do, evidentemente, no interesse de seus portadores guardai-os como 
papeis de :renda, com o sacrifício das vantagens, que são intuitivas, 
do seu emprego immediato como agentes ou · instrumentos de permuta i 

Accresce, porém, que são estes tambem os papeis de credito cuja 
transformação em moeda maiores males poderá produzir, por serem 
os que, além da mais extensa circulação, mais de perto affectam os 
interesses das classes menos favorecidas de recursos, como bem pon-
deraV'a na Italia o ministro Castagnola, quando pedia providencias 
ao parlamento contra a circulação dos papeis fiduciarios de pequenos 
valores,' emittidos alli por particulares e associ-ações - "I danni i 
pericole tk qr.k~!Je e1'1VislsliPnli~ dizia então aquelle estadista (*) sono 
bene conosciufli. I dJiffetto di ogwi guarentiza daUa lege e thmto piú 
grave, d!o,cch};J i bigielti itkgit'imi s.ono poss-eduvu, a carjione del loro 
picco o tarjtio, da tu#e le cla!s~e itellCL populazion.e ed IJIYI,Zi in rnlaggior 
capia dr:tlle cliassi meno agtiatJ.e. " . 

votaremos, entretanto, peb emenda já offerecida ao projecto 
por illustre collega, mandando supprimir nelle essa clausula restri-
ctiva sobre valores, tornando-se assim applicaveis SU!a•s disposições 
a todos os títulos de credito · dos governos locaes, títulos ao portador, 
que .como moeda circularem em qualquer parte do territorio nacional, 
sejam quaes forem os valores das obrigações declaradas nesses titulas; 
já que o abuso se vae expandindo e generalisando em proporções tão 
aterradoras, que atacai-o em todas as suas possiveis manifestações é 
bem servir á patri•a e ás instituições vigentes. 

As prescripções d!o projecto, mais uma vez o dizemos, dirigem-
se exclusivamente ao facto da circulação monetaria dos títulos locaes; 
mas cumpre advertir que casos se poderão dar em que, conjuncta-
mente ·com o facto da emi·ssão, se assignale logo o inicio da circulação 
prohibida, por serem os títulos empregados como moeda no proprio 
acto de serem emittidos, como succederia se fossem elles nessa con-
junctura applicados ao pagamento de funccionarios ou de outros en-
cargos dos governos emissores .. 

Verificados casos taes, nem por iso deixa o f.acto da circulação 
de ser aquelle sobre que recahirão as providencias do prójecto; e se 
de sua sancção criminal não escapam então individuas que sejam 
governadores de Estados ou municípios, bem se vê· que não é · nesta 

( •) E:lCpoziz>one ·Sito rica delle vi•cen•de ·e degli eff.eti d•el oo•rso forzoso 'in 
Italia, p . 126. 
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qualidade que Berãci elles attingidos pelo projecto, já que não terão 
que responder pelo facto da emissão, que é oaquelle que, como temos 
;ponderado, traduz o exercício de uma funcção dos respectivos cargos, 
mas tão sómente pela transformação dos títulos emittidos em moeda 
liberatoria; cousa para que ·carecem de competencia, que não póde 
ser objecto de suas funcções governamentae.s e que, uma vez realisada, 
os colloca individU'almente em posição identica á de qualquer parti-
cular, cidadão ou estrangeiro, g_ue transgredir o decreto da n,~·ohibi
,ção da lei, seja empregando, seja recebendo como moeda semelhantes 
titulos. 

A pena criminal do projecto parece-Ú6s justa e proporcionada 
á gravidade do facto previsto em suas disposições, porque é a . mésma 
com que ·são punidos pelo direito vigente aquelles que dão circulação 
á moeda falsa, não sendo em um caso menor que no outro o atten~ 
tado contra a unidade da moeda nacional e o.s altos interesses que 
ella representa, nem menos graves, certamente, as consequencias do 
attentado. 

Não temos ainda lei que, em satisfação de uma grande necessi-
dade geralmente sentida, -attribúa o julgamento do crime de moeda 
falsa, em su'aB multiplas modalidades, á jurisdicção exclusiva dos 
juizes togados, c;omo era ·O · caso no transact(} regimen, em execução 
da lei de 2 de julho de 1850, regulamentada pelo decreto de 9 de 
outubro do mesmo anno . 

.Sabemos, porém, que uma das illustradas commissões da Camara 
tem já um projecto elaborado no .sentido de uma tal reforma, projecto 
modelado pela precitada lei de 1850; e guardamos a discussão desse 
projecto para offerecer uma emenda ampliativa de suas disposições 
ao crime definido. pelp nosso, caso este continue a merecer a appro-
vação da Camara .. 

E eis quanto era nossa intenção e dever dizer em justificação do 
systema e das ·disposições do projecto, que, bom ou máo, é em todo 
.o caso manifestação do desêjo sincero e patriotico, que sentimos, de 
concorrer para· a grande obra de moralidade e bem publico que no l-o 
inspirou, no meio da ~rise tremenda que está tão duramente pesando 
sobre o credito da.Nação .e o futuro de suas instituições. Fa.ci quod 
potui >. facianJt rrlif,Ziora potentles. 

Com a publicação de amanhã daremos por terminado o nosso 
trabalho. 

X 
" r:I:'hi<; prohib'tion mu·st give ·plea,sure to' ever y 

citizen in pro.portion t o his leve oi justice and h h3 
knowleadge, of the t r ue springs of p ul>lic prospe· 
rity. The Ioss which Ame1'ica has s usta!·ned si·nc·e 
the •peace from the ·pestiilent eÍ'fects ~f pa,per-
mo~ey on the necessar y confidence between man 
.a n{l ·ma<1 ; .on the necessa.ry conf idence in the 
p ubli:c coundls, on t:he inciustry and m o•ral of 
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,people an·d on the oharactm- ()f republic!lln go-
'Vernanent, const!tutes an enor.mous debt agailat 
·t!he '!ltates chargeable with this una'Civlsed IIU1le· 
su.re, which must long remain unsati'Sfied ; or-
rather an accumulation .of guilt, which oan be 
ex:pia-ted Qf herwjse tha.n by a vo!()ntary sacrifica 
o.n the altar O<f justbce of the :power whlch has 
been tho lnstrument of ~t.» 

(The ~~-68t, n. 4. - Story, cite, 2, 
§ 1. 3<5<8.) 

1 Não seria facil indicar onde maiores se · estão fazendo sentir os 
males e perigos· da circulação monetaria do papel fiduciario regional: 
si na ordem política, si no organismo economico e financeiro da 
Nação. 

AUi, nas relações da vida política, póde o facto estar assigna-
lando o triste inicio de um trabalho latente, posto que não proposital, 
de desaggregação nacional ; aqui, no movimento economico e finan-
ceiro do paiz, está elle produzindo já desastres e perturbações tão pro-
fundas, que si viessem a generalisar-se pelos diversos Estados com-
ponentes do nosso Estado Federal, creariam para este uma situação 
de gravidade só comparavel á dos Estados Unido·s ao tempo da su'a 
inditosa Confederação, que tão cedo ruio sobre o peso do proprio 
descredito. 

Organisámos, nós os Constituintes de 1891,' um regimen ·fede-
rativo, a que faltam vinculos dos mais preciosos da integridade na-
cional : no qual não temos nem a unidade das crenças religiosas, nem 
a da educação, nem a da justiça, nem ainda a do direito, fragme,n-
tado como se acha este, entre a União e os Estados, pela violenta 
separação das leis substantiva e processual; e si estivessemos tam-
bem condemnados á perda definitiva da essencial unidade do nosso 
systema monetario, seria então o caso de desesperar do futuro das 
instituições, appellando da imprevidencia dos homens para a mise-
ricordia de Deus. 

Um dos maiores males dessa circulação monetaria parallela á 
da moeda nacional é, evidentemente, o augmento, augmento discri-
cionario, insidioso e não sujeito á fiscalisação da União, da quanti-
dade já tão superabundante do nosso vicioso meio circulante; de 
mod;o que quando dizemos, tendo .em conta sómente o papel inconver-
tivel nacional, que a nos~a circulação fiduciaria legal orça por perto 
de oitocentos mil contos, estamos bem longe de affirmar por inteiro 
a verdade do facto em sua desoladora realidade, a ninguem sendo 
dado .saber, por falta de dad,'Os estatísticos, :a quntos milhares de 
c~n.to.s ascen.de já a circulação do papel-moeda dos Estados e :Mu-
mmplos. 

E assim augmentada a jactos contínuos, sem regra nem medida, 
a massa do nosso papel circulante, sem {) incremento correspondente 
na actividade productora do paiz .e na somma de suas riquezas, as 
oonsequencias outras não poderão Ser sinão a depreciação, instabili-
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dade e fluctuação c·ada vez maiores d'OS_ dons ·agentes de permuta, o 
desequilíbrio cada vez mais accentuado da nossa balança de commer-
cio interncional; o estremecimento cada vez mais sensível do credito 
da Nação e, de par com todas estas desgraças, a ruína crescente, tão 
afflictiva já, da fortun·a publica e particular . -

Não somos dos que pensam, bem se .vê, que o papel-moeda é 
moeda tão perfeita quanto a metallica, sempre que tenha em seu 
:favor o decret'O do poder competente para obrigar na especie. Obri-
gatoria, sim, em obediencia ás determinações do Poder Publico; 
nunca, porém, instrumento adeqU'ad'O de permuta nem medida racio-
nal de valores; e quando ()Utras fossem as nossas idéas a respeit"o, 
mesmo ·assim teríamos de reconhecer, como reconhecia o proprio 
David Ricardo (1), que a limitação na quanti-dade dessa moeda é 
condição necessaria para. que possa ella valer como a metallica. 

Passou para nós, felizmente, a· época das illusões a este respeito; 
e já ninguem ignora hoje que si a-s emissões de semelhante papel 
trazem nos primeiros tempos as apparencias de um beneficio, acti-
vando a circulação dos valores e o movimento dos negoci:os, já pela 
maior faci'lida-de na acquisição de numerario e reducção nas taxas 
~os juros e descontos, já pela consequente baixa nos preços de venda 
das ,merc8idoria.s, tudo isto é, no emtanto, de duração a máis ephe-
mera, vindo em seguida ·a reacção necessaria, produzida pelos ele-
mentos estaveis da verdadeira situação financeira -do paiz. 

Dada, p'Orém, a fatal cooxistencia das duaa moedas, uma n~;tcio
nal, outra regional, a peior dellas, qual é no caso a regional, terá 
necessariamente de expelir .a outra da circulação local, realizando-
se então o phenomeno econoi:nico geralmente denominado - lei de 
G11,esham; e V(,rificado este facto, nelle teremos uma nova causa de 
perturbações e de prejuízos incalculaveis, quer , para os portadores da 
moeda regional, ·os quaes terão de soffrer todas as más consequencias 
da sua inferioridade qualitativa e superioridade quantitativa rela-
tivamente a nacional, quer para os governo,s emissores, que serão 
compellidos a novas e repetid,as emissõea, seguidas sempre de outra, 
sem termo 'Ou limite de antemão conhecido, attenta a circumstancia, 
que já assignalámoo, de ser tanto maior ·a necessi-dade de numerario, 
no regimen da moeda de pura convenção, - quanto maiB reiteradas 
forem ·as emissões dessa moeda. 

E, uma vez lançooos nesta -senda perigosissima~ até onde irão oa 
governos locaes ? ... 

Na grande nação cuj 8/s instituições adoptamos, os resultados 
dessa dualidade foram ·os mais deploraveis e desastrados, não só para 

(lJ) <rQuoique ce pwpier •n'al•t point de v111Ieur intr.l.n'Sêque, eependBint, 8i Z'on 
en borne la quwn:Hté, sa valeulr éo1wllngeiiJbJe peut égaler à val.etllr à'Uhle m.a-n.naie 
mé~qtlle wle la m~ d""-omi~, ou de UnQ<Ytll d8Umê8 em e8P'11C~8. a 

(<Euvres CODI'Plêtes trad. de Const. êt Fonteylaud, Pa.rie, 1847, :p. 324.) 
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os governos locaes, que cahiram no mais profundo e merecido descre-
dito, mlllS, principalmente, - para o Governo nacional, cujos títul-os 
monetarios, completamente desvalorizados e repudiados po~ toda a 
parte, 17lk.lrre$m tranquillamlent:e ?UZB mãtos ·de seus poswu~dore.c; na 
phrase lamentosa de Story - "At last, diz ·o eminente publici.sta (2) 
the contiwentat biõls becomJef f so titfJbe vafJue, that they ce'G!Sed to 
circu"tate; and, in th.e cours.e of 1790 they qwietly died in the hands 
of their possesso11S. Thus were rteedemlet tlve solemn pledgte'8 of the 
1'11ational · governm.ent ! Thw.s was a pap)er curnewcy, which wras dJecla.-
red to bte equal to gold and sf4lv~er, suf~Yed to) p&rish in the hanàJ.s of 
persomJs co.lled to llalce it J. and tive vi'lry enorrruity o f the wrong 
mjade the ground of an ab~nk&Jnment o f every at&mpt to redre8'8 ilt. " 

E aqui pomos termo ás considerações, modestas e déspretencio-
sas, com que pretenderamos, cumprindo um dever, justificar nosso 
projecto .sobre o grave e difficil assumpto que nos tem servido de 
epigraphe, 

Outro dever cumprimo·s tambem; deixando aqui expressos nossos 
sinceros agradecimentos á illustrada redacção deste Jornal pela gen-
tileza e distin-cção com que foram estas columnas franqueadas aos 
nossos escriptos. 

As observações que se seguem são extrahidas de interessantes 
publicações do Sr. Conselheiro Lourenço de Albuquerque sobre o 
mesm-o assumpto, neste J.ornal. Elias dirão melhor que as nossas 
quanto pretendemos dizer no mesmo sentido, e bem merecem a at-
tenção dos honrados collegas, que sabem todos de quanto valor e 
autoridade é em estud-os dessa especialidade a palavra erudita do 
distincto economista : 

·"Ha tres annos, mais· ou menos, disse S. Ex., perguntaram-me 
si o governador de um Estado podia, oom infrigir o privilegio da 
União, emittir títul-os por antecipação de receita, e respondemos 
que o podia, desde que não tivessem esses títulos os douos caracterís-
ticos do papel-moeda: - curso forçado e inJ.c.o.nv·ertibilidade. 

Não previamoo então a derrama de apolioos ao portador, de. 100, 
200, 500 réis e 1$, emittidas por alguns Estados, apolices que não 
são títulos de renda e, nas circumstancias em que· foram lançadas, 
circulam livremente e sãü dadas e recebidas em pagamento como se 
fossem moeda legal. ·:ga quem p.retenda attenuar semelhante abuso, 
pela falta absoluta de moeda miuda ou dívisionaria; mas a verdade 
.sabida é que essa falta: ·só se tornou quasi absoluta dep(}is das emis-
sões illegitimas: a moeda pessima expelliu a má. 

As emissões de apolices e bilhetes por Estados e Municipalidades 
nã-o tiveram por fim supprir a deficiencia da moeda de troco, mas 
occorrer a extraordinarios apuros financeiros, quando já não eram 

(2) . Obr. cit., 2, ·§ 1.360 ; 
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possíveis legitimas operações de credito. Sirva de uemplo o que 
aconteceu em Sergipe, onde ninguem subscreveu 'O trltimo empres-
·timo e, todavia, os l'espectivos titulos foram logo dados em paga-
mento aos funccionarios publioos, que, urgidos pela necessidade, 
continuam a recebei-os, embora só os acceite o commercio com .o 
desconto ·de 10 °j 0 ou ·mais. 

Na Italia allegou-se tambem a falta de trocos; mas 'O Governo 
mostrou que, por ordem sua, os bancos tinham emittido considera-
veia sommas em - biquietti de piccolo taglio. 

Anarchisando nossa circulação fiduciaria, má de sua natureza e 
já muito desvalorisada, as emissões abtrsivas augmentam-lhe ainda o 
descredito e causam incalculaveis prejuízos a todas as classes, espe-
cialmente ás mais pobres. Urge limitar o incendio, já que não foi 
possível prevenil-o. 

. . . A unidade de pesos, medidas e moedas, prosegue o illustre 
escriptor, fortalece a unidade nacional ou a prepara quando ella não 
existe, e pois será imprudencia consentir que a quebrem, principal-
mente onde · a autonomia dos corp"Os moraes que se chamam - Es-
tados - foi levada tão longe que mais um passo será a oseparação. 
Sob o ponto de vista financeiro: é claro que tudo quanto faça o 
Governo no sentido de regular o meio circulante será em parte an-
nullado pelas emissões abusivas. 

Em poucas palavras: a moeda falsa ·que corre em alguns Estados 
vicia e perturba profundamente todo o organismo economico da 
Nação." 

AMPHILOPHIO. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á ·Commi.ssão de Consti-
' tuição, Legislação e .Justiça a seguinte emenda: 

Ao art. 1": - Supprimam-·se às palavras - com a declaração 
de valor inferior a .200$000. 

Emenda Sala das sessões, 5 de julho de 1898.- Amr 
phüoph'io. , 

Nánguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discu•ssão e adia-
da a votação até que a Commissão respectiva dê parecer sobre a 
emenda offerecida. · 

' SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO 

Parecer sobre a emenda offerecidla na 3o. discussão do projecto 
n. 89 A, de 1897, que prohibe que ~jam recebitltJs como moedh 
ou nesta qutiliidark circulem n:o paiz .quaesquer titulas de credito 
ao porta.dor ou com o nom13 'des~·e 'em bT/anco, que forem emi ttidos 
pelos governos dos Estados ou 'dos municlipios, com a declJaração 
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le oolor im.ferior a duzentos wil réis-, selam taJe:s titulo:s apolices 
ou outros de denominação dif"Jerente, e dá outras providencias, 
com o parecer da Gommissã.o de Faze'lida e Inspecto'l'ias, dado 
Oambem sobre o projecto n. 41 deste anno. 

(Vide projectos ns. 41 A e 89 A,. de 189'1) 

. A Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, a que foi 
presente a emenda apresentada pelo Sr. Amphilophio ao projecto 

n. 89, 189'1, que prohibe que .sejam recebidos 
Par-ecer como moeda ou nesta qualidade circulem no 

paiz quaesquer títulos de credito ao portador ou 
com o nome deste em branco, que forem emittidos pelos governos dos 
Estados ou dos municípios, é de parecer que a emenda deve ser 
adoptada. Na verdade a emenda apresentada vem completar o pro 
jecto, que redigido primitivamente com a clau.sula de excepção dos 
títulos com a declaração de valor inferior a duzentos mil réis (200$), 
não abolia o abuso das emissões feitas nos Estados e nos seus respe-
ctivos municípios. 

O projecto de lei tem um caracter penal; o seu intuito e 1m-
pedir que os governos dos Estados batam moeda, como se costuma 
vulgarmente dizer. Eis os motivos pelos quaes opino pela ·approva-
ção da emenda. 

Sala das Commissões, 2 de agosto de 1898 . -João Ga"&eão O'ar-
valhal.-J. J. Seabra, presidente.-Lwbz Dorrt,ing'U/38.-Trindade . 
.Arro:cel~ Galvão. 

Em.entlJa a q'U!e 8e refere o pP,recer supra 

Ao art. 1° do projecto n. 89 A, de 189'1 : 
Supprimam-se as palavras: - Com a declaração de valor m-

ferior a duzentos mil réis. 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1898.-.Amphilophio. 

~!.h~~-·;._ . 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

E' annuncia:da a votação do proje~to n. 89 A, de 189'1, com o 
parecer n. 85, de 1898, sobre a emenda ao projecto que prohibe que 

sejam recebidos como moeda ou nesta qualidade 
Vota!Çáo circulem no paiz quaesquer títulos de credito ao 

portador ou com o nome deste em branco, que 
forem emittidos pelos governos dos E.stados ou dos municípios, com 
declaração de valor inferior a 200$, sejam taes títulos apolices ou 
outros de denominação differente, e dá outras providencias, com o 
parecer da Commissão de Fazenda e Industrias, dado . tambem sobre 
o projecto do n. 41, deste anno {3"' discussão) . 
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O Sr. Almphilophi:o (pela ordem) - Pedi a palavra simples-

mente para fazer uma consulta a V. Ex., Sr. Presidente, relativa-
mente ao projecto que vae ser votado. 

Quando me occupei deste assumpto, em um de meus discursos 
disse que era minha intenção esperar · que fosse approvado o pro-
jecto que já passou para o Senado transferindo para os juiZQs toga-
dos os processos de crimes ·de moeda falsa e outros, afim de por meio 
de uma emenda fazer extensivas ao urojecto que ora vae ~Ser votado 
as disposições daquelle. 

No projecto que vamos v<1tar o processo de julgamento dos 
crimes de que elle trata fica a cargo da Justiça Federal; não tendo, 
porém, sido addicionada a emenda a •que me referi, acontecerá que 
seja o jury quem julgará os processos dos crimes definidos pelo 
mesmo projecto. 

Pergunto si nesta conjectura é possível algum recurso para ao 
projecto ser incorporada a emenda a que alludi ª 

O SR. PREsiDENTE - Não ha nenhuma ; o Senado ·fará o accres-
cimo si assim entender em sua sabedoria. 

O SR. AMPHILOPHIO ___., Agradeço a V. Ex. e fiquem as minhas 
palavras cnnsignadas nos Annaes para o Senado fazer o accrescimo, 
si julgar tt.certada esta providencia. 

O. Sr. Presidente - Ao projecto foi offerecida uma emenda 
que tem parecer favoravel da commissão e que vou pôr a votos, em 
primeiro logar, na fórma d<1 Regimento. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do Sr. Amphi-
lophio: 

Ao arl. 1° do projecto n. 89 A,. de 1897: 
Supprimam-se as palavras - com a declaração de valor inferior 

a duzentos mil réis. · 
Assim emendado, é approvado em 3a discussão e enviado á 

Commissão de Redacção. 

I ~i. 

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO 

R eoocção fi111al do projecto n. 89 A, de 1897, qwe prohibe que sejam 
reoeliidos como moeda ou nesta qu:a;ffidalde circukm no paiz quaes-
quer títulos de credito ao portador ou com o nome dest'e em 
brianco, que forem erruiJttidos pelos Governos dos Estadoo ou dos 
municípios, sejam fhes títulos apolicelS ou oufrros de denominar 
ção differenffe, e dá outras providenc?}I,s. 

~-,~ 

.· ~l~!~" 
(Vide proj~ctos ns. 41 A e 89. A, de 1897, e 85, de 1898) 
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O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1. o Não poderão ser recebidos como moeda ou nesta quali-

dade circular no paiz quaesquer títulos de credito ao portador ou 
com o nome deste em branco que forem emitti-

R.ed. final dos pelos Governos dos Estados ou dos munici-
pÍ<>s, sejam taes títulos apolices ou outros de de-

nominação differente . · 
Art. 2. o No caso de transgressão, não só serão nullos de pleno 

direito t<>dos os contractos e actos jurídicos em que os referidos títulos 
forem empregados como ;mooda, mas ficarão sujeitos á sancção do 
art. 241 do Codigo Penal os individuas que, como moeda, os em-
pregarem ou os receberem em troca de objectos, val<>res ou serviços 
de qualquer especie . 

Art. 3. o Os orgãos da Justiça Federal serão os competentes para 
applicação desta lei, guardada a disposição que se segue: 

Paragrapho unico . . Quando em questões de competencias das 
justiças dos Estados fôr por estas proferida decisão contraria á ap-
plicação da presente lei, ou decisão favoravel á validade ou applica-
ção de actos ou leis dos governos locaes, que tenham sido contestados 
com fundamento nas disposições desta lei, haverá de ·taes decisões 
recursos para o Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 59, 
§ lo) • . . 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Commissões, 16 de setembro de 1898 .-Araujo Góes. 

-F. Tolentino . 

A redacção é approtVula na !!lessão doe 19 de se-lembro. O pro-
jecto é enviaido ao 8enado . 



NOTA: 

PROPOSIÇÃO N. 48 

Em 18 de Outucbro sã,.o pub'tio.ados os pareceres das Commissões 
de OoMfituição e Legislação. H a uma emenda ada'.fitiva da 1" Go>rnrm;iJ.s~ 
são. Em, 22 entra a proposição em 2" discussão. Fallam os Srs. Fe~aia
no Penna, B. de MendO'TI;ça Sobrinlw, Ramitro Ba,reell.os, Leite e Oritióca 
(que offerece emen,da) e Sevcerino Vievm. E' encerrada a discusséío. Em 
24 zJrocede-se á votação, Biendp o proj(3r;to approvrulo 'com em'(3nda. Em 
9 d·e Novem!bro é encerrada, sem debate, a 3a discussão. Em 10 prooe-
ile-se á votação. O Srr. Mo$es Bp.!J'ros requer a volta do porjecto á Gom'r 
missão. Dvs•cutem o requerimenbo OiS Srs. Deite e Oit~âw, Moraes e 
Ba,rros e Vicente Machai!Jo. Teniio s'iclJo prejudicado o -requerimento, o 
Sr. Moraes e Barros apresenta novo no miesmo senfMlo. E' rejeitddo. O 
projecto é approvad.o, e devolv'h"do á Camara. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO 

Foi presente á Com.missão de Constituição, Poderes e Diplomacia, 
para dar parecer, a proposição n. 48, da Camara dos Deputados, deste 

anno, que prohibe que sejam recebidos como moe-
Pa.r~er da, ou nesta qualidade circulem no p·a.iz, quaesquer 

. títulos de credito ao portador ou com o nome deste 
em branco, que forem emittidos pelos Governos dos Estados ou dos 
Municípios, sejam apo:lices ou outros de denominação different'e<. 

O mais ligeiro exame dessa proposição deixa ver que ella é perfei-
tamente constitucional, por ter a·ssento no art . 34, n:s. ~·e 8, e no art. 
65 n. 2, da Constituiçãó, e contém de certo, o unico meio efficaz de 
pôr cobro á· abusiva circulação monetaria dos títulos fiduciarios dos 
Governos dos Estados e dos Municípios. 

Parece á . Com.missão .que, para tornar patente e manifesta ·a, con-
stitucionalidade da proposição, basta ponderar que ao· Governo da 
União deu a C~nstitu1çij,.o a competencia privativ-a. para determinar o 
peso, o valor, a inscripçª-o e . a denominação. das moedas, e bem assi.m 
a de crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e tributal-a. · 

Não ha, é oorto, dispositivo ·adgum constitucional que prohiba a 
circulação monetaria dos títulos de credito dos Governos dos E stados 
e dos Municípios. Nem era mesmo necessario que a Constituição ·ve-
dasse tal cir.culação. Seria uma superfetação escusada, porque essa 
clausula prohibitiva se acha implícita no art. 34 ns. 7 e 8, que dão ao 
Gov!')mO da União compete'ncia privativa para manter a unidade da 
moeda. 

E nem se póde admittir doutrina contraria. 
A. Constituição confiou ao Governo da União o poder ou o direito 

. exclusivo de leglilla,r sobre o systema monetario do paiz. 
Como manter a integrid·ade desse systema, tão impor-tante como o 

dos pesos e das medidas, sem um coiTectivo ·contra a c:lrculação dos 
titulos fiduciarios estadoaes e municipaes, cujas emissões, sendo permit-
tidas, nos termos do art. 65 n. 2 da Constituição, entr~m em concur-
renci·a com a moeda lega'l ? 

· ·Não havend'O um correctivo, ficará burlado o intuito do legislador ; 
desapparecerá a competencia privativa do Governo da União; deixará 
de existir a unidade! da moeda. 
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Quando mesmo pudesse haver qualquer duvida a este respeito, o 

<lispositivo do art. 65, n. 2, resolverif.l. a questão, porque elle faculta 
aos Estados ·sóme'llte o poder ou o direito que lhes não fôr negado por 
clausula expressa ou implic·itam,ente confJ.tda nas clausulas expressas 
da Constituição . 

E' portanto a propria Constituição que, admittindo a existencia de 
clausulas implícitas em outras cla.usnlas, abre excepção para ellas 
quando confere aos Estados aqu.elles poderes ou direitos, no numero 
elos quaes não pód~ estar comprehendido o de autorizar a circulação dos 
seus titu'los de cre-dito como moeda em concurrencia com a moeda legal 
e legitima •. 

Sobre este assumpto o illustrado Deputado Amphilophio, autor do 
projecto primÍtivo, convm'!tido hoje em proposição da Camara dos 
Deputados, publicou notavel t rabalho no Jornal do Oomme!l'CW, que 
juntou depois ao seu discurso de 5 de julho dmte anuo, publicado n'9 
Diario. do Congresso de 3 de setembro, de cujo trabalho a. Commis· 
são pede venia para transcrever alguns trechos ; . 

Nossa Constituição calcada sobre o mesmo systema (refere--se á 
theo?'Ía arru.w.,icana dos dir11itos e pod6res imp~icj.tos) não só faz delle 
justa:s ·a·pplicações nos preceitos dos ns. 33 e 34 do -seu art. 34, mas posi-

- rivamente o affirma quando, extremando as espheraa de actividade e 
poder politico da União e Estados, assim dispõe no art. 65, n. 2: 

"E' facultado aos E-stados ... Em geral, todo e quaJquer poder 
ou direito, que lhes não fôr nega·do por clausula expressa ou impliic.ita-
mente .contida uas clausulas expressas da Constituição." 

E tanto bastari!IJ para affirmação da competencia da União entre 
nós para, em execução de preceitos e clausulas vitàes da sua constitui-
ção, p~ohibir .que circu·lem como moeda os títulos de cr.edi tos· estadoaes 
e m:unicipaes que esta applicação estão tendo em tantos pontos do ter-
ritorio nacionaJ . · , 

Concentrando, como devia, nas mãos do Governo N acionai todo o 
syst.ema monetario do paiz, a nossa Constituição mostra-nos, nas dispo-
sições ns. 7 e 8 do precita:do art. 34, quaes são as funcções que sobre 
este importante assumpto pertence)ll á União, e ·a, esta privativamente, 
como outras tantas prerogativas da soberania nacional, em que nenhu-
ma parte podem t.en.· os governos loc~es. 

E si á União é que pertence manter essa integridade constitucio-
nal do nosso systema, mor.etario, não ha como pôr em duvida que a ella 
uevl;l por igual p'e!r1teneer o direito . aos meios que julgar necessarios, de 
.;ccôrdo com a Constitui.ção, para o exercício de semelhante funcção, 
mediante a iniciativa do seu legislativ-o. · · 

Como, com effeito, poderia manter a União o exc'lusivo da sua 
eomp.etencia legislativa e a autori-dade suprema sobre a moeda nacio-
nal e garantir a esta os privilegios que são inherentes, si, ·a,o lado de 
ama tal moeda, pudessem tambem impunemente circular como moeda os 
títulos fiduciarios dos governos locaes g Como exerceria ella o mesmo 

..... 
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poder. absoluto sobre as emissões da moeda fiducia.ria do paiz, si, con-
currentemente com esta, outra fosse admittida a seus misteres, lança-
da por aque'lles gov.ernos na circulação geral1 

·Nem é caso para ·a,rgumentar com a faculdade, que ninguem con-
iésta a taes governos, de emittir titulos ·que representem suas legitimas 
operações de cred~to; . . 

. Podem elles, se'm duvi•da, emittir títulos fjduciar.ios, mas este seu 
dire1to deve estar sempre subordinado ás regras e restricções que o 
legislativo da União tiver por acertado deereta.r, no intuito de impedir 
que as emissões locaes se transformem em emissões de moeda fiducia-
ria; e qua.ndo prescreve taes regras e restricções, é'Xerce a União po-
der que a Constituição lhe confere, porque é poder que está implícito 
nas alta-s funcções que lhe incumbem sobre o assumpto. Não hw direito 
contra direito; e o dos governos tocaes na especie só póde chegar até 
onde lhes fôr isso permittido pelas leis federaes, decretadas em confor-
midade e para a execução dos preceitos da Constituição. 

E' á União que pertence a competencia para verificar sua propria 
competencia e, no exercicio desse direito, é ella poder soberano a 
cujas determinaçõés devem obediencia os governos locaes, sem pre-
juízo do seu direito de reclamação perante o :iudiciari'o. federal. 

· ·De todas as prerogat·ivas do governo nacional, nenhuma, h a que por 
melhor dire'Íto lhe deva caber do que a dessa autoridade e poder: ex-
dusi v o sobre o sy-stema monetario do paiz; é funcção eminentemente 
soberana e que como tal só poderá ser attribnida. ao governo que repre-
senta o poder soberano da Nação. Quebrada a lUlidade do systema pela 
indebita intervenção dos governos locaes, quebl'iado ficaria ipso f!O.do 
nm dos vínculos maÍs podérosos da unidade nacional, podendo--a~ então 
dizer que tantas .geriam as s·ociedades políticas soberanas e independen-
te-s ·quantos os governos dotados da competencia para •agir no assumpto. 
· 'E é por isso que naouelles povos mesmos que ~ teem organisado 

eni federações depois •de haverem passado pelo- mgimen de separação 
e independencia reciproca, 'Suas constituições federaes são todas expres-
sas em attribuir ao governo nacional autoridade e poder supremo para 
o caso." 

Ar vista do exposto, pensa a Commissão que não póde rest ar 
duvida alguma sobre a constitucionalidade da proposição. 

· Justificada assim a constitucionalidade da proposição, convém 
entra'r em uma analyse, embora rapida, de seus disnositivos. 

Nlo art. 1°, a proposição estabelece uma prohibição absoluta 
para a circulação) como moeda, de quaesquer títulos de credito ao 
portador ou com o nome deste em branco. sem limite de seu valor, 
emittidos peJos Governos dos Estados ou dos municípios. 

Uma vez estabelecida essa prohibição, deve ella ser terminante e 
absoluta. de -modo que abranja todos os títulos fiduciarios, estaduaes 
e municipaes para poder preencher .o fim que se visa - reduzir o 
titi.llo de credito do Estado ou do município ao seu verdadejro papel 
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de titulo de renda, com jur<>s e amortizações fixadas, retirando-oo-lhe 
todos os característicos ·de moeda. 

Limitar a prohibição a certos títulos - aos de rnenor valor '-
e não -outros ---. Iaos de mJaior valor - oori·a tambem possível attingir 
ao mesmo fim; porque, emquanto taes títulos conservarem o limite 
mínimo de 100$, nunca elles circularam como moeda, o que só come-
çou a ter logar depois das emissões de títulos de cem, duzentos e 
quinhentos Téis. Mas, depois da pratica inveterada de· serem os tí-
tulos de pequenos valores recebidos como moeda nos Estados e nos 
Municípios, fazendo-se com elles pagamentos aos .seus funccionarios 
e sendo recebidos em pagamento de impostos nas estações fiscaes, a 
medida a tomar-se deve ser geral e absoluta, para evitar-se que en-
trem na circulação títulos maiores em substituição dos menores. 

No art. 2°, a proposição estatue os meios de repressão para os 
casos de transgressão, e não só declara nullos de pleno direito todos 
os contractos e actos jurídicos em que os referidos títulos de credito 
forem empregados como moeda, mas tambem sujeita á sancção do 
art. 241 do Codigo Penal os indivíduos que, como moeda, os empre-

, gatem ou os receberem em troca de objecto~ valores ou serviços de 
qualquer especie. · 

Não ha, pois, meio de illudir o dispooitivo do art. 1°: ficam 
trancadas todas as valvulas para a circulação monetaria dos títulos 
fiduciarios dos Estados e dos Municípios. 

São creadas as duas penas - a Pe~ civil e a pena criminal '--' 
a primeira para a nullidade de todos os contractos e actos jurídicos; 
a segunda para punição dos transgressores da prohibição contida no· 
artigo -anterior. E ellas, além de attingirem aos particulares, são 
extensivas aos Governos dos Estados e dos Municípios. 

Sendo este crime quasi identico ao de moeda falsa, é justo que 
a pena seja tambem a mesma que se applica contra os moedeiros 
falsos. 

No art. 3°, a proposição determina que os orgãos competentes 
para sua applicação são os da Justiça Federal, devendo ser observado 
na especie o dispositivo do art. 59, §. 1°, da ,ConstituiÇão, que é 
reproduzido em um paragrapho uni co do mesmo art. 3°. 

De accôrdo inteiramente com a competencia da Justiça Federal, 
entende a Commissão que é necessario tambem entregar o julga-
mento de taes crimes aos juizes singulares,. retirt>.ndo-o do J ury como 
era na vigencia da lei de 2 de julho de 1850, "regulament-ad~ pelo 
decreto de 9 . de outubro do mesmo anuo; e nesse sentido offerece 
uma emenda. 

Para melhor esclarecimento da materia, a Coinmissão pede ainda 
venia para · transcrever outros trechos do trabalho a que anterior-
mente alludiu : 

"E' penal a lei ~ormulada ~lo_ projecto; e duplamente penal, 
porque não só com.mma pena cr1mmal para os responsaveis pelo 
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facto da circulação monetaria dos tituios emittidoa pelos Governos 
locaes, mas decreta ainda a pena civil da nullidade de pleno direito 
para todos os contractos e actos ju,ridicos em que taes títulos forem 
empregados como moeda; ficando dest'arte garantido aos fUiicciona-
~os locaes o direito de annullar o acto do pagamento de seus venci-
mllntos em moeda regional, quando forçados a recebei-a, tornando 
obiigatorio esse pagamento na moeda nacional. 

Armada dessa dupla sancção, a lei que sahir do projecto terá, 
certamente, a efficacia precisa para fazer cessar por inteiro o facto 
da nociva circulação; c pois que o assumpto é essencialmente na-
cional, justo era que a applicação dessa lei fosse, como é pelo pro-. 
jecto, commettida ao judiciario da União, o que importa para o caso 
mais uma garantia, cujo valor não precisamos encarecer. 

O recurso para o Supremo Tribuaul Federal, instituído no pro-
jecto, funda-se no texto constitucional neste citado, texto que .é, como 
sabemos, reproducção de outro do celebre - Juxltciary Act ameri-
cano de 1789; ficando as justiças da União, mediante esse recurso, 
habilitadas a rever, pelo orgão do seu mais elevado tribunal, as de-
cisões dos juizes ou tribunaes locaes de ultima instancia, nas hypo-
theses previstas no projecto. . 

Tal recurso não significa, porém, nem fôra preciso dizel-'0, a 
possibilidade jurídica da concurrencia originaria das duas jurisdic-
ções para o caso, visando apenas a hypothese de questões incidentes 
ou emergentes, interessadas no assumpto da lei federal, no processo 
de feitos da competencia das justiças locaes, iniciados ou em anda-
mento perante estas. " 

, .... ;,As. I;~~~;ipÇ~s· do··~r~j~~td," ~~i~·~~~·~~; .o .. di~~o~~ .di~i~~~~ 
se exclusivamente ao facto da circulação monetaria dos títulos locaes; 
mas cumpre advertir que casos se poderão dar em que, conjuncta-
mente com o facto da emissão, se assigriale logo o inicio da circulação 
prohibida, por serem os títulos empregados como moeda no proprio 
acto de serem emittidos~ como 61lccederia si fossem elles nessa con-
junctura applicados ao pagamento de funccionarios ou de outros en-
cárgos dos governos emissores. 

Verificados casos taes, nem por isso deixa o facto da circulação 
de ser aquelle sobre que recahirão as providencias do projeto; e si 
de sua •sancção criminal não escapam então indivíduos que sejam 
governadores de Estados ou municípios, bem se vê que não é nesta 
qualidade que serão elles attingidos pelo projecto, já que não terão 
que responder pelo facto da emissão, que é aquelle que, como temos 
ponderado, traduz o exercício de uma funcção dos respectivos cargos, 
mas tão sómente pela transformação dos títulos emittidos em moeda 
libe1·~toria; cousa para que carecem de competencia, que não póde 
ser objecto de suas funcções governamentaes e que, uma vez realiza-
da, os colloca individualmente em posição identic~ á de qualquer 
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particular, cida,dão ou estra,ngeiro, q11e transgredir o decreto da pro- / 
hibição da lei, seja empTegando; seja recebendo como moeda seme-
lhantes títulos. 

A pena criminal do projecto parece-nos justa e proporcionada· á 
gravidad{1 do facto previsto em suas disposições, porque é a mesma· 
com que são punidos pelo direito "vigente aquelles que dão circulação 
á moeda falsa, não sendo em um caso menor que no outro o attentado 
contra a unidade da moeda nacional e os altos interesses que ella 
representa, nem menos ·graves, certamente, as consequencias do at-
tentado . . 

Não temos ainda lei .que, em satisfação de unia grande necessi-
dade geralmente sentida, attribua o julgamento do crime de moeda 
falsa, em suas multiplas modalidades, á · jurisdicção exclusiva dos 
juizes togados, como era o caso no transacto regimen, em execução 
da lei de 2 de julho de 1850, regulamentada pelo decreto de 9 de 
outubro do mesmo anno." . . 

A Commissão é, portanto, de parecer que a proposição seja ap-
provada com a seguinte emenda . additiva: . · · 

O processo e julgamento destes crimes serão regulados pelas 
mesmas disposições que regem. os crimes de moeda falsa. 

Sala das Commissões, em 17 de outubro de 
Eurel1da 1898 .-B. de Mendonça Sob1·inho.~F'. Mach'ado. 

-Vi1·gil~o Damazio. 
A Commís.são de Justiça e Leii.slação está. de accôrdo · ~om o p,a-

l'ecer supra. 
Sala das Commíssões, em 18 de Outubro de 1898. -Aquilino do 

Arrü111'1.Ll.-J. S. Rego Mello.-Gongnlves 'Olba;ves. 

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO 

() Sr. Feliciano Penna tem observado· que, nos ultimos tempos, 
alguns projectos de maxima importancia teem transitado nesta Casa 

2"' dliscussão da 
proposição n. 44 

sem que sobre elles se haja estabelecido a neces-
saria critica. 

Assim é que já venceu todos os tramites re-
gimentaes o projecto que tratava dos crimes de 

contrabando, moeda falsa e outros, projecto que ,se acha actualmente 
na Camara dos De-putados, e que, no seu modo de entendei·, foi eivado 
de um vicio constitucional, que deveria ser aqui corrigido. 

O projecto que se acha em discussão parece navegar' nas mesmas 
aguas e resentir-se do mesmo mal. 

Quando, discutindo esta materia, não pretendesse outro resultado 
sinão· o de provocar alguns dos membros da Commissão que emittiu 
parecer -sobre o projecto, ooria sufficiente e remuneratorio o esfor~o 
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que. óra faz> porque esteprojecto não só parece iniquo, como inconsti-
tucwnal . · 

. Póde ser que esteja em err-o e qualquer dos membros da Com-
missão possa esclarecer o Senado de modo a autorizar ui:n Toto mais 
esclarecido e com · verdadeiro conhecimento de causa. 

NO' art. 1 o prohibe-<le que sejam recebidos como moeda, etc. (Lê.) 
Bem sabe que a disposição contida neste artigo foi determinada 

pelos innuineros abusos commettidos por diversos governos dos Es- . 
tados e por diverS!\S camaras municipaes que, a titulo de emittir apo-· 
lices, emittiam títulos que com effeito se prestavam á circulação 
como moeda. 

Entretanto, parece que o expediente adaptado neste artigo não 
é o .que melhor consulta os interesses, pois que podemos attingi1; os 
mesmos resultadas desde que se fix·asse o mínimo da emissão de taes 
títulos. . 

E' sabido que os bonus emittidos -pelo Governo Federal, que aliás 
tinham direito aos juros, crê que de· 5 %·. não podiam circular como 
moeda, simplesmente porque a sua importancia era de contos de réis . 

Com ef-feito, este ~lto -preco representado por tal titulo, impediu 
que pudesse circular com facilida·de . 

. Achava que a ter-se de facultar aos Estados a emissão de titulas 
desta ordem., seria melhor que se impuzesse o mínimo do valor de 
t.aes ·titulas. 

O artigo é ainda manco porque prohibe-se aos Estados ou Muni-
cipalidades que façam circular os seus títulos, quando não se o pra:-
hibe aos bancos, ás comnanhias e aos particulal'OO. 

E' sabido que debaixo de diversas denominações, .as companhias 
neste paiz fa~m circular títulos ao portador, títulos em branco, 
abuso qne não .se oi·igina tanto da tendencin a que ·ordinariamente 
são levados Oll nossos concidadãos, mas sim -pela necessidade de moeda 
pará trocos miudos. sobre tudo depois de 1890, depois que se cohibirem 
os bancos de emissão. 

Foi tal a escassez de meios de trocos que as companhias foram 
obrigadas a fazer essa operação para as transacções miuclas de moeda 
divisionaria. 

Não sabe si se tratando de cohibir um abnso, não se deva tam-
bem t.ratar deste, que é de muito maior monta. 

UM Sn. SENADOR - Está prevenido já. · 
O SR. FELICIANO PENNA - Está. -prevenido, pela lei de 1860, 

que até hoje não tem sido posta em pratica. 
O SR. GoNÇAJ"VES Cll.A.vEs - E' caso de justiça penal. 
·o SR. FELICIANo PENNA - O artigo deste projecto que ma1s 

sérias appreher1sõe•s desperta é o 3° em que se estatue o seguinte (lê) : 
Uma das Commissões apresent.n o seguinte additivo. (Lê.) 
Or!l , tudo quanto diz mspeito á materia de precesso, soln-e a 
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qual se estatue no projeetoh parece uma invasão das attribuições con-
feridas aos Estados. Não é de hoje que se pratica este abuso. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - O crime de moeda falsa é da com-
petencia da federação . 

O SR. FELICIANO PENN A - Mas o processo não é. 
O SR. Go:N,çALVES CHAVES - Desde que o crime é, o processo 

tambem é. 
O SR. FELICIANO PENNA - Para a solução de questão desta 

ordem nada ha como as fontes. 
Diz a Constituição no art. 60 que compete aos juizes ou tribu-

naes federaes processar e julgar as seguintes causas ·(lê) : 
"Os crimes políticos; 
·As questões de direito criminal ou civil internacional." 
Ora os delictos de que se trata podem ser capitutados nos casos 

definido~ em qualquer desses artigos constitucionaes 1 Trata-se, por 
ventura., de questões propriamente política-s? Trata-se de questões de 
direito civil, criminal ou internacional? 

Portant_o, si ha um limite ã competencia da · União, nesta ma-
teria, como a Commissão não encontrou difficuldade alguma em dar 
ãs autoridades federaes o direito de processar e julgur crimes desta 
ordem. 

O SR. GoNÇALVES CHAVEs - Isto jã está na lei da organização 
da justiça federal. 

O SR. FELICIANO PENNA sabe que por muito tempo se discutiu 
si os crimes de moeda falsa deviam pertencer á competencia das au-
toridades federaes ou estaduaes; sabe que foi decidido em um accOr-
dão do Supremo Tribunal Federal, aliás com muitíssimoS! votos diver-
gentes e com fundamentos, ni> seu modo de vêr e com o devido re~r 
peito, os mais irrisorios que se possam imaginar, não achando ahi 
guarida o art. 60 da Constituição~ que taes delictos podem ser pro-
cessados pelas autoridades federaes, indo-se procurar fundamentos 
para essa opinião no facto de ser uma attribuição federal, fixar o 
peso, a medida e valor da moeda; entendendo-se que pertencendo ao 
.Governo da União, ai> Congressi> N acionai Legislativo decretar tudo 
quanto tivesse referencia com moedas, o crime de moeda falsa devia 
tambem ser processado pelas autoridades federaes. 

Ora, comprehende-se perfeitamente que este argumento não tem 
procedencia e apenas se explica pelo facto de entender o Tribunal 
Federal que deve conceder ás autoridades federaes o direito de pro-
cessar e julgar taes delictos, por acreditar que a justiça federal offe-
rece mais garantias do que a dos Estados, postulado que póde ser 
contestado muito victoriosamente . 

. O SÉ. GoMES DE CASTRO - Um projecto já foi votado aqui e se 
acha na Cama1·a, dando tambem o julgamento deste crime á justiça 
federal. 

o SR .. FELICIANO PENNA - Foi por isso que- começou dizendo 
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que tem obaet;vado que nos ultimos tempos, projectos da mais alta. 
relevancia vão conseguindo passar sem receber a devida criti~a. 

Ora, desejaria muito ·que todos os crimes fossem submettidos ao 
conhecimento de juizes singulares, porque é radicalmente adversario 
da instituição do jury. Acredita que si uma ou outra vez aquella 
instituição póde trazer beneficios, o jury, na generalidade dos casos, 
não passa de uma chancellaria de absolvições, e que não ha instru-
mento mais apropriado para desmoralizar a justiça e para garantir 
a impunidade . dos criminosos. 

Mas, apezar de estar convencido disto, não deve concorrer para 
a confecção de uma lei que viole de frente artigos constitucionaes. 
Caminha--.se assim, neste deslizar suave, votando hoje uma. cousa, 
que não affecta directamente, mas amanhã outra que de frente ataca 
as . faculdades estaduaes, de maneira que .quando se der fé, os artigos 
constitucionaes estarão desmoralizados pelos proprios actos do corpo 
legislativo, enfraquecidos pelos exemplos que todos os dias se . -offe-
recem, até chegar-«l á situação de supprimir todas as attribuições 
que a Constituição conferiu aos Estados e as paBBar ·int-eiramente 
para a União . 

. Acha que a Constituição· é uma arca santa que deve ser guardada 
com maior zelo e com maior cuidado, principalmente pelos membros 
do Congresso N acionai, os quaes foram por ella propria constituidos 
deposita rios fieis das leis e principalmente da primeira dellas. 

O seu modo de ver é este, quanto a este crime de moeda falsa, 
que não é moeda falsa, porque apenas o que oo teve em vista foi 
evitar a circulação. 

O Sx. LEITE E 0ITICICA - Estes títulos circulam como moeda. 
O SR. FELICI.ANO PENNA- Taes títulos não ppdem absolutamente 

ser equiparado·s á moeda falsa, e quando o fosse tin.ha ainda duvidas. 
Si uma lei ordinaria passar pail·a as jus.tiças federaes, o julgmento de 
crime de moeda fa'lsa, isto não ooiiá o impedimento para que todas, as 
vezes ·a que em especie fosse .eubmettido o julgamentÇI de. um projecto 
não se .oppuzesse, não só quando viesse nelle uma disposição desta or-
dem, como outra congenere do que aqui patSsasse, porque a lei que se 
lhe cita é anti-constitucional . 

E' perante a fonte constitucional que se deve julgar si a União 
tem o direito d'e chamar a si o processo e julg'Rmento de crimes, que 
não -sejl\m aquelles que estejam particularmente definidos nella. 

O projecto veiu da Camara dos Deputados, quer que os orgãos ela 
justiça federal sejam competentes para a a:pplicação da lei que se pre-
tende formular. Mas a Commissão entende que o processo e julgamen-
to desses crimes será{) regulados pelas mesmas disposições que regem o 
crime de moeda falsa. _ 

Esta emend·aJ da Commissão está redigida em termos inacceitaveis. 
Parece que o seu pensamento é que taes crimes sejam processados e 

' 
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julgados yor juizes singulares. Entretanto, todo o processo e julgameú-
t'o do erune de moeda falsa actualmente é feito · pelo juny ... 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - A Commissão pretende mo-
d.ific·ar a sua emenda em occarsiã-o opporl;una. · 

O SR. FELICIANO PENNA- A Commissão suppõe já sanccionwdo o 
projecto que pende de discussão na Camara dos Deputados. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Não podia suppor ·isto, por-
que a Cominissão não o ignorava. 

O Sx. FELICIANO PÉNNA - Não sabe porque a Commi·ssão propõe 
oue o processo seja feito em virtude de um:ar lei que não eristJe ou con-
forme se acha estabelecido em uma lei que ainda não foi sanccionada. 

Supponha-se que este projecto passa no Senado com mais · prom-
ptidão e presteza do que o outro que se acha nar Uamar.a. Ter~se-ha que 
n nrocesso e o julgame·nto desses crimes haverão dJe ser feitos por nma 
lei que ainda não existe. Não é isto sem duvida o que ·quer a Com-
missão nem <> que quer O· Senado. ' 

O SR: B. DE 1MENDONÇA SoBRINHo - A Commissão não podia 
usar de outra expressão. 

O SR. FELICIANO PENNA - A Commissão podia nsar desta ex-
in'essão: o processo e o julg·amento desse crime se1·ão feit.os pelos iui-
:;r,es seccionaes, com appellação parra o Supremo Tr-ibuna'l Federal O 
honrado Senador desta maneira suppõe, antes desta lei, uma outra, 
da anal esta fica a depender. 

Espe!'lava aue a Commissão désse instrucções que· aliviassem a 
consciencia do Senado, de maneira a poder votar com -perfeito conhe-
cimento de causa. · 

·Portanto, a Commissão comprehendeu que a sua emenda não 
podia ser acceitli, nos termos em que foi proposta, é está resolvida a 
apresentar uma snb•emenda . · 

Entretanto, tudo quanto disse a 1•espeitó da violação de nttribui-
ções da justiça dos Estados fica de pé. 

Desejaria muito que não só esfu, como todos os delictos. fossem 
suhmcttidos .ao julgamento de juizes .singulares. Como. uorém. istõ não 
noderá. passcarr de um deside1·at1tm. einquanto a Constít.uiçao nãn .fôr l'R-

formada, não tem outro alvitre sinão o d~ submetteN•e incondicional-
mente ás suas prescripções . 

O Sr. J3. ~e Mendon{)a Sobrinho .não tencionava tomar parte 
neste rd~bate. e, >Si o faz, é mais em cumprimento de um dever, como re-
lator que é do parecer em discussão, do que mesmo pel·a pretenção, que 
possa nutrir, de trazer esclareoime11tos ·a.o Senado. 

'A p1-:oposição da Camara dos Deputados, que se acha agora em 
discnssão, 1se não 1é uma obra irrenrehensiyel, porque uão ha nenhum 
projecto que esteja isento de ·soffrer emendas, em todo o ca.so é uma 
proposição bem pensada e,. pócle-se assin} dizer, quasi completa. 
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mesmo Dpportuno offerecer qualquer. emenda á mesma proposição. 

A simples lembrança, porém, ·do nome de seu autor, o .illustrado 
Deputado Dr. Amphilophio, é bastante· para que o Senado forme juizo 
acerca do merecimento da proposição, que se acha em discussão. 

O nobre Senador por Minas Geraes fez diversas censuras á propo-
sição, taxando-a, ora de inconstitucioua·l, -ora de contraria ás leis. 

O nobre Senador nij.o tem razão alguma, nem em uma parte, nem 
em outra. · 

O projecto é inteiramente constitucional, como a Commissão teve 
occasião de declarar em seu parecer. 

Elle assenta sobre o art. 34_, ns. 7 e 8, que dá ao .Congresso Na-
cionai a competencia privativa ·para determinar o peoo, o valor, a in-
scripção e denominação da moeda; e assim tamberq. para crear bancos 
de emissão, legislar sobre elles e .tributal-os. 

Não -sabe, pois, -onde o nobre Sena:dor1 encontra, na Constituição, 
outras disposições, em virtude das quaes })OSSa dizer que esta proposição 
é inconstitucionaL 

O SR. FELICIANO PENNA - No art. 65. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - O nobre Senador refere-se 

ao art. 65, n. 2, da Constituição, no qual -o legis"lador constituinte fa-
cultou aos Estados todo o poder ou direito que, por disposições expres-
sas ou implicitamente contidas na Constituição, não estiver ainda fa-
cultado. 

Na hypothese, poré.m., ·a -questão de que se trata está explicita-
mente tratada na Constituição. 

A Constituição deu ao Congresso N acionai o direit-o de legislar 
sobre a moeda. . 

Portanto, pergunta ,ao nobre Senador: tendo a Constituição dado 
esse poder ao Congresso N acionai, póde-se dahi deduzir argumento a 
favor dos Estados,_. dando-se igual direito aos mesmos Estados g 

Parece-me que é esta uma doutrina inteiramente inadmissível; e, 
si assim é, mais ina·dmissivel é deixar-se de reconhecer que o Con-
gresso N acionail não tem direito de votar uma lei, no ~entido de es-
tabelecer a repressão dos transgressores das disposições constitucionaes. 

O SR. FELICIANO PENNA - Sem duvida; faz parte do direito 
penal. · · · 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Não se trata propriamente 
de prohibir aos Estad,os o direito de emissão de apolices; trata-se, sim, 
de prohibir a circula1ção dessas apolices. · 

Nada mais just-o, nem mais legal do que isto. 
Os Estados, .daqui por diante, uma vez approvada esta proposição 

nesta Casa e sanccionad-a1, continuarão a fa.zer emissão de suas apo-
lices, unicamente com a limitação de não poderem mais emittir tituloi 
ao portador, ou· com o nome deste em br'!Hnco. · ' 
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Uma vez dada esta restricção, está cortado inteiramente pela raiz 

o abuso; po1;que o abuso que existe hoje e que é condemnado, não é 
propriamente o da emissão de apolices mas sim o da sua circulação, 
como' moeda, em diversos Estados da União, o que vai cre•ando os 
maiores embaraços e h·anstornos nas di versas · trensacções, :dando logar 
a perdas e prejuízos a todos aquelles que figuram nas mesmas trama-. 
acções. _ . 

À disposição que figura na nossa Constituição, dando ao Congres-
so N acionai a competencia priv·ativa para legislar sobre a moeda e 
para decretar ou concebe1• bancos de emissão, não é uma disposição 
nova neste regimen; já é umà disposição consagrada em Constituições 
similares a nossa, como -aiS da Suissa, da Republica Argentina e dos 
Estados UnidOs, que estabelecem igual prohibição. 

Nesta parte, até a Const.ituição dos Estados Unidos é muit.o mais 
rigorosa ainda do que a nossa; porque, longe de prohibir só mente 
a . circulação dos títulos fiáuciarios dos diversos Estados da U uião 
Americana, vai inais adianre, ·e prohibe a propria emissão de seme-
lhantes títulos. 

Não ha duvida de que essa prohibição é ~muito mais lata do que 
a:quella que se contém na1 Constituição do Brazil, mas, estudada a hi.s-
toria dos Estados Unidos, vê-se que essa prohibição de emissão dos 
títulos fiduciarios dos Estados, nasceu, principalmente·, dos grande~ 
desastres que ·se deram na União Americana, em virtude da grande 
emissão de títulos, por todos os Estad•os, antes da sua independencia 
e me!l.IDO depois da revolução que alli houve. 

Nossa Constituição, porém, não foi tão longe, limitou..,se unica-
men~ a prohibir a cinculação desses títulos e é disso que trata a pro-
posição submettida ao Senado. · 

Para mostrar ao nobre Senador que a proposição é inteiramente 
constitucional, basta1·ia ler não só diversos trechos de um notavel tra-
balho, que o illustre Deputado Dr. Am.philophio publicou no Jl()rnal 
do Oommercio, soóre este assumpto,. como tambem trazer em seu 
auxilio a opinião de diversos com.mentadores da1 Constituição dos Es-
tados · Unidos, os quaes a este respeito se manifestaram francamente. 

Deixa de fazer, porque no parecer qué apresentou sobre a mesma 
proposição, teve occasião de transcrever ·aJguns desses trechos, e mes-
mo de refer.ir-se aos diversos commentadores da Constituição Ameri-
cana. 

Vê, pois, o nobre Senador que á vista destas ligeiras explicações que 
acaba de dar, em ,apoio da constitucionalid&de da proposição, S. Ex . 
não teve razão alguma, quando disse que a disposiçã-o é inteiramente 
in constitucional. 

Deixando de parte a questão da constitucionalidooe da m.·oposição, 
a qual na sua opinião não se póde absolutamente pôr em duvida, á 
vista dos arts. 34 e 65 da Constituição,. passará a responder ao nobre 
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Bena.d<lr 1,1a parte em que S. Ex. refm-iu-oo aos diversos artil!'os do 
projec.to. 

S. Ex., analyzando o primeiro artigo, taxou-o de incompleto,~ por
que na prohihição que elle faz da circulação dos titulos fiduciarios dos 
Estados, não ab1·angeu tambem a circulação dos títulos dos bancos e 
das sociedaclJe.s ·a•nonymas. 

Entende que do mesmo modo o nobre Senador não tem razão. 
Esta proposição, além de ser uma proposição constitucional sobre 

s especie, que é a circulação dos títulos fiduciarios dos Estados, nada 
t€In que ~r com o.s títulos dos bancos e com as obrigações ao portador 
das sociedades anonymas; porque esta materia, segundo B. Ex. reco-
nhece, e foi declarado pelo nobre .Senad.or pelo Maranhão, já se acha 
regulad·w por uma lei especial, que é a lei de 1860; e em inutil po1· 
conseguinte, t.rat.à:ndo-se desta niaterila, legislal""se sobre materia a 
respeito da qual já ha lei. 

O •SR. GoMEs DE ÜABTRO - A esse res-peito, o que é necessario é 
fixar o valor mínimo dos deb.ent1Íres das sociedades anonymas. 

O SR. FELICIANO PENNA - O que eu 1disSCI é que é preciso igua-
lar as penalidades. . 

O Sn. B. DE MENDONCA SoBRINHO não está tratando ainda desse 
po~to; actualmente t.rata.-~ do valor. dos d~b'entwrea, de que V. Ex. 
tambem se occupou. 

O 'S:R. FELICIANO PENNA - V. Ex. estava Sie' referindo á censura 
que eu fiz de não se estender a disposição do projecto aos bancos e tm-
ciedades anonymas. . 

O SR. B. DE MENDONÇA SonRINHO não tratava d·atS di..sposições ' pe-
naes ainda; tratava do art. 1 o que prohibe a circulação dos titulos fi- · 
cluciarios nos Estados. S. Éx. disse que essa prohibição devia estender-
se tambem aos diversos títulos dos baneos e aos ckbenhwes das socieda-
des anonymas. . 

A Commissão, não tem duvida em acceitar qualquer ementla nes-
se esntido, si o nobre Senador achar que é uma medida necessaria e 
conveniente para os. interesses publicos. 

M·as ao mesmo tempo, devo declarar a<l .nobre Senador que, si exis-
te na proposição essll omiBSão, é porque ~ella trata de um caso espe-
cial, trata profundamente da prohibição de circulação de thuloa fi-
duciarios doa Estados; é desde que a proposição desceu a uma especie 
desta ordem, não decvia englo•ba'l' eapecies differentes. 
· O SR. GoMES DE CASTRO dá um ap.a11te. 

O .SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Não ha. inc~mveniente nen-
h~l niaso; desde que o Senado acceite a emenda offerecida pela Com-
missão sob-ro• o processo, e o julgamento dos infractorcs da lei, n res-
peito da circulação dos titulo.s estadoaes, -a• proposição tem de voltar 
á C amara, e nesse caso. em vez de voltar com . uma emenda, poderd 
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voltar com duas ou com todas aqueDas que o Senauo Julgar nec:e•ssaria.~ 
para completai-a. 
"' Sobre o art. 2°, o nobre Senador não fez observação algu;ma. 

Passando a•o art. 3°, S. Ex. declarou que não julgava conveniente 
que os criminosos de circulação de títulos estadoaes fossem sujeitos á 
justiça federal; que deviam ficar sujeitos á justiça estadoal, pqrque, 
pela Con,:'!tituição, esses crimes devem pertencm á justiça estadoal. · 

Neste ponto está em inteiro desaccordo com S. Ex. 
O SR. F:ELICIANO PENNA - Quanto á conveniencia mesmo, ima• 

gine . V. Ex. um criiDJe' de moeda · falsa praticado e~u Paracatú, em 
1\'linas : onde vae ser p110cessado o criminoso ? · · 

Em Bello Horizonte, qüando podia ser no mesmo lagar do crime. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBiuNno - O nobre Senador não tem ra-

~ão, porque o Governo Federal é obrigado ·a ter supplentes do juiz 
seccional nas diversas localidades dos Estados. Si não tem actualmen-
te, é porque a lei não tem sido cumprida; mas é obrigaç-~o do Go-
verno não só nomeai< supplentes do juiz $o secção para a capital dos 
Est·a.dos, como para as · diversas· localidacle.s do interior; 

Fica assim sanado o inconveniente que o nobre Senador acaba 
de lembrar, porque o criminoso lá do centro de Minas, ou de · qual-
quer outro Estado, será processado lá · me·smo, pelo menos durante -a 
formação da culpa, e sómente depois de pronunciado, quando os autos 
tiverem de subir para o juiz de secção, elle será remettido para a ca-
~d . . 

O SR. FELJ:CIANO PENNA - ;&nagine V. Ex. quando o delicto f'ôr 
commettido pelo governador ou pelo Presidente do E;;tado : quem 
faz o processo, a que tribunal é elle sujeito~ 

O .SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHo - Continuam :a. figurar os mes-
mos tribunaes. Si o go:mrnador teni seus t11ibunaes, originarias e pri-
vativos, será processado perante elle•s. 

Voltando ao que_ dizia sobre o art. 3° do projecto, entende que o 
nobre Sena-dor não tem tambem razão . 

A Constituiçqo não declara quaes são os criines d'a competencilll 
dos Estados; limit_ou-se sómente a declanr quaes são os crimes da com-
petencia originama e privativa do Supremo Tribunal Federal, e dos 
juizes seccionaes; mas não desceu ·a. particularizar qua:e's são os crimes 
que pertenCem :is autoridades dos Estados . . 

Por conseg'Jlinte, neste caso de que se trata, a proposição, ·dando 
compeile'Ilcia pah o processo e julgamento desses criminosos á Justiça 
Federal, não offende absolutamente á Constituição. 

Não vê, JiOrtanto, ra.zão na arguição ·de in-constitucionalida~e, que 
ha pouco foi feita pelo nobre Senador. 

Depois; é pl'eciso declarar a S.· Ex. que se trata de' um assumpto 
inteiram~nte federal, como c Q crime de moeda falsa, pois foi a elle 
oue S. Ex. se referiu. 
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O SR.-FELICL\NO PENNA- Os crimC's em geral interessam ii. União 
e entretanto a• União não pôde legislar a respeito do prOC('SSO delles. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHo - Sim· mas o nobre Senador 
não pôde c?ntest~r que o assumpto é inteiram~nte federal; . é um as-
eumpto _mais nacwnal do que estadoal· interessa mais ao Governo d·a 
União do que ao Governo dos Estado~. 

O SR. SEVERINo VIEIRA - Apoiado. 
O SR. B. DE :MENDONÇA SoBRINHO - E além de interessar mais 

ao Governo da União do que ao Governo dos Estados accresce que 
em um crime da natureza e da importancia deste, ·a justiça federal of~ 
ferece maior numero de garantias do que a justiça estadoal. 

Ia-me esquecendo de um ponto, em que tambem tocou o nobre 
Senador. S. Ex. declarou que a prohibição estabelecida pela proposi-
ção não deve ser generica e• ·absoluta:, isto é, não de-ve abranger a cir-
culação de todos os timlos fi®ciai'Í.os dos Estados, mas sim deve 
manter um certo limite, afim de que os títulos de maior valor possam 
ter circulação livre ... 

O SR. FELICIANO PENNA- Visto como não ha o perigo de tran-
sitar como moeda. 

O SR. B. DE MENDONÇA ·SoBRINHo - . . . pelo pouco perigo que 
ha de que elles transitem como moeda. 

O nobre Senador seguramente não acompanhou a discussão desta 
proposição na Camara dos Deputados, nem !eu provavelmqnte o 
gue sobre este assumpto escreveu · o autor do projecto, hoje propo-
sição dessa Camara, publicado no Jornal do Oommercio desta ca,. 
pital . . 

O SR. FELICIANO PENNA - V. Ex. o incluiu no seu parecer. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHo - Inclui alguns trechos, mas 

não podia incluir todo o trabalho que o illustre Deputado fez publi-
car no jornal. 

O SR. FELICIANO PENNA - Mas essa parte está incluida. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - O primeiro projecto apre-

centad'O pelo illustre Deputado pela Bahia cqntinha realmente um 
artigo limitando .a prohibição aos títulos fidl.!.qiarios dos Esta<;los até 
o limite de 200$, permittindo, por consequencia, que os titclos dç 
valor superior a 2,00$ não ficassem mjeitos a essa prohibição . 
. . O projecto aprese<ntado assim na· C amara dos Dep~tados foi sub-
mettido á discussão; mas creio que o Sr. J acob da Pauão, Deputado 
por Mina!! Geraes, apresentou uma emenda. supprimindo essa; parte 
do projecto e tornando a prohibição extE1Jlsiva a todos os títulos es-
tadoaes, sem limite algum d10 valor. 

O illustre autor do projecto concordou inteiramente com o nobre 
Deoputado po: Mi.nas Gera.es; e, f~i ~est~ fôrma. eliminado do se~ 
projecto a disposição referente a hmltaç~o dos tituloa eatadoae1, Íl· 

cando a prohibição extensiva a todos os tltuloe. 
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Acha que realm~nte numa epocha como esta em que esses ti-
tulo.s circulam livremente em todos os Estados domo moeda e en-
tram em todas as transacções, a prohibição que se deve estabelecer 
deve ser inteiramente absoluta, devem-se ·crear peias a todos os titulas, 
porqu·e, qualquer que seja a condescen.dencia neste sentido, uma ·vez 
nro~bida lll cir~ulação dos t~tulos de menor valor, surgirão neces-
sariamente os titulas de mawr v-alor, que entrarão em ci.rculação 
como actualme'nte estão em todos os Estados. 

O SR. LEITE E 0ITIOICA dá um aparte. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - A facilidade não será a 

mesma, p01•ém, nem por isso, elles deixarão de entrar em circulação. 
Depois, ha mais um argumento neste sentido. 
Os Estados em que circulam esses titulas como moeda, quando 

deram autorização aos seus governadores para os emittirem, não au-
torizaram propriamente uma emissão da moeda falsa, mas, enco-
bertamente, de um modo masca.rado, autoriza,ram a emissão de moeda 
falsa e não de títulos de credito ... 

O SR. GoMES DE CASTRO - Sim, pelo valor mínimo dos titulas; 
ahi é que estava a historia. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO. . . porque as condições -cri-
ticas dos mesmos Estados os obrigaram a proceder desse modo. 

O SR. G<J!MEs DE CASTRO - Mas elles teem o direito de contra-
hir emprestimos. (Ha outros ·ajparte.s. ) 

O SR. B. DE MENDON:ÇA SoBRINHO - E' preciso que o Senado 
llaiba como se' fizeram as emissões desses titulas em alguns Estados. 
Estados houve, como, por exemplo, o de Alagoas, em que para a emis-
são desses titulas, nem ao menos se abriu subscripção no Thesouro. 

O Sx. LEITE E 0ITICICA - Depois, nem se sabe actualmente qua.l 
é .a verdadeira cifra da emissão. 

O SR. B. DE :MENDON'.ÇA SoBRINHO - Não se contrahiu proprÍa• 
mente o emprestimo; esses títulos foram lançados em circulação ... 

O SR. Gv".MEs DE CAsTRO - Para pagamentos. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO. . . por meio dos empregados 

publicas, que os recebiam como pagamento dos seus vencimentos. 
- O SR. GoMES DE CASTRO - Lá no Maranhão declarou-se aue elles 
seriam recebidos no Thesouro como pagamento ck' impostos. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Em outros Estados, como 
em Sergipe, abriu-se subscripção para emprestimo por meio de &po-
!ices estadoaes de pequeno valor, de 100, 200 e 500 réis; mas essas 
subscripções ficaram em branco, não houve subscriptores, e o g.over-
naàor do Estado, para lançar esses títulos em circulação, usou dos 
meios de que tinham usado outros governadores, como os de Per-
nambuco, Alagôas, etc. 

Seguindo ·o mesmo exemplo dos Estados, as municipalidades por 
:ma vez emittiram titulas do mesmo valor, não por meio de subscri-
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pções abertas nas suas secreiarias, mas lançando-os em circulação 
por meio de pagamentos que faziam aos seus empregados e credores. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Emprestimo forçado. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO- Já vêem V. Ex. e o Senado 

que, desde que esses títulos foram emittidos d~ um modo mascarado, 
como apolices, quando elles são seguramente moeda. falsa, elles devem 
ter contra si uma prohibição absoluta, de modo que não possam mais 
voltar á circulação. 

Estabelecida a medidá que o nobre Semi.dor por Minas Geraes 
QUei•, da limitação do valor desses títulos, · o resultado será o que 
acabou de dizer: uma vez prohibida a circulação dentro de um certo 
limite, começarão a entrar em circula:ção títulos de maior valor para 
substituir os de menor valor, em vista da crise financeira em que se 
debatem os diversos Estados da União, nos quaes taes títulos circulam 
como moeda. 

· O SR. GoMES DE CASTRO :_ :Mas os Estados podem contrahir em-
prestimos por meio de apolices. 

O SR. B. DE MENDqNgA SoBRINHO - Não ha> duvida; a proposi-
. ção não prohibe absolutamente que os Estados façam a emissão de 
apolices, prohibe apenas -a circulação. 

E mesmo quanto á emissão ha um limite; os Estados poderão 
emittir apolices sómeute nominativas e não ao portad'Or ou com o no-
me deste em branco. 

_ Esta providencia ao projecto é muito conveniente, porque como 
sabe o nobre Senador, desde que• as ·apolices sejam emittidas ao por-
tador ou com o seu nome em branco, como actualmente são emitti-
das essas ficlw;,s de pequeno valor, ellas passam de mão em mão, a 
transferencia se faz sem ser por meio ·de um termo; necessariamente 
ellas perdem o seu caracter de titulo de renda, para entrarem em 
circulação como verdadeirw moeda falsa. 

E' preciso o Senado ter em consideração estas razões que acaba 
de apresentar, para ver quanto é importante esta materia e para 
Ee convercer de que esta proposição é a mais completa possível na 
especie. 

Realmente o nobre Senador por Minas Geraes tem ra.zão em 
uma parte de ~ua argumentação contra o projecto, e é na.quella ei?-
aue S. Ex. diz que esta prohibição devia abrangeT tambem os ti-
tulos ou vales particulares. 

Antes de emittir parecer sobre esta proposição teve necessidade 
não só de• ler o que a respeito se disse na Camara dos Dputados, con;to 
tambem de procurar tomar cçmhecimento dos diversos artigos nubl.I--
cados no Jornal do Co·mmercio pelo illustre Deputado pela Bahia, 
Sr. Amphilophio, com quem tambem conversou -a r~speito do assum-
pto, para. então emittir se~ pare~r, e S. Ex:, . o~vmdo do ?rador a. 
arguição de que esta proposição, alem da proh1b1çao que continha, de-
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V'ia eonter tambem a prohibição da emissão e :da circulação dos títulos 
ou vales particulares, S. Ex. declarou que, sendo os assumptos em-
bora identicos, um pouco diversos, elle se aguardava para apre~ntar 
r.~ ~amara dos Deputados um projecto especial sobre a materia, pro-
hibmdo não só a emissão como a circulação dos vales de particu-
lares. 

Realmente, os dous assumptos, embora pareçam identicos, são um 
pouco drifferentes, porque na proposição não se trata da prohibição 
da emissão, rua:s sim da prohibição d'a circulação, emquanto que no 
outro caso se trata de prohibição da emissão. . 

Sendo os dous assumptos, coma acabei de mostrar ao Senado, um 
pouco differentes, é mais natural que venha da Oamara dos Deputados, 
de onde já veio a proposição em discussão, uma outra prohibindo 
a emissão dos titulas de particular. 

Fazendo esta declaração ao Senado, teve a intenção de lembrar 
que não é conveniente reformar o projecto, apresentando emendas 
prohibindo a emissão de títulos particulares, porque o illustre autor 
do projecto, hoje convertido em proposi~ão da Oamara, fez-lhe ·a 
declaração que acabou de trazer ao conhecimento do Senado. 

Feitas estas considerações, crê ter mostrado ao Senado que· são 
inteiramente desarrazoadas as arguições feitas pelo nobre Senador 
por Minas Geraes, tanto na primeira parte do seu discurso, isto é, 
•lUanto á inconstituciCl'llalidiade do projecto, como quanto á segunda 
parte do seu discurso, relativa ao processo e julgamento destes crimes 
pela justiça federal. 

A Oommissão julgou conveniente, embora acceitasse esta propo- · 
sição em todos os seus termos, apresentar em todo o caso uma emen-
da, porque o illustre a.utor do projecto se esqueceu de apresentar emen-
da relativa ao processo e julgamento destes crimes, ou, segundo crê, 
aguatdou melhor opportunida.de para isto. 

O crime de receber ou P.agar ÇlOm titulas esta.doaes é um crime 
semelhante ao de moeda falsa; quasi que participa da natureza deste. 
E' . justo, pois, que se tendo de legislar sobre elle, se procure dar 
jurisdicção para seu processo e julgamento ás mesmas autoridades 
a quem compete o processo e julgamento dos crimes de moeda falsa. 

Actualmente, pela legislação em vigor, o julgamento destes cri-
mes perteonce ao jury; mas, como o Senado· sabe, sendo a· jury com-
posto em geral de cidadãos que não conhecem sufficientemente o di-
reito e que são levados muitas vezes peolas paixões, · pelo odio ou pela 
nmisa<l.e, o julgomento destes crimes é sempre burlado. sendo -mais 
•.~erto irem os criminosos para a rua do que marcharem para a ca-
d.reia. 

Entendendo assim, e tendo mesmo em consideração o ultimo 
-projecto votado no Senado a respeito do processo e julgamento dos 
~?rimes de moeda falsa, pr'Ojecto que voltou á Oamara porque a elle 
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foram !1-presentadas no Senado algumas emendas, a Commissão julgou 
·~nvemente ·apresentar esta emenda, mandando que para o processo e 
~ulgamento deste crime ·se appliquem as mesmas disposições que re-
gulam o processo e julgamento dos crimes de moeda falsa. 

A redacção da emenda. realmente .sujeita-se á censura que fez o 
nobre Senad~r por Minas Geraes; mas tendo de apresentar esta emen-
da, a Comm1ssão reflectiu muito para resolveT quaes os termos mais 
convenientes de que devia usar. 

A proposição da Camara do.s Deputados, que já foi vota<ln no Se-
nado, relativa ao processo e julgamento dos crimes de moeda falsa, 
"9ltou ainda á Camara dos Deputados, como disse, por causa de apre-
12enta9ão de algumas emendas que foram approvadas, mas não é ain-
da le1. 

Si esta propos1çao Ja fosse lei, naturalmente a Commissão não 
usaria da expressão de que se serviu: "serão reguladas pelas mesmas 
disposições que regem o crime de moeda falsa." 

A redacção teria sido outra, teria sido esta: "Serão reguladas 
pela lei numero tantos, de tantos de tal mez e anno." 

Como, porém, formular a emenda nestas condições, si a lei ainda 
~ão está sanccionada ~ 

Como poderia a Commissão, do mesmo modo, referir-se ao pro-
jecto ~ 

Parece, pois, que a redacção mais conveniente é esta mesma de 
que usou a Commissão. 

O SR. FELICIA.NO PENNA - PodeTia dizer simplesmente: · O pro-
cesso e julgamento serão feitos pelos juizes seccionaes, com appella-
ção para o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. B. DE MENDONÇA. SoBRINHO - Si a Commissão usasse 
dos termos que acaba de lembr ar o nobre Senador por Minas Geraes, 
tambem o seu pensamento não ficaria . completo, porque, como sabe 
v nobre Senador, a proposição sobre os crimoo de moeda fali!a, con-
trabando e peculato, que· foi discutido no Senado, reguland-o o mod~ 
do processo e julgamento destes crimes, não se refere a nenhuma le1 
anterior, dando mesmo por extenso a fórma do processo. . 

O simples facto de se usar das palavras de que acaba de semr-
se o nobre Senador, tornaria a lei incompleta. 

O SR. MoRAES BARRv",g - .E' preciso transportar para este pro-
iécto as disposições do projecto sobre moeda falsa. 
- O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - A Commissão tambem lem-
'!:>rou-se de transportar para esta proposição,_ co~o _acaba de _lembrar 
o nobre Senador por S. Paulo, as mesmas dti.sposiçoes do pr?Je"Cto so-
bre os crimes de .moeda falsa, contrabando e peculato,_pJ;O)ecto que 

. se acha na C amara dos Deputados. Mas, reílectindo ainda, entendeu 
que, podendo passar na Camara dos Deputado~ e . ser . '!_anc~ion~da 
a:quella proposição, viriam figUrar em duas le1s d1spos1çoes mteira-
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mente identicas e com as mesmas palavras, o que não era muito con-
veniente na mesma legislação. 

Póde parecer, Sr. Presidmlte, que por esta expressão da Com~ 
missão, o processo e julgamento deste crime serão regulados pelas mes-
mas disposições que regem actualmente o crime de moeda falsa. 

:Mas a Commissão. usando desta expressão, aguardou occasião 
opportuna para apresentar uma emenda substitutiva. 

E esta será referente á proposição ida Camara que, nesse tempo, 
naturalmente já será lei do paiz. 

Si se der o facto que lembrou o nobre Senador por Minas de eer 
rejeitada a e1penda na Camara, não ha nada mais simples. 

4 pro-posição ·acha-se ainda em 2a discussão no Senado e temos 
:J.inda aa. . 

Nós ,podemos em uma ou em outra transportar para o projecto 
em discussão as mesmas disposições a que se refere a Commissão. 

O intuito da Commissão é que o processo e• julgamento dos cri-
mes de moeda falsa sejam regulados pelas disposições que se conteem 
na alludida proposição. A Commissão não se referiu á legislação vi-
gente e sim á proposição da. Camara. 

O SR. GoMES DE CASTRO - Ahi é que está o mal. 
.Supporiha que · a lei não é sanccionada ! 
O SR. B. DE MENDONÇA .SoBRINHO - Naturalmente esta propo-

sição será approvada pelo Senado e se poderá apresentar opportuna-
mente uma emenda transportando as mesmas disposições da outra 
proposição que se acha na Camara. 

Embora a Commissão pense que a materia foi bem esclarecida, 
bem regulada pela emend·a que apresentou, não tem duvida alguma 
em apresentar uma outra emenda transportando para esta as dispo-
sições que aqui votamos. , 

Â!s!'im fica sanada qualquer duvida. 
Limitando-se a estas considerações, espera que o Senado votará a 

proposição da C amara tal qual está, acceita:ndo _a emenda que a Com-
missão offereceu ao seu parecer, e aquella a que .se refe·riu' o nobre 
Senador por Minas, a respeito da limitação dos títulos fiduciarios dos 
Estados. · 

Era o que tinha a dizer, aguardlando-se para responder a qualquer 
outro Senador que por acaso se occupe da materia. 

'· - O Sr. Ramiro Ba-rce-llos diz que, pOI' mais de uma vez, tem cha-
mado a attenção do Senado, na organização das leis ordinarias, para 
este phenomeno que existe desde o tempo da independencia· do Bra-
zil. O Poder Legislativo legisla sempre olhando para um circulo mui-
to limitado, isto é, para. o Rio de Janeiro e logares adjacentes, aos 
quaes se procura adaptar a lei, não obstante um territorio vastíssi-
mo e de população disseminada como é o nosso. 
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O que é que .se quiz corTigir ~ 
E'. a emissão .de títulos de toda a natureza ide pequeno valor que 

teem cuculado neste paiz, nos Estados, cidades vUlas ou povoados 
para remediar uma falta pura e simplesmen~ do nosso Governo 
central. 

O SR. LEITE E OrTICICA - Apoiado, falta de moeda dtivisionaria. 
O SR. RAMmv, BARCELLOS - P6de dizer positivamente que nin-

guem trata de emittir vales po11 especulação e sim para supprir a 
falta de trocos . 

O SR. LEITE E OrTICICA - O nobre .Senador está muito enga-
nado, alguns Estados o fizeram por grandes embaraços financeiros. 

O SR. RAMmc.l' BARCELLOS vae relatar um facto. No seu Estado 
que tem vapores, p6de-se dizer, diarios, para fazer a communicaçã,) 
com a Capital da Republica e, portanto, em muito melhore·s condi-
t.ões do que povoados e villas de difficil communicação, lá, a unica 
moeda divisionaria que existe ha mais de quatro annbs, a~zar do 
Governo procurar todos os meios de prohibir que a população use 
della, são os coupons; não ha outra moeda divisionaria. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Sahindo-se da Capital Federal não 
se encontra moeda -ãlvisionaria em parte a1gurria. 

O SR. RAMIRO BARCELLOs - Si este phenomeno dá-se• na capi-
tal do Rio Grande do Sul, imagine-se o que não acontece nas capitaes 
dos outros Estados e no resto do paiz. 

A companhia de bonds de Porto Alegre fez todo o possível para 
evitar esse mal, devido á falta de moeda divisionaria; chegou a fnzer 
Imprimir coupons do tamanho de um centímetro em papel muito fino, 
-par~ que não pudesse circular. Entretanto, a população não tinha moe-
da divisionaria e necessitava de troco; o commercio, principalmente 
o de retalho, não se podia paralyzar, as sua~:~ transacções são ~rma
nentes, são diarias; o que fazed 

A verdade é que não se distribue mo~da divisionaria no paiz. 
No fim de seis ou oito mezes de reclamações constantes, mandam-se 
20, 30, 40, ou 100:000$ de moeda de nickel para algum Estado; mas 
isto não basta, isto não chega e toda esta mooda que entra na circula-
ção alli desapparece logo, voltando fatalmente aqui para o centro; 
por que~ 

Já estive fazendo este calculo. Basta ~:~ommar o_& milhões de pas-
sagens mensaes que se effectuam nas diversas linhas de bonds do Rio 
de Janeiro, para se reconhecer a necessidade de moeda divisionaria 
aqui, em taes proporções que absorvam toda a quantrdade que se acha 
em cir•culação, notando-se que a que se acha espalhada é muito 
pequena e que toda ella ainda assim não chega para as transacções do 
trafego das companhias de bonds do Rio de Janeiro. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO d-á um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS . - O que se sabe é que {) legislador 

deve attender ás necessidades da população. Está trazendo ao conhe-
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cimento do Senado um facto bem, notorio, a difficuldade com que 
luta o paiz pela falta · da moeda divisionaria, porque ahi é que está 
todo o mal. Si não houver esse recurso que condemnamos e continuar 
n falta de moeda de troco, o que acontecerá? V ae se forçar o credito 
e a população terá de viver de credito, de ir comprando aquillo que 
necessita até que as compras attinjam á somma de 200$ ou 500$, por-
c;ue só com estas cedulas grandes é que poderá pagar. (Trocam-se 
a11a1•les.) · · 

Está relatando um facto que se passa na capital do seu Estado 
e do ·qual elle mesmo foi victima. A propria companhia de bonds 
fez esforçoa para evitar que seus coupons corresse·m como moeda. 

O SR. AQUILINO DO .ÂMARAL - E V. Ex. acredita nisso? 
O SR. RAMIR.O BARCELLOS - Sem duvida, porque a companhia 

empregou esforços para isso. 
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Si ella emittia justamente para 

ISSO. 
O SR. RAMIR.O BARCELLOS - Não emittia; o que se dava sim-

plesmente era o seguinte: o ·conductor tinha de cobrar as passagens 
e o passageiro dava uma cedula de 500 réis, 1$ ou 2$ e pedia o troco. 
O conductor não tinha troco para dar, de modo que nem podia cobrar 
a passagem, nem tinha troco para dar, nem podia deixar o passa-
geiro transitar de graça ... 

O SR. AQUILINO DO AMARAL __..., A emissão facilitava isto. 
O SR. fuMIR.o BARCELLOs - Mas de que meio podia lançar mão 

a companhia? havia de suspender o serviço? havia de transportar de 
graça? não havia moeda divisioilaria ... 

O SR. AQUILINO Do AMARAL - Uma doce violencia. 
O SR. R.1111URO B.u.cELLOS - Não foi uma doce violencia. 

V. Ex. attenda . A companhia fez o .seguinte : 
Mandou fazer pequenos cadernos com 10 passagens, devendo ser 

recebidos nbs bonds coupons destacados destes cadernos, na presença 
do conductor, evitando tambem assim as fraudes que os conductores 
praticavam. !fas a falta de moeda divisionaria era tanta que não foi 
possível observar isto, que a companhia poz em pratioa de accôrdo 
com a autoridade, mesmo para evitar a circulação, porque os pas-
sageiros reclamavam a inutilização dos coupons, contra entrega delles, 
dizendl} que precisavam pagar ao barbeiro, ao verdoleiro, ao com-
merciante a retalho, e si ficassem sem o coupon não tinham com que 
fazer esses pagamentos. 

Os honrados Senadores lembr"Rram ha pouco em aparte que já 
existe lei, a de 1893, prohibindo as emissões particulares, lei inappli-· 
cavei, como será esta, ·como serão todas que não consultarem ou 
antes contrariarem as necessidades da população. 

Está garantindo .ao Senado uma verdade, expondo o lado pratico 
d!i questão e todos sabem qual foi ·a sua origem. 

Desde que o -direito da emissão passou aos bancos, estes atten-
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deram á grande v.antagem que ha de emittir cedulas grandes, porque a 
fabricação de notas importa em muito dinheiro; por exemplo, uma de 
500 réis custa quasi que metade de seu valor representativo. .Por-
tanto, não valia a pena aos bancos imprimir notas de pequeno valor. 

Eis a origem do mal e o legislador não póde deixar de tornai-a 
em cansideração, para não · impôr á população um castigo por culpa 
que ella não commetteu. Está certo de que esta lei será lettra morta, 

. como foi a de 1893, porque o mal foi essa desapparição da moeda 
divisionaria, das pequenas cedulas. 

Logo, o erro foi de todos que concorreram par.a esse enorme in-
conveniente; todo o mundo claudicou e o projecto não repara este 
erro, porque não inclue uma só providencia para que haja moeda, 
divisionaria. 

E quando um crime é de tal proporção e tão grande é o numero 
de criminosos, a sociedade inteira será criminosa, não se póde cas-
_tigal-a; a lei fica lettra morta, não será applicada; e a autoridade 
ha de ser a primeira a claudicar. 

E' este o facto .em si, para o qual chamo a attenção do Senado. 
Quanto á emissão de títulos pelos Estados e Municipalidades, 

dirá que ha um grande mal neste paiz, relativamente á circulação 
de valores; é que o paiz está habituado a só fazer as suas transacções 
por intermedio da moeda, quer seja a que tem, isto é, a fiduciaria, 
quer seja a moeda legitima . 

E' este um habito adquirido neste paiz. Póde-se dizer que tres 
quartas partes das operações commerciaes se poderiam fazer por 
'meio de cheques, como se faz em toda a parte da Europa. Aqui o 
cheque não pa·ssa da mão do individuo que o recebe, quando podia 
passar por 30 ou 40 mãos, como se faz na Europa. 

Por exemplo: não ha cidade mais populosa do que Londres, que 
tem cinco milhões de habitantes; entretanto não ha cidade que tenha 
menos moeda circulante do que Londres. 
· Aqui, porém, não ha essé habito. 

Além diSISo seria mesmo impossível, fóra daqui, taes são as dis-
tancias que separam os diversos nucleos de população. E' preciso 
que haja moeda. 

. Que vamos, pois, fazer~ Tornar radical um mal que nós reco-
nhecemos• isto é, impedir títulos ao polj;ador~ 

O SR. LEITE E 0ITICIC.A - Pelo poder publico. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Pelo poder publico, mas não ha, 

principalmente no Brazil, títulos mais valiosos do que os títulos do 
poder publico. 

O SR. LEITE E 0ITICIC.A - A's vezes elle deprecia o titulo legal. 
O SR. R.AMIRO BARcELLOs ....., Em questão de credito, <> legislador 

não tem direito de proteger o credito do Thesouro mais do que o 
credito particular. · 

O SR. LEITE E OrriOICA - Considero os títulos do Est4do muito 
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peores que · os particulares, porque a quelles teem a força do poder 
publico que os emitte . ( Trocam-s.e outros apar&s.) 

O SR. fuMmo BARCELLOS - O nobre Senador por Alagôas está 
laborando em um equivoco ' manifesto. 

Os Estados não teem força para fazer cotar os seus títulos. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Não é cotal-Qs, é fazel-os circular 

como moeda. 
O SR. RAMmo BARCELLOS - Como moeda, não; como papel de 

credito. · · 
O SR. LEITE E .OITICICA- O que a lei pretende é isto . 
O SR. RAMIRO BARCELLOS -, O nobre Senador está confundido. 
A11 lettras hypothecarias, as apolices do Governo; os bonu-s, como 

Ja tivemos; as apolices municipaes, são títulos de credito; não são -
moeda. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Não é disso que se tràta . 
O .SR. RAMIRO BARCELLOS - O artigo diz que os Estados e mu-

nicipalidades não poderão emittir titulos ao portador. 
O SR. LEI.TE E 0ITICICA - Não, senhor; a phrase é outra : -

Não poderão circular. 
O SR. fuMmo BARcELLOS --, Si não são emittidos, não podem 

circular. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Como moeda, não. 
O SR. RAMmo BARCELLOS __, Nunca são como moeda, são como 

títulos de renda. 
O SR. LEITE E OrTICICA - Oh! Títulos de 500 réis são titulos 

de renda~ . 
O SR. RAMmo BARCELLOS - Si O nobre Senador ·diz que o titulD 

é emittido como moeda; é titulo sem juro; e, desde que as apolices 
sejam emittidas com juros, já não são moeda. 

PDrtanto, a lei não serve para nada. 
No seu Estado, o Congresso autoriza, por exemplo• o lançamento 

de um emprestimo, com títulos ao portador; faz-se D emprestimo, 
declarando as condições. Como, porém• impedir que os títulos cir-
culem~ A' sombra de que lei~ Não é possível; o titulo ha de circular 
no valor do credito do Estado. 

' O Estado dá-lhe o credito, sómente pelo seu bom comportamento 
e cumprimento de .seus deveres; mas, realmente, quem lhe dá o ver-
dadeiro credito é a população que o recebe. 

Na sociedade, a tendencia geral é para facilitar a circulação 
deste papel de credito, para facilitar as transacções. 

Voltar~ porém, ás theorias velhas de que as apolices -só serão 
nominaes, é difficultar a circulação do credito, e · esta circulação 
vale muito mais do que a circulação da moeda, porque 99 °j0 das 
operações que se fazem no mundo, é sobre o credito e não sobre moeda 
sonante . . 



-113-

Tudo que aeja difficultar a · circulação do credito é voltar aos 
tempos primitivos. 

Si os nobres Senadores· querem fazer uma lei perfeita, não fallem 
em títulos ao portador ou nominaes; limitem-se ao minimo e terão 
o mesmo resultado, dizendo: Os títulos de credito das municipali-
dades ou dos Estados não poderão ser emittidos em valor menor de 
tanto .. 

Quanto ao resto• tanto a lei de 1870 como esta ou como todas 
as outras que fizermos, todas ellas serão ' completamente burladas, 
desde que haja necessidade de trocos. 

V ae contar como a cousa se faz, porque o orador mesmo já a faz. 
Tendo um estabelecimento industrial no Rio Grande do Sul, 

tinha necessidade de pagar a féria aos sabbados. Tinha . dinheiro, 
mas em notas grandes, e não havia meios de pagar aos trabalhadores 
aquillo que lhes era devido como resultado do seu trabalho. Fazia 
todos os esforços para obter moeda divisionaria, mas não era pos-
sível. 

Pois bem, vae dizer q que fez: foi entender-se com os vendeiros 
da visinhança e lhes disse : 

"'Senhores, meus trabalhadores fornecem-se dos generos de que 
carecem em vossas casas; eu não tenho troco para pagar-lhes os ho-
norarios, só tenho notas grandes; mas faço uma c ousa: pagarei a 
meus trabalhadores em vales, elles vos pagarão com estes, e eu afinal 
pagal~os-hei todos." 

"Mas a lei não permitte, me responderam; não permitte, bem o 
seu, disse-lhes eu, mas eu não declaro quantia nos vales. " 

E assim, continúa o orador, os vales eram passados do seguinte 
modo: vale este até a importai:J.cia de tanto, em assucar• em farinha, 
em pão, etc., eram vales sobre a mercadoria. 

Isto a lei não preveniu, nem podia prevenir. Está, portanto, a 
-lei completamente burlada, e ha de sel-o. A lei não vale nada, si 
não se tomar .a providencia de fornecer ao paiz aquillo que elle ne-
cessita em sua vida diaria, em questão de moeda de troco. 

Vota contra o art. 1°, que está discutindo, porque elle limita ao 
Estado e á municipalidade o seu . credito. 

Isto é inconstitucional. Não encontra nenhum dos Srs. Sena~ 
dores na Constituição e nas suas attribuições de legisladores esta de 
limitar o credito de quem quer que seja, porque é faCil de compre-
hender-se; é muito mais facil lançar um emprestímo sob titulo ao 
portador, do que sob titulo nominativo. 

Isto observa-se todos os dias. 
Ora, impeqir que o Estado ou a municipalidade use desta facili-

dade do credito é limitar as operações de credito, é limitar seu pro-
prio credito, e não se tem esse direito. 

E' preciso, pois, emend·ar o att. 1° si se quizer f a1:er lei ; e então 
·' 
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não vê outro meio si não o lembrado pelo nobre Senador por Minas 
- limitar o valor do mínimo dos títulos emittidos. 

Mas não queiram obrigar a que sejam títulos nominativos; li-
mitem o valor do titulo, porque ninguem póde suppôr que uma mu-
nicipalidade tenha neces-sidade de fazer um emprestimo de 100$ ou 
150$; será sempre de 200$ para cima; pois limite~se a 200$, a 400$ 
ou 500$000. 

Ahi, o Senado está no seu direito; não limitamos o credito, fa-
cilitamos a operação. 

Não foi propriamente só para justificar o .seu voto contra o 
artigo tal e qual está, que pediu a palavra; foi para chamar a at-
tenção do Governo, do Poder Executivo, que póde em qualquer occa-
sião, independente de leiJ independente de autorização do Congresso, 
fornecer ao paiz toda a moeda divisionaria de que elle tem necessi-
dade, porque basta que elle recolha uns tantos milhares de contos em 
notas grandes e os substitua em uns tantos milhares de troco miúdo, 
não em papel, mas em moeda metallica que não se rasga ... 

O SR. FELICIANO PENN A -.., Nessa parte V. Ex. não tem razão; 
a moeda metallica desapparece immediatamente. 

O SR. RAMmo BARCELLOS - Já disse porque desappareoe. Pen-
iam os nobres Senadores, pensa alguem que esse dinheiro vae para o 
estrangeiro vendido como metal? Não; uma moeda de 200 réis de 
nickel não tem valor real de mais de 80 réis. 

O SR. FELICIA.No PENNA - Com o panico espalhado pelo nobre 
Senador de Alagôas quanto á fallencia da Republica, os matutos 
do interior estão armazenando todo o nickel que obteem. 

O SR. fu:Mmo BARCELLOS - O maior consumidor de moeda di-
visionaria é o centro, é o Rio de J -aneiro, é esta cidade de quasi um 
milhão de habitantes, onde não se anda a pé, onde ha bonds para 
toda a parte; é isto que nos faz recolher todo o nickel que para o 
interior se manda . Mas,. si se mandar nickel em quantidade suffi-
ciente, já não acontecerá isto. -

O meio, portanto, é este: é o Governo mandar faz~r todos os 
annos grande quantidade de moedas de nickel. 

O SR. FELICIA.NO PENNA dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - A prata está muito barata, junte-

se mais liga; a moeda divisionaria é apena-s um symbolo, não tem 
valor nenhum intrínseco . Façam moedas de prata de 200 réis, de 
500 réis, como já tivemos. 

Assim, pois, aproveitando-se da discussão para justificar seu 
voto, aproveita tambem da opportunidade para chamar a attençã'o do 
Governo para este ponto . . 

E tem prazer em referir-se a elle, porque sabia que o Poder 
Executivo já tinha cogitado disso, na presidencia do Sr. Manoel Vi-
ctorino, de servir o paiz da moeda divisionaria necessaria _para todas 
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as suas transacções, e fazel-o pela prata, o que era uma boa idéa, por-
que tinhamos nessa .oecasião, um · deposito que dava para isso. 

Vota, pois, contra o projecto, não porque queira que elle caia; 
vota contra o artigo, esperndo que elle seja .modificado, a fim de 
poéler conquistar o voto que lhe nega na occasião. 

O Sr. Leite e Oi;tii:cica toma parte no debate, porque a questão 
se tornou interessante. 

O illustre representante do Rio Grande do Sul collocou a ques-
tão em um pé que precisa de maior desenvolvimento quanto a ques-
tão mais séria, de maior gravidade tem no momento a Republica. 

E' verdade que foi a falta de moeda divisionaria que trouxe a 
emissão de titulos particulares, mas o negocio tornou-se bom e o 
abuso veiu logo e para evitar que o abuso .se estendesse mais, veiu 
a lei de 15 de setembro de 1893, que infelizmente de nada serviu. 

Veiu depois do particular o Estado e em seguida a Municipali-
dade. Lembra-se que denunciou o facto, apresentando no Senado 
amostras de titulos emittidos pelo seu Estado do valor de 100 e 200 
e 500 réis, quantia insignificante; impossivel de ser paga, evidente-
mente promessa falsa de pagamento de juros. 

Os titulos emittidos pelos particulares contra obrigação de res-
gate por elles, nunca o particular é obrigado a recebei-os em paga-
mento, mas no dia em que houver prohibição da circulação o parti-
cular é obrigado a resgatar o seu titulo, mas não impõe, nem póde 
impôr. 

O orador julga mais grave a emissão feita pelos Estados, porque 
os titulo.s dos Estados e das Municipalidades ·são emittidos impondo 
a obrigação de recebimento; os funccionarios teem a obrigação de os 
receber em pagamento de seus ordenados; e taes titulos, por isso, 
se impõem como moeda na circulação. 

No seu Estado o Thesouro, que os emittiu, recuzou-se a recebei-os 
em pagamento de impostos, e a substituir os dilacerados. 

Julga inconstitucional essa emissão de moeda fiduciaria preju-
dicando a moed'a legal; essa emi·ssão, que atira na circulação uma 
massa de papel, a cujo resgate o Estado . se não · obriga. 

O projecto tem o defeito de permittir ess•a emissão, prohibindo · 
a circulação o que é impossivel conseguir-se. · 

Explica o orador como tae~ titulos não podem ser considerado.s 
apolices, nem titulos de renda; e como não comprehende que se possa 
receber o juro insignificante de coupon8 do valor minimo de 100 réis 
que circulam no seu Estado. . ' 

Entende que .se deve prohibir tanto a emissão como a circulação 
de taes titulos, emittidos pelos Estados, porqu esão inconstitucionaes; 
são destinados •R ter circulação como moeda, e só a União legisla 
sobre moeda. Nem mesmo ha neCessidade de lei para impedir-se tal 
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em.Issao, desde que taes titulos não podem ser considerados tí tulos de 
renda, por causa do seu valor insignificante. . 

Reservando-se o direito de discutir mais largamente o projecto 
na aa discussão vae mandar á Mesa uma emenda limitando ó valor 
mínimo de taes títulos. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda: 

"Ao art. 1. o Accrescente-se no final, as palavras de valor in-
ferior a 200$000. 

Emenda Sala das sessõe·s, em 22 de outubro de 1898. · 
-Leite e Oiticic'a. 

O Sr. Severino Viei.ra ---. Sr. Presidente, venho apenas' oppôr 
ligeiras considerações em resposta ás produzidas pelos nobres Sena-
dores que me precederam na tribuna. 

A~ primeira vista, parecia que realmente eram procedentes os 
argumentos adduzidos pelo illustre Senador pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, vendo no projecto uma limitação ao uso do credito 
pelos Estados e pelas municipalidades. _ 

Entretanto, esta arguição não tem razão de ser. O projecto offe-
recido á Camara dos Deputados por um illustre representante da 
Bahia naquella Casa do Congresso é verdadeiro titulo dos mereci-
mentos daquelle eminente cidadão, si já não o recommendassem tantas 
outras provas de seus talentos e da sua erudição. (Apoiados.) 

O projecto, Sr. Presidente~ que se discute escapa inteiramente 
á pecha que lhe lançou o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 
O projecto não limita absolutamente o uso do credito, por parte dos 
poderflS publicas dos Estados e das municipali~ades. 

O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Apoiado. 
O SR . SEvERINO VIEIRA - Tambem não procedem as considera-

ções feitas a respeito pelo illustre Senador pelo Estado de Minas 
Geraes, porque o projecto não fere em cousa ·alguma, não attinge 
criminalmente os representantes dos Estados e das municipalidades. 
O projecto é destinado a impedir simplesmente as transacções em 
que se empreguem titulo-a de credito dos Estados e das Municipali-
dades eomo instrumentos de pagamento; não attinge em cousa alguma 
os emiBsores desseB títulos. 

O SR. RAMmo BARCELLOS - Isto não é uma limitação do ere-
dito? 

O SR. SEVERINo VIEIRA - Não é. 
O SR. RAMIRO BARcELLOs - Com letras particulares pódem-se 

fazer transacções. 
O SR. SEVERINO VIEIRA ---, Póde-se vender qualquer desses ti-

tul<?s; mas o que express~~;mente se prohibe é que o titulo seja empre-
gado como moeda, como mst:r'wnento . d~ pagamento de generos ou de 

' 



qualquer mercadoria·. (Apat~·~eJ entre os S1·s. R'amiro BOJT'oell.os e B. 
de Mendonça Sobrinho.) 

Sr. Presidente, para responder ao honrado Senador, ponderarei 
que o titulo ao portador, como o titulo nominativo, podem desem-
penhar funcções de moeda; mas é preciso que essa funcção seja des-
empenhada ou empregada conscientemente por aquelle que o dá e pelo 
que o recebe . . 

O que se procura evitar neste projecto é a exploração da cre-
dulidade do pobre, do ignorante, do homem do povo, que recebe esse 
titulo como verdadeira moeda, sem saber qual a sua significação. 

o s~. RAMIRO BARCELLOS - Isto é, vae-se castigar o povo pelos 
erros e pelos abusos do Governo, que não lhe dá moeda divi·sionaria. 

O SR. SEVERINO VIEIRA -Não é tanto assim, perdôe-me V. Ex. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS dá outro aparte . 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Sr. Presidente, o honrado Senador 

pelo Rio Grande do Sul está agom manifestando opposição mais 
radical do que a principio declarara fazer ao projecto. 

S. Ex. chegou a admittir o projecto com a restricção que fez o 
honrado Senador por Alagôas. 

Si o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul chegar a limitar 
terminantemente por este prooosso, que aliás póde encontrar difficul-
dade constitucional, e realmente encontra · essa difficuldade, por que 
razão ha de repellir que• se chegue ao mesmo resultado, por meios que 
não offendem a Constituição, ou por outra, por meios que estão per-
feitamente á sombra do dispositivo constitucional? 

O SR. RA.Mmo BARCELLOS - O unico é o que indiquei; voltarei 
á discussão. · 

O .SR. SEVERINO VIEIRA - Parece que a discussão tende a elu-
cidar a questão. 

Quem fôr com maço dessas apolices de 5, 10 ou 100 réis vender 
ou traspassar não póde ser considerado como infractor da disposição 
da lei; incontestavelmente, infringe essa disposição quell_!. fôr pagar 
uma conta e der um ou dous, ou tres vales desses em pagamento, 
como si moeda fossem. . 

O SR. RAMmo BARCELLOs - Si o individuo quizer receber, não 
ha lei que o possa prohibir. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - O nobre Senador comprehende que 
não é possível chegar-se a um resultado completo de&de. que haja 
connivencia ou condescendencia de quem recebe. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não é connivencia. nem condescen-
d'encia; é pelo motivo de não haver dinheiro divisionario; não ha com 
que fazer trocos. ' · 
· O ·sR . .SEVERINO VIEIRA - A discussão provocada pelo nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul veiu suggerir um alvitre que tal-
vez . .se pQssa adoptar como um addittivo ás disposições deste projecto. 

Entre as causas que contribuem para a ausencia da moed•a di-
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v1sionaria, influem poderosamente as condições em que é actualmente 
cunhada a nossa moeda. 

E' hoje uma necessidade alterar o padrão da moeda divisiona-
ria; e o discurso do nobre Senador suggeriu-me um alvitre, que offe-
rerecei opportunamente. 

O Sx. R.A.MIRO BARCELLOS dá um aparte. . 
O SR. SEVERINO VIEmA - Por isso mesmo, entendo que o art. 1° 

do projecto não deve absolutamente ser modificado. 
O Sx. R.A.Mmo BARCELLOS - Deve. Voltarei á discussão: e si elle 

não fôr modificado, votarei contra o projecto. 
O SR. SEVERINO VIErnA - Não deve ser modificado,. porque en-

tão irá ferir a Constituição. 
O SR. R.A.Mma BARcELLOS - V ai ferir os direitos dos Estados. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Não vae; o que vai ferir os .direitos 

dos Estaqps é a limitação do quantum dos seus cred'itos. (Trocam-se 
varios apartes.) 

E' o proprio p.rojecto quem diz: 
"Art. 1.0 Não poderão ser recebidos como moeda ou nesta quali~ 

dade circular no paiz quaesquer títulos de credito ao portador ou 
com o nome deste em branco, que forem emittídos pelos Governos 
dos Estados ou dos municípios, sejam taes títulos apolices ou outros 
de denominação differen te." (A partes.) 

Quando a lei não tenha outra vantagem, tem esta de ser um 
meio de despertar a ignorancia da população sobre a natureza e al-
c·ance desses títulos ... 

O SR. RAMIRO BARCELLd\3 - E' uma lei que será lettra morta. 
O SR. SEVERINO VmmA - O projecto tem, pelo menos, o effeito 

pratico ... 
O Sx. B. DE ME'NnoNJçA SoBRINHO - Então a lei sobre moeda 

falsa é lettra mortaª 
O SR. SEVERINc.J. VIEIRA - ... de iniciar, na noção destas causas, 

a população ignorante. 
Tambem não procedem as considerações feitas pelo honrado Se-

nador pe·lb Estado de Minas quanto á competencia da Justiça Fe-
deral para conlrecer dos delictos definidos nesta lei. 

A theoria dos poderes implicitoe que está expressamen.te eonsa-
grllidll no art. 65 da nossa Coil!!tituição, já. foi por assim idizer placi-
tada pelo voto das duas Casas d'O Congresso, e eu me abstenho de alon-
gar-me nestas considerações, aguardando a ga discussão para discutir 
a materia~ si o nobre Senador pelo Estado de Minas insistir nos seus 
argumentos. 

Nin~em mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em discussão, que se encerra 19em debate, o art. ~o. 
Segue-se em discussão o art. 3°. 
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O Sr. ·Ramiro Barcell01s diz que os oradores que o precederam 
na tribuna, procurand'O d.efender as bases do projecto em discussão, 
~ais lhe accentuaram o receio de que pouco e pouco se procura tirar 
aos E stados e ás municipalidades a faculdade de fazerem opera-
ções de credito conforme as suas conveniencias economicas. Na Con-
stituição não encontra essa attribuição do Congresso, de limitar os 
direitos autonomicos dos Estados e das m:unicipalidadres. 

Dizem os defensores do projecto que este não prohibe a emis-
eão de titulus ao portad'Or,- mas ·a circulação desses tiltulos como 
moeda. Desde, porém, que se impede a circulação, impede-se a emis-
são desses títulos. Com effeito, nem um juiz, nem uma repartição 
poderá acceitar esses títulos como moeda corrente em pagamento, 
mas qualquer particular póde recebei-os livremente de outrem · em 
trocl). de utilidade ou de serviços. 

Essa operação póde realizar-se uma e immensas vezes rem que 
a lei· que se discute o impeça. O recebimento facultativo desses títulos 
nunca poderá ser impedido pela justiça publica. 

Asaim o pro jacto não tem razão dre ser. · 
Nasceu de abusos, por sua vez oriundos de uma necessidade. Si 

o Governo geral, como lhe cumpre, supprimisse essa necessidade, for-
necendo aos Estados a moeda divisionaria de que absolutamente ca-
recem para as suas transacções, o abuso não se daria, desappareceria. 

Vota <lontra o projecto e espera que o Senado, cqnhecendo as 
necessidades do povo, não o converta em lei. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se á discus&ão . 
.Segue-se em discussão, que se encerra sem debate, o art. 4°. 
&gue-se em discussão, que se encerra sem debate, a emenda ad-

ditiv:a offerecida pela Commissão de Constituição, Poderes e Diplo-
macia. 

Fica a votação adiada por falta de quorum. 

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO 

Y otação em 2a. discussão da proposição da C amara dos Deputados, 
n. 44, de 1898, prahibindo que sejam recebidos como moeda, ou nesta 

· qualidade circulem no paiz, quaesquer títulos de 
Votação credito ao portador ou com o nome deste em bran-

co, que forem emittidos pelos Governos d~s Es-
tad'Os ou dos municípios, sejam apo1ices ou outros de denominação dif-
ferente. 

Posto a votos, é approvado o art. 1 o .da proposição, salvo a emen-
da do Sr. Leite e Oiticica. 
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· Posta a votos, é approvada a emenda assim concebida: 
1 "Ao art. 1° accrescente-se no final as palavras": de val.or inferior 
a duzentos rnjl réis (200$000) . . 

Postos a votos, são sucoossivamente approvados os arts. 2°, 3° e 4°. 
Posta a votos, é approvada a emenda da, Commissão de Consti-

tuição, Poderes e Diplomacia, assim concebida·: . · 
"Art. O parecer e julgamento destes crimes serão regulados pelas 

mesmas· disposições que regem os crimes de moeda falsa." 
E' . a ·proposição, assim emendada, adoptada para passar a 3" 

discusSão. 
Votação em 2a discussão da proposição da mesma C amara, D.. 23~ 

de 1898, autorizando o · Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o necessario credito para pagamento, no presente e:x:eTcicio, 
das gratificações fixadas na tabella que acompanha a lei n. 232, de 
'{ de dezembro de 1894, para o pessoal que compõe os estados-maio-
res do Ministro da Guerra, do ·Ajudante-General e do Quartel-Mestre-
General. · · · 

Posto a votos, é approvado o .artigo unico. da proposição. 
E' a · proposição adoptada para passar a 3" discussão. 

Na sessão de 9 de N~vembro é encerrada, se~ debate, a 3" dis-
cussão do projecto. 

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

Votação em 3a discussão da proposição da Camara dos Depu-
tados, n. 44, de 1898, prohibindo que sejam recebidos como moeda 

ou nesta qualidade circulem, no paiz, quaesquer 
VotafáO títulos de credito ao portador ou com o nome 

deste em branco, que forem emittidos pelos Go-
vernos dos Estados ou dos municípios, sejam apolices ou outros de 
denominação differente. 

E' annunciada a votação. 

O Sr. Moraes Barros (pela ordem) - Sr. Presidente, o arti-
go 150 de Regimento da Casa permitte requerer que um projecto que 
esteja em 3" discussão seja remettido a alguma das commissões, para 
ser novamente estudado; e este projecto no meu fraco entender está 
nes§as condições; não póde s~r approvado assim como está; pre~isa 
indispensavelmente de uma emenda, uma só, mas emenda que é Im-
prescindível para. tornai-o viavel, para tornai-o toleravel. 
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Desde que tenho de. justificar o requerimento, não tenho remedio 
sinão discutir o projecto mesmo. 

o SR. PRESIDENTE - v._ Ex. l)Óde justificar o adiamento. 
O SR. MoRAES BARROS- Vou justificai-o .... 
O SR. LEITE E 0J.TICICA - Nem isto póde, pelo Regimento. 
O SR. MoRAEs BARR<1s . , . pedindo que o projecto volte á Com-

missão de Legislação e Justiça. 
O SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Si está em discussão o pro-

jecto, peço a palavra. ' . · 
O SR. MoRAES BARROS- Antes da votação depois de encerrada a 

discu'ssão, pelo Regi~ento, l)ódé-se apresentar um requeri~~nto como 
o que vou offerece;r. . . 

O SR. VICENTE Lc~o - O Regimento permitte. 
O SR. LEITE E 0 ITICICA - Chamo a attenção do Sr. Presidente 

p_!lra o Regimento. ' · 
O SR. MoRAEs BARROS __: O Regimento não · póde ser absurdo. 

Desde que autoriza a requerer, ip&o facto ~utoriza .a fundamentar o 
:requerimento: . ; · 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Peço a palavra. 
O SR. M<1RAEs BARRos . . . e é isto que vou fazer~ 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Estes requerimentos ~ão teem dis-

éussão. 
O SR. :MoRAES BARROS - Elles necessitam ser fundamentados, 

~ é o que vou fazer. . 
O SR. LEITE E 0ITICICA - V. Ex. perdeu a occasião de funda-

mental-o, que era durante a 3a discussão. O que o regimento permitte 
é que se reproduza o requerimento do adiamento. 

O SR. MoRAEs -BARROS - · Si eu estivesse presente na 3a discussão, 
não preç:isava requerer agora; mas como o projecto foi encerrado hon-
tem sem que ninguem esperasse. . . · 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Já perdeu a occasião de apresentar o 
reque-rimento. 
1 O SR. MoRAES BARROs - O Regimento da Casa sabe um pouco 
tnais que V. Ex., e peço ao nobre Senador por Alagôas que ouça a 
leitura delle. ( 1'.1"ocam--se vUIT'ios apwrtes.) 

Sr. Presidente, desejo saber se posso fundamentar o meu reque-
rimento. 

O SR. PRESIDENTE _:__ V. Ex. poderá mandar o seu requerimento 
de adiamento, e esse requerimento entrará e-m discussão, si fôr apoiado. 

O SR. MoRAEs BARRos - Mas ·não posso mandal-o á Mesa sem 
dizer algumas palavras justificando-o. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. apresenta o requerimento e, se elle 
entrar em discussão, poderá sustentar as razões delle. 

O SR. MoRAES BARROS - Vou mandar á Mesa. o meu requeri-
mento. 
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Vem . ~ :Mesa e é lido o seguinte requerimento. 
R€queiro que a proposição da Camara n. 44, de 1898, · volte á 

Commissão de Justiça e Legislação. - Moraes 
~querimento Ba?Vos. 

O Sr. Presidente - Vou sujeitar o requerimento a apoiamento. 

O Sr. Leite e Oiticka (pelo, ordem) - Peço a palavra justa:-
mente sobre o apoiamento do re,querimento. 

V. Ex., Sr. Presidente, não póde, pelo Regimento, acceitar esse 
reque·rimento. 

A praxe é outra, e o art. 151 do Regimento é muito claro. 
: Durante a discussão, o orador que está fallando, aprcveitando 
essa occasião, pôde apresentar um requerimento de adiamento. 

Si não ha numero para votar, esse requerimento, na fôrma d~ 
art. 151, fica prejudicado. · 

No dia seguinte, enc~rrada a discussão, reproduz-se o requeri-
mento. 

O artigo é claro (Lê) : 

Como interpretação a este artigo do Regimento, a praxe tem 
sido sempre reproduzir-se o requerimento. 

Nunca, porém, :nesta Casa foi co·stume deixar encerrar"se uma 
discussão, sem debate, e vir no dia 8eguinte um Senador anresentar 
um requerimento de adiamento, que não soffre discussão. , 

O SR. MoRAES BaRROS - Ha precedentes nesse sentido. 
O SR. LEITE E ÚITICIC.A - Devo declarar ao nobre Senador por 

S. Paulo que o ·Regimento sabe mais do que. eu e do que S. Ex. e 
que, quando quizer dar lições de Regimento deve lêl-o com cuidado e 
attender ás pra~es anteriores. Não queira, porém, impôr a opinião 
que quizer, opinião que os outros não acceitam. · 

O S:a:. MoRAES BARROS- V. Ex. é que não me deixou fallar. 
O Sn. LEITE E 0ITICIC.A - Peço a V. Ex. Sr. Presidente, que 

cumpra o Regimento e a~tenda ás praxes que teem sido sempre es-
tas. Não é possível reproduzir um requerimento de adiamento, que 
não foi apresentado na 3a discussão. . 

O Sn. MoRAEs BARROS - Ha precedentes nesse sentido. 

O Sr .. Presidente - Vou ·cumprir o Regimento, como sempre o 
tenho cumprido, segundo o meu modo de vêr. 

Acceitei o requerimento e vou ,sujeital-o a apoiamento. 
E' apoiado e posto em discussão o requerimento. 
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O Sr4 Moraes ~arros '(*) - Sr. Presidente, o projeeto de que 
r.e trata prohibe ... 

O Sx. LEITE E 0ITICICA - Está em discussão o projecto ~ 
O SR. PRESIDENTE - E' a discussão do requerimento. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Requeri":rhento desses não têm dis-

cussão. 
O SR. MoRAES BARROS - O projecto de que se trata prohibe o 

seguinte: (Lê). ' . 
Tem elle, pois, por fim cohibir o enorme abuso, que está sendo 

pratic.~do em diver sos Estadas da União, os quaes se teem julgado 
autorizados a emittir titulos de credito, com o nome de apolices ou 
qualquer outro nome, títulos que circulam como moedas, porque ou 
são títulos ao portador, ou trazem o_ nome do portador em branco. 

Esse abuso tem sido commettido não só pelos governos de alguns 
Estados, como tambem por diversas municipalidades . 

Ora, o projecto tem por fim . cohibir esse abuso, para tornar uma 
verdade pratica · que, em toda a União brasileira, é só o Governo da 
União o unicQ que tem o direito de emittir moeda. 
· Bem; o projecto muito sabiamente não prohibiu . a emissão desses 
títulos. 

O Sn. PREsiDENTE ----.V. Ex. está discutindo o projecto. 
O Sx. MoRAES BARROs - Não tenho outro remedio sinão di&-

cutil-o, para poder justificar a necessidade de um novo exame pela 
Commissão. 

E' esse o abuso que o projecto trata de cohibir; muito sabia-
mente não cohibe a emissão desses títulos de emprestimo. Os Estados 
e as municipalidades podem emittir quantos títulos de emprestimo 
quizerem conforme as suas necessidades; o projecto prohibe a cir-
culação como moed·a, e ahi está em &lu plano direito. 

Bem, vamos vêr o meio por .que o projecto procurou tornar effi-
caz essa prohibição. · 

O SR. LEITE E 0ITICICA - V. Ex. está discutindo o projecto 
depois de encerrado. 

O Sn. MoRAES BARROS - Não tenho outro remedio. 
O Sn . _LEITE E 0ITICICA --, Tem, se o Presidente cumprir o Re-

gímento. 
O Sn. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. MORAES BARROS - O . projecto prohibe esta circulação 

por dons meios : (Lê. ) . . 
Nullidade de pleno direito do acto, em que taes títulos interveem 

como moeda. . . 

(*) Este discurso 111ão .foi revisto pelo orador. 
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.Além disso : (Lê. ) 
Quer dizer, aquelles que empregam Bemelhantes títulos, como 

moeda, uns dando, outros recebendo, ficam sujeitos á . sa:p.cção do 
art. 241 do Codigo Penal. 

O simples facto de um transferir a outro um desses pequenos 
títulos, de 100 réis que seja, fica sujeito á sancção do art. 241. 

Vejamos o que diz este artigo: (Lê.) 
O S:a. LEITE E 0ITICICA- Veja V. Ex., Sr. Presidente, como 

se discute um projecto encerrado ! 
O. S:a. MoRAES BARRos - Tenha paciencia o nobre Senador. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - Hei de protestar emquanto puder; 

hei de reclamar ·a execução do Regimento .; V. Ex. não tem privilegio 
sobre seus collegas. E' um abuso. 

O SR. :MORAES BARROS (com força) - Si V. Ex. quer dirigir 
os trabalhos da Casa, tome a . cadeira da presidencia. 

O SR. LEITE E 0ITICICA (com força) -Tenho o direito de re-
clamar, e hei de fazel-o. 

O SR. MoRAES BARROS - Mas não por esta fórma. 
ü SR. LEITE E 0ITICICA - Não acceito lições suas. 
O SR . MORAEs BARROS - E muito menos eu de V. Ex . 

. O SR. LEITE E 0ITICICA -, V : Ex. não está no seu direito, está 
commettendo um abuso. 

O SR. :Mo_RAES BARROS - Emquanto V. Ex. não fôr Presidente 
da Casa, não póde me dar ordens. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Não dou ordens, reclamo o cumpri-
mento do Regimento. 

O SR. :MORAEf\ BARROS - Port-anto fica estabelecido que, pelo 
projecto, todo aquelle que em uma transacção qualquer transferir a 
outro um desses pequenos títulos por minimo que seja· seu válor, 
ainda que de 100 réis, fica sujeito á sancção do p.rt. 24:1 do Co digo 
Penal, isto é, como passador de moeda falsa, á pe~a de dous .a quatro 
annos de prisão cellular. 

Agora, pergunto: isto é justo, póde ficar assim? 
O SR. LEITE E 0ITICICA - O que V. Ex. está fazendo é que 

não é· justo. V. Ex. está discutindo um projecto encerrado, cousa 
que não é permittida a nenhum Senador. 

O SR. :MORAES BARROS -, Parece que isto não póde de modo 
algum passar, Sr. Presidente; -parece que dar e receber esses peque-
nos títulos emittidos pelos Estados e pelas Camaras Municipaes não 
é o mesmo que dar e receber moeda falsa. 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MoRAEs BARROs - Estamos de ·accôrdo em um ponto: o 

facto precisa ser punido .. A minha questão é quanto ao excesso da 
pena; eu trato de com parar um facto com outro. 

O SR. SEVERINO VmmA- Mas um facto não é tão simples como 
o outro. 
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. O SR. PRESIDENTE - Eu lembro ao nobre Senador que o que 
está em discussão é o requerimento de adiamento . . 

O SR. LEITE E OxTICICA __, O adiamento só póde ser proposto 
quando cabe a vez de faTiar ao Senador. 

· O SR. MoRAES BARROS _, Comparem-se os dous factos . e eu 
desafio que haja um criminalista que diga que um deve ser punido 
tão severamente como o outro; isto é, como a passagem de moeda 
falsa. 

Senhore_s, ao facto da circulação desses pequenos titulos de cre-
dit@ . emittidos pelos Estados e pelas C amaras Municipaes, falta o 
ele~ento ·capital que constitue a essencia ~o crime, que é a violação 
de um dever. · 

O SR. PRESIDENTE ....:.:._ Eu peço ao nobre Senador · que discuta o 
requerimento de adiamento; a discussão do projecto está encerrada. 

· O SR. MoRAEs BARROs - Agora eu tenho obrigação de obede-
cer. (H a dtiversos apartes.) 

Não ha elen:.entos de crime. 
O SR. GoNÇALVES CHAVEs -Não ha a transgressão de uma leiª! 
O SR. MoRAEs BARROS __, Tanto não ha transgressão de lei, que 

agora é que estamos tratando de fazer a lei. 
UM SR. SENADO.& - Mas a pena só é applicada depois da lei 

votada. · 
O SR. MoRAES BARROS - Si VV. E Ex. ouvirem a demonstra-

ção, talvez me acÕmpanhem. ·. 
E' innocente o facto em si de um dar e outro receber uma destas 

pequenas apolices. 
O SR. GoNÇALVEs CHAVES - Cüntra a disposição de lei! Vio-

lando a lei! 
O SR. PRESIDENTE ~ Peço aos Srs. Senadores que mantenham 

a ordem da discussão. · 
O SR. MoRAES BARROS --, Respondendo ao aparte do nobre Se-

nador, tenho a dizer que por ora não existe lei. 
Passar moeda falsa é crime sempre, em toda a parte, ainda que 

não haja lei prohibindo o facto. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - E discutir um projecto depois de 

encerrada a discussão é contra o Regimento. (H 'a muitos apartes J' 

o Sr. P11esidente reclama a attenção, fazendo sroar os tymp'anos.) 
O SR-. MoRAEs BARROS - Não estou tratando de interesse meu: 

quero ver si evito um absurdo neste projecto de lei. ~ 
· Si o Presidente do Senado não conoonte que eu continue, 

eu me sento. , 
O SR. PRESIDENTE - Perdão; V. Ex. terá a bondade de ouvir-

me. Eu desejo, e concorrerei para isto, que os Srs. Senadores se 
exprimam com toda a franqueza; mas, desde que o Regimento pro-
hibe a discussão e os Senadores reclamam o cumprimento do mesmo 
Regimento, eu ~ou obrigado a fazer isto. 



-126-

O SR. MoRAES BARROs -Desde que ha direito de requerer que 
o projecto volte á Commissão, póde-se fundamentar este requeri-
mento. 

Eu trato de fundamentar meu requerimento, mostrando que a 
pena co:inminada no projecto é exorbitante; é excessiva, e para ieso 
eu preciso estabelecer estes principios todos. 

As interrupções que estou soffrendo constituem uma prova da 
necessidade da discussão. 

O SR. LEITE E 0ITICICA ......., Está enganado: as interrupções pro-
vam sómente que V. Ex. está contra a ordem. O art. 148 do Regi-
mento não permitte adiamento sinão durante a discussão. 

O SR. MoRAEs BARROs - V. Ex. permittir-me-ha que eu me 
contente em obedecer ás ordens do Presidente e não ás de V. Ex. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - V. Ex. não obedeceu á ordem do 
Presidente . 

O SR . MoRAEs BARROs - No instante em que o Presidente me 
ordenar, obedeço. 

O SR . LEITE E 0ITICICA - Vou tambem pedir a palavra para 
discutir o projecto. 

O SR. MoRAEs BARROs ......., Póde pedir si quirer. Continúo na 
minha demonstração. 

O facto de transmissão da pequena apolice não póde ser equipa-
rado á passagem de moeda falsa. 

O SR. GoNÇALVES CHAVEs - Por que, si é conveniente equi-
pararª · 

'O SR. MoRAES BARROS - Quem passa a outrem uma nota de 
dez tostões falsa, furta, rouba, escamoteia dez tostões deste outro. 

O SR. GoNÇALVEs CHAVES -. Quem faz circular estes bilhetes 
como moeda ... 

O SR. MORAES BARRos - Peço licença para continuar. 
Quem passa uma ·apolice de dez tostões a outrem, não furta 

deste outro quantia alguma, o acto em si é innoéente. 
O SR. GoNÇALVEs CHAVES - Como innocente?! 
O SR. MoRAES BARROs - Deste facto não resulta mal para nin-

guem .' (Não apoiados. ) 
Vou adiante: a emissão de titulos de credito é um direito in-

dividual. · 
O SR. GoNÇALVEs CHAVES - E a circulação tambem é direito~ 
(Assume a presirlJencia o 8'1'. Joaquim Sarmento.) 1 

O SR. PREsiDEN'fE - Peço licenç~ para observar que o que está 
em discussão é o requerimento; parece que o nobre Senador está 
reabrindo a discussão sobre o projecto, discussão que já está encer-
rada, 

· O SR. MoRAES BARRos - Não posso apresentar o requerimento 
sem primeiro justificai-o. 
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O Sx. PruisroENTB - Na ·justificação do requerimento V. Ex. 
nio póde reabrir discussão já encerrada. 

O Sx. MoBAEB BA:Rxos - Uma vez que V. Ex. me coacta a pa-
lavra, eu vou sentar-me. - . 

O Sx. PB.ESIDKNTE - E' o Regimento que' prohibe reahrir esta 
discussão já encerrada. · 

O Sx. MoRAES BARROs -. . . lamentando ter sido coactado nesta 
demonstração. 

' - Vou apresentar agora um unico argumento. 
Comparemos a emissão feita pelos Estados e pelas Camaras 

:M:unicip&es com a emissão feita por emprezas particulares, como já 
tem havido. · · 

Qual será mais prejudicial~ 
E não digo - mais criminosa - porque criminosa nenhuma 

aellas é. I 

Qual será mais prejudicial: a emissão feita pelos Estados e pelas 
Camaras Municipaes ou a emissão feita pelas emprezas particulares~ 

O SR. LEITE E OrnciCA - E' a emissão feita pelos Est~dos. 
. O SR. MoRAES BARROS - Por certo que as emissões feitas pelas 

emprezas particulares são muito mais irregulares." .. 
O SR. LEITE E ÜITICICA - Está enganado. 
O Sx. MoRAES BARROS-. . . do que as emissões feitas pelos Esta-

dos ou pelas C amaras Municipaes. 
Pois bem, senhores, quereis saber qual -a pena com que é punida 

a circulação da emissão feita pelos particulares~ 
Com simples pena de multa, sem prisão alguma! 
O SR. VICENTB MAcHADO dá um aparte. 
O Sx. MoRAEs BARRos - Para que a disposição seja efficaz é 

preciso que a pena seja justa, sinão ninguem a applicará, e esta 
pena de dous a quatro annos de prisão é despropositada. 

O SR. V ICBNTE MACHADO - V. Ex. acha que a pena é exa-
gerada, não! 

O SR. MoRAES BARRos - Sim, senhores, e é só: estou argumen-
tando contra a exageração da pena, e por isto mostro que quando a 
emissão é feita por emprezas particula'res. a pena é unicamente de 
multa, havendo sómente uma pequena pena de prisão oontra o 
emissor. · ~-n~:~t" 

O Sx. Llu:TE E 0ITICICA - Então, sempre ha uma pequena pena 
de prieão ~ 

O SR. MoRAES BARROS - H a contra o emissor; mas, contra o 
particular que faz circular o titulo, ha siril.plésmente multa. 

Diz a lei de 15 de setembro de 1893, art. 3°: (Lê.) 
A pena de prisão só recahe sobre o emiS-Sor, e a de multa tanto 

recahe sobre o emissor como sobre o portador. 
Ahi está o portador, o que pôz em circulação, aquelle que dá e 
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recebe o titulo, soffre apenas a pena de multa do quadruplo do V·alor 
do titulo e mais nada. 

Comparem a pena comminada para a circulação . dos bilhetes 
particulares, estabelecida pela lei de 1893, pena que é só de multa, 
com a pena estabelecida pelo projecto para os portadores · dos outros 
títulos, pena que é de dons a quatro annos de prisão cellular, e digam-
me se ha proporcionalidade, se ha justiça na penalidade imposta pelo 
projecto. 

O SR. PRESIDENTE - O que está em discussão é o requerimen.to, 
e não o projecto. · 

O SR. MoRAEs BARitos - Eu estou discutindo o requerimento, 
apenas digo que o projecto será inefficaz com esta penalidade, . ao 
passo que será bom si trouxer uma pena razoavel e é o que desejo 
que a Commissão indique. 

O Sr. Leite e Oiticica (*) - Sr. Presidente, quando eu disse 
a V. Ex. que o requerimento de adiamento não podia ser recebido 
pela Mesa, eu pude apenas ler o Regimento, art. 150. · 

A praxe estabelecida sempre foi a que indiquei; quando se faz 
um requerimento· de adiamento e fica prejudicada a votação por 
falta de numero, então póde ser reproduzido na sessão seguinte. 

O SR. VICENTE MAcHADo - Não está nos termos do artigo do 
requerimento. 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Leia-se a disposição do art. 148 que 
prohibe apresentação de requerimento de adiamento sem eer durante 
a discussão. 

Si os Sra. Senadores só pódem propôr o adiamento quando lhe 
couber a vez de fallar, é claro que esse requerimento não póde ser 
&presentado. · 

· A praxe seguida constantemente nesta Casa tem si-lo ·esta. 
' Eu mesmo tenho tido a palavra tolhida na discussão de requeri-

mentos porque não ·os 'fiz na occasião da discussão. 
O honrado Senador por S. Paulo a pretexto de justificar o seu 

requerimento discutiu o projecto. · 
Por · mais que valha a ·opinião do honrado Senador, eu entendo 

que esta discussão não póde continuar desde que está encerrada. 
Limito-me a estas observações protestando contra (I reabrimento 

da discussão . 
Ella está encerrada, não póde continuar. 
Quem não estava presente viu-se privado de apresentar emendas, 

. eomo me aconteceu, entretanto sujeito-me. 
Peço a ·V . Ex. desculpa; apenas quiz dizer o que pensava a 

re~peito. 

( •) Este dis<>urao não to i revisto pelo orador. 
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. O Sr. Vicente ,Machad·o (*) - Sr . Presidente, não venho dis-
cutir o p rojecto, venho fazer algumas considerações no sentido de in-
terpretar a disposição regimental. · 

Quero mesmo crer que a praxe estabelecida no Senado tenha 
sido aquella relatada pelo nobre Senador, mas o que é verdade é que 
pelos arts. 148 e 150 do Eegimento, é perfeitamente cabível o reque-
rimento. Não houve inconstitucionalidade nenhuma. 

Sr. Presidente, o Regimento prohibe a reproducção da discussão, 
mas apezar dessa prohibição, salva a hypothese de ser apresentado um 
requerimento . 

Sr. Presidente, o art. 148 diz : "quando couber a vez de fallar, 
o Senador pedirá a palavra, etc." · 

Sr. Presidente, acho que o requerimento do illustre Senador por 
S. Paulo é perfeitamente acceitavel, é perfeitamente regimental; e 
si alguma duvida pudesse apparecer, si alguma suspeita pudesse 
haver quanto á sua legitimidade regimental, entendo que o Senado 
deve approval-o, porque trata de ni.ateria muito impOitante . .. 

O SR. DoMINGOs VroENTE - Apoiado. 
O SR. VroENTE ::M:ACHADO - . . . que hontem foi encerrada, 

achando-se na Casa muito poucos Senadores. 
O SR. LEITE E OrrrciCA - E então~ Queixem-$0 de si. 
O SR. VICENTE MACHADO -, Bem; $i disto, e não podia ignorar 

que dorm,ientibus non succwrit jus . . . 
O SR. LEITE E 0ITICICA- Logo .. . 
O SR. VroENTE MACHADO ~ Mas foi no fim da sessão, quando 

estava em discussão materia da maior importancia, que esta do pro-· 
jecto n. 44 foi encerrada. 

O SR. DoMINGOs VICENTE- O que não se esperava. 
O SR .. VroENTE .MACHADo - Pouco>l Senadores estavam presen-

tes; só havia numero na Casa para se discutir, porque muitos Se-
nadores estavam trabalhando nas Commissões. O numero só constava 
do livro da porta; no recinto ·oo estavam tres ou quatro Senadores. 
E digo isto porque estive na Casa até a ultima hora. 

Ora, Sr. Presidente, desejaria que V. Ex. que melhor do que 
ninguem pôde informar sobre o facto, me dissesse quaes são os pre-
cedentes, aqui, dentro do Senado, que autorizam a interpretação que 
foi lembrada pelo illustre representante por Alagôas. 

O SR. LEITE E OrTICIOA ---, Todos os dias estão se dando. 
O SR. VICENTE MAcHADo - Posso asségurar ao nobre Senador 

que aqui no · Senado têm-se apresentado requerimentos de adiamento, 
em 3" discussão, sem terem sido offerecidos durante a discussão 
.anterior. 

E para que o nobre Senador possa bem apprehender o facto sem 
poder me contestar absolutamente, recordarei um caso aqui occo'rrido 
o anno passado. 

(*) Este· discur·so não foi revisto pelo orador . 
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Estava na ordem do dia, unicamente em votação, na aa discussão·, 
diversos projectos . . . · 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Em votaçãoª 
O SR. VICENTE :MAcHA.DO - Com a 3" discussão encerrada. 
O SR. LEITE E 0ITICICA - E reabriu~ a discussão1 
O SR. VICENTE MACHADO - Reconheceu-se esta necessidade e 

íoi suggerido o meio de requerer a volta de um projecto naquellas 
condições, á Commissão, porque deste modo a Commissão interpunha 
o seu parecer e reabria-se a discussão. 

O requerimento foi apresentado, portanto, quando a materia ia 
ser votada. 

E' possível que haja precedentes de um e de outro lado. Mas, 
garanto ao honrado Senador que affirmo uma verdade, lembrando o 
facto que se deu aqui. · 

O requerimento do honrado Senador por S. Paulo está de ac-
côrdo com este precedente' e conforma-se com a disposição do art. 150 
do Regimento. 

E é de toda a necessidade que o projecto volte á Commissão, 
para que o Senado decida · afinal com ínteiro conhecimento de r a usa 
esta questão, que é da maior importancia. . 

O SR. MoRAES BARROS -Até quando se trata da redacção, póde-
se requerer que um projecto volte á Commissão. 

O SR. LRITE E 0ITICICA. - lfas isto é na discussão da redacção. 
O que se quer fazer agora é um precedente perigoso. Assim não ha-
verá mais discussões encerradas. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerr.a-se a discussão. 
Annunciada a votação e verificando-se não haver mais numero 

para votar, proéede-se á chamada dos Srs. Senadores, que compa-
receram á _sessão e deixam de responder os Sra. Henrique Coutinho, 
Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, Bezerril Fontenelle, Pedro 
Velho, Jorre Bernardo, Alvaro Machado, Abdon Milanez, 'Almeida 
Barreto, Rosa Junior, Thomaz Delfino, A. Ázeredo e Pinheiro Ma-
chado. (13) 

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

Votação em 3a discussão da· proposição n. 44 prohibindo que 
sejam recebidos como moeda, ou nesta qualidade ·circulem no paiz, 
quaesquer títulos de credito ao portador ou com o nome deste em 
branco que forem emittidos pelos Governos dos Estados ou dos mu-
nicipids, sejam apolices ou outros de denominação differente. 

O Sr. Moraes Barros (pela ord-em) Sr. Presidente, tendo 
sido prejudicado o requerimento que apresentei para que o projecto 
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voltasse á Commissão de Legislação e Justiça, renovo agora esse re-
querimento, afim de ficar proporcionada .a pena comminada no 
art. 2° do projeto. 

Não ha inconveniente em ir á Commissão porque ha uma emen-
da apresentada por esta que diz respeito ao proces9o e convém muito 
ser approvada. 

A pena comminada no art. 2° é tão exaggerada que . inutilisa o 
projecto. 

E' uma exorbitancia, e, tomo a liberdade de dizer, é um verda-
deiro disparate . 

E' lido, apoiado, posto em discussão, que se encerra sem debate 
o seguinte requerimento : 

Requeiro que a proposúção da C amara n. 44, de 1898, volte á 
Commissão de Justiça e Legislação para dizer 

f?equerimenio s10bre a proporcionalidade da pena comminada 
no art. 2°. 

Em 11 de novembro de 1898.-Moraes Barros. 
Posto a votos é rejeitado ú requerimento. 

O Sr. Presi.dente annuncia a votação em 1° lagar das emendas 
approvadas em 2a discussão á proposição. 

O Sr. Severi,no Vieira (pela ordem) - Sr. Presidente, vou 
fazer uma reclamação siÓmente por amor aos precedentes da Casa. 

Parece-me que não ha razão para a votação das emendas em 
primeiro lagar. 

Isto só se tem feito aqui na votação dos projectos de orçamento. 
O que se faz agora é uma verdadeira innovação, sem fundamento 

nos precedentes do Senado. 
Peço a Y . Ex., portanto, que antes ·de resolver sobre esrte ponto, 

consulte os precedentes da Casa neste sentido e desafio aos meus 
illustres collegas que me mostrem um só caso em que se tenha pro-
cedido deste modo. 

O Sr. Presidente --, Eu já disse que não entendo o Regimento 
pelo. modo porque o tem sido até agora, mas não me acho habilitado 
a renovar os precedentes da Casa. 

O Sr. Lei.te e Oitildca (pela ordJem) - Sr. Presidente, o nobre 
Senador pela Bahia tem razão em parte. 

Quando se trata de projecto do Senado, as emendas são incor-
poradas ao projecto. 

MasJ, quando se trata de projecto vind·o da Camara, as emendas 
são destacadas, não podem ser incorporadas. 

Apresentadas as emendas ellas teem de passar por duas dis-
cuSilões. 
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Não é possível que ellas sejam destacadas do projecto. 
Apresentadas as emendas ao projecto da Camara estas são ap· 

provadas em 2a discussão e passam á sa. 
Si a emenda importa em uma correcção ao projecto, votada em 

3a discussão o projecto, vindo da Camara, o Senad{) terá dado o seu 
voto aQ projecto ou á. emenda? 

E' preciso votar-se o projecto e a emenda; julgo que a pratica 
é boa. 

O Sr. Presi-dente - Já declarei que não entendo o Regimento 
como se tem entendido até hoje, inas não me acho .habilitado a re-
formar os precedentes da Casa. 

O SR. LEITE E OrTICICA - Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE - Eu não poria, por mim, duas vezes em 

votação· as ' emendas porque ellas deviam estar incorporadas ao pro-
jecto; mas os precedentes da . Casa mandam sujei tal-as agora á vo-
tação. . . . . 

O S:a. VICENTE MAcHADo --. As já approvadas em 2a discussão? 
O SR. PREsiDENTE - Sim, senhor ; sãQ os precedenteS! da Casa. 
O SR.. GOMES DE CASTRO - E sempre foi assim. .. 
O S:a. VrcENTE MAcHADo - Podem ser estes os precedentes, 

mas não se firmam llQ Regimento, porque as emendas approvadaa 
devem ficar incorporada~ ao projecto. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submetter a votos as emendas já ·ap-
provadas em 2a discussãQ. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Leite e Oiticica. 
Ao art. 1. o Accrescente-se no final ast palavras: "de valor in-

ferior a duzentos mil réis (200$000)." 
E' approvada a emenda da ÜQmmissão de Constituição, Poderes 

e Diplomacia, assim concebida : 
Art. O processo e julgamento destes crimest serãQ regulados 

pelas mesmas disposições que regem os crimes de moeda falsa. 
E' a proposição, asiSÍm emendada, approvada em 3a discussão e, 

sendo adoptada, vae ser devQlvida á Camara . dos Deputados, indo 
antes á Commissã<J de Redacção. 
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SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO 

Redacç{ío final da emenda M Seruuio á p'Tlop(jsiçáo da Camara dos 
Dep1Stados, n. 44 de 1898, que proluibe que sejam recelJ.id<Js 0011W 
moeda, ou nesta qoo1Jiiúule circulem no paiz, q'l.l.IUsqwer titulos de 
CTt;dito ao portatJor 

Accresoente-ae: 

"0 prooesao e julgamento deetee crimes serão regulados pelas 
mesmas disposições, que regem os crimes de moeda fah!a. 

Sala das Commissõea, 21 de Novembro de 1898. - J. Joaquim fk 
Souza. - Pedro V ellto. - Gwtavo Ricltard. 

O projecto emendado é devolvido á Camara. 



• 



NOTA: 

PROJECTO A·MPHILOPHIO 

N. 85 A 

. Em 23 de Novem:bro é env·iado á · Oommissão de Constituição. 
Em 15 ode Dezembro é pubricado o parecer sob.re a em~enlda do Bena-
do. Em 26 a requerimento do Sr. S'eabm entra, na ordem do dia. E' 
encerraoo, sem debate, a dis.cussão unica. E' approvada a emenda do 
Senado. 
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c·AMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO 

Parecer sob1•e a e·mlenda do Senado ao pr.oJecfu da Oama?la dos Depu-
tados, n. 85 A, do oorrente anno, que prohibe que sejam recebilks 
como 1noeda, ou ne8M qwalida~ie ci.rcu~em no pdiiz, quae.squer ti-
tulas de cr~dito ao por.fador, ou com o no1roe deste em branao, que 
forem emittidos pecas gove7'1ws dos E stadkJs .ou dos mu?l(icipios, 

wjarn taes titttlos apolices ou o1dms de denommaçau 7ifferenlt-

A Commissão .de Constituição, Legislação e J ustiça é da pal'e-
. cer que a C amara approve a emenda do Senado ao projecto repressi-

vo do recebimento e circulação, como moeda, de 
Parecer quaesquer títulos de credito ao portador, appli-

cando ao processo e julgamento <lessa especie de 
crime as mesmas disposiçõe-s que regem os crimes de moeda falsa, 
emenda que aliás fôra anuunciad•a como complementar <lo projecto 
pelo illustre autor deste na Camara e só deixou de ser apresentada 
e votada por já haver passado a opportunida:de. 

Sala das Commissões, 7 de ·dezembro de 1898. - J. J. Seabra, 
President_e. - Ltciz Dommg'l,/,ftP, relator. - Trindade. - Tavares 
de Lym. - X..avi'e'l' da Silveira J~or.· - Jtwendio t!e A.gwi;alr. 

Piojecto n. 85 AI,) de 1898, da Camlara dos Deputai/4s, q~e proh;ibe 
que sejam- recebià().s co1no mpeila ou rvest:a q1wlida!d1e· cú·culem no 
pafiz q·uaesqwe1' tittdow de credito a,o p07·taiJJo1' ou com o n ome deste 
em b:raru;o, que fc!rem ernJittidos p~los G.overnw dos Estados ou 
dos munticipios, sej-am ta'es eittt:los ap.o&ces ou out1·rJs de denomi-
nação differente, e dá oi.dras p7'0videri.cias 

O Cong1·esso N acionai decreta: 

Art. 1.0 Não poderão ser recebidos · como moeda ou nesta quali-
drode circular no paiz quaesquer títulos de credito ao port ador ou 
corp. o nome deste em br anco que forem emittidos pelos governos dos 
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Estados ou dos municípios, sejam taes títulos apolices ou outros de 
denominação differente. 

Art:... 2." No caso de transgressão, não só serão nullos de pleno 
direito todos os contractos e actos jurídicos em que os referidos títu-
los forem empregados como moeda, mas fica-rão sujeitos á sancção do 
art. 241 do Codigo Penal os indivilduos que, como moeda, os emprega-
rem ou os receberem em troca- de objectos1 valores ou serviços de qual-
quer especie. 

-Art. 3." Os ·orgãos da justiça federal serão os :competentes para 
applicação desta lei, guardada a disposição que se segue: 

Paragrapho -unico. Quando em questões de competencia das jus-
tiças dos Estados fôr por estas proferida decisão contraria á applica-
ção da presente leí, ou -decisão favoravel á val'idalde ou applicação de 
actos ou leis dos Governos locaes1 que tenham sido contestados com 
fundamento nas disposições desta lei, haverá de taes decisões rElcurso 
parà ·o Supremo Tribunal Federal (C0onstituição, art. 59,§. 1°). 

Art. 4:" Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputa-dos; 21 de setembro de 1898. - · Arthur Oe-
sar Rios, President-e. - Julio de Meno F.ilh>o, 1" Secretario. - Oa'r-
los Augusto V~nte de Nova-es, 2" Secretario. 

Erne'fl4a do Senaldo M '[Yf'Ojecto n. 85 A(. de 1898, 'da Oamara dos 
Deputados 

Accrescente-se : 

-0 processo e julga:men~o destes crimes serão regulados pelas me-s-
mas disposições que regem os crimes de moeda falsa. 

Senado Federal, 23 de novembro de 1898 . .__ FrOtndi!sco de Assis 
Ro.sa e 8i.11Ja, Presidente do; Senado. - J oakim -d'O Oatunda, 1° se-
cretario. - Joaquim Sarmento, 2" secretario. :_ H en11iq'U!e Oo_vi-inho, 
4° secretario, servindo de 3". - Gustava RicherJ:rd, se·rvindo 'de 4" se-
cretario. 

SESSÃO DE 26 DE DEZE1fBRO · 

O Sr. Sea·bra (pela ordem) - .Sr. Presidente, estand'O prompto _ 
e impresso o parecer da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça sobre a ·emenda do Senado ao projecto n. · 85 B, que prohibe 
a circulação de moedas ou títulos de credito ao portadQr, requeiro 
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a V. Ex. que consulte a Casa si concede '!J.rgencia para ser este pro-
jecto discutido e .votado imme'diata,mente. 

E' ·conce-dida a urgencia. 
E' annunciada a votação da emenda do Senado ao projecto da 

C amara dos Deputados, n .. 85 A, do corrente .anno, que prohibe que 
sejam recebidos 'como moeda, ou nesta qualidade circulem no paiz, 
quaesquer títulos de credito ao portador, ou com o nome· deste em 
branco que forem emittidos pelos governos dos Estados 'ou dos mu-
nicípios, sejam taes títulos, apolices ou outros de denominação dif-
ferente (discussão unica) : 

Posta a votos, é approvada a segu~te emenda do Senado: 

Accrescente-se: 

O processo e julgamento destes. crimes serão regulados pelas mes-
mas disposições que regem os crimes de moeda falsa. 

E' o projecto, assim emenda'do, approvado e enviado á Commis--
são de Redacção, officiando-se ao Senado ·do occorrido. 

O Sr. Augusto Clementino (pela orden~) pede a dispensa de 
impressão das redacções finaes dos projectos ns. 85 B e 201, de 1898, 
que se acham sobre a Mesa. 

Consultada a Camara, é conoodida a dispensa pedida. 

Retla.cção final do proje.cto n. 85 A, do con·ente anno, que proh.ibe 
.que sejam receb·iàm como moeda ou nesta qv:aJÃ;dciAde dirc1tZem no 
paiz quaeiqwer Vituoos de credito ao po11tai!Jor ou com o norne deste 
em br~JJnCo, que forem emittidos pelos g01JMnos h E.stJados ou dos 
munidpios, sejam taes titulas apolices_ ou outros de deruomlinação 
differente 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 Não poderão ser recebidos como moeda ou nesta quali-

dade circular no paiz quaesquer títulos de credito ao portadol' ou com 
o nome deste em branco, que forem emittidos 

Rt&.doacção fillaJ pelos governos dos Estados ou dos municípios, 
sejam tae·s títulos apolices ou outros de denomi-

nação differente. 
Art. 2.0 No caso de transgressão, não só serão nullos de pleno di-

reito todos os contractos e actos juridi'COs em que os referidos títulos 
forem empregados como moeda, mas ficarão sujeitos á sancção do 
art. 241 do Codigo Penal os indivíduos que como moeda os empre-
garem ou os receberem em troca de objectoa, valores ou servicos de 
qualquer especie. • 
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.Art. 3.0 Os orgãos da justiça. fede1·al serão os qompetentes para 
applicação -desta lei, guardada a disposição que ·se segue : 

Paragrapho unico. Quando em questões de competencia das jus-
tiças dos Estados fôr por estas proferida decisão contraria á applica-
ção da presente lei, ou decisão favoravel á validade ou applicação de 
actos ou leis dos governos locaes,. que tenham · sido contestados com 
ftmdamento nas disposições desta lei, haverá dB taes decisões recurso 
para o Supremo Tribunal Federal (Constituição, artigo 59, § 1°). 

Art. 4.0 O processo c julgamento destes crimes serão regulados 
pelas mesmas disposições que regem os crimes de moeda falsa. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario.' 
Sala das Oommissões, 26 de dezembro de 1898. - Gueàelha 1l1 ou-

rão. - F. Tdlentino . - .João Dantas J.i'(illw. 

Approvada a redacção, o projecto é envi~do á sancção. 



1898-1899 





NOTA : 

PROJECTO AM PHILOPHIO 

N. 163 E 52 

Em 21 de Novenil:lro de 1898 é julgado objecto de itelibm·ação. 
Em 24 d'e Dezem·bro é publiccvdo o pa1·ece1• da Oomndissão de Consti-
tuição. 

Em 25 de Ma ro d·e 1899 é encerrada, sem debate, a 1a àiiscussão. 
Em 26 é approvci.do o projecto. Em 30 entra .o projécto em 2a di.scus-
são. Falla o Sr. 0Drnelio da Forldeca. E' ence'f''l'ltda a discussão. Em 
2 de Junho é approvado o projecto. Em 9 entra em aa diSc~oo. Fal-
lam os Srs. Amphiilophiio que offered,e eme~rlas 8 o OomeZio da Fon-
seca, que tambem offerece en11.end.<u. E' encer11ada a dtiscussiio. Em JO 
de Jufho é publicado o pa1·ecer sobre a emenda. O ptrojecto toma o 
n. 52. Em 4 p'frocedJe-se á votação. O projecto é app1'0vado com as em'er~r 
da.s. Em 5 é publicada a redacçao final. Em 6 appnovada a re'dacção 
é o praje.cto enviado ao Serl'.ado. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 24 DE D;EZE:MBRO (1898) 

Prohibe a em,M\Sao po1· parrbicula?'e>8, emp1·eza, banco 01& sociedl1!de, ·ele 
tit-ulas !Je c?·eitito 01t ob1;igações (~O porrtadi.o?' com o norne deste em 
brar&co, denomtnados letra.s, not'as, va~es, ficl~s, fictas, ?'ecibos, li-
vrança,s, O'l& .011.tms diffe11entes denominações, e dá owtms rtrovi-
dencia.s 

O projecto n. 163 A, de 1898, prohibindo a emissão e circula-
ção, sem autorização legislativa, de títulos de cred~to ou obrigações ao 

portador ou com o nome deste em branco, por 
Parecer particulares, emprezas ou banco, ou sociedade· de 

qualquer natureza, e bem assim a emissão e cir-
culação, sem preceito ou clausula expressa de ·lei federal, de peças 
metallicas ou oútras representativas ele valor, em troca de objectos, 
valores ou serviços, é complementar do de n. 89, de 1897, que pro-
hibe a emissão pelos Estados e municipios, e a circulação como moe-
da, de títulos identicos. 

A idéa c apita] do art. 1 o do projecto está consagrada no §. 10 do 
art. 1 o, da lei n. 1083, de 22 de agosto de 1860. 

O art. 2° augmenta a pena pecuniaria, que póde se·r elevada ao . 
decuplo do · valoi· declarado no titulo, - quando pela lei de 1860 a 
multa é do quadruplo _: e addiciona a pena de prisão simples de um 
11 dous annos. Neste ponto o art. 2° do projecto contravem ao esta" 
t.uido no Codigo Penal, que repudiou a pena de prisão simples, muito 
embora ainda se não tenh•a executado o novo systema penitenciaria. 

A Commissão de Constitüição, Legislação c Justiça acha por isso 
e apezar ·disso preferível comminar-se uma pena de prisão cellular 
correspondente áquella de prisão simples e nesse sentido apresentará 
emenda ao projecto na occasião opportuna. 

Ha ainda a notar que a lei de 1860 estendeu a penalidade, além 
do emi&l!or, ao portadul·, e pelo pro:jecto, a pena corporal ou rest.ri-
ctiva da liberdade applica-se tambem aos pP1S':i'(.Ulores. 
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O art. 3° applica as me·smas penas estabelecidas nos anteriores 
aos que, em troca de objectos, valores ou serviços de qualquer espe-
cie, a empregarem ou receberem pe·ças metallicas ou outras represen-
tativas de valor que não forem moeda nacional ou ·estrangeira de 
curso legal no paiz, ou não puderem ser qualificadas como ·moeda 
falsa ou falsificada segundo as disposições M Codigo Penal. 

O Codigo Penal no art. 239. pune o fabrico, sem autoridade le-
gitima, de moeda da mesma ou de diversa materia, do 'mesmo ou de 
diverso peso, e do valor intrínseco ela verdadeira, nacional ou estran-
geira de curso legal ou éonvencional do paiz. 

O proj·ecto refere-se a uma nova especie de moeda que tem seu 
dolo especifico e vem a ser que é emittida para exer~r, sim, as fun-
cções proprias da môeda, sem o fito, porém, de passar · como fl. verda-
deira nacional ou estrangeira, ao contrario, com dizeres que affir-
mam que não é nem a nacional nem a estrangeira. 

Não é uma falsificação, é uma creação, com o signal caracterís-
tico e algumas até com o · nome do emissor, que assim se accusa e 
lhes dá o valor unico e exclusivo de seu proprio credito e que no em-
tanto constituem uma violação do privilegio, que a Constituição dá á 
União, de emittir moeda, pelio que a Commissão de Constituição, Le-
gislação e Justiça é de parecer que a Camara approve o projecto. 

Sala das Commissões. 22 de dezembro de 1898. - J. J. Seabra, 
Presidente. - Luiz Dorr(ingues, relator. - J uve1JI)'io d> Aguia1'.-Tar 
t'(tres de Lyra. - João Galeão Ga·n.1f1,t/w,l. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 Nenhum individuo, empreza, banco ou sociedade,·de qual-

quer natureza ou· denominação, poderá, sem automza.ção declarada 
· em lei federal, emittir títulos de credito ou obri-

gação ao portador ou com o nome deste em bran-
Projec~Q 11. 163 co, tenham taes títulos a denominação · de letras, 

notas, vales, fichais, ficas, recibos; livranças ou 
outra differente; e, quando emittidos, ningueru os poderá empregai' 
{•U receber em troca de o·bjectos, valores ou serviços de qualquer cs-
Jlecie, ou, em geral, dar-lhes qualquer applica.ção de moeda legal. 

Art. 2. 0 No -c-aso de transgressão, assim os emissores como os pas-
sadores e portadores de semelhantes títulos, ficarão sujeitos á pena de 
um a dous annos de prisão · simples e mais a de multa, para cada res-
ponsavel, em quantia de cinco a dez vezes superior ao . valor decla-
rado nos títulos que forem apprehendidos, revertendo êm favor dos ap-
prehensores o producto das multas que se· verificarem. 

Art. 3.<~ Nas mesmas penas incorrerão aquelles· que, em troca de 
objectos, valores ou serviços de qualquer especie; empregarem ou . re-
ceberem peças metallicas ou outras representativas de valor, que não 
forem moe<:ln nacional, ou esti:angúra de curso legal n8 paiz, ou n'io 
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puderem ser ·qualificadas como moeda· falsa ou falsificada, segundo 
11s disposições do Codigo Penal; revertendo em favor ~o~ apprehen-
llOres ainda neste caso, o producto das multas que se ver1f1careru. Art. 4.0 As disposições desta lei não são applicaveis áquelles tí-
tulos ou papeis de obrigação, que forem ao portador em virtude de 
preceitos ou clausulas exp1-e·ssas de leis federaes, e bem assim a.os que 
forem emittidos pelos G<lvernos dos Estados ou Municípios, os quaee 
ficarão sob a acção e disposição de lei especial. 

_Art. ~.o Serão nullos de pleno direito todos os contracto~ e actbs 
jurídicos em que forem dados ou recebidos; como moeda, tltulos ou 
objectos cuja emissão ou ci!'culação esta lei prohibe. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Sala das sessões da Camara dos Denutados; 17 de no-

vembro .de 1898. - AmphiZophio. · 

Na se·ssão de 25 d·e· Maio 1de 1899 é encerrada, sem. debate, n 
1" d-isc1t.s<são do projecto. Em 26 é approva·ck O• projecto. ("') 

SESSÃO DE 30 DE MAIO 

O Sr. Cor.nelio d·a Fonse·ca - Sr. Presidente, venho á tl·ibuna 
' apenas para. fazer algumaS~ observações sobre o projecto n. 163 A, de 

1898, que proh~be a emiSBão por particulares, _ 
2" discussão do empreza, bancos ou sociedade, de títulos de cre-

fN'O}ecto dito. 
Toda coacção que se puder fazer contra abu-

sos praticados na vida social é necessaria, consignada em lei, afim 
de qne se obtenha a não reproducção de actos má os. · 

No projecto n. 163 A são indicadas algumas providencias boas, 
que merecem applauoos. o abuso do credito por parte de associações 
ott particulares, fazendo emissões por conta propria, prejudica o que 
se chama boa fé dos contractos e constitue, algumas vezes, violação 
a preceitos legaes. 

No entretanto, Sr. Presidente, p4rece-me que o projecto n. 163 A 
é um pouco forte na penalidade pedida, com relação áquelles que 
são emissores de notas, fichats, vales e •outros documentos· iguaes 
a esses, não me parecendo que seja crime a transacção em recibos, 
letras e livranças. . · 

A Corumissão que deu parecer sobre o projecto apenas considerou 
que devia ser elle emendado na parte relativa IÍ penalidade e referiu-

( •) •O Il'l'Ojecto passa a ter o numero 52. 
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se da seguinte fórma: "A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça acha por isso e apezar disso preferível comminar-se uma 
pena de prisão cellular, correspondente ~quella de prisão simples, e 
nesse sentido apresentará emenda ao projecto em occaaião oppor-
tuna."" 

. Sr. Presidente, eu penso de fórma diversa; julgo, como ha 
pouco disse,. que a penalidade pedida para a repressfo dos actos é 
excessiva. ' 

Como a Camara sabe, segundo os princípios de direito penal, a 
penalidade deve ser igual, e nós encontramos no Codigo Criminal, 
arts. 239, 240 e 241, as diSJposições relativas á moeda falsa e emis-
são de titulos falsos, onde o legislador applicou no maximo da pri-
meira parte 4 annos e no da segunda 8. 

E como é que, referindo-se o projecto simplesmente a um abuso 
de emprezas, particulares ou de bancos, se póde impôr a pena no 
maximo de 2 ani1os ? 

A minha vinda á tribuna, principalmente, foi lembrar á Com-
missão ·que a emenda que prometteu offerecer seja modificada, visto 
que o nosso Codigo. Penal admitte que a prisão ·seja cellular e s6mente 
em falta da penitenciaria, segundo dispõe o art. 409, que permitte 
a conversão de pena cellular em prisão simples; quero dizer~ que a 
Commissão não deve procurar retocar o projecto sómente na parte 
em que se refere á prisão cellular ou simples, mas tambem attender 
á penalidade . 

Sr. Presidente., achowe autorizado a mostrar que não estou 
em erro, pela propria Commissão, por isso que no seu parecer diz 
ella afinal : . 

"Não é uma falsificação, é uma creaç.ão, com o signal caracterís-
tico· e algumas vezes até com o nome do emissor, que assim se accusa 
e lhes dá o valor unico e exclusivo de seu proprio credito e que no 
emtanto constituem uma violação do privilegio que a Constituição dá 
á União, de emittir moeda, etc." 

A Commissão reconheceu que a emissão neste caso e sem autori-
zação do Poder Legislativo, é apenas ... 

"Uma Cl'eação, não é uma falsificação, que dá o valor unico o 
exclVJSi·vo do proprio creditó do emissor" --., não podia, desculpe a 
illustre Commissão, concluir approvando o projecto como está. 

Si não ha falsificação~ si é um acto de unico e exclusivo valor 
de. credito, nem podia ser passível de pena. 

O art. !O d1z: 
Nenhum individuo, em preza, banco ·ou sociedade, ele qualquer 

natureza ou denominação, poder~, sem autorização declarada em lei 
federal, emittir títulos de credito ou obrigação ao portador, ou com 
o nome deste, em branco, tenham taes titulos a denominação de 
letras, notas, vales, fichas, ficas, recibos, Jivranças ou outras diffe-
rentell; e, quando emittidos, ninguem os poderá empregar ou receber 
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em troca de objectos, valores ou serviços de qualquer especie ou em 
geral, dar-lhes qualquer applicação. de moeda legal. 

Esta é a disposição do art. 1°, em· que a Oommissão consid~rou 
que não ha falsificação nesta emissão. A Oommissão neste caso, não 
devia conformar-se com a applicação da prisão cellular, no grão 
maximo de dous annos. 

Temos a fei n. 1. 083, de 22 de agosto de 1860, que pune com 
multa até o quadruplo do valor do titulo emittido, mas não . deter-
mina penalidade alguma corporea . 

O §1 10 do art. 1 o da lei que acabo de citar é assim concebido: 
"Nenhum banco que não fôr dos actualmente estabelecidos por de-
cretos do Poder Executivo, companhia ou sociedade de qualquer na-
tureza, commerciante ou individuo de qualquer condição, . poderá 
emittir, sem autorização do Poder Legislativo, notas, bilhetes, vales, 
papel ~>U titulo algum ao portador, ou com o nome deste em branco, 
sob pena; de multa do quadruplo do seu valor, etc." 

Vê a O amara que a hypothese tinha a verdadeira correcção. 
Si a Oommissão consó.derou que não ha falsificação, que é uma 

creação, que é apenas o desejo que tem um individuo ou empreza de 
mostrar o valor de seu credito quando emitte este ou aquelle papel 
ao portador ou determinadamente, não podia convir que fosse esta-
belecida pena de pi·isão, simples. ou cellular. 

A lei que citei só se refere a notas e bilhetes, ficas e vales. Mas, 
referindo-se o projecto até aos recibos e letras, não comprehendo 
como seja prejudicial essa fórma de títulos de credito, e confissão de 
pagamento. 

. Não estou bem informado dos negocios commerciaeSJ, mas pelo 
que sei, vejo que essa emissão de bilhetes, vales, fichas, ficas, etc., 
nunca se pôde equipara!' aos recibos e letras e mesmo ás livranças. 

O autor do projecto teve em vista estabelecer uma correcção ne-
cessaria, e neste ponto estou de accôrdo com S. Ex. ; discordo, porém, 
de S. Ex. quanto á penalidade imposta e quanto á inclusão de certos 
papeis como os recibos e letras, que não podem ser equiparados a 
títulos ou papeis prejudiciaes. 

Admitto que os bancos, não tendo autorização, não possam emit-
tir títulos ao portador; mas, creio . que a parte relativa aos recibos 
e letras é perturbadora dos negocios commerciaes. 

D<Ju de barato que se considere haver mesmo intenção culposa 
para alguns casos, e saliento bem o caso dos vales; mas, não me 
conformo que se possa pedir a pena de dons annos, no maximo, para 
negocios que se sabe serem feitos na melhor intenção. 

Não me conformo tambem que se dê a multa aos denunciantes 
fazendo-se assim reviver as determinações doS/ tempos passados. ' 

A Oamara deve saber que no systema moderno da legislação não 
se póde admittir que se faça pagamento aos denunciantes. 

UM SR. DEPUTADO - E não temos isto mesmo quanto aos contra-
bandos ~ 
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O SR. CoRNELIO DA FoNSECA - E' uma excepção seguida, mus 
ql,!e não póde sel-o com relação ao ponto de que se trata, porque 
parece-me. que no projecto se quiz equiparar este acto ao praticado 
com relação á emissão de moedas, quiz se equiparar a emissão de 
dinheiro falso; e sendo assim, não acho procedencia para a argumen: 
tação de equiparar esta parte ao contrabando. · 

· Neste, ha uma necessidade, e pelo art. 265 do Codigo Penal, 
como penas fiscaes; mas aqui não ha, porque, &i o legislador criminal 
assim entendesse teria decretado da mesma fórma os artigos referen-
tes á moeda falsa e contrabando. : 

Parece-me que o signatario deste projecto inspirou-se na necessi.:. 
dade de não se consentir que apparecessem titul<is nas condições re-
feridas, valendo como dinheiro; estou de accôrdo com o seu zelo, mas 
em divergencia, sob o ponto de vista de ser a multa dividida pelos 
que denunciarem, e da inclusão das letras e recibos e mais quanto á 
penalidade . 

. Não estamos na· época de precisar de denunciantes. 
A ·denuncia cabe ao promotor publico e á parte; aquelle que, 

recebendo um titulo falso ou prohibido por lei; recorre á justiça; 
queixa -.se. Ent.endo que o resultado da multa. imposta deve ter outro 
destino, o que se lhe quer dar, mas nunca ;;er dividido pelos denun- .. 
dantes. · · 

UM SR. J)EPUTAOO - Isto é um perigo. 
O S:R. COim:ELro .DA FoNSECA - Ainda no art . 3° vejo o se-

guinte: 
"Nas mesmas penas incorrerão aquelles que, em troca de obje-

ctoH, valores ou serviços de qualquer ·especie, . empregarem ou recebe-. 
rem peças metallicas ou outras representativas de valor, que não 
forem moeda nacional ou estrangeira de curso legal, etc. , revertendo 
em favor dos apprehensores, ainda neste caso, o producto das multas 
que se verificarem. " 

Sr. Presidente; dizendo-se que na mesma pena, isto é, na pena 
de prisão de um a dona annos, incorrerão os que~ em troca de qual-
_quer valor ou . trabalho, empregarem ou receberem peças metallicas 
ou outras representantes de valor, que não fôr moeda, commette-se 
uma grande inconveniencia. . 

Eu figuro uma hypothese : alguem que conte receber um certo 
dinheiro para satisfazer o pagamento de ·certo t rabalho, encommen-
da-o ao obreiro, mas, chegada a occaaião do pagamento, não tem re- · 
cebido o {linheiro com que contava. Tem, ·porém, um par de botões 
de punhos de valor, um correntão, etc. ; quer na occasião desfai.er-
se de taes objectos, não · acha quem lhes dê o justo preço sinão o 
mesmo credor a quem quer satisfazer, e entrega-o. Neste caso, se 
tornaria um criminoso, assim como aquelle que recebeu o ôbjecto, 
por isso que elle representa um valor, mas não é moeda. 

Julgo, portanto, que o p1·ojecto deve ~e r retocado nesta parte. 
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Com reíerencia á distribuição da multa pelo denunciante, já disse o 
que penso: devemos dar ao re&Ultado das multas outra applicaç~o, 
porque assim não teremos, como podemos ter, adoptado o projecto 
como está, homens com o officio de denunciantes. Parece-'me que 
esta parte deve tambem ser retocada. 

Impuz-me a obrigação de vir á tribuna para chamar a attenção 
da Commissão para certos pontos do projecto, porque se trata de 
ma teria penal; respeito muit'o a opinião do .seu signatario, mas nem 
por isso me julgava privado de dizer o que peiJJSo sobre uma lei que 
tem perfeita correlação com a lei penal, oom o Co digo . 

Devemos pensar maduramente, quando se trata da applicação de 
penas. Ainda mais me autorizou a vir á tribuna, como disse, a de-
claração da Commissão, feita nestes termos: - "aqui não ha falsi-
ficação"! Si não ha falsificação não ha culpabilidade, e si não ha 
culpabilidade não póde haver punição. 

N;estas condições, Sr. Presidente, não tenho necessidade de me 
demorar por mai& tempo na tribun!ll. Cumpri com o meu dever e 
appello para a Commissão de Constituição, Legislaçã.o e Justiça para 
que, trazendo a emenda que prometteu, tome em consideração as 
observações que acabo de fazer e, supponho, a Camara não as consi-
derará como inuteis, porque ellas referem-se a· pontos principaes do 
projecto. 

Julgo _que esse projecto, assim emendado como acabei de expôr 
e me parece acceitavel, dispondo, já sob o ponto de vista do direito 
penal, jP. sob o ponto de vista das necessidades so.ciaes e das trocas 
commerciaes, ficará perfeito. . 

Tenho concluído. ( M wito b'em ; muibo bem . ) 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a dis.cussão do 

_art. 1 o e successivamente dos demais artigos do projecto li . 163 A, 
de 1898, ficando' :adiada a votação. 

Na s!e!Sisão 'ck 2 die Junho é 1approwulo o proJ"f-cto iem 2a dJíB-
cussá;o. 

SES:SÃO DE 9 DE JUNHO 

O S'r. Am!phHop'bi'o não se achava na Casa quando o nobre 
·Deputado por Pernambuco, na 2a discussão ·deste projecto, occupou 

. a tribuna para impugnal~o em algumas de suas 
3• d~sc. 'do pro- prescripções, e tendo-se se·guido ao discurso de 

iecto . rS. Ex. o encerramento daqueUa discussão, não 
pôde por isso dar resposta immediata ao illus-

tra:ao collega, 
• -- - .,J..; 
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'Vem á tribuna para desempenhar-se, na qualidade de .aut~~ do 

jirOjecto, deste dever de cortezia para com o nobre Deputado; mas 
"D.ão sabe si poderá, na sua resposta, tocar em todos os pontos da im-
pugnação de S. Ex., porque nein o discurso do nobre Deputado foi 
ainda publicado na integra, nem S. Ex. condensou em emendas aqueJ:. 
las · alterações que, no seu entender, devam ser feitas nas disposições 
do projecto. Guiar-se-ha na sua resposta pelo resumo dado pelo . Dia,.. 
rio do Congresso do discurso do nobre Deputrudo, pedindo a S . . Ex. 
a gentileza de advertil--o de qualquer omissão ou infidelidade invo-
lun,.taria na reproducção de seus conceitos e considerações. 

Já não terá necessidade de justificar o projecto no duplo .aspe-cto 
da sua utilidade e sua correcção constitucional, porque esta dupla 
prova está feita e soberanamente julg8!da pela approvação do mesmo, 
nas duas precedentes discussões; ficando assim o campo de suas con-
siderações circumscripto, nesta conjunctura, á simples defesa dô Bys-
tema e figura jurídica do projecto, pelo exame do conjuncto de suas 
disposições e de -cada uma destas em particular. 

Apresentará e tentará justificar, no emtanto, uma emenda ten-
dente á minoração da pena de prisão, que passará a ser de seis mezes 
a um anno, e outra de simples redacção, ao dispositivo do art. 3°. 

Diz que este projecto é complemento necessario daquelle outro, 
de sua iniciativa tambem, que já .se acha convertido na lei n. 561, 
de 31 de dezembro do anno passado, e que tivera por fim a repressão 
ào mesmo a~uso que visa o projecto actual, quando commettido esse 
abuso, não por particulares, como é o caso agora, mas pelos governos 
dos Estados ou municípios; de modo que, não approvado este pro-
jecto, ficaria sendo permittido a particulares praticar impunemente 
actos, que, pela sua excepcional gravidade e pelo damno enorme de 
suas consequencias, se acham já considerados e definidos como cri-
minosos, e assim, sujeitos á penalidade, ·quando commettidos pelos 
mais altos depositarias da autoridade publica na vida federativa dos 
Estados e municípios da Rcpublica. 

I Mostra como a unid8!de da moeda é um dos elementos organicos 
da unidade nacional; unidade nacional, que é por sua vez um dos 
elementos basicos da fórma de governo que nos rege e um dos cara-
cteres que mais essen:cialmente a distinguem da· fórma federativa de-
nominada Oonfeder.açíbo de EsCadas; e entrando em longo desenvol-
vimento sobre as differenças entre os dous typos de união federativa 
- o Estado Federal e a Oonfederwção de Estados - já no ponto de 
:vista da historia de sua formação respectiva, já no da analyse dos ca-
racteres jurídicos de cruda um, termina suas considerações nesta parte 
com a demonstração de que todo o governo da unidade nacional, seja 
unitario ou de composição mixta, como é o Estado Feil.era~. tem por 
condição e requisito essencial a unidade da moeda, como um dos at-
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tributos da soberania nacional, que é tão una e indivisível no Est.ado 
~deral como nas monarchias ou republicas unitarias. 

A moeda é, não só um agente de permutas e instrumento legal 
de pagamentos, mas ainda a medida coiÍI.mum de todos os valores, e 
tanto basta para evidenciar que sua creação não póde deixar de ser 
a·cto da competencia privativa do poder publico nacional, como ex-
pressão da vontade e do poder soberano do Estado, sob pena de serem 
prfundlamente perturbwd:a·s todas as relações dru vida economica e' 
fmanceira da nação, com a perda da unidade desse regulador official 
de todos os · valores; não se comprehendendo, pois, como possa por 
mais tempo continuar sem repressão effectiva e e.fficaz esse grande 
abuso que simples particulares estão impunemente praticando entre 
nós com a creação de ru:rla moeda sua e por elles lançada na circul·a-
ção geral dos valores para, em concorrencia com a moeda legal divi-
sionaria, applicaT-se aos fins e misteres desta. 

Essa moeda particular, que já circula como moecra legal em tão 
grande numero de localidades do paiz, não é representad·a sómente 
por títulos ao portador ou com o nome deste em branco, de·signando 
pequenos valores, como era o caso em relação , aos governos ·dos Es-
tados e municípios; o escanda1o é ainda maior em relação ·aos parti-
culares, porque estes, de par com emissões de taes papeis de cre-
dito para os fins da circulação monetaria, estão tambem fabricando 
e fazeTI!do circular como moeda peças metallicas que não apresentam, 
entretanto, os característicos jurídicos da moeda falsa ou falsificada. 

Diz que esta concurrencia de semelhante moeda está produzindo 
na ·circulação geral dos' valores estes ·dous gr,andes males : 1 o, ex-
pellindo da circulação a moeda nacional, pela realização da lei Gres-
han; 2°, desvalorizando o rr;reio circulante, pela sua supera:bundancia. 

· Produz outras considerações 1de ordem economica, para ínostrar 
as perturbações causadas por taes emissões; e, entrando na aprecia-
ção do projecto pelo prisma· da sua constitucionalidade, demonstra a 
competencia do Legislativo da União para o caso, como um poder 
implícito na sua competencia para legislar sobre a moeda do paiz e 
ga:rantir a unidade desta. . 

Aprecia o projecto como lei penal, e mostra que os factos que 
elle define e pune .como delictuosos apresentam, com effeito, todos 
os característicos dos delictos soCIÍaes; e, quanto á penalidade, .diz 
que a pena de prisão simples é, não só permittida pelo Codigo P enal 
da Republica emquanto outras não puderem ser applicadas, como é 
expresso no art. 409, mas a menos severa de quantas poderiam ser 
applicadas á especie, provada, como se mostra pelo facto, a ineffica-
cia ida pena de multa, eomminada para o caso pela lei de 1860 e re-
produzida na de 1892, sem que tenham até agora obstado o abuso, que 
só tem progredido e tomado desenvolvirn.ento cada vez maior, com 
o correr dos tempos. 
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i:dduz argumentos e factos historicos para provar que, si a pená 
de prisão simples não re:une os requisitos de uma penà perfeita, tam-
bem a cellular resente-se de imperfeições que só o progresso da scien-
cia penitenciaria poderá corrigir, .eomo .se dá por igual com a de pri-
são com trabalho, assignalando o systema irlandez ou de Cr:afton como· 
o que se :retCommenda por melhores títulos, mas que exige para sua 
execução condições materiaes que só os paizes mais ricos é adeanta-
dos podem offerecer. · . 

Occupa-se· longamente das circumstancias que demonstram não 
haver na especie o crime de fabricação de moeda falsa ou de sua in-
troducção na circ:ulaÇão, eonstituindo o facto actual uní crime rui 
generi$, com intenção e dolo especifico, que não se revela por um 
processo ·de imitação da moeda verdadeira, que não reproduz os si-
gnaes e caracteres externos desta, que não apresenta o séu peso ou 
:fórma legal, mas, pelo contrario, com fórmas e dizeres seus proprios, 
traz expresso e bem distinctamente impreeso o nome do fabricante. 

Isto eom relação ás peças metallicas, porque no tocante aos tí-
tulos ao portador, estes são apparentemente verdade•Í·ros titulos de 
credito, entre eujos dizeres nada se encontra que revele o occulto de~ 
signio de dar-lhe· a applicação de moeda, a não serem as cir.cumatan-
cias da falta do nome do portador e do seu exiguo va:lor. 

Justifica duas emendas que manda á Mesa, uma de simples e 
melhor redacção do art. 3" do projecto e a outra passando de seis 
mezes a um anno a pena de prisão simple•s para os responsaveis pelo 
delicto. 

,sustenta ser uma das · melhores idéas do projecto a reversão· do 
liquido das multas em favor dos apprehensores dos títulos e peças 
prohibidas, interessando assim os bons eidadãos e aquelles que forem 
victimas do crime, no facto da punição de \seus autores. Cita, argu-
mentando sobre este ponto, precedentes .de outras legislações e o sys-
tema entre nós adoptado em relação ao crime de contrabando. 

Prevalece-se de estar na tribuna para agradecer á Ca;mara a sua 
eleição para a commissão de que faz parte; e, sem querer entrar em 
apreciações de caracter político, diz que merece seu· apoio e applauao 
o modo· como vae o Governo fazendo a administração financeira e 
executando o arduo programma de economias que a si se impoz. (MUi-
to bem; Mulito b'em. O ora&.or é cumprime.nfiado por sews co.ZZega,s.) 

V eem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão, as seguintes. emendas: 

Ao a·rt. 2.0 
- Substituam-se as palavras - de um a ·dous annos 

!Je prisão simples - por estas - de seis mezes a um anno de pri. 

Emend-as são simples -; mantido o mais que se acha na 
disposição e pela fórma nella expressa. 

Ao art. 3<> - Red.ija-.se a disposição por esta fórma : - Nas mes-
mas penas incorrerão aquelles que na compra ou venda de q~ 
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quer abjectos ou valores, ou em pagamento ou solução de obrigações 
exigíveis em dinheiro, empregarem ou receberem como moeda libera-
tona peças :metallicas, ou outras declarativas de valor, que não forem 
moeda nacional ou estrangeira de curso legal no paiz, ou não puderem 
ser qualificadas como moeda falsa ou falsificada, segundo as leis pé-
na:es em vigor; revertendo em favor dos apprehensores, ainda neste 
caso, o producto das multas que se verificarem. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1899. - Amphli:top~o. 

O Sr. C·orneno da F,onse'ca diz que basta a boa razão para sa-
lientar o perigo e a imprestabilidade de oortos pontos do projecto. 
Vê que o seu modo de pensar a este respeito está justificado, pois as 
considerações, que, sobre o mesmo, já teve a honra de fazer, levaram 
o nobre representante dá Bahia a apresentar emendas, tornando-lhe 
mais claro o pensamento. Acha exaggeradissima a pena de dous an-
Iios para os que emittirem fichas e outros títulos enumerados no ar-
tigo 1 o do projecto, pois que, punindo o Codigo com essa mesma 
pena o crime de moeda falsa, não póde o emissor daquelles títulos 
oer punido com penalidade igual. 

Seria isso uma assombrosa injustiça. Não pó'de permittir que con-
tinuem entre as palavras que exprimem os títulos, cuja emissão é pu-
nida pelo art. 1° do projecto, as seguintes - letra, recibo e livrança, 
porque dahi resultaria uma g1ande perturbação da vida commercial, 
onde a letra e o recibo, principalmente, são de uso ·quotidiano e 
commum. 

Não quer demorar-se na tribuna, não é mestre da sciencia, ape-
nas um cultor fervoroso do que é util á Nação. 

No projecto, a parte necessaria deve· ser conservada, mas deve 
ser expungido do que traz perturbação á oroem social. Em materia 
penal deve-se fazer serviço com o maximo cuidado, com demorada. 
:paciencia e meditado estudo do direito. 

Outra emenda ainda apresenta o orador, suppressiva do art. 3° 
do projecto. Apresentando-a, o orador mostra que a parte necessaria 
da emenda já figura no Co:digo Penal; e outra parte é prejudicial á 
troca na vida commercia.l . 

A sua acceitação, portanto, importaria a desmoralização da 
lei brazileira. 

Assignalà as lacunas do art . . 4°, analysâ o art. 5o e por fim oc-
cupa-se . da ultima parte do projecto, que, longe de consultar as ne-
cessidades da sociedade brazileira, se lhe afigura uma revivescencia 
do Santo Officio, tão retrograda ella é. Como brazileiro ' Deputado, 
repelle esta disposição. Senta-se, pois, con:victo de que cumpriu um de-
ver cívico. A Camara dos Deputa.dos, rigorosa como é no cmnpri-
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I.I~ento dos seus deveres, attenderá ás considerações que vem ide ex-
pender, q~e de perto ~ entendem com os interesses do paiz. 

(Mwto bem,· m'IJil,to bem.) 
Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e póstas conjunctamente em 

discussão, as seguintes emendas : 
Ao art. 1.0 Supprimam-se as palavras - letras, recibos, ·livran-

ças. O mais como está. , 
Ao art. 2.0 Substituam-se as palavras - de um a dous annos -

por deante até o fitn do artigo, pelo seguinte - de 2 a 6 mezes de 
prisão cellular e mais a de multa no duplo do 

Emendas valor do titulo apprehendido. 
Supprimam-se os arts. ao e 5o. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1899. - Oorrv,elio da F'orldeca . 
. Ninguem mais pedindo a palavra,. é encerrad·a a discussão e 

adiada a votação, até que a Commissão· respectiva dê parecer sobre as 
emendas offerecidas. 

SESSÃO DE 1° DE JULHO 

Parecer sobr,e ·erroenàJ:Ls ofterecidas na aa discussão do proj"ecta 
n. 163 A, de 1898, que prohibe a emissão, por particulares, emr 
p?!ez.a., bancos ou :Socie~es, 'de iitwlos i!Je cre~o~ oru obrigaçõe<s 
ao portadJor com o nomie desbe em branco e denominados let1"M, 
ndtas, vales, fichJas,. fiicas, 1·ecibos_. livrança:.s ou outras diffierentes 
denorru:i'TIJ(LçÕeri, e . dá outrta.s provitbencia:B . 

O objectivo do projecto n. 163 A, de 1898, é reprimir a emissão 
e circulação como moeda de tudo quanto, embora se não confunda com 

esta, tenda todavia· a exercer-llie . as . funcções, 
Parecer substituindo-a; por isso lhe deu a sua approva-

ção a Commissão de Constituição, Legislação .e 
Justiça ' 

A faculdade de emittir moeda é privativa da União:, como um 
attributo que é da soberania nacional, de sorte que 4?0nstitue trans-
gressão desse privilegio a emissão por particulares ou sociedades de 
qualquer titulo, que equivalha a moeda ou a substitua na circulação, 
não: sendo feita pela União ou com autorização especial sua, pelo 
poder competente, que na hypothese é o Legislativo. 

Não se trata de reprimir . a falsificação da moeda nacional ou 
estrangeira de curso legal ou convencional no paiz, não só pt)rque essa 
foi prevista e já é punida pelo Codig0 ·Penal, como porque a moeda 

t·u-i ttida nos termos do projecto âffirma, nos seus proprios dizeres, que 
JJ ÚO é a . verdadeira, nacional ou estrangeira, 

I 
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Atten"dendo a essa circumstancia, é que ilisse a Commissão: não 
é uma falsificação, é uma creação, com o signal característico do 
emissor, e algumas até com o. nome deste, que assim se accusa e lhes 
dá o valor uni co e exclusivo de seu proprio credito. 
. Extranhou o illustre autor de qll'atro das emendas, que, eXpri-

mindo-se assim a Commissão, concluísse, no- emtanto, pela punição 
do emissor, quando é livre a cada um a:ssii!D.ar titulos· com o valor 
exclusivo de seu proprio credito. E' que ao illustre Deputado escapou, 
apezar de toda lucidez de seu espírito, que essa liberdade tem um 
limite e vem a ser aquelle privilegio que só tem a União de emittir e 
fazer circular moeda, de sorte que ultrapassa o limite dessa liberdade 
e offende esse privilegio aquelle que ao titulo de credito, que póde 
assignar, dá a circulação da moeda, que só a União póde emittir. 

E' o que .se rlá com oR títulos de credito ou obri!!.R<'ãO ao portaãor 
ou com o nornJe deste em b'!janco, e com as veças metallina.s ou outra:s 
declarativas de valor que, não sendo embora uma falsificação de 
moeda, são todavia dadas e recebidas como mo~da nas compras ou 
vendas ou em pagamento ou solução de obrigações. 

Não são, pois. uma falsificacão da moeda nacional ou estran-
geira de curso lee:al ou convencional no paiz; não, ellas proprias o 
~ffirmam na inscrivcão cme trazem. e por isso não- podem ser repri-
midas como moeda falsificada, mas porque entram na circuilação 
c>om a moeda verd11rleira e. c>.orno moeda, constituem uma transgressão 
da lei· e por isso- são passíveis de repressão. 

Pnr eRsas con~irlerRcões. fl Oommi~são apenas acceita êl11s emenâas 
nffere<'Ídas 9 O proiecto :l Õ O illn strf\ !lUtO r neste ao art. 3°. l)Or ser 
âe melhor redaccão e a do Sr. Cornelio da Fonseca ao art. 2°, porém 
esta tão sómente na narte que manda -substituir as l):llavras - de um 
a dou.~ an1llos de prisão sim'!fl.es - pelas seguintes val~tvras ..._.., de dom: 
a se'is mezes Je prisão cen'lila'l' - conservando-se tudo mais como se 
a.cha disvosto no- artigo do vro:iecto. 

Níí.o é que ;oe não nrfltique no vaiz a vril'liío simule~. nois pelo 
nrt. 409 do Corli~ro Penal. a cPl111lar é convPrtirla n::t simvles nos 
Jogares em que não haja est.abelMimento penitenciario-: é aue a prisão 
simvles nesse unico caso de~t.oaria. da pen::~lidade estabelecida. sinão 
na pratica. n~t lettra do Cofli~ro Penal. Não possuindo nós vresente-
mente estabelecimentos venitenciarios, o delinquente terá ele · soffrer 
'de resto a prisão simnles Mm aug-:rnento d::~ sexta parte . do tempo, 
porém, não Pe podendo legislar na versua.são de mmc~t virmos a te~-os, 
-acceit!l. a Commissão a substituinão da nen~lidade 'f\rovosta pela 
emenda. aliás indicada pela vropria CommisQão em seu T'arecer. 

Não ac<'.E~Íta a Commisflão a emPnila suvvressiva ila dil'lvosinão 
que faz reverter em favor do·s apprehenAores o vrorlnc>.to das multas 
0ue Q.e verificarem, não só porque R. reversão já é admit.tida em nosRa 
legislação, como porque, não fazendo- da repres~ão do 'delicto verba de 
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receita, o Estado tem nessa medida a melhor e mais efficaz garantia 
contra os ardis e a impunidade dos delinquentes. 

Tambem não acceita a Commissão a emenda suppressiva do 
art. &0, que fulmina com ã pena de nullidade os contractos e actos 
juridjcos em que forem dados e recebidos como moeda, títulos ou 
object()s éuja emissão ou circulação fôr prohibida. 

Além de ser a nullidade do acto um meio seguro de tornar im-
prestavel semelhante m'Oeda fi cohibir, portanto, seu recebimento, . 
seria absurdo punir os delinquentes e dar effeitos legaes ao delicto. 

Em -summa, entende a Commissão que, das emendas offerecidas 
ao projecto, a Camara deve approvar tão sómente a de redacção, do 
Sr. Amphilophio, ao art. ao, e a do Sr. Cornelio da Fonseca, ao 
art. 2°, na parte em que substitue a pena de prisão simples pela de 
prisãô cellular, para o que se propõe a Commissão a votação dessa 
emenda por par tes, ·sendo a seguinte : "Substitu~m-se as pal}Q,vras _de 
-1 a 2 annos ~ prisão simp'les - pelas seguintes : de 2 a 6 mezes de 
prisão cellular." 

Sala das Commissões, 1 de julho de 1899 .-Amph'ilophio, presi-
dente. Considerei-me moralmente impedido de tomar parte na dis-
cussão deste parecer, no seio da Commissão, bem . como de pronun-
ciar-iille. sobre suas conclusões, attenta a consideração de ter o mesmo 
por objecto o exame de emendas que são minhas, umas ·e outras teem 
por fim alterar disposições de um projecto por mim elaborado. 

Outrosim, declaro que o parecer foi distribuído ao mesmo dis-
tincto collega que fôra o relator do primeiro parecer sobre o projecto, 
parecer elaborado antes de minha inclusão na Oommissão.-Luiz Do-
mingwes, relator. -Xavier da S'ilv.eliro.-GaileáJo Oarv.alhal.-Martins 
J urvior.-Irineu Machaldo.-Alfnedo Pinto. · 

SESSÃO DE 4 DE JULHO 

E' annunciada. a votação do projecto n. s2, u~ 1899, com o parecer 
sobr~ emendas offerecidas na terceir11. discussão do .projecto n. 163 A, 

· de 1898, ·que prohibe a emissão, p.or par ticulares, 
,V.dtaçáo . empreza, banco cu sociedade, de títulos de creditos ou obrigações ao portador com o nome deste em 

branco denominados letras, notas, vales, fichas, ficas, recibos, livranças 
ou outras differentes denominações e dá . outras providencias (3a dis-
cussão). 

O Sr. Presi.dente - No projecto ha a seguinte declaração, logo 
no começo. (Lê). 

A Commissão prevalece-se da oppo:í-tunidade para ·declarar - que, 
per um erro de cópia, foi incluída nas referencias fei.tas no § 2 n. I V 
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do art. 412 a do art. 6, que conseguintemente--será suppressa na redacção 
final do projecto. 

Nem de outro modo podia ser, visto como o art. 6 não póde ficar 
collocado na mesma linha de igualdade com os outros artigos alli ci-· 
tados, o que se evidencia· da :simples comparação delles entre si. 

Si bem que seja uma ·declaração apenas da Commissão, eu consi. 
dero uma emenda correctiva. 

Assim, vou submettel-a á votação da Camara. 

O Sr. Cof'nelio da Fonseca (par~ enca:ntjnhar t:b votaçã>o) 
Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar a votação do projecto 
n. 163 A, de 1898, que se acha na ordem do dia para votação, com as 
respectivas emendas. . 

Venho á tribuna, não como .signatario ·das emendas que vão ser 
votadas, mas em -nome dos poderes constituidQs, em nome do Poder 
Judiciario e em favor da classe commercial, requerer o encammha-
mento ·da votação desse projecto. · 

A Commissão, dando parecer contrario ás emendas que offereci, 
entende em sua alta sabedoria que nenhuma dellas aproveitava á 
classe commercial e ás instituições; ma~~.. respeitando o parecer da Com~ 
missão não podia ficar privado de; ao menos deante da Camara, re-
querer o encaminhamento da votação para poupar, permittam-me a 
expressão, uma vergonha ao paiz, e uma affronta á classe commercial, 
qual a que .se faz no art. 1 o do projecto. 

Pedirei que o art. 1" seja votado em duas partes, a primeira, até 
ás palavras "que forem apprehendidas". 

O SR. ÜABSIA+'iO DO NAsCIMENTO - Si está em discussão o assum-
pto, peço a palavra. 

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA- Estou apenas pedindo que na vota-
ção do art. 1", se o desdobre em duas partes. 

O SR. ,AMPJ~J:ILPPHIO -Peço a _palavra, quando o nobre Deputado 
acabar. · -

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA - Tenho o .direito de defender. a mi-
nha idéa na C amara· dos Deputados, e nã~ é na occasião em que se 
vota o projecto que hei de me conservar callado. Sou representante da 
Nação, por isso posso falla.r na C amara dos Deputados, defendendo os 
legítimos ' interesses e ·direitos da classe commercial. -

O ·SR . .ÂMPH.ILOPHIO - Tenho o direito de defender o projecto de 
que sou autor. 

O SR. CoRNELIO DA FoNsEcA - Eu• é que não podia ficar· silen-
ciooo neste momento. , 

·O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO - Fica revogado o Regimento, 
·pelo que vejo.-

UM SR. DEPUTADO~ Não é agora o momento de discutir. 
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O SR. PRESIDENTE - O orador está dentro da ordem. Attençãl) I 
O SR. Co&NELIO DA FoNsECA - O meu requerimento, Sr. Presi-

dente, é quanto ao art. 1 o para que a votação tenha Jogar por partes: 
a primeira até as palavras- "que forem apprehendidas"; a Jogunda 
dessas palavras por deante. 

Não commetto falta alguma, exerço um direito que qualquer 
póde exercer nesta Casa, sem que por isto pC)SSa ser atacado, e as mi-
nhas palavras, neste momento, não pódem ser consideradas coru.(l dis-
cussão a um projecto, porquanto estou apenas · defendendo o ti:reit<? 
legitimo que a sociedade brazileira tem. Nestas condições, sento-me e 
espero que a Camara attenderá que este projecto é uma cou.sa inutil na 
legislação penal do paiz. Defendo os direitos da Nação, oppondo-me 
a um projecto desta ordem. Não sou vaidoso, não offereço emendas por 
vaidade; offereço--as como bacharel em direito que póde discutir, como 
outro .qualquer. · 

O Sr. Amphilophi·o (para e11100minhar a v,ofhção) - E' para l'e-
querer a V. Ex. quf( tenha a bondade de mandar buscar um exemplar do 
projecto, para que a. Camara saiba o que vae votar, pois dos papeis 
distribuídos hoje aos Srs. Deputados, não consta a materia a que se 
refere o nobre Deputado, tendo sido apenas distribuído o parecer so-
bre as emeudas ao referido projecto. 

O Sr. Presidente - ~'Peço ao nobre Deputado que repita o seu 
requerimento. 

O SR. CoRNELIO DA FoNsECA - Referi-me ao art. 1", quando é 
ao art. 2" que peço que .seja dividi-do ein duas partes; a primeira até 
ás palavras- que forem apprehendidas- a segunda dahi por deante. 

O Sr. Amphilop·Mo (enmminharWlo a votação) defende e explica 
as disposições .do projecto a que se referem as emendas, não pode~do 
dar maior desenvolvimento á sua exposição, por lh'o não per:mittir o 
Regimento, ·segundo a advertencia do Sr. Presidente. 

E' posta a votos e rejeita-da a emenda do Sr. Amphilophio ao ar-
tigo 2" do projecto n. 163 A, de 1898·. 

E' approva.da a seguinte emenda do mesmo senhor, ao art. 3° do 
mesmo projecto : 

'Ao art. 3°: Redija-se a disposição por esta fórma: Nas mesmas 
penas incorrerão aqueHes que na compra ou venna de quaesquer ob-
jectos ou valores, QU em pagamento ou solução de obrigações exigíveis 
em dinheiro empregarem ou receherem como moeda liberatoria peças 
metallicas ou outras declarativas de valor que não forem moeda na-
cional ou estrangeira de curso legal no paiz, ou não puderem ser qua-
lificadas como moeda falsa ou falsificada, segundo as leis penaes em 
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vigor; revertendo em favor dos apprehensores, ainda neste caso, o 
producto das multas que se verificarem. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda do Sr. Cornelio da 
Fonseca: 

Ao a:rt. 1°: Supprimam-se as palav:ras - letras, recibos, livran-
ças. O mais como está. · 

Ao art. 2°: Substituam-se as palavras - de um a dous annos -
por deante até o fim do artigo pelo seguinte : de dous a seis mezes 
de prisão cellular e mais a de multa do duplo do valor do titulo ap-
prehendido. 

Bupprimam-se o arts. 3° e 5°. 

O Sr. Luiz D'omin1gues (pela ortkm) -Devo lembrar .a V. Ex. 
que a Commissão propoz a votação dessa emenda por partes e nesse 
sentido peço a V. Ex. que consulte a C amara. 

Consultada, a Camara approva o requerimento da Commissão. 
E' rejeitada a seguinte primeira parte da emenda do Sr. Cor-

nelio da · Fonseca -ao art. 1 o do projecto n. 163 A, de 1898: 
Supprimam-se a-s palavras - Letras, recibos, livranças, etc. 
E' rejeitada a 23 parte da emenda do mesmo senhor, :ao art. 2° 

do mesmo projecto, sendo approvada a 13 , para substituir as palavras 
ilB um a dows annos, para de dou~ •a seis mezes lle prifsão r:·elltilar. 

São successivamente postas a votos e. rejeit-adas as emendas do 
Sr. Cornelio da Fonseca, supprimindo os arts. 3° e 5° do projecto 
n. 163 A, de 1898. 

Aasim emendado, é approvado o projecto n. 163 A, de 1898, que 
é enviado á Comm.issão de Redacção. 

SESSÃO DE 5 DE JULHO 
·- .. - -·- ~---···--·- '7~-iJ . .... \·· ij ... 'i 

Rer/Jacção fi11Jrtl do proj~ecto n. 163 A~ de 1898, que prokib.e a emissão, 
por pareicwlatne"B, '&mpr'e·t~a, bamco ou S'Ociledlafd!l3', de ti;tulos de cre-
dito ou obirigações ao portador com o no11'1ie desfk em branco, de-
nominaliks letras, noflo;sj '/Jales, ficw, fri;ca.s, recibos, mvmnç018, ou 
outras rA"ffer811Jtes tknominaçiks, e dá oult:ras provide'fbcia.s. 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1. o Nenhum individuo, em preza, banco ou sociedade, de 

qualquer natureza ou denominação, poderá, sem autorização declarada 
em lei federal, emittir titulos de credito ou obri-

~edacção final gação a.o portador, com o nome deste em branco, 
tenham taes títulos a denominação de letras, notas, 

vales. fichas, ficas, recibos, livrança-s ou outra differente; e quando 
emittidos, ninguem os poderá empregar ou receber em troca ' de obje-
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ctos, valores ou ..serviços de qualquer especie, ou, em geral, dar-lhes 
qualquer applicação de moeda legal. 

Art. 2, 0 N10 caso de transgressão, assim os emissores como os 
passadores e portadores de semelhantes títulos ficarão sujeitos á pena 
de dous a .seis mezes de prisão cellular e mais á de multa, para cada 
responsavel, enÍ quantia de cinoo a ·dez vezes superior · ao valor de-
clarado nos títulos que forem apprehendidos, revertendo em favor 
dos apprehensores o producto das multas que se verificarem. 

Art. 3. o Na-s mesmas penas incorrerão aquelles que, na compra 
ou venda de quaesquer objectos ou valores, ou em pagamento ou so-
lução de obrigações exigíveis em dinheiro, empregarem ou receberem 
como moeda liberatoria peças metallicas ou outras declarativas de 
valor, que não forem moeda nacional ou estrangeira de curso legal 
no paiz, ou não puderem ser qualificadas · como moeda falsa ou falsi-
ficada, segundo as leis pen:aes em vigor; revertendo em favor dos 
apprehensores, ainda neste caso, o producto das multas que se veri-
ficarem . . 

Art. 4. o As dispo'sições de·sta lei não são applicaveis ' áquelles· tí-
tulos ou papeis de obrigação, que forem ao portador em virtude de 
preceitos ·ou clauaula·s expressas de leis federaes, e bem assim aos que 
forem emittido.s pelos Governos dos Estados ou Municípios, os quaes 
ficarão-"Sob a acção e disposições de lei especial. . · 

Art. 5. o Serão nullos de pleno direito todos os contractos e actos 
jurídicas em que forem dados ou . recebidoo, como moeda, titulos ou 
objectos cuja emissão ou circulação esta lei prohibe. · · _ 

Art. 6. o Revogam-oo ·as disposições em contrario. 
Sala da.S Commissões, 5 de julho de 1899.- F. Tolentino.-

Euclides MalCn. · 



NOTA· 

PROPOSIÇÃO N. 17 

Em 20 de Se'/Jembro de 1899 é pub'licado o parecer da Commis-
ção ik, Co~tituição. Em 23 entra em 2"' dtiscwssãlo. Falla o Sr. MoMe8 
Barros que apr.e;senta req'U{erimiento pam o projecto vdltar á Commis-
são. E' app'lrovado o requ't!ritmento. 

Em 141dle JtM/io de 1901 va:e a imp'I1Wnir o parecer sob n. 15. Em 
18 corV.t~núa, a 2"' discussão. O Sr. Feliciano Penoo requer que o pro-
jecto vá á Comm(is~ão iJ.e negislação e J~WStiça. E' approvaiJJo o re~ 
querim,ento . 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO (1899) 

A Comrnissão de Constituição Poderes e Diplomacia, designada 
pela Mesa para interpôr o seu parecer sobre a proposição n. 17 do' 

corrente anuo da Camara dos Deputados que 
Parecer prohibe a emissão, por particulares, empreza, 

banco ou sociedade, de títulos de credito ou obri-
gações ao portador ou com o nome deste em branco, denominados 
letras, notas, vales, fichas, ficas, recibos, livrança.s ou outras diffeo-
rentes denominações e com outra·s providencias a respeito, é de pa-
recer que a mesma proposição deve ser approvada pelo Senado, por-
que consulta alto interesse de ordem publica, e é corollario da lei já 
adoptada pelo Poder Legislativo que prohibiu taes emissões dos Go-
vernos dos Estados e dos municípios, com circulação como moeda. 

E' este o parecer da Commissão de Cons·tituição, Poderes e Di-
plomacia . 

Sala das Commissões, 19 de setembro de 1899.-Vicente Maclw,.. 
do.-Pe.dro Velha. ' ... • ~ !~.::- 1 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

Entra em 2a discuasão, com o parecer favoravel da Commissão 
de Constituição, Poderes e Diplomacia, o art. 1° da propo·sição da 

C amara dos Deputados, n. 17, de 1899, prohi-za disc. da propo= bindo la emii'ISão por particulares, emprezas, 
slção banco ou sociedade de títulos de credito ou obri-

gações ao portador com o nome deste em branco, 
denominados letras, nota:s, vales, fichas, ficas, recibos, livranças, ou 
outras differentes denominações, e dá outras providencias. · 

Ninguem pedindo a palavra, encerra -<Se a discussão. 
Segue-se em discussão o art. 2°. 
O, Sr. M\oraes Barros (*) - Sr. Presidente n6s já votamos 

( •) Este -discurso não ·foi revisto .pelo orador, 
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projecto semelhante a este, pr?hibin?-o os Estados_, Oam"aras M~~
cipaes e qualquer corporação· mvest1da de autondade, de em1ttu 
vales ou títulos· quaesquer de credito ao portador, ou <lOm o nome em 
branco porque é sabido que em nosso paiz, pela excessiva falta de_ 
moeda' divisionaria, alguns Estados e Oamaras Municipaes, urgidos 
por esta necessidade viram-se forçados a emittir esses vales, esses 
títulos ao portador, 'que nesses Estados e municípios corriam como 
moeda. 

Era necessario cohibir este abuso, e nós votamos lei nesse sentido. 
Por essa occa:sião, infelizmente depois de en<lerrada _a _discussão, 

impugnei a pena comminada. 
A pena comminada era não menos do que a que é applicavel aos 

passadores de moeda falsa: dous annos de prisão cellular. 
V. Ex. verá oSÍ isto é razoavel e justo : que pelo facto de um 

cidadão dar a outro uma dessas apolicesinhas de 100 réis, de 200 
réis, e do outro a receber a pagamento de qualquer causa, estejam 
ambos sujeitos á pena de dous• annos de prisão ! 

Estão elles equiparados a passadores de moeda falsa! 
Eu creio que pouca•s vézes igual injustiça terá sido· commettida 

por um législador qualquer ! 
Esta é enorme, é flagrante . 
E' uma desproporção nunca vista! . 
O que acontece é que, sendo uma lei de injustiça tão clamorosa, 

tão revoltante, não haver-á magistrado, seja . elle qual fôr, por mais 
cumpridor que seja de •seus deveres, que applique semelhante lei! 
Elle ha de querer sempre salvar os cidadãos innocentes de uma pena-
lidade tão forte! ~ ! 

A pena, pois, será inapplicavel. 
Bem, temos agora outro projecto, nascido da mesma ongem, do 

mesmo intelligente Deputado que formulou o primeiro . · 
Este tem por fim cohibir a emioSsão destes vales ao portador ou 

com D nome do portador em branco, quando emittidos por parti-
culares. . 

A _ origeni é a mesma dos vaÍes eniittidos pelos1 E·stados ou pelas 
Oamaras Municipaes; é a necessidade de moeda divisionaria, de 
moeda de troco para as pequena•s transacç.ões da vida. 

E' irregular, não ha duvida; é precizo cohibir, e é este o fim do 
projecto. 

A penalidade não é tão exorbitante como a do prime.iro; é bem 
menor, mas- ainda assim, no meu fraco entender, é exaggerada. (Lê.) 

Temos dous ·a <leis mezes de prisão cellular e multa de 5 a 10 
vezes o valor declarado nos títulos. 

Senhores, precisamos considerar antes de tudo que aqui falta o 
elemf)nto capital constitutivo de todo crime, que é o dolo a malícia 
o . mal intrinseco do crime. ' ' 
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O mal intrínseco do crime aqui não existe; a transacção enl si 
é licita é moral, não viola principio algum; de sorte que, em fundo, 
não ·ha' crime, não ha o mal que constitue o crime. 
· O SR. GoNÇALVEs FERREIRA dá um aparte. 

O SR. MoRAEs BARROs - Nós estamos f.azendo a lei; estou fal~ 
lando àJe jure constituendo, estou fallando como legislador, e não 
como executor da lei. E como legislador, observo ao $enado que nós 
vamos punir um facto que em si não é punível, não é criminoso. 

O facto em si não é punível, não é crime; o facto em si é um 
facto licito. 

Desde que não é cr ime, desde ·que é um facto licito, mas por u:tn 
motivo qualquer convém cohibil-o, basta que o punamos com a pena 
sufficiente para impedir a reproducção do facto; pena simplesmente 
efficaz. 

Devemos cohibir, mas o facto em si é innocen te . 
:MII6., pelas consequencias que póde produzir, consequencias 

muito desastrosas,. penso que vem fazer um mal enorme á sociedade. 
Nós devemos cohibir a reproducção do abuso de emittir vales, 

abuso praticado já por particulares, já pelos Estados e Camaras Mu-
nicipaes, mas por isso devemos applicar penas sufficientemente effi-
cazes, que sejam o bast-ante para impedir a reproducção do facto, 
nunca uma pena exaggerada. 

Ora, a pena comminada neste projecto, comquanto muito menor 
do que a pena comminada na lei que votamos o anuo passado, por-
que então era de dous annos de prisão cellular, ao passo que por este 
projecto é de dous a sei,s mezes de prisão cellular, além da multa, 
ainda é excessiva, carecendo de ser muito reduzida . 

.A.dduzo como melhor argumento para provar a exorbitancia da 
pena o projecto do Codigo Penal, onde esta falta vem punida apenas 
com uma multa, sem prisão alguma, multa que é calculada sobre o 
valor da transacção. 

Acho um erro grave calcular a multa sobre o valor da transacção. 
Si bem me lembro, o Codigo Penal, assim como o projecto, applicam 
uma multa igual a cinco vezes o valor da transacção ; si a transacção 
fôr de 100 réis a multa será de 500 réis. Pelo projecto do Codigo 
Penal a pena será pequena; pelo projecto em discussão, a pena será· 
desproporcional. 

Si a apolice fôr de valor insignificante, como no caso que figurei 
a pena será uma insignificancia; si fôr um valor maior, então ~ 
pena pôde ser excessiva. ' 

Mas, Sr. Presidente, tenho 'argumento melhor ainda e é que esta 
ma teria está perfeitamente regulada por lei. O meu honrado collega 
e amigo representante de Minas acaba de me mostrar a lei de 15 de ' 
setembro de 1893, onde encontramos esta disposição: 

".A.rt. 3 . 0 Nenhuma sociedade ou em preza de qualquer natureza 
nenhum eommerciante ou individuo de qualquer condi~ão poderi 
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emittir sem autorização do Poder Legislativo notas, bilhetes, 
fichas .. :" 

Parece não haver a menor duvida de que a disposição contida 
no projecto é exactamente a mesma que já está consagrada na nossa 
legislação, donde se conclue que o projecto é inteiramente inutil. 

Sr. Presidente,, sirvam estas considerações como justificativa 
para o requerimento que vou ter a honra de submetter á consideração 
do Senado, afim de que o projecto volte á Commissão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia para o reconsiderar. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem debate approvado o 
seguinte requerimento: 

Requeiro -que a proposição n. 17, de 1899, volte á Commiss_ão 
de Constituição, Poderes e Diplomacia para a reconsiderar á vista 

das observações expostas. 
Requerimento . Sala das sessões, 23 de setembro de 1899.-

M orlaes Barros. 
· Fica adiada a discussão, sendo a proposição devolvida á Com-

SESSÃO DE 14 DE JUNHO (1901) 

A Commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia tendo pre· 
sente a proposição n. 17, de 1899, da Camara dos Deputados, que 

prohibe a emissão por particulares, empreza, banco 
Parecer ou sociedade, de titulas de credito ou obrigações 

ao portador, com o nome deste em branco, de-
nominados letras, notas, . vales, fichas, ·ficas, recibos, livranças 
ou outras differentes idenominações, dando tambem outras · pro-
videncias e sobre a qU'al já interpoz o parecer n. 207, em 19 de 
setembro de 1899, que, a requerimento do Senador Moraes Barros e 
decisão do Senado, em 23 de setembro do mesmo anno, voltou nova-
mente á Commissão: e considerando esta que nenhuma . alteração 
póde propôr ao seu primeiro parecer, é de opinião que volte · a allu-
dida proposição a debate, tendo por ba·se deste o parecer já inter-
posto. 

Sala das Commissões, 13 de junho de 1901.-Vicente Mackado, 
relator.-A. Azereào.-A. Rios. 

SESSÃO DE 18 DE JUNHO 

Entra em 2 .. discus~>ão , de accôndo com o art. 144 do Regimento, 
o art~ 1° da proposição da Camara dos Deputados n. 17, de 1899, que 
prohibe a emissão, lJOl' particulares, empreza, banco ou sociedade de 
titulas de Cl'€dito ·ou ob~·igações ao portador, · com o nome deste em 
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branco, denominados letras, notas, vales, fichas, recibos, livr11nças ou 
notas de differentes denominações, e dá outras providencias, com o 
pare~r favoravel !(ia Commissão de Constituição, Poderes e Diplo-
macia. 

O Sr. Feliciano Penna (*) - Sr. Presidente, este projecto 
veiu da Camara dos Deputados e já foi submettido á 2a discussão. 

Observo que, tratando-se de ma.teria que se relaciona intima-
mente com a nossa legislação, tenha .sido sómente ouvida a Com-
missão de Constituição, Poderes e Diplomacia, que deu parecer no 
anno de 1900, e á qual voltou para ser reconsiderado, a requerimento 
de um dos illustrados Senadores, que neste anno contestou com outro 
parecer, declarando que tinha _materia nova a additar. 

Pergunto a V_. Ex . . si não me seria licito nesta discussão pedir 
que estes papeis fossem encaminhados á Commissão, que me parece 
ser a mais competente para fallar sobre o assumpto, a Commissão de 
Legislação e Justiça. (Aporiados.) 

O SR. PREsiDENTE - V. Ex. póde mandar o seu requerimento. 
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte requerimento: 
Requeiro que a proposição n. 17, de 1899, vá á Commissão de 

Justiça e Legislação. 
l?·eqttel'imento :Sala das sessões, 18 de junho de 1901. 

F. Pen~. 

O Sr. Vi'cente Machad'o - Sr. Presidente, como relator da 
Commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia, que. deu parecer 
sobre a proposição submettida a debate, concor·do com o requerimento 
do honrado Senador por Minas Geraes, porque inquestionavelmente a 
competencia para .o estudo da materia d~sta proposição pe-rtence 
mais á Commissão de Legislação e Justiça do que- á Commissão de 
Constituição, Poderes e Diplomacia. (ApoWJdcs.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
P·osto a votos, é approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão da proposição, que é envia.da. á Com-

mis!!lo de Justiça e Legislação. (**) 

(*) Não tol revisto pelo orador o diliCurao. 
(**) N§.o con5ta no.s .A.tinl.ae.! o a,nda.mento do proj~to. 
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NOTA: 

PROJECTO A. MONT·ENEGRO 

N.lO 

Em 26 de Maio de 1899 é julgado objecfJo de del!ilJ.eração e en-
viado á Com'missão de orçament'() que em 12 dá pu;recer. Em 14 é 
encerrada .sem debate a 1" discu.ssão. Em 16 é appr.ova&o o projecto e 
dtispens'ado de inte'rsficio a. requerimento · do Sr. Oas:Jiano do Nasci-
mento. Em 19 entra em 2a tilwcu.ssão. Jil.allam os Srs. S:erzedell.o Cor-
rêa e A. Montenegro. E' encerrada a discu.ssão. Em 20 é a.pprovatlxJ o 
pro.iecto. Em 21 entra em 38 diswssão. Faliam os Srs. Luriz Adol-
pho qu.e off.erece um 11equerimJento e Galeão Carvalhal. Sobre o re• 
qt~erimento fallam .o-s Srs. Lauro Muller e S.eabra. Em 22 fallam os 
Srs. Etrico Coelho e Serzedell.o Corrêa que offe11eo.e em!eni!Jas, e Seabra. 
Em 26 fa,llam os Srs. A. MonBenegro e GaJeão 011rvalhal que offerece 
emenda. Encerrada a 'c!Jiscu.ssão do projecto que é erllliiado á Commlis-

são de Orçamento paJTtL dar parecer sobre as emenàJa..s. Em 28 é puhlica-
cado o par.ecer. Em 30 é app1'<Jvado o projecto com e'men<las. Na mes-
ma se$ão o Sr. A. Mtontenegro pede e é concediir1o dispensa 'de impres-
são para retliacção fina.l que é em 8eg'!Jida approva'ik. 

O projecto é enviado OJO Senado. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 25 DE M.AlO (1899) 

O Sr. Augiu'sto Montene·gro (1) - Sr. Presidente, não venho 
fazer um discurso; vou limitar-me a dar á Camara dos Deputados 
as ra~ões justificativas da opportunida·de do projecto que vou ter a 
honra de apresentar á sua consideração. 

O accôrdo financeiro realizllldo em junho do anno passado não foi, 
a juizo de todos que o estudáram e meditaram, a solução da crise 
que por tanto tempo vimos atravessando; foi antes um prazo d'!ldo ao 
paiz para, dentro delle, estabelecermos um novo regimen financeiro, de 
modo a podermos conseguir o restabelecimento completo do nosso cre-
dito e a retomada tambem completa de nossos pagamentos. 

O illustre Presidente da Republica pars magna nesse accôrdo, 
~omo:u, por assim !(}izer, perante a Nação e estrangeiros, responsabili-
dades a que elle no Governo devia dar inteiro e completo · cumpri-
mento. · · 

Assim é que em sua Mensagem a questão financeira occupa, póde-
se dizer, o primeiro loga.r; sobre ella convergiram todos os seus 
esforços e para ella pediu elle todo o trabalho ·e dedicação do Corpo 
Legislativo naquellas medi-das que estavam fóra de sua competencia 
e que dependiam, pelo nosso pacto constitucional, de deliberação no 
Congresso. ' 

S. Ex., com a franqueza que devia ter· ·em occasião tão solemne. 
não se esqueeeu de collocar em tennos claros e precisos a questão 
que elle submettia ao estudo e consideração do Congresso. 

S. _Ex. e~amina o probelma financeir~, diz claràmente as causas 
que determinam, a seu juizo, a situação anormal que vamos atraves.. 
sando, e, ao mesmo tempo, indica os remedios que~ a seu ver, devem 
ser empregados para restabelecer completamente o nosso credito. 

S. Ex. attribue como causa primeira da nossa situação fi:ti.an-
ceira a profun-da depreciação do meio circulante, e faz convergir para 
~:>ste ponto todos os elementos p~cisos, afim de que possa subir de 
valor o nosso meio circulante e conseguir tambem o restàbelecimento 
de nossa finanças. · · · _..........__ 

( •) Este odiscurso não foi revisto ·"pelo oraãon. 
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S. Ex. acha que devem ser empregados dous meios: primeiro, o 
resgate J~ papel-moeda; segundo, o estabe~ecimento de um· fundo que 
garaD,ta aquelle que ficar em circulação. , 

•S. Ex., entrando em maiores detalhes apresenta, em termos claros 
e precisas, o necessario plano. de reorganização financeira, d·ando 
meios parn a constituição dos dous fundos em que elle assenta todo o 
edifí-cio de nossas finanças. -

Acho que já é tempo de ir a Oamara dos Srs. Deputados cuidando 
deste problema que, no dizer de S. Ex., é o principal no momento 
nctual; acho que já é occasião de serem chamados as vistas e estudo 
dos Srs. Deputados para o plano apresentad·o pelo illustre Presidente 
da Republica. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Peço a palavra. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - E eu concordo com o Sr. Presi-

dente da Republica no· plano que . S. Ex. se traçou; resolvi estabe-
lecer, este mesmo plano no projecto de lei, que vou ter a honrá. de 
apre.sentar á consideração e voto ·dos Srs. Deputaq,os. · 

Neste projecto a Oamara encontrará o estabelecimento _dos dous 
fundos a que se referiu o Sr. Presidente da Republica e que elle ·cha-
ma o ponto çapital da 'política financeira do Governo; nelle encon: 
trará tambem a Oamara os recursos precisos para constituição e· movi-
'mentação destes fundos; encontrará tambem outras medidas oue con-
~õtam da Mensagem do Sr. Presidente da Republica, como seja,m a 
'mobilização destes dous fundos, de modo que um possa ser incoi"pora-
do ao outro em uma occasião em que a incorp!)ração seja necessaria, 
dada a situação do cambio e da circulação do papel. . 

. Tambem nelle se encontra o modo de estabelecer-se o fundo de ga-
l'antia. e o loga:r onde deve ser· e'stabelecido, afim de que se possa che-
gar á- seriedade -do , plàno -que se põe em pratica e bem assim que no.-
c.ionaes e estrangeiros possam saber que esse fundo permànecerá in-
tacto pará garantia do papel que fica em!. circulação. 
. Ii1cluo no mesmo projeéto a revogação das leis de 29 de i:naio de 
1875 e 18 de junho de 1885. que autorizavam· o Governo, dadas certas 
circumstancias anormaes, a emittir . papel-moeda. E, para que os re-
cursos -clados nessas leis nãÓ fossem postos ao lado, pois affectavam a 
situação do commercio de nosso paiz, a Oamara dos Srs. Deputados 
tambem encontr ará autorização· .dada ao Governo para empregar 
aquelles recursos no sentido de debellar as crises. 

. Assim é que o art. 6° do projecto determina que deste .fundo de 
garantia, 'estabelecido em ouro, possa o Governo retirl;lr uma certa 
quantia, afim de acudir ás necessida•des do comkercio, quando a· si-
tuação permanente da crise excepcional 'exigir éste r~curso extraor-
dinario . 

Encontrará tambem a oam:ara -dos Srs. Deputadps uma medida a 
respeito da in'cineração do papel-moeda, assim como uma m(idida sa-
lutar que já está sendo posta .em pratica -pelo Sr . .Ministro da Fazen-
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da : "obrigação de publícar o Governo mensalmente o estado da cir-
culação fiduciaria <lo paiz, para que todos possam conhecer a situa-
ção dessa circulação." 

Não ,é chegada a occasião de desenvolver mais longas considera-
ções para mostrar os resultados profícuos a tirar do plano financeiro 
que se encontra na Mensagem, plano que incluo no meu projecto, não 
f;Ó nas linhas geraes, como nas de seus detalhes, ·porque entendo que 
um -plano ·deve ser acceito como é proposto, sem que modificações ve-
nham mais tarde desvirtuai-o, quando projecto approvado, allegando-
se que esse plano não produz seus salutares effeitos. , 

A improficuidade de uma lei do Congresso provém muitas vezes 
das modificações dos detalhes. 

E insisto neste ponto: no meu projecto a Camara (dos Srs. Depu-
tados encontrará, não só "em seus termos geraes como em seus deta-
lhe!i, o plano completo do Governo sobre valorização do meio circu-
lante. ' 

Reservo-me para mais tarde chamar tambem a attencão da Ca-
mara sobre outro pontõ, que o Governo considera igualmente ponto 
caJ?ital da política financeira - o que versa sobre as tarifas adua~ 
nell'as. 

S. Ex., sob este 'ponto de vista, diz o seguinte na sua Mensagem. 
(Lê.J -

Mas eu quiz limitar-me, no projecto que vou ter a honra de apre-
sel!.tar á consideração da Casa, a uma parte só da questão, - a que 
di~ respeito á valoriza~ão do meio circulante, reservando-me para em 
outra occasião tratar da segunda parte do programma financeiro do 
Governo, com o qual, declaro á Camara, estou de perfeito e completo 
accôrdo. · 

·T~enho concluído. (Mwito bem,· 1'J71!1ito be·m.) 
Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação o seguinte projecto: 

O Congresso N acionai ·decreta : 

Art. 1_.0 E' constituído um fundo especial applicavei ao resgate 
o.o papel-moeda,. com os seguintes recursos: 

I. Renda em papel proveniente do arrenda-
Proj~ro n. 10 mento das estradas de ferro de propriedade da 

União. · 
II. Producto da cobrança da divida activa 

da União, qualquer que seja a sua natureza, inclusive as sommas pro-
venientes da liquidação do debito dos bancos e dos emprestim,os fei-
ios ás industrias sob a fórma de bo-nus. 

III. Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel _ 
pelo Thesouro. 

IV. Os saldos que se apurarem no Orçamento. 
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A1·t. 2.0 Para garantia do papel-moeda em circulação é creado 
um fundo com os recursos seguintes: 

I. Quota de 5 %, ouro, sobre todos os direitos de importação 
para consumo, que será percebida a partir ·de 1 de janeiro de 1900. 

II. O saldo das taxas arrecadadas em ouro, de·duzidos os serviços 
que nesta especie o Thesouro é obrigado a custear. 

III. O producto integral do arrendamento das estradas de ferro 
da UniãQ que tiver sido ou fôr estipulado em ouro. 

IV. Todas e quaesquer rendas eventuaes ·percebidas em ouro. 
Paragrapho unico. Fica excluído das disposiÇões da presente lei 

o producto da operação que porventura se realizar sobre ! Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 

Art. 3.0 Sempre que a situação cambial e o estado da circula-
ção o aconselharem, poderá o Governo empregar o fundo de resgate 
no augmento du fundo de garantia e vice-versa. 

· O fundo de garantia nunca poderá ser reduzido a menos de me-
tade do seu valor. 

Art, 4.0 O fundo de garantia será constituído em metal ou seu 
equivalente e depositado em um estabelecimento bancaria de Lon-
dres, devendo os juros do deposito assim constituído ser incorpora-
dos -ao mesmo fundo. 

Art. 5.0 E' extincto o direito de emissão concedido ao Governo 
pelas leis de 29 de maio de 1875, 18 de junho de 1885 e 23 de setem-
bro .de 1893. 

Art. 6.0 E' autorizado o Governo a ret.irar do fundo de garan-
tia até a quantia de quinze mil contos, papel, para, por intermedio do 
Banco da. Republica, acudir ás necessidades do commercio por mo-
tivo de crise excepcional. Os emprestimos serão feitos sob garantia de 
titulas ·da divida publica federal fundada e por prazo não excedente 
de um anno. 

Paragrapho unico. O capital e juros desses emprestimos reverte-
rão para o fundo de garantia . 

.Art. 7.0 .A incineração do papel-moeda far-se-ha com toda a pu-
blicidade possível e pela fórma julgada mais conveniente pelo Go-
verno. 

Art. 8.<> O Governo fará publicar mensalmente o estado da cu-
culação do papel-moeda. 

Art. 9.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Em 24 de maio de 1899. ~ Au.gw6o Monte-negro. 
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SESSÃO DE 12 DE JUNHO 

Orea um fundo ~M]if3cial applicavel ao resgaBe e outro. para garantia 
do papel moeda em circulaç~o, cada um conrdituido com os re-
cursos que enumera e dá outras providencias. 

O projecto elaborado pelo · Sr. Deputado A. :Montenegto e ora 
submettido ao estudo da Com.missão de Orçamento, formula com 

verdade as medidas financeiras indicadas pelo 
Pal'oecer Poder Executivo na mensagem deste anno ao 

Congresso N acionai. . 
O Governo as qualificou então, de· medidas capitaes, no mo-

mento, para a rehabilitação financeira da Republica, e a Commissão 
de Orçamento as acceita integralmente, sem additar-lhes quaesquer 
outras providencias, porventura recommendaveis, mas susceptíveis de 
serem consideradas em projectos especiaes. 

Julga-se a Commissão dispensada de repetir aqui as razões que 
aconselham a creação dos fundos de resgate e de garantia do papel-
moeda, já expostas ao Congresso na mensagem a que alludiu e sus-
tentadas perante a Camara pelo autor do presente projecto, limitan-
do-se a deixar consignado que, quanto ao fundo de resgate, a Com-
missão acceita a idéa de depositai-o no exterior pela -conveniencia de 
augmental-o com os juros em ouro que o mercado estrangeiro lhe 
virá a pagar. 

Sala das Commissões, 12 de junho de 1899 . -00!8sli:ano do Nlascir 
menta, presidente. - Lauro Mürler, relator.- Augusto Sevlero.-A11r 
gwto Montenegro.-OalogerM.- Mayrink.-S-erzedello (com restric-
ções). 

Na sessão de 14 é sem debate encerrada a 1• cliscussã;o. Na 
se5são de 16 é app·rovado o profecto. 

SESSÃO DE 19 DE JUNHO 

O Sr. Sene>dello Corrêa -, Em notavel discurso em 12 de 
março de 1894 dizia Paul Deschanel, uma das maiores individuali-

dades da França moderna, pela longa gestação 
2a dl9c. do pnr do pensamento e pela luta segura e tenaz contra 

Jecta o indifferentismo: "Si é certo que as idéas são 
as forças soberanas do mundo, é preciso- que o 

l~gislador possa domin~r os facto~ !?ara dirigil-os, tendo sempre em 
v1sta que nas democramat~ o propno mteresse do povo exige garantias 
contra sua grande mobilidade." Estas palavras avivaram-se no e&-
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pirito do orador, ao ver a cor1·ente que se formou lá fóra e que dentro 
do ParLamento, na81 conversas de corredor, já encontrou éco, contra 
a política financeira do Governo na queima do papel-moeda, q11;e 
todas as semanas com louvavel tenacidade vae executando o Sr. Mi-
nistro da Fazenda, umas das mentalidades mais extraordinarias que 
tem póssuido o nosso paiz. 

Mas, ao mesmo tempo que em todos os cantos se commenta o 
des.astre de queimar esse dinheiro, com o qual, dizem, se poderia 
comprar soberanos para diminuir a divida externa, formar um fundo 
de garantia para a moeda em circulação, mandar construir estradas 
de ferro, etc., ao mesmd tempo que se critica com vivacidade, avolu-
mando.,se a campanha que se começou a fazer lá fóra contra a política 
financeira do Governo, a queima do papel-moeda que, dizem; é di-
nheiro, é moeda, é riqueza, o actual projecto, que resume as idéas do 
Governo sobre o assumpto, que, em synthese, encerra a expressão do 
que. quer, do que pretende,. o actual projecto que of:ferece ampla. 
occasião para largo debate, para que c::~.da um de nós venha dizer o 
que sente, o que pensa, - o actual projecto vae passando . por esta 
C amara como si ella fosse um cemiterio. Pois bem: o orador ·vem 
com sinceridade dizer o que pensa, exprimir o que sente. 

Tendo o anno passado justificado ~orno uma dura necessidade o 
accôrdo de Londres, tendo assegurado que elle podia ser o pharol que 
nos levasse á salvação ou o escolho perigoso de nossa ruína, pois que 
tudo dependia dos planos que fossem executados, das medidas' com-
plementares que adoptassemos; em si elle não era, com effeito, um 
systema capaz de melhorar a nossa situação e sim uma tregua, um 
armistício, para podermos organizar a nossa defesa, ante o projectc 
que se apresenta, e que resume o pensamento governamentaJ, vem 
dizer o que sente. O nobre Deputado pelo Pará copiou ip~i..s verbú 
as idéas da mensagem e está informado de que até na providencia qu~ 
manda fazer o deposito em Londres a idéa é governamental, embora. 
ao dar-nos conta de tão honrosa tareÍa1 S. Ex. indicasse para justi 
ficação motivos muito diverso daquelles que actuaram no 'espírito dl' 
Governo. Eis a razão :por que entende dever dar ao debate a mai11 
larga amplitude e a maior i~portancia. Vem mais uma vez defender. 
a política financeira do resgate, vem mais uma vez, com a convicção 
segura, dizer á Cama.ra que esse é o verdadeiro· caminho, que não · se 
trata de uma questão t.heorica ou doutrinaria, mais ou menos discutí-
vel, .mas de principio ' certo, de verdade incol!testavel e de -caracter 
scien tiíi co. 

V em reagir contra · a corrente que se vae de novo avolumando, 
receioso de que a instabilidade, que é o caracteristieo das democra-
cias, não venha a prejudicar uma medida que, executada com persis-
tencia, deve prod112ir . beneíico resultado. . 

. Sabe-o a Camara que ·de longa data vem sustentando a politica 
do resgate. do papel-moeda, .sabe-o a Ca.mara que declarou ao dis--

~ ' 
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cutir d /unding lO.an, que era essa a unica medida de caracte1· finan-
ceiro que elle encerrava; mas não 8e illuda o Governo, não se illuda 
o Congresso. Essa providencia não dará os resultados desejados: 1°, 
si não fôr executada com t-enacidade, com persistencia e com a exten-
são prevista e sabiamente designada pelo legislador de 46; 2?, si não 
forem adaptadas outras providencias que attendam á crise economica, 
que assegurem a valorização do nosso café. . 

A baix!l do café e com elle especialmente as tarifas elevadas para 
os cereaes já nos trouxeram a diminuição na importação desses ge-
neros, nos exonerando da responsabilidade de pagal-os em ouro com o 
cRfé; mas esse beneficio, que precisa ser mantido, de nada vale: ante 
0 ' prejuízo espantoso que temos com a depreciação de nosso principal 
producto e coni o qual mantemos os nossos pagamentos no exterior. 
Está, pois, de accôrdo com o projecto em seus lineamentos ~raes, um 
fundo de resgate para accelerar a retirada do papel moeda excessivo, 
- fundo de garantia para dar valor, para manter o valor de 27 d. 
por l$1 ao papel que ficar em circulação. ' 

As suas . divergencias são sobre o modo de organizar esses .dons 
fundos; sobre a conveniencia de organizai-os ao mesmo tempo, 
quando nos fallecem recursos reaes para um -s6 deJ.les, na extensã·o 
desejada. E' daquelles, Sr. Presidente, que acceitam o principio de 
que a moeda deve, para preencher os seus fins, para desemi>enhar 
a sua funcção, ser um padrão constante dos valores, isto é, constituir 
um valor typo e regulador, Dahi, o ter o commercio internacional ac- • 
ceitado universalmente como unica moeda a metallica, que é real-
mente a que se approxima dessa condição theorica; dahi, o facto de 
não inspirar confiança sinão o bilhete do banco conversível á vista 
e ao portador, pela certeza de que a toda a hora elle fornecerá o 
equivalente metallico correspondente. Debalde dizer os defensores do 
papel-moeda que elle é um grande agente de permutas; as suás oscil-
lações de valor, a sua impossibilidade de condensar valores, o tornam 
11empre nas transacções internacionaes um agent-e de perturbações. 
E não condensando valor, não sendo susceptível de constancia, não 
sendo oapaz de manter-se como typo regulador, a consequencia é ;a 
que ~6 em apparencias elle representa o papel de moeda. No fundo 
elle torna-se por imposição do Estado uma meroa'doria com a qual 
ee adquirem as outras, mercadoria cujo valor s6be ou desce confor:ine a. 
sua menor ou maior abundancia. No fundo o regulador das transac-
ções é sempre a. moeda metallíca. Ora, senhores, duas correntes veem 
na Republica dividindo as opiniões: a que entendeu que o numerario 
em circulação era deficiente e nova·s emissões se faziam necessarias, 
e a que ·entendia que esse numeraria era excessivo, que era esse ex-
~sso seguido natural e fatalmente de má applicação . a causa prin-
cipal de sua desyalorisação. A primeira corrente victoriosa produziu 
todos os seus effeitos. O cambio veio descendo, descendo e chegou á 
desgraç;,2a situação em que está. Então, ao contacto doá male1, 
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voltou-se a opinião para a idéa cont:reria, que aliás já passava no 
Imperio como. verdade indiscutível, consagrada. na sábia lei de 46. 

E' a essa corrente que está filiada o Governo, é a essa doutrina 
que se consagrou o. Poder Publico, que o accôrdo consignou e a que 
o Ministro da Fazenda com a fé de um homem d,e sciencia está 
devotado. -

Nos grandes lineamentos está, pois, de 1accôrdo com o projecto. 
Elle consagra idéas pelas quaes se vem batendo ha largos annos. 
Mas tem dissentimentos, tem divergencia no terreno concreto, no ter-
reno do projecto . 

O orador passa a dar as suas divergencias. Discorre longamente 
sobre o estabelecimento simultaneo dos dous fundos, sendo preferível 
que fosse iniciado largamente o resgate e que só depois se constituísse 
o fundo de garantia. Pede esclarecimentos sobre o texto do projecto, 
quando diz que o fundo de gar.antia será constituído em moeda me-
tallica· ou seu equivalente. · 

Equivalente p6de ser tudo, desde d metal em barra até os nosso·s 
títulos, E' isso o que quer o projecto? 

Discute largamente o mod() por que estão constituídos os fundos, 
JJ~fere-se aos 5 °1° ouro que virão aggravar de mais a importação e 
âahi modificações na tarifa, modificações que são necessarias. 

O orador combate ainda a idéa de desfalcar-se o fundo de ga-
rantia para attender ás necessidades da Praça - acha que se devia 
manter de preferencia a lei de 1875 com annullação das outras. Cita 
as vezes em que ella foi a salvação da Praça e do Banco do Brazil, 
e termina dizendo : 

Srs. De'putados - Na apreciação que venho de fazer não vae 
sinão o intuito pa:triotico de collaborar no limite de minhas forças 
para a reconstrucção do nosso credito ; não vae o intuito- de crear 
obstaculos á passagem no Congresso das medidas com que julga o 
Pooer Publico conjurar ·a crise que nos assoberba; não vae a inten-
ção de fazer. opposição ao Governo de um homem que merece o apoio, 
não sómente dos republicanos de origem, de doutrina e de sentimento, 
que esperam achar em S . Ex. um refugio e uma consolação ás suas 
desillusões, mas aind·a de todos os que trabalham e sentiam que este 
paiz precieava de Governo. Encetada esta política financeira, o que 
é necessario é a tenacidade d() querer, é a duração nas resoluções. 
Que o Congresso se compenetre deste de.ver é o que desejo. (Apoiar 
do.,, muito bem. O orador é mWJ'to cump~nthdo . ) 

O Sr. Atugusto Mon.tenegro - Sr. Presidente, corro ·ao ap-
pello do nobre Deputado pelo Pará, que a mim, por muitas vezes, 
se dirigiu quando desenvolveu á Camara todas às divergencias de 
opinião em que está com o projecto que tive a honra de apresentar 
a seu estudo e voto e que mereceu parecer favoravel da Commissão de 
Orç'~tmento. · · 

. ~.l 
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O nobre Deputado, antes de fazer a critica dos dive~s?s ar.tigos 
do projecto, desenvolve~ algumas consideraç~e~ sob~e a P?ht1ca finan-
ceira em geral e especialmente sobre a pohtiCa fmanceua adoptada 

• pelo Governo da Republica. 
S . Ex. por esta occasião diese que de muito vem se . batendo, 

dentro e f6ra do parlamento, pela política do resgate do papel-
moeda como unico meio scientifico adoptado para proceder-se á sua 
valorização. 

S. Ex. affirmou ainda que por isso não podia de modo algum 
ser contra o projecto, em sua's linhas geraes, e, sobretudo, quando 
visa estabelecer o fundo de resgate do papel-moeda. Mas, S. Ex. 
afastando-se desde então do pensamento do projecto, combateu o es-
tabelecimento do fundo chamado de garantia. 

O SR. SERZEDELLO GoRRÊA ----, Contestei a conveniencia da op-
portunidade; não combati. 

O S:a. AuGusTO MoNTENEGJW- S. Ex. combateu no momento 
actual o estabelecimento do fundo de garantia juntamente com o de 
resgate; fundo de garantia que vinha ajudar este na sua missão de 
valorizador do meio circulante. 

8r. Presidente, o nobre Deputado achou mesmo, si não me 
engana a memoria, que hlavia uma certa contradicção entre o pro-
jecto e a política financeira do Governo, quando aquelle estabelecia 
este fundo de garantia; entret anto, parece-me que das palavras da 
Mensagem do Sr. Presidente da Republica, em que elle desenvolve 
o seu plano, não se p6de colligir que attribua ao estabelecimento do 
fundo de resgate um papel mais importante no problema da valoriza-
ção do meio eirculante, do que attribue ao fundo de garantia. S. Ex. 
o Sr. Presidente da Republica affirma pelo contrario que si 
por um lado é preciso estabelecer um fundo de resgate para por elle 
poder se chegar á contracção do nieio circulante, por outro lado 
affirma tambem que se p6de realizar a valorização directa, consb· 
tuindo· o fundo de garantia para o papel que fica em circulação e :t. 
um e outro fundo chamá precisamente pontos capitaes da polit.ieA 
financeira do Governo. 

Acho, Sr. Presidente, que a funcçã.o que a Mensagem dá aol! doU!! 
fundos que pede é curial e logica. 

Si por um lado, por meio da retracção do papel, pela sua dimi-
nuição no mercado, naturalmente, por uma lei economica se produz a 
sua valorização, ainda mais elle se valorizará pela constituição de um 
fundo que garanta o papel que fica. (Apa1-te~.) 

O principio economico é verdadeiro e obedece a regras comesi-
nhas da logica e a todos os princípios da sciencia a respeito. 
(.Apowdos.) 

Mas o nobre Deputado falla por um lado de uma questão de 
opportunidad~ e por outro da questão dos meios, que o projecto affe-
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cta quer a um, quer a outro fundo, dos recursos coro que elles são 
dotados pelo projecto em discussão. 

Isto é para mi:rp. o ponto principal da impugnação do nobre 
Deputado pelo Pará. 

V. Ex. e a Casa; Sr. Presidente, examinando os di versos itens 
em que se decompõem os arts. 1° e 2° do projecto, chegarão ã evi-
dencia de que .as duvidas do nobre Deputado pelo Pará não teem 
procedencia. S. Ex. affirmou tambem por essa occasião que em um 
paiz de orçamentos cujos saldos constituem ainda pontos de interro-
gação, separar dos seus recursos ordinarios rendas para serem espe-
cializadas. constituía (parece~me ter entendido bem as palavras do 
nobre Deputado) um erro. Vou mostrar ao nobre Deputado e á . Casa 
que os diversos recursos que foram affectados para a constituição 
desses dons fundos, ou não affectam a receita ordinaria da Republica 
ou affectam-n'a ligeiramente ; e mal estarÍamos si na situação por 
que vamos atravessando não pudessemos especializar rendas da im-
portancia das que o projecto separou da receita geral. O primeiro 
pdnto é a respeito da renda oriunda do arrendamento das estradas 
de ferro, quer em papel, que deve ser incorporado ao fundo de resgate, 
quer em ouro, que deve ser levada á conta do fundo de garantia. 
Não digo nenhuma novidade á Casa, Sr. Presidente, quando affirmo 
que as rendas provenientes do arrendamento figuraram, si não me 
engano, pela primeira vez, nos orçamentos da Republica, o anno pas-
sado. Pelo contrario, o anno atrasado e nos annos anteriores, o que 
figurava nos orçamentos a respeito das estradas de ferro eram os 
deficits destas mesmas estradas. 

Portanto, ellas constituíam por assim dizer um encargo dos or-
ç_amentos, encargo que foi eliminado pela política favoravel aos ar-
rendamentos; e, por conseguinte, este recurso não era computado na 
receita geral, figurando pelo contrario deficits oriundos da explora-
ção directa por parte do Estado. 

Sendo assim, uma lei que retira do orçamento geral estes recursos 
ainda deixa grande vantagem aos orçamentos, isto é, risca dos mesmos 
os (]eficits oriundos destas estradas de ferro . Por consequencia, uma 
lei que vem especializar rendas provenientes destes arrendamentos; 
não vem ferir o equilíbrio possível ou provavel dos orçamentos do 
Estado. 

São em pequena monta, diz o nobre Deputado ; mas os pequenos 
ribeiros fa~m os grandes rios e com outros recursos que se acham 
especializados estou certo que ..aquelles se avolumarão mais do que 
suppõe o nobre Deputado . Si o fundo de garantia ou o de resgate se 
limitasse a estes recursos que S. Ex. enumerou, por certo que seriam 
bem mesquinhos; mas um exame mais profundo do projecto mostrará 
ao nobre Deputado e á Commissão que estes recursos são muito' 
maiores que aquelles que se pode~ suppôr fazendo uma leitura per-
fntietoria. ' 



S.· Ex. referiu-se á quota de 5 o lo · ouro que o projécto estabelece 
como um dos elementos constitutivos do fundG de garantia. S. Ex. 
naturalmente aproveitou--se desta circumstancia para voltar á questão 
aqui muito debatida de protecção e de livre cambio, extranhando que 
eu, que . S. Ex. disse ser um dos maio~e~ . defensores. do livre. cambio 
nesta Camara, tenha com a responsab1hdade da mmha ass1gnatura 
dado, por assim dizer, um ·desmentido false:ado aGs principaes pelos 
quaes me tenho batido nesta Casa. . 

Sr. Presidente, >\!obre este ponto peço licença ao nobre Deputado 
para dizer-lhe que nunca me declarei . paladino do livre cambio; 
tenho sempre propugnado pelas tarifas não }eivadas do proteccionismo 
exaggerado que ~mpre. notei. :p.ella~. Sempre me bati, até por emen-
das, por assim dizer, proteccionistas, a respeito d~s. productos da la-
voura nacional, de .modo a .preenchermos os deftcJ;t:s causados pela 
importação de cereaes, ou de artigos referentes a industrias que se 
prendem ao solo . . 
, Os partidarios dessa política teem sempre encontrado em mirp. o 

mais franco apoiG; aquelles que se te~m occupado de semelhantes 
medidas podem dizer si não me . tenho mostrado favoravel a taxas 
'protectoras de certas ind~strias. . . 

.. Por · conseguinte, Sr. Presidente, a observação -do nobre Deputado 
nãG tem ra~ã<> de ser, sobretudo, quando S. Ex. me attribue aqui na 
Camara a funcção de paladino do lirve ·cambio . . Tenho procurado op-
pôr-me nas tarifas aos exaggeros que os economistas e publicistas con-
deinnam em seus livros. 
. . Não, Sr. Presidente,. não. se me p6de -acoimar de contradictorio, 
de estar hoje Gombatendo os princípios que out~ora prégava, quando 
venho propôr o estabelecimento de uma taxa uniforme sobre todos 
<?S artigos da tarifa, oom excepção de um; uma taxa igual para todos. 
· Sr. Presi·d~nte, por minha ve~ posso _dizer que me causa admi-
ração o procedimento do nobre Deputado, quand:.> vem impug:p.ar a 
-parte do projecto que_ estabelece esta t11-xa, .sob o fundamento ele que 
ella vem _aggravar as tarifa.S de í2 a .13 .%. porquanto o anno -passado 
S. Ex . . nãó trou.Xe aqui os mesmos argumentos, ·quando o Governo 
pediu.e <?Onsegui~ que fosse votada pela Cama.ra a taxa de 10 % ouro, 
que equivale a 24 % sobre as tarifas em vigor. . 

o SR. SERZEDELLO ÜORREA :__ Não é -a mesma razão, porque agora 
V. Ex. _propõe mais cinco, de modó' que ficam sendo 15 .. 
. o SR. AuGUSTO MoNTENEcmo - As' razões são as mesmas; as 

razões -deveni permap.ecer, porql,le o arlno passado o nobre Dep~~ado 
não' se soccorreu ~esse argumento, não viu, não attendeu si os 1Ó % 
ouro vinham aggravar a situação dos pro;ductos no mercado; não at-
te:i:Ldeu á situação peculiar a cada um desseS productos, pois que S. Ex. 
acceitou e votou a. taxa de 10 % ouro sobre os direitos de im-portação. 
S. Ex. nã-o· ind·agou si O& productos podiam supportar, si estavam 
em condições de assim sGbreca;rregados viram áo meréado, e, portanto, 
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'de serem e:x:pellidos pela tarifa, ta~bem influindo deste modo sobre 
11 diminuição <la importação e. portanto, sobre a diminuição das 
rendas. 

O .SR. SERZEDELLO CoRRÊA ·dá um aparte. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - V. Ex. ainda não tem razão, 
Veem V. Ex., .Sr. Presidente, e a Camara que o nobre De:putado 

não tem razão, e eu estou ·certo de que o nobre Deputado votaria o 
anno passado, ao envez de 10,15 %, si tanto fosse pedido pelo Go-
verno. Si é verdade, Sr. Presidente, que esse sacrifício que se pede 
á Nação é para valorizar o nosso meio circulante, estou certo de que 
o nobre Del}utado não trepidará em votar . mais esse sacrifício de 
m?mento, no sentido ·de melhorar a nossa situação economica e finan-
ceira. 

O SR. P AUJ.A RAMOS - Si o sacrifício garante a elevação da 
taxa cambial ... 

O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - E não posso deixar de partir 
deste principio: nós estamos discutindo um projecto de valorização 
do meio circulante. S. Ex. mesmo não condemnou o projecto in totum/ 
S. Ex. acceita a structura do projecto, 'disse mesmo que estava de 
pleno accôrdo com o Governo nos lineamentos geraes do seu plano 
financeiro . 

Por consequencia, S. Ex. acha que o projecto póde attingir o 
fim que tem em vista. 

Si assim é, porque deixará S. Ex. de votar esse sacrifício de mo-
mento que vamos pedir á Nação~ 

·Sr. Presidente, o nobre Deputado esqueceu-se, ~ meu ver, da 
parte principal que deve constituir o fundo de garantia. 

E' o n. 2 do art. 2° . 
. "O saldo 'das taxas arrecadadas em ouro, .deduzidos os serviços 

que nesta especie o Thesouro é obrigado a custear." 
A quanto monta este saldo 1 . 
.S. Ex., velho .soldado das campanhas orçamentarias, que tem es-

tudado a fundo tod.os os orçamentos, relatando muito delles, e com 
raro brilhantismo o da Fazenda, melhor de que qualquer de nós póde . 
fazer o calculo da importancia que redundará para o fundo de ga-
rantia dada á applicação do n. 2 do art. 2°. \ · 

O SR. SERZEDELLO CoR~A dá um aparte. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - Facil seria a S. Ex. o anno paS.. 

sado comgutar que os 10 % ouro actuaes dariam ao Thesouro cerca 
de dous milhões de libra:s esterlinas. Assim sendo, já para o anno S. Ex. 
vê quanto ficará de saldo d0sse titulo de receita, porquanto estará ris- · 
cado do orçamento o milhão esterlino oriundo do emprestimo Bernar-
dii;w Campos, que será definitivamente pago este anno. . 

Assim, para o anno, S. ~x. verá computadas unicamente as des-
1 -p~as neceBsarias com o pagamento do fun&i:ng, as do Ministerio do 



Exterior e, algumas outras do Ministerio da Viação, porque mesmo 
as apolices de 1889 que se pagam em ouro já serviram de base a um 
accôrdo, e creio que as apolices de 1868 ~stão em _via tambem de 
accôrdo, pelo qual o Th!Olsouro ficará aliviado de avultadas despeza_s 
em ouro. 

Assim, pois, -veja S. Ex. que o fundo de garantia ha de come-
~ ar com alguns, não muitos, porém alguns milhões de libras esterli-
nas. 

O Governo conta e espera que para o anno elle possa inscrever 
a titulo deste fundo alguns milhões esterlinos. Estou certo de que nãó 
Perão muitos; não posso fazer um calculo exacto neste momento. Se-
rão uns dous a dous e meio milhões . 

.Sr. Presidente~ ai;nda examinando o art. 1°, vej1o títulos ahi 
inscriptos como devendo constituir o fundo de resgate, que a meu ver, 
devem trazer para este fundo recur.sos amplos, sufficientes para virem 
ajudar o Governo na política que elle annunciou e que impropriamente 
se chama a política da queima do papel-moeda. 

Com os conceitos que S. Ex. externou a este respeito estou per-
feitamente de accôrdo, por,que tambem na me.dida da minha insuffi-
ciencia iritellectual e do meu fraco prestigio nesta Casa (não apoia-
do-s), tambem venho de longe fazendo a mesma política de S. Ex., 
collaborando com aquelles que entendem que o mal financeiro está 
principalmente n,a abundancia do papel-moeda e o remedio profícuo 
está na retracção deste papel por este ou por aquelle modo. (Apoilar 
dos e não apoiados.) 

Mas vejo no art. 1° do projecto um titulo para o qual chamo a 
attenção do nobre Deputado e de onde o Governo espera que advi-
rão recursos, não direi abundantes, porque para o resgate nunca po-
derão ser abundantes, mas recursos avultados que virão constituir o 
fundo a elle destinado. E' ·o seguinte. 

"Producto da cobrança da divida activ'a da União, qualquer que 
seja sua natureza; inclusive as sommas provenientes das liquidações 
de debito dos bancos e dos emprestimos feitos ás industrias sob a 
fórma de bonus." 

O Governo espera que desta fonte lhe advirão recursos que au-
gment.arão sem duvida sufficientemente aquillo . que proveniente do 
fundJing boan elle ~oje .atira ás fornalhas da Alfandega desta Capital. 

Sr. Pre~sidente, peço licença ao nobre Deputado para insistir so-
bre outro pmüo. Entendo que hoje não temos dous caminhos a se-
guir em política financeira; que não possuímos a liberdade moral de 
escolher um systema financeiro a app1icar; que, quando o Governo 
des~ paiz assignou em Londres o accôrdo financeiro de junho, accei-
tou todas as consequencias que delle se pódem e devem tirar. 

O principio basico do accôrdo é que o mal está no excesso do 
papel-moeda e que para elle devem convergir os esforços dos podtlres 
publicas no sentido de !llelhorar a nossa situação financeir a. 
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· Tendo em vista esta política que ·o Governo se comprometteu a 

seguir, é que lhe foi -dado um prazo para que .dentro delle possa co-
meçar ao menos, porque não é em tres annos que se refaz financeira-
mente um paiz - a grande obra -de reconstrucção de . ünanças nacio-
naes. 

· Eu acho e o nobre Deputado, creio, está de accôrdo, que não é 
mais occasião azada de termos discussões ·doutrinarias e de estabelecer 
t.l discutir preferencias de escolas; o nosso caminho está traçado e 
devemos segíl-o · intemeratamente; nesta política temos empenhados 
a· nossa palavra e os nossos creditas. 
- · Por ·conseguinte; o :Governo, lançando a sua op1mao na mensa-
gem e o humilde Deputado, que tem a honra de occupar . a attenção 
da Oamara, convertendo as idéas do Governo, copiando as suàs idéas 
no projecto que teve a !J.onra de apresentar,. cumpriram um dever 
iniiludiveL 

Mas, Sr. Presidente. con#nuando a examinar as divergencias que 
o. nobre Deputado, depois de approvar o plano do projecto nos seus 

·'delineamentos geraes, apresentou a respeito -de quasi todos os arti-
gos de· que se compõe o_ projecto em discussão, eu peço licença para r-
continuar a demonstrar a S. Ex. as razões por que tive occasião de 
escrever as proposições que mereceram de S. Ex. franca impugnação. 

Diz· o" art. 3°: > • 
"Sempre' que a situação· cambial e o estado da circulação o 

~~:conselharem, poderá o Governo empregar o fundo de resgate· no _au-
pnento do fundo de garantia-e vice-versa. 

O ' fund<i de garantia· nunca poderá ser reduzido a menos de me-
tade do seu valor." . -

Desde já dou uma explicação ao ·nobre Deputado. O valor a que 
se refere o artigo é o valor do -lastro, na occasião em que o Governo 
faz a )traJ;~.sposiçãQ .autorizada pelo art. 3°. 
. Si q lastro, supponha o nobre Deputado, fôr ·de um milhão de 
·libras, ·na occasião em que o Governo tiver de fazer a transposi~ão, 
fal-a-ha . segundo a "disposição do art. 3°, transferindo 500.000 libras. 

A palavra - valor - ahi, significa. simplesmente o valor do 
stock na occasião em que o Governo julgar dever fazer a transferencia 
por motivos qúe o propli.o artigo enumera - por motivos oriundos 
da situação cambiàl e do estado da: · circulação. . 
.- Divirjo· ainda, Sr. Presidente, do nobre Deputado, em- conside-
rações que fez a este respeito: S. Ex. disse que o estabelecimento de 
fundo de garantia obedece a fins diversos, · a intuitos differentes da-
quelles para os quaes é constituído o fundo de ·resgate. 
· O fim do fundo de resgate, Sr. Presidente, é o mesmo do fundo 
de garantia. 

O SR. SERzEDELLO CoRRÊA -- Não, senhor. 
O SR. AuGm~ro MoNTENEGRo .'- O fundo de resgate actfia so-

bre o papel, que ficá pela diminuição de ·sua - quantidade no mer-
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cado; o fundo d,e garantia actúa directament& sobre o valor· desse 
papel, tornando-se responsavel por este. O fim dos dous fundos é o 
mesmo - valorizar o· papel que fica ... 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - A missão é diversa. 
O -SR . . AuGusTo MoNTENEGRO ---,- O fim de ambos os fundos é o 

mesmo ... 
O SR. SERZEDELLO CORRÊA - V. Ex. não acredita .possível. o pa-

pel-moeda em circulação ter ·o padrão que tinha, . dar 27 d. por :L$, 
sem ter fundo de garantia nenhumª 

O SR. AuGUsTo MoNTENEGRO - Dadas certas circumstancias, 
acredito ·que· isto seja possível. Dê-me · o nobre Deputado um paiz com 
vida economica regular, com a sua balança de valores perfeitam~nte 
equilibrada, ou balanceando-se com um saldo, d~~me um OJ,"Qamento 
normalizado e tudo isto que constitue a prosperidade de uma Nação, e 
estou certo que, si o· Governo não seguir uma · política financeira má 
a respeito do papel, uma política de desvarios e de erros, e si, por-
tanto, o papel~moeda corresponder ás necessidades da circulação, elle 
se valorizará a ponto de chegar ao par. 

Mas dê-me o nobre Deputado um paiz como o nosso, opprimido 
por uma crise economica profunda, crise economica que ainda é ag-
gravada pela crise oriunda dos nossos err{)s, pela nossa política de 
desastres financeiros e lhe direi que para a política de rehabilitação, 
o estabelecimento deste fund:o de garantia é necessario. O nobre 
Deputado, -desenvolvendo este principio de que o fundo . de garantia 
actúa de modo diverso, isto é, tem fim diverso do fundo de resgate, 
accrescentou que a nossa· histeria é a prova real da verdade da sua 
nffirmação, que nós já tivemos um período de lastros garantidores das 
emissões, lastros guaroadas no Thesóuro e que, entr{ltanto, estes las-
tros assistiram impassíveis á degringolada da taxa cambial e, por-
tanto, á dBgringolada do valor do papel em circulação. _ ' 

Mas, Sr. Presideilte, examinemos bem {) exemplo que o nobre 
Deputado tro:uxe para prova da sua affirmação. O nobre Deputado ha 
·de permittir-me que primeiro me refira á natureza destes lastros. 
Estes lastros eram em ouro, por um lado e em títulos da divida pu-
blica por outro. .' _ 

Tínhamos emissÕ'es de bancos garantidas por títulos dll. divid.11 
publica e emissões de bancos garantidas por ouro deposit:ld·o· no 
Thesouro. e a emissão do Governo que não tinha garantia alguma si-
não a palavra d-o proprio Governo. 

A garantia era integral, quandq constituída em titulo e parcial, 
Quando constituída em metal . 

. 'Üra, permitta-me o nobre Deputado que conteste neste momento, 
-dad·a a natureza do l·astro e a natureza. do papel que elle era. cha-
mado a garantir, que o lastro pudesse servir de garantia muito forte 
contra os desvios constantes da taxa cambiaL -

Attribuo antes esta impassibilidade do lastro deante da d~grin-
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golada da taxa, á propria natureza'- do lastro que servia de garantia 
ao papeL 

Outro ponto a que pretendo referir-me como elemento tambeltl 
de movim_entação constante para a baixa produzida nas taxas cam-
biaes, é a tal valorisação dos lastros,· a que "Se referiu o nobre Depu-
tado; é ao deeapparecimento dos mesmos. 

O Sx. SERZEDEL:r;o CoRRÊA - Esse desapparecimento foi, ao 
contrario, ll!lla consequencia da desvalorisação da moeda. 

O Sx. AuGUSTO MoNTENEGRO - Era a incerteza da opinião pu-
blica sobre o valor real destes lastros e da sua quantidade; era a re-
crudescencia da política das emissões; eram todos estes elementos que 
começaram a concorrer com as causas economicas. que então se faziam 
já sentir, que deram os resultados por todos conhecidos. 
· Eram estas causas que vinham concorrer para que os lastros, não 
impa.Ssiveis mas já debilitados, assistissem á degringolada da taxa 
cambial. 

Sr. Presidenw, o nobre Deputado referiu-se tambem ao art. 4° 
do projecto em que é esta·belecido que o fundo de garantia será consti-
tuído em metal ou seu equivalente. . . · 

"Art. 4.0 O fundo de garantia será constituído em m(ltal ou seu 
equivalente e depositado em ·um estabelecimento bancaria de Londres, 
devendo os juros do deposito assim constituído ser incorporados ao 
mesmo fundo. " 

Referiu-se nesta occasião o nobre Deputado ás palavras com que 
tive a ·honra de apresentar este projecto á consideração e approva-
ção da Casa, e accrescen tou que os motivos do Governo para pedir 
que este deposito seja feito em bancos de Londres, não eram aquelles a 
que tive occasião de me referir, por occasião da exposição que fiz á 
Camara. ~ 

Creio que o nobre Depufado não precisava aprofundar o pro-
blema para saber disto, ·desde que o nobre Deputado foi o primeiro a 
declarar que o project9 era governamental, desde a priiDtlira linha até 
a ultiiU!l, em todos os âeus pontos e vírgulas. 

Não precisava o nobre Deputado ouvir o meu discurso para pro-
duzir esta razão; bastava um pouco mais de atte11ção e ler o projecto, 
visto __ que, creia o n<Ybre Deputado. só falta collocar um - porque -
no período, para se saber perfeitamente a razão da disposição. 

Diz o artigo : 
"Devendo os juros, etc., etc. 
Está ahi a razão da disposição. 
O SR. SERZEDELLO. CoRRÊA - Dahi não sé . póde inferir isto; o 

juro póde _perfeitamente ser. pago em papel e convertido em ouro. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO -Então V. Ex. nãõ acre-dita mui-

to na razão do projecto, na razão que o Governo deu! 
Y. Ex. veio hoje á tribuna e declarou que a razão governamen-

tal da disposição do art. 4°, era a referencia aos juros. 
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O Sn.. SERZEDELLO CoRRÊA - Leia o parecer da Commissão. 
o s~. AUGUSTO ~ONTENEGRO - A razão é outra, disse S. Ex., 

est_á nos JUros, mas d1z. tagora que ella não prevalece, porque aqui no 
pa1z tere~rros melhores Juros do que no estrangeiro. 

O Sn.. SERZEDELLO CoRRÊA - Não disse isto. 
O Sn.. PAULA RAMOs - Quem disse fui' eu. 
O Sn.. MoN'l.'ENEGRo - O nobre Deputado ha de permittir que 

eu volte ao assumpto das minhas declarações, por occasião da apre-
sentação do projecto. _ 

Declarei á Camara que uma das razõ·es do deposito em Londres, 
era a de garantir melhor a seriedade do que se queria fazer e a melhor 
execução dessas medidas. 

Esta é un:~a opinião individual minha, e folgo enormemente vel-a 
corroborada pela historia. 

O Sn.. SERZEDELLO CoRRÊA - Ha de permittir contra isto que se 
quer dar ao Governo. 1 

O Sn.. AuGUSTO MONTENEGRO - Esta é uma questão delicada. 
O Sn.. SERZEDELLO CoimÊA ~ Supponha V. Ex. que o Governo 

quer gastar este fundo de garantia; quem lhe porá obstaculos a 
isto? Os Srs. Rotschild 1 · 

O Sn.. AuGUSTO MoNTENBGRO - Ninguem, mas preciso explicar 
a V. Ex. a minha opinião a respeito. 

Disse que a historia financeira corroborava a minha opinião e 
não preciso repetir a historia d:€sses lastros para mostrar qual o des-
tino que elles tiveram. 

Perdoe-me a Camara referir-me a este assumpto; não estou de-
primindo instituição, nem pessoa alguma, mas, o nobre Deputado sabe 
perfeitamente que as grandes ·dividas dos bancos desta Capital para 
com o Governo provieram exactamente dos grandes depositos feitos 
pelo Governo nesses bancos. 

Emquanto o Governo fazia depositos muito avultados, mais tar-
de, devido á situação bancaria, quando quiz recebei-os, não pôde fa-
zel-o: e, fo~a:do pelas circumstancias, foi obrigado a sujeitar-se a 
um contracto em que fez grandes vantagens aos bancos e no qual 
perdim grande parte do capital que lhe pertencia. 

O Sn.. ÜASijiANO DO N ASSIMENTO - O accôrdo Bernardino. 
O Sn.. AuGUsTo MONTENEGRO - Era uma situação da qual elle 

não podia fugir; digo, porém, em vez de accôrdo Bernardino, ac-
côrdo Manoel Victorino. · · 

Mas, dizia eu, a observação que fiz funda-se tambem na expe-
riencia que temos dos lastros depositados. Sou o primeiro a confessar 
que si o Governo tocou nestes lastros foi por motivos de alta monta. 

Não estou, porém, exam~ando essa face da questão. 
Digo que o Governo bem ou mal, com ou sem 'razão, de acqôrdo 

com o interesse publico, ou c_ontra esse interesse, tocou nestes lastros, 
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esgotou-os e foi obrigado a assumir a responsabilidade das_ notas em 
circulação. 

TQcou, e;mbora se -diga que devia fazel-o, mas sem dar ao pu-
blico os esclarecimentos que os portadores de notas tinham o direito 
de exigir, afim de saber a· que era feito da garantia do papel que ti-
nham em suas mãos . 

.Acho ainda que este fundo de garantia deve ser estabelecido em 
Londres, não porque supponha que o Governo fica tolhid:o de tocar 
neste lastro, quando a situação, as emergencias o aconselharem a :fa~ 
zer por este ou por aquelle motivo; mas ~stou certo de que, si tocar 
nélle, haverá a publicidade precisa e nessa publicidade estará o cor-
rectivo para os proprios actos do Governo. 

Estou certo de que.: em dadas condições de excepcional gravi-
dade, qu~ndo existirem motivos os mais plausíveis e que obriguem 
o Governo a usar dos ultimas recursos da Nação, elle o fará, mas o 
fará com a publicidade necessaria e todos saberão o que fez e porque 
fez, de mo.do que todos poderão bem apr~ciar as circumstancias que 
a isso o levaram e o estado real deste lastro, que é constituído para 
a garantia do papel em circulação. Este ~ o meu mpdo de ver indi-
vidual . 

.Ahi está, .Sr. Presidente, a explicaçã-;> que julgo de;v-er dar ao 
nobre Deputado, que disse que eu quiz injuriar os governos passados 
e infamar QS futuros; meu intento foi apenas prevenir o Governo 
contra o proprío Governo. _ _ 

Quiz estabelecer a verda!deira publicidade nesses nego cios e. a 
esse pensamento tambem obedece a disposição do projecto que manda 
que o Governo · publique mensalmente o estado do papel-moeda em 
circulação . . _ - . 

Era esta a explicação que julguei dever dar a 'S. Ex. esperando •.. 
'-Ü SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Deveria tambem mandar publicar 

mensalmente o estado do fundo de garantia. . . 
O SR . .AuGUSTO :MoNTENEGRO - .. _. que S. Ex. não insistirá 

mais em attribuir-me uma intenção que não tive. 
Sr. Presidente, vou ao assumpto do art. 5°. 
".Art. 5. o E' extincto o direito de eniissão concedido ao Governo 

pelas leis de 29 de maio de 18'75, 18 de junho de 1885 e 23 de setem-
bro de 1893." 

Sr. Presidente, estou de accôrdo com o nobre Deputado, sobre os 
intuitos patrioticos, sobretudo da lei de 18'75. Ella veiu satisfazer a 
uma necessidade, em um -paiz de circulação de papel _inconvertivel. 

Sr. Presidente, nos paizes . em que o papel não tem a elastici-_ 
dade precisa para que se possa attender ás emergencias. graves em 
um momento de crise, esta lei é de . grandes vantagens; mas, permitta 
o nobre Deputado que lhe diga que nos paizes em que a circulação 
é sobre a base do ouro, tambem .esta elasticidade não é. completa e 
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nelles se teem dado crises, provenieMee da falta de moeda, oriundas 
do proprio systema adoptado. 

Lembro ao nobre Deputado o facto occorrido, não ha muito 
tempo, na Inglaterr·a. 

O Banco de Inglaterra soffreu uma corrida nos- seus depositos 
de ouro; pela sua cónstituição elle tinha de recolher o papel á pro-
porção que, ia dando sahida ao· ouro; e esta corrida não era oriunda 
da ~ituação financeira do Banco, mas sim de grandes pedidos da 
Ame rica do Norte. . 

·o Banco teve de recolher o papel correspondente ao ouro que era 
obrigado a entregar, dando-se naturalmente a crise. 
· A tax11; de desconto su~iu d~sprol?~sitadamente, ;n~s ll;P~zar disto, 

o Banco Vlu-se em uma sltuaçao cr1t1ca, com a dimmmçao do seu 
stoclc metallico. 

O que se deu 1 O Banco teve de pedir ouro para sobre elle emit-
tir; e, facto singular, ··o Banco de França emprestou ao de Inglaterra 
muitos milhões de francos, que foram transportados para as caixas 
do Banco de I nglaterra . , 

Deu~se em seguida a · emissão, sentindo-se a praça immediata-
mente desopprimida. 

Novamente voltou o ouro da America e o Banco restituiu em 
curto · ·prazo ao Banco de França as sommas que lhe havia pedido 
tlrnprestado. 

Pelo que acabo de descrever, verifica-se que ·o proprio systema 
de circulação sobre base metallica tem suas difficuldades, o que 
obriga os bancos, como o de Inglaterra, ·a usar do recurso que expuz. 

· Seria muito mais facil o G'overno autorizar o Banco a emittir. 
Com aquelle exemplo quiz demonst:r:ar um facto constatado por 

todos os escriptoroo, que o proprio systema ·de emissão em base ouro 
tem difficuldades enormes nos momentos de crise para preencher 
completamente os seus fins. · 

Tanto é isto verdade que, desde que estas difficuldades surgem, 
até certo ponto, é natural a intervenção do Governo e muitas -vezes 
elle tem intervindo para estabelecer o curso forçado. 

Cito o caso da França durante a guerra de 1871, onde o Go-
verno por suas grandes ·necessidades teve de influir sobre o stoclc 
metallico. do banco, .concedendo-lhe em troca · o curso forçado para 
suas notas. ·· · 

Eu não digo ~ovidade ao nobre Deputado,· quan.do . affirmo que 
o systema francez é differente do ingleZi, nem a conversibilidade de 
notas em França é uma realidade_ realJ porque o Banco de França 
tem o direito de pagar em moedas, de 5 francos, de prata, que estão 
hoje grandemente depreciadas. . 
. ~sto serviu para o Banco de. França estabelecer uma tua quasi 
lnvanavel de descontos, o q11:e não póde fazer o Banco de Inglaterra, 
porque é obrigado a restituir em ouro o valor de suas notas. 
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Mas, o direito que o Banco de França tem de pagar com peças de 
cinco francos desvalorizad·a·s o colloca em circumstancia mais favo-
ravel que o de Inglaterra no momento de crise em que é preciso ajudar 
o commercio e a industria. 

Com este exemplo quiz demonstrar· que todos os systemas finan-
ceiros nos momentos de crise passam um máo quarto de hora e que 
mesmo aquelle que é aconselhado como ideal, em paizes de circulação 
sobre base de ouro, encontra obstaculos difficeis de vencer · e que o 
curso forçado é recurso extremo por vezes empregado. 

Assim sendo, volto a tratar da lei de 187 5. Neste ponto estou de 
accôrdo com S. Ex. Aquella lei veiu satisfazer uma necessidade da 
circulação do papel. Mas, quaes são a·s applicações que se tem dado á 
lei de 1875 e outras de que trata o projecto ~ · 

Si muitas vezes ella serviu par.a ajudar a praça nas occasiões 
anormaes, quando esta precisava de papel, devido já á retracção do 
credito, já á retirada de papel par.a o interior, em muitas outra.g ella 
tem servido para satisfazer ás necessidades do Governo. 

E longe de ser o commercio que ia ao Banco pedir recursos a 
este e este ao Thesouro, era o Thesouro que ia ao Banco contornando 
a lei de 1875, arranjar recursos de que necessitava par·a occorter ás 
despezas da Nação. 

Ora, isto é desvirtuar o pensamento da lei de 1875 e ella não 
p6de continuar com este intuito, porque seria então uma porta aberta 
para por ella se continuar a fazer emissões, por assim dizer clandes-
tinamente, sem que o publico saiba. 

O Governo tem por um lado de attender á necessidade de fechar 
todas a:s portas por onde elle póde passar par.a fazer emissões; pre-
cisa tambem por outro lado de cogitar de um meio, afim de poder 
diminuir os males provenientes d·a cassa!Jão de1 UIINl/ ;am'Qrtização 
que· em alguns momentos de vida nacional tem prestado relevantes 
serviços. 

Não estou longe de acreditar que o recurso da lei de 1875 seria 
melhor do que este do projecto; mas os ·abusos dessa lei são de peiores 
consequencias do que os poucos males que podem advir da disposição 
do art. 6°. 

Ahi a"J.torizo o Governo a usar do fundo de garantia para com 
elle, dentro de certos limites, occorrer ás nécessidades da praça, em 
momentos de crise excepcional. No te bem a C amara que não f alio 
das necessida-des do Banco. 

N 6s vimos, Sr. P·residente,- de atravessar um período -de crise 
muito grave; de certos annos para cá o commercio tem se debatido 
em verdadeiras angustias e estou certo de que nestes ultimas tres 
annos, em que lhe tem amargado mais profundamente os nossos 
errqs e -desatinos financeiros, elle não teve occa.sião de recorrer á lei 
de 1875. Si se tem usado · dessa lei tein sido com outro intuito. 
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Portanto, a disposição do art. 6° tem applicação excepcional; 
ella só será applicada em · casos mais graves · do que o que atraves-
samos. 

Cassando esta lei, concorro tambem para um regimen de publici-
dade que quero ver introduzido no serviço das emissões em nosso 
pa."iz, fechando de vez essa porta por onde podia o Governo passar, 
si quizesse f.azer uma emissão que não as destinadas aos intuitos 
dessa disposição legislativa. · 

Já se vê, pois, que si me afigura que os abusos da lei de 1875 
são tão graves que prefiro a disposição minguada do ·projecto actual 
a que se continue a ·abusar daquelle texto legal. 

O nobre Deputado, Sr . Presidente, indagou o que eu queria 
dizer com a phraoo - metal ou seu equivalente. 

Sr. Presidente, em um projecto sobre reorganização financeira, 
entendo qu~ estabelecidos princípios cardeaes, delimitada a acção do 
Governo e bem marcadas as linhas do p.rojecto, deve-se deixar ao 
Poder, que tem competencia para executar o planó, uma certa lar-
gueza, no sentido de obviar 1nconvenientes que podem apparecer e 
nós não podemos prever em muitos casos. Em um plano destes, em 
situação como a nossa, em que ·não r.aro se dão casos extraordinarios, 
tolher o Governo dentro de limites muito estreitos, amarrai-o a di-s-
posições restrictas da lei, é fazer um mal ao paiz, impedindo o mesmo 
Governo · de fazer o bem que é possível, tratando-se. de medidas que 
applicadas com largueza dariam muitas vezes bom resultado. 

O SR. BARBOSA LIMA - E esta quantia prefixada não será um 
dos limites ~ 

O SR. AuGUBTd MONTENEGRO - Lembro a V. Ex. que no meu 
prójecto originaria fixei quantia maior, mas o Governo reduziu. 
Elle foi o juiz da situação e me conformei. . 

A lei de 1875 f aliava em 25.000 contos e elle estabeleceu 15.000. 
Pensa que como se retira do -stoclc ouro esta quantia, isto fará 

mais impressão sobre o mercado que a emissão de 25.000 contos 
em papel. 

Mas, como dizia, queria deixar uma certa largueza ao Governo 
para agir como julgar mais conveniente. A este intuito prendem-se 
duas medidas do projecto : a primeira que é a de passar o fundo do 
resgate para o de garantia e vice-versa, si o estado da circulação e 
da taxa cambial o exigirem, e a segunda, permittindo ao Governo 
establecer es8e fundo de garantia em metal ou -seu equivalente. Acre-
dito que o Governo, comprando consolidados inglezes, por exemplo, 
póde em certos casos fazer uma operação de credito de primeira 
ordem. · 

Tanto quanto as cousas humanas podem ser garantidas, o em- . 
prego deste fundo nesses títulos, me parece não correr risco ~lgum . 
Os consolidados inglezes são hoje títulos lmiversaes de valor indi&-
cutivel e sobre elles se architectam grandes operações financeiras. 
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Deixando esta liberdade ao Governo, dahi podem resultar m.aiores 
van'tagens para o Thesouro; si convier, elle fará o deposito em metal 
e si não convier, poderá convertel-o em títulos equivalentes. 

O ·SR. BARBOSA Ln.u--, Isto significa o equivalente . 
. O S:s. AuGuSTO MoNTENEGRO - As larguezas que concedi ao 

Governo não prejudica~ as solidas garantias de que ae cerca o pro-
jecto; assim é que no art. 6,0 determinando que se soccor;ra o com-
mercio com 15.000:000$, não usei da latitude d~ lei de 1875, permit-
tindo que os Bancos levantassem esse dinheiro sobre títulos da divida 
publica e títulos commerciaes de primeira ordem. (Apartes.) 

Fiz uma diminuição. na esphera da acção do Governo· neste 
ponto, só permittindo fazer emprestimos sobre títulos da divi~a pu-
blica fundada. 

Ux SR. DEPUTADO- E' bom este ponto. (Ha outros apartes.) 
O SR. AuGusTo MoNTENEGRO - Obedeci a este intuito de dal' 

largueza · ao Governo · na execução do plano, já permittindo que elle 
empregasse os dou-s fundos, fazendo reverter um em favor do outro, 
já permittindo que elle fizesse -esse deposito em Londres em metal 
ou no seu equivalente. 

Creio, Sr . Presidente, que toquei em todos os pontos .. ~ 
UM SR. DEPUTADO - ·E brilhantemente. 

·O SR. AuGusTo MoNTENEGRO --, ... a que ae referiu o· nobre 
Deputado pelo Pará, em seu discurso; demonstrei cabalmente que o 
projecto obedece a um plano geral e para . este .plano e seus detalhes 
chamó a attenção dos nobres Deputados. 

Resumindo a minha argumentação no sentido de pedir a adopção 
deste plano, peço licença á Camara para con-substanciar o que venho 
dizendo. · . 

Hoje não temos mais liberdade moral para discutir theorias e 
doutrinas financeiras; ú accôrdo a que ligamos a nossa honra e o 
nosso · credito obriga-nos a. cóm lealdade e sinceridade, applicar os 
princípios nelle contidos. O principio basico do accôrdo de Londres 
é que devemos encaminhar a nossa política financeira para o· lado 
do resgate do papel-moeda e sua ·consequente valorização. 

O SR. BARBOSA LIMA - E daqui· a tres annos ~ 
· O SR. AuGUSTo MoNTENEGRo - Pergunta o nobre Deputado: e 

daqui a tres annos ~ ' . . 
O SR. BARBOSA LIMA - E' apenas uma apprehensão. 
O SR.' AuGUSTO MoNTENEGRo - Respondo ao nobre- Deputado. 
Si este projecto attingir os seus intuitos, como creio, como crê a 

Commissão de Or9amento e como espera o Governo; si conseguirmos 
valorizar em certas proporções o nosso meio circulante, desopprimin-
do-o, estou certo que no dia do vencimento do accôrdo nós estaremos 
em condições de restabelecer os nossos pagamentos no exterior . .. 

O SR. BARBOSA Lnu- Mesmo com o augmento dos dez milhões 
esterlinos ~ 
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O .SR. AuGusTo MoNTENEGRo --: Pergunto ao nobre Deputado: 

si nós ·supportamos ·com o cambio .a 5 ·518 a pressão da . nossa divida 
externa; que é avultada, e o pagamento de títulos internos, em ouro, 
só pedindo misericordia· á ultima hora, na ultima extremidade, quando 
·nós não .acredita vamos que essa taxa viesse a melhorar; pergunto ao 
nobre Deputado, dada a valorização do nosso meio circulante, ainda 
que moderadamente, dado que melhore aquella taxa, já pelas me-
~das adoptad~s neste projecto .que se refere á situaçã? .financeira, 
Já pela adopçao ·de outras medidas. de caracter economiCo, a que o 
Governo se refere em ffila mensagem e que o paiz está pedindo, não 
é de suppôr, que, melhorada esta taxa cambial, que é, por assim dizer, 
o pivot em torno do qual gira .a situação economica e financeira do 
Paiz, em que influirão as 500.000 libras esterlinas dos juros do 
fundi>ng ? (A pa,rt~ . ) 

Volto então a faY.er algumas considerações a este respeito, consi-
derações que já tive occasião de externar em artigos na .imprensa. 

Estou· certo, Sr. Presidente, que o problema financeiro entre 
nós deve ser resolvido, tendo-se em vista tres pontos : . 

Primeiro, a valorisação do meio circulante é a medida urgente, 
indispensavel, actual, sem a qnal pouco poderemos fazer, sinão des-
opprimirmos o paiz dessa taxa cambial, nada ·poderemos conseguir. 

Segundo, a· situação economica do paiz, . devido á crise do café, 
a que se referiu o nobre Deputado pelo Pará. Esta situação encontra 

· solução em medidas que' forem adaptadas por nós e .pelo Governo, e 
principalmente na evolução que ás proprias fontes de producção 
atacadas pela crise ha de forçosamente fazer. · · 

N.ós estamos vendo que esta transformação econom~c-a se vae 
operando no meio de dôres, lamentos e angustias, e não é hoje segredo 
para ninguem o grande desenvolvimento da cultura de cereaes em 
Estados aptos para produzir estas culturas. (.tlpGrtes.) 

Mas, como ia dizendo, Sr. Presidente, o proprio paiz, ajudado 
pelas medidas auxiliares que o Governo pedirá á Camar.a, e que, 
estou certo, esta Camara não negará, resolverá a crise econo·mica, 
coni.o a está re11olvendo pela volta ás antigas lavouras é pelo que 
se chama o problema da polycultura. · · · · 

Os mesmos phenomerios · economicos que fizeram com que os 
preços altos dO café atirasse:çn para a sna lavoura os braÇos que es-
tavam occupados em culturas IIli6nOS rendosas, farã-o com que se 
restabeleça: o equilíbrio e que estes br.aÇos voltem de ri.ovo ás culturas 
que fizeram outr'ora a nossa honra e a nossa prosperidade. 
. . O terceiro ponto está em medidas que, .estou certo, serão tomadas 
para ·a rlepme dos pagamentos . · 

Estou. certo de que o Governo não se descurará, tomará essas 
:r;ne-didas, afim de que entremos ·no regimen do · pagamento integral 
dos nossos compromissos internos sem abalos e sem collisões . 

Estou ~rto que será ,um período difficil a ~traves~r; mas, s1 o 
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Governo com antecedencia tomar medidas no sentido de melhorar a 
situação financeira, tomar as medidas indispensaveis e precisas que 
a experiencia aconselha, que a situação não peiorará, porque o pro-
prio Governo poderá preparar-se de modo .a, não entrar de chofre no 
mercado. Oito· á Casa um facto que se está dando agora: ao mesmo 
tempo que o Governo está queimando papel-:moeda, tem remettido 
cambiaes, saques para a Europa, saques que constituem o fundo de 
que falia o accôrdo e que é .destinado á reprise dos pagamentos. 

V ejain VV. EEx. que ·estas idéas não teem sido esquecidas pelo 
Governo, que ellas teem constituído objecto de suas cogitações, e que 
elle desde já se premune dos elementos precisos para atravessar. as 
difficuldades momentaneas da 'l"ep·rin dos pagamentos em metal. 

Creio, Sr. Presidente, ql?-e toquei em todos os pontos, sobre os 
quaes o nobre Deputado pelo Pará julgou trazer as suas divergencias 
ao seio da O amara. 

Termino, Sr. Presidente, pedindo á O amara que approve este 
projecto; e estou certo de que, sendo elle approvado, como espero do 
patriotismo da Oamara, a quem rogo esqueça divergencias de ordem 
secundaria para só examinar o projecto em globo e ver os seus bene-
ficos effeitos -quando elle pertencer ao domínio das cousas ·praticas, 
esto:u certo de que a Oamara prestará com isto um· serviço ao paiz e 
que esta collabor.ação franca, leal e sincera entre os poderes consti-
tuídos da Republica só servirá para engrandecei-a e para fazel-a 
prosperar. (Muito bem; muito bem. O o1'.adúr é cumprimenbado.) 

. Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada em 2a discussão 
o art. 1• e successivamente sem debate os demais artigos do projecto 
n. 10 A, de 1899, ficando adiada a votação. 

SESSÃO DE 20 DE JUNHO 

E' annunci9:da a votação do projecto n. 10 A, de 1899, creando 
um fundo especial applicavel ao resgate, e outro par.a garantia do 

papel-moeda em circulação, cada um constituído 
Votlaçio com os recursos que enumera, e dá outras · provi· 

dencias (2a discussão). 
E' posto a votos e oapprovado em 2a discussão o seguinte artigo 

do · projeCto. 
O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. • E' constituído um fundo especial applicavel ao resgate 

do papel -<moeda, com os seguintes recursos : 
I. Renda em papel proveniente do arrendamento das estradas de 

ferro de propriedade da União. 
II. P roducto da cobrança da divida activa da União, qualquer 

que sej.a a sua natureza, inclusive as sommas provenientes da liquida-
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çâo do debito dos bancos e dos emprestimos feitos ás industrias sob 
a fórma de bonms. 

III. Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel 
pelo Thesouro. 

, IV. Os saldos que se apurarem no Orçamento. 

O Sr. E rico Coelho (pela ordern) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem vota·dÓ a favor 

115 Srs Deputados e contra, 7. 
Em seguida são ·successivament.e postos a votos e approvados 

em 2a discussão os seguintes artigos: 
Art. 2.0 Para garantia do papel-moeda em circulação é creado 

- um fundo com os recursos seguintes: . 
I. Quota ·de 5 %, ouro, sobre todos os direitos de importacão para 

consumo, que será percebida a partir de 1 de janeiro de 1900. 
II. O saldo das taxas arrecadadas em ouro, deduzidos os servi«;os 

que nesta especie o· Thesouro é obrigado a custear. 
III. O producto integral do arrendamento das estradas de ferro 

da União que tiver sido ou fôr 'estipulado em ouro. , 
IV. Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em ouro. 
Par~;~.grapho unico. Fica excluiQ.o das disposições da presen4l 

lei o producto da operação que porventura se realizar ·sobre a Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 

Art. 3.0 Sempre que a situação cambial e o estado da circulá-
ção o aconselharem, poderá o Governo empregar o fundo de resgate 
no augmento do fundo de garantia e vice-versa. 

O fundo de garantia nunca poderá ser reduzido a menos de 
metade do seu valor. 

Art. 4.0 O fundo de garantia será constituído em metal ou seu 
equivalente e depositado em um estabelecimento bancario de Lon-
dres, devendo os juros do deposito assim constituído ser incorpora-
dos ao mesmo fundo. . . 

Art. 5.0 E' extincto o direito de emissão concedido ao Governo 
pelas leis de 29 de maio de 1875, 18 de junho de 1885 e 23 de setem-
bro de 1893. 

Art. 6. 0 E' autorizado o Governo a retirar do fundo de garan-
tia até a quantia de quinze mil contos, papel, · para, por intermedio 
do Banco da Republica, acudir ás necessidades do commercio por 
motivo de crise excepcional. Os e.mprestimos serão feitos sob ga-
rantia de títulos da divida publica federal, fundada e por prazo não 
excedente de um anno. 

Paragrapho unico. O capital e juros desses emprestimos rever-
terão para o fundo de garantia. . 

· Art. 7.0 A incineração do papel-moeda far-oo-ha com toda a 
publicidade possível e pela fórma . julgada mais conveniente pelo Go-
verno. 
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· Art. 8. o O Governo fará publicar mensalmente o estado da cir-
culação do papel-moeda. 

Art. 9.~ ·Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Lauro Mutler (pela ordem) reqüer e obtem dispensa de 
interstício para que o projecto que acaba de ser votado entre na pro-
.xhna sessão. · 

SESSÃO DE 21 -DE JU~O 

O Sr. Galeão Carvalhal - Sr. 'Presidente; julgo que é da mi-
nha parte uri:J.a grande ousadia intervir no presente debate para dis-

cutir o projMto n. 10 A, que cria um fundo es-
3• di~cussã·o pecial applícavel ao resgate e outro para fundo 

. de garantia do papel-moeda ein circulação e dá 
outras providencias, á vista do parecer da Commissão de Orçamento, 
que recommenda a sua apjrrovação integralmente, affirmandO _mesmo 
que o projecto formúla com verdade as medidas financeiras indicadas 
pelo Poder Executivo ·na mensagem deste anno ao Congresso N acio-
nàl; e á vista das duas votações significativas da Camara ·dos Depu-
tados_ 
. O Sr. Dr. Augusto Montenegro, quando fundamentou o projecto, 
pediu que fosse elle apprõvado sem alterações, e que a -sua · approva-
ção era uma obra patriotica. Trata-se de um pi·ojecto governamental, 
de cuja immed1ata ' acceit'ação por parte da Camara :o Sr. Presidente 
da Republíca faz questão de confiança política; trata-se mesmo de 
u:m projeéto que, segundo é _võz corrente, "foi redigido em uma das 
mesas do palacio do Cattéte. 

N1a realidade é uma ousadia minha vir fazer a critica das me-
didas governamentaes compendiadas no projecto em discussão, apre-
ciando-as ·e:m blóco, -em . seus delineamentos geraes e em suas parti-
cularidades. · · · 

Tomei a palavra neste debate, porque tenho princípios assenta-
dos sobre a nossa crise financeira;· e tenho a responsabilidade de idéas 
enunciadas na tribuna da Camarà dos Deputados de ,S. Paulo e em 
artigos publicados pela imprensa. · 

A minha attitude neste debate é perfeitamente explícavel e lo-
gica, · mas antes de entrar na apreciação do projecto, tenho necessi-
dade de dizer algumas palavras sobre a minha posiç'iio política em 
frente do Sr. Presidente da Republica. 

Declaro que não presto apoio político a S. Ex., e este. ·meu 
·procedimento decorre muito naturalmente da attitud'e que · assumi, 
quando combati nas urnas à sua candidaturf!. para o elevado cargo, 
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que hoje legalmente occupa, a não ser que S. Ex. mude a situação 
politica. 

Antes de continuar, aproveito o ensejo, tambem, para declarar 
que não votei n{) nobre Deputado por Minas Geraes para o cargo 
de Presidente desta C amara ; foi meu um dos votos em branco que 
appareceram na votação, q:tiasi unanime, que S. Ex. recebeu. 

Proseguindo na ordem de considerações, que havia . encetado, 
cumpre-me dizer,. que já no anno ·passado nos · ultimas dias de 
sessão, ao discutir-se o projecto Alfredo Pinto, mandei uma declara-
ção de voto, que foi publicada no Jornal do: Commercio> e na qual 
affirma.va que, tratando-se de uma lei, que pela sua . natu:reza, pela 
precipitação com que foi votada, era considerada oomo uma providen-
cia de confian~ potlitica na qWC~;lidaJ.de tk arlv113r8'1Lrio do· Governo e na 
impossibilidade de ser conseguida a su-a oompleta rejeição, limitava-
me a apoiar as emendas, que julgava mais approximadas aos prin-
cípios liberaes, que professo. · 

Esta minha attitude só podia modificar-se deante de uma mu· 
dança política operada pelo Sr. Presidente da Republica. 

O SR. SEABRA- Em que sentido essa mudança ª 
O SR. GALEÃO CARV.ALH.AL - Antes da eleição presidencial, a 

proposito de boatos e mesmo de insinuações feitas na imprensa, de 
que eu apoiaria o Governo do Sr. Dr. Campos Salles, tive neces!d-
dade d~ accentua.r muito claramente a minha posiçã{), e em minha 
defesa escrevi no DiaJrW de Santos uma carta muito terminante, donde 
passo a ler os seguintes trechos: 

"Não sei quaes os motivos QCCultos que provocam diariamente 
boatos extravagantes sobre a attitude dos Deputados opposicionistas, 
mas o que posso asseverar é que no momento político actual é muito 
clara e definida a minha posição, de maneira a não deixar pairar a 
menor duvida. 

Della não se deprehende, de fórma alguma, que eu esteja reBol-
vido a prestar apoio ao Governo futuro do Sr. Dr. Campos Salles, 
candidato governamental, cuja eleição está sendo preparada pelas me-
didas de violencia empregadas contra chefes republicanos prestigio-
sos, pela caprichQsa espionagem ordenada contra o Dr. Lauro Sodré, 
candidato competidor, e· pel(} estado de sitio o mais absurdo, que se 
encontra nos annaes de um povo civilizado, precedente que trans-
formou o texto constitucional patrio em uma arma terrível de des-
potismo e de oppressão. 

O Dr. Campos Salles, embora em seu manifesto tenha prégado 
as mesmas doutrinas e os mesmos principias que formam {) pro-
gramma •do meu partido, é o candidato official de uma colligação 
partidaria, que sustenta hoje Q Governo, amparando com sua respon-
:rabiJidad~ a situação que se formou, e que, dada uma crise inespera-

. da e ·violenta, bem pôde chegar até . ao p()nto extremo da restauração 
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monarchica, tal é o caracter retrogrado dos principaes actos do go-
verno actual. 

E demais, onde estão os motivos imperiosos e politicos qile pos-
sam explicar semelhante attitude da parte da opposição ~ Onde ·estão 
os actos ·do Sr. Campos Salles, que provem a sua não solidariedade 
com os ·chefes governamentaes Arthur Rios, Belisario de Souza, 
Seabra, Rosa e Silva, Rodrigues Alves, Paulino db Souza, Luiz Vi-
anna Benedicto Leite, Coelho e Campos e outros muitos que são os 
defen'sores da sua candidatura~ Para que S. Ex_ possa governar com 
os ·elementos republicanos, que formam a opposição parlamentar; 
seria mister que rompesse com o grosso do partido, que recommenda 
•a ·sua candiaatura, e que até o momento presente tem assumido a 
mais tremenda responsabilidade por todos os actos praticados pelo 
Governo do Dr. Prudbnte de Moraes. · 

_Repito o que já disse em uma carta anterior: - a situação po-
lítica não se mudou e portanto a minha attitude tambem não póde 
mudar-se pelos motivos que ficam resumidamente expostos, tracei o 
meu l'limo, e só o modificarei quando os acontecimentos politicos me 
aconselharem outra norma de conducta. " 

f:! r. Presidente, aquillo, que pensava em dezembro de 189'7; data 
em que fiz ·a publicação da lll.inha carta, resultado da apreciação · qué 
fazia ·dlo momento político, · penso ainda hoje; mantenho a minha 
conducta,· porq_ue ainda não ha uma mudança de situação politica. · · 

O S:R. SEABRA- E' muito coherente. 
O SR. GALEÃo CABVALHAL - Além disso, nas vesperas da élei-

ção de 1 de março, em artigos de combate eleitoral, escrevi o se-
guinte, . que trago ao conhecimento da Camara para melhor explicar 
a minha attitude actual: 

"Governar já não é prover o bem publico, exterminar as rivali-
dades inuteis, concorrer para que cada um saiba cumprir o seu de-
ver; o systema actual é unico e original nos annaes da historia dos 
governos. 

Governar é transformar o paiz em um vasto campo de represalias· 
iníquas, é matar a lei funda.ri:tent~ rouband(} aos retpresentantes 
da Nação as suas immunidades constitucionaes, é decretar o estado .de 
sitio _para dissolver vergonhosamente . os partidos e pleitear com 
desassombro os postos officiaes para amigos do peito; governar na 
Republica ·Federativa Brazileira é preparar a successão ao presidente, 
impedindo que o eleitorado legitimamente intervenha com sua von-
tade sobeuna na escolha do Chefe da Nação . 

· O Sr. Campos Salles desta fórma assume grave responsabilidade 
perànte ; 8eus compatriotas. . 

· Concordou com as decretações vergon_4osas ·do estâdo de sitio· e 
com as ·prisões de Senadores e _Deputados innocentes de qualque:r:- . 
crime; ·aUxiliou o Sr. Prudente de Moraes no trabalho 'da sciaão tio 
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partido republica~o, que cons!ituia uma_ f~rça e uma garan~ia para 
a vida de Republica; consentlu no ann1qmlamento dlo exercito, des-
tru'Índo os seus elementos mais ardentes 'na defesa do ideal ,republicano; 
tudo sacrificou - tradições., crenças e dedicações cimentadas .por 
muitos annos de propaganda. 

"P()lderá S. Ex. conservar-se fiJel KLOS comprvJ'mi.ssos morae~S que 
a.ssumiu pwra com o partido, que o vai eleger? 

'' Oer.tamente não, e si o con&rario acontecer, terá então trahido· a 
R e publica." 

O SR. SE.A.BR.A.- V. Ex. estava coherente, mas não estava exacto; 
affirmo que a situação não mud\:m. 

O SR. G.A.LEÃo C.A.RV.A.LH.A.L- Repito, poderá o Sr. Presidente da 
Republica conservar-S;e fiel á colligação partidaria que O · elegeu sem 
trahir a causa republicana, cujos destinos estão entrei?Jlles em suas 
mãos? Basta olhar para o scenario poli ti co da nossa patria; basta 
uma vista retrospectiva nos ultimos successos para, se divisar o rumo 
que os acontecimentos vão tomando em quasi todos os grandes Estados 
da União e em mui tos dós pequenos Estados , (A partes. ) 

Os elementos retrogrados estão dominando e não possuindo elles 
o verdadeiro sentimento republicano (apartes), o futuro se nos apre-
senta duvidoso e a propria estabilidade da Republica está ameaçada. 
(Ap)a-nt~.) . 
l Diante desta perspectiva, cumprindo um dever capital de repu~ 

bhcano, conservo-me nos meus antigos arraiaes; ahi estarei convicto, 
defendendo em primeiro logar os ideaes que guiaram os chefes repu-
blicanos durante a propaganda ; procurarei na medid1a dos meus re-
cursos sustentar a bandeira que se desfraldou na patriotica reacção 
contra o golpe de Estado, e mais corajosamente auxiliarei a sustenta-
ção do progr-amma que serviu para consubstanciar a heroica ~esistencia 
republicana, encaminhada pelo Marechal Floriano Peixoto. 

Nestes arraiaes espero inevitavelmente o Sr. Dr. Campos S.alles, 
que tem não pequenos compromissos como propagandista da Repu~ 
blica. 

Invocando os sentimentos patrioticos do chefe da N ·ação e lem-
br-ando-lhe a gloriosa defesa dia ordem e das novas instituições effe-
tuadli ·pelo mare-chal Floriano Peixoto, aponto a S. Ex. as enormes 
responsabilidades que carrega sobre seus hombros . 

A Republica, assoberbada pelas maiores difficuld:ades póssiveis; 
carece da convergencia dos · elementos sinceros e desinteressados . Só 
assim ella caminhará para os seus altos destinos o 

Ditas estas palavras, que julgo necessarias para o meu governo 
nesta Casa, e mesmo para justificr de um modo cabal o aparte que ' 
dei ao nobre Deputado pela Bahia, quando orava e apreciava a situa-
ção polític-a da Camara, passo· a entrar no exame do projecto em dis-
cussão, que reputo da maxima importancia; el1e patenteia o pensa-
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mento do Governo e nos mostra qu11l o seu programma em assumptos 
financeiros. Nestas questões, o meu procedimento nesta C amara será 
pautado pelas minhas idéas, pelas minhas convicções; como legislador 
cumpro um dever dando ao governo da minha patr~a todas as medidas 
que eu julgar que são uteis e que são necessarias para promoverem 
o seu progresso ·e a sua grandeza. Trat·a-se de um terreno neutro e 
assim confesso que exercerei as minhas altas attribuições de Deputado, 
discutindo os ·orçamentos e as questões de Estado, despreoccupado de 
quaesquer sentimentos partidarios, e nesta conformidade me alegrarei 
bastante sempre que as idéas do Sr. Presidente da Republica estive-
rem de aocôrdlo com as minhas; não presto um favor pessoal a S. Ex., 
trabalho pelo engrandecimento da minh·a patria, cumpro o meu dever 
de legislador. 

Lamento que o projecto não possa ser emendado, desde que as 
emendas estão de antemão condemnadas. 

O SR~ AuGusTo Mo.NTENEGRO- V. Ex. póde usar do direito de 
emendar o projecto á sua vontade. ., 

O SR. GALEÃo ÜARVALH.AL- Bem sei que posso usar desse direito, 
mas a grande maioria da Camara, acompanhando o parecer da Com-
missão, rejeitará certamente quaesquer emendas que forem apresen-
tadas. · 

Sr. Presidente, seria motivo para grande exultamento da nossa 
parte, ver as idéas dia boa doutrina financeira expendidas na mensa-
gem presidencial, si porventura ellas emanassem de uma convicção 
profunda e perfeitamente orientada. Infelizmente, não é ainda. o caso, 
pois a falta de logica, a antinomia de alguns coneeitos e proposições, 
que alli se acham, trouxeram-me a duvida, a desconfiança de que o 
Sr. Presidente da Republica passou ao lado da verdade sem quel'er 
vel-a, ou sein querer apurai-a, como convinha. 

Não é pois um resoluto progranima financeiro aquelle que S. Ex. 
traçou na sua mensagem, mas sim o enunciado de theorias e princípios, 
alguns realmente bons e sãos, porém mesclados, ou mesmo apoiados 
sobre outros, que, peza-me dizel-o, lhe são inteiramente incompatíveis. 

Comquanto S. Ex. pareça pender mais corajosamente para o 
lado da boa doutrina, par·a aquella, pela qual de longa data me 
tenho batido, são lamentavel.s as concessões que faz aos p-reconceitos 
que, tão fundamente arr~igados no espírito d~ uma; certa parte do 
nosso publico pensante, teem -sido até hoje o maior estorvo para a 
.reconstituição das nossas finanças. 

Parece. que S. Ex. querendo enveredar pelo caminho, que se lhe 
afigura ser melhor, hesita no emtanto, e ainda não plenamente con-
v,~ncido, accende uma vela a Deus e outra ao diabo. 

O projecto n. 10 A, apresentado pelo Sr. Augusto Montenegro, 
procurando consubstanciar as idéaa da mensagem, para; convertel-as 
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em lei, resente-se dos mesmos defeitos, e está, pois, a meu ver, muito 
longe de poder produzir quaesquer resultados praticas. 

Inspira-se, é verdade, na necessidade de remover o principal 
motivo cSJusador da crise financeira que já ha tanto tempo nos affli-
ge, e que foi o abuso da emissão fiduciaria inconvertivel. Neste ponto, 
estou com elle de pleno aecôrdo, desprezando por completo a opinião . 
de tanta gente, a quem se afigura que existem outros factores da nossa 
ácpt:_essão eeonomiea, pois estou certo e ou~ affirmax que . estes ou-
tros factores, apezar de quaesquer apparenc1as em contrano. proce-
dem em linha recta daquelle, isto é, que todos se fi~ia.m ao· facto ori-
gina?-io do ci;uso do pa,pel-moeda, 8em o qual . não teriam visto a luz 
do dria. . 

Não é, porém, bastante, nem é tudo, reconhecer o facto e con-
demnal-o. Legislando sobre elle, . precisamos em primeiro logar es· 
colher os meios e bem medir o seu alcance, afim de que r.ãc se tor-
nem, ou em improfícuos paliativos, ou nos arrastem a exaggeros que 
nos acarretariam maiores males, do que aquelles que pretendemos 
remediar. 

Uma vez acceito e bem. assentado que todos os nossos males 
f~na.nceiros procedem da desva.lorizaçã.o do meio circu&l.nte e que a 
desvalorisação se originou do proprio excesso, a sua revalorização, 
Ct'sde que ella póde ser realizada pela eliminação do denunciado ex-
cesso, é a medida primordial que logo se impõe. Mas até que ponto 
nos será licito levar uma tal revalorização, no aetual estado de cou-
nas, dentro do justo, do equitativo, sem ferir desastradamente o tra-
balho e a economia nacional, sem provocar uma crise maior que 
aquella que queremos estancar? 

Neste particular o projecto é completamente mudo, pelo que, 
devo suppor que o seu autor affaga a esperança de que possamos, em 
ttmpos mais ou menos breves,· voltar á taxa da paridade de 27 di-
nheiros por 1$ a.doptada pela lei de 1846, ainda hoje em vigor. · 

Assim sendo, dous grandes perigos se nos antolham; p{lrque, ou 
P. revalorização por circumstanciaa impossíveis de prever e de refrear 
.:e fará mais rapidamente do que convém, e neste caso os interesses 
da producção interna do paiz ter~o forçosamente de periclit.ar sob a 
violencia do golpe, ou ella, a revalorização, ·se fará por demais vaga-
rosamente e atravez de saltos e recúos muis ou menos pronunciados e, 
neste caso, uão sahireruos da siLÚação falsa em que nos achamos, Bem 
~apitaes reaes para; fomentar o nosso desenvolvimento, sem meios 
cfficazes de garantir a estabilidade ao capital estrangeiro, que pre-
iendemos attrahir, e que por esta ra.zão mesma continuará a desviar-
se de nós. · 

Parecerá á primeira vista que, existindo uma grandd margem. 
entre a actual taxa cambial de 'oito dinheiros e a taxa legal de 27, 
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que o projecto em discussão · implicitamente mantêm; esta m~rgem 
d~ve constituir um maior incentivo ·para que o capital estrangen(} se 
disponha a vir, a ·seus riscos, interessar-se no nosso desenvolvimento 
duplamente seduzido, por um lado, pela perspectiva do esperado lucro 
r a alta progressivlll do cambio; e pelo outro, com o lucro com . que 
deve contar, como resultante· dos .proprios negocios em que venha em-
penhar-se. 

Puro engano!· O capital não. ê aventu.t:eiro. A e.xpe.riencia, a 
grande mestra; ensinou-lhe que &. per.speJativa de · 91'fltndes .Wcros é 
correlata da. de grmn<ks prej'lllizos. 

· H a duas especies de prestamistas ou de ma'TIIipt4ladores . t!e ca,pi-
taes,· a dos c.alpitaes possuidos e a dos capitaes niio poosuidios. E' esta 
11ltima que ê susceptível de · deixar-se .influenciar pela perspectiva da 
alta do cambio, porque jogando com dinheiro obtido por emp~sti
mo, só póde, por isso mesmo, . interessar-se em operaçõe,j ·d.e curto 
prazo e de prompta liquidação; Não póde ella auxiliar-nos sip.ão 
cphemera, e quiçá, damnosameute. 

A outra cla·sse de prestamistas, a que é posswidora dos seus capi-
iae.s, essa é a unica ·que ·póde interessar-se em operações· ou· emprezas 
Je longo folego, comtanto que se veja cercada da garantia que lhe 
dá a estabilidade; não quer correr aventuras. 

E' desta. procedencia o capital que precisamos attrahir, pois -é o 
tmi.co que para nós póde fructificar . 

. A tal proposito, não posso resistir · ao desejo de pôr em relevo 
~m trecho da Mensagem do Sr. Campos Salles, que ... diz uma verdade 
incontestavel. Escreveu elle: 

"Valorizando o nosso meio circulante e dando um regimen de es-
tllbilidade á. - nossa moeda, teremos aberto uma franca .entrada aos 
rapitaes estrangeiros, que aqui vi:r:ão solicitar a .Çlollocação vantaj(}sa 
que lh,es proporcionam as nossas riqueza,s incomparaveis." 

Neste · curto trecho da. .sua Mensagem, S. Ex. nos aponta o ca-
IQinho seguro a. seguir e mostra a intuição das nossas necessidades. 

Effectivam,ente nenhum paiz novo póde economicamente desen-
volver-se sem o. auxilio do capital que não possue; e este t1.ão se . imi-
provisa, nem se decreta; é mister procurar attrahil-o dos loga.res onde 
clle já existe ac~umulad(}. 

Si foi o capital europeu que poz em valor as grandes riquezas 
que a Repu'blif;!a N arte-Americana hoje ostenta, é ainda hoje a c3:udal 
do mesmo capital europeu que impulsiona e alimenta as innumeras 
Emprezas que cada dia alli surgem e para. as quaes o capital indígena 
<·ontinúa a ser insufficiente, apezar .do seu já tão respeitava! volume. 

Entre nós, desgraçadamente, sempre existiu a illusão de que o 
tapital que nos faltava, podia ser supprido por decretos; e em fórma 
de tiras de papel, clo-culandÇ> como . dinheiro sob o regimel.l do curso 
forçado. 
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Foi o funesto uso deste falso capital e meio circulante que fez 
rom que o nosso ·progresso economico fosse tão lento e precar-' o, quanto 
o foi durante os primeiros 60 annos da nossa independenci~. 

Foi o seu abuso, posto em pratica pelas fantasiosas creações do 
Governo Provisorio, depois do advento da Republica, que nos. arrastou 
agora á concordata e ás porfias da bancnro8a. . . ·. 

O Sr. ·Presidente tem a . sua parte de responsabilidade nos actos 
do Governo Provisorio. . . 

Precisamos, estamos 'Presentemente ·decididos a mudar · de rumq.; 
queremos que o capital real venha aqui collaborar comnosco, mas, 
para dar-lhe franca entrada, tornaJse indispensavel ' a preliminar do 
valorizamento da circulação e do seu apoio sobre. bases esta:veis, con-
forme o recommeridou. a .mensagem. 

' . Parece-me, porém, que · valo~zação e estabilidade são duas idéas 
que não se conciliam, repellem-se antes. A estabilidade não pó de ,exis-
tir sem o seu ponto de equilíbrio. . . 

E assim: me exprimo porque não ·creio . que . no pensamento do 
Governo o. ponto· de equilíbrio para a almejada estabilidade esteja,. na 
taxa legal de 27 dinheiros, cuja volta., violenta- ou vagarosa, have 
ria de ferir tamanha massa de inte:I"eSSes, quanto feriu a quéda, 
desde aquelle ponto até as .taxl18 .hoje em vigor. 

A valorização indefinida, ou visando mais ou menos remota:. 
mente a volta á taxa de 27, tal qual se ach!L no projt>cto do Sr. Au-

_gusto Montenegro,- só · pó de trazer algum incentivo á vinda de caplitaes 
par:à fins ·especulati'l)os; capitaes que aqui ficarão inertes e :fluctuan-
1es, e nos deixarão, tomados de panico, ao . primeiro sério .recúo que 
o cambio eventualmente fizer. 

Não é com este capitafque nós devemos contar para desenvolver 
e amparar a nossa producção,- mas sim -com aquelle -outro, .qu.e, como 
jii disse, queira e ppssa .vir empregar-se a -titulo defintivo, em busca, 
'lã o de imaginosos lucros, mas sim .. de renda. E' ·este ultiiJlo · que de-

.,emos cercar de garantias por meio da estabilidade que não póde 
~xistir fóra da- fixidez no . valor do meio circulante. 

Quero e devo insistir sobre a distincção que estabeleço; . porque a 
julgo um: ponto essencial pai:.a a apreciação do projecto em discussão, 
;;; é qu._e queremos attrahir o capital que nos amrilie, ~m vez daquelle 
que .só venha explora:r-nos e mesmo arruinar-nos mais do que já esta-
mos. 

E', por exemplo, intuitivo que 1. 000 libras esterlinas, importadas 
hoje para fins . especulativos, ao cambio de 8 dinheiros, produzindo 
30 contos em papel, e aqui ficando inertes, á espera do bom momento 
para se reconverterem e repassa.rem para o logar de onde vieram, 
be tornarão em 2. 500 libras pelo facto da subida do ca;mbio a 20 
dinhei11os. · 
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São pois 1. 000 lib1VJ.$ que o Brasil recebe e das quaes não se ' ' . o util~a para fim algum reproductivo, mas que paga depOis com 2. 50 · 
Fbras, isto é,' com a perda secca de L 500 libras para nós e com 
grande gaudio para o seu feliz possuidor. . 

E' ·este o primeiro escolho á que p6de levar-nos o proJecto do· 
modo em que se acha concebido. · · · 

Verifiquemos agora, por outro lado, a impossibilidade pratica de· 
serem importadas as mesmas mil libras para. applicações definitivas 
no paiz, impossibilidade a que nos leva o mesmo projeeto. 

Imaginemos que aquella somma. em vez de vir para especula1· so-
bre a ·alta do cambio, quizes~ vir para empregar-se na lavoura, di-
gamos, na acquisição de uma fa:tenda de café. 

. o preço venal deste artigo, que hoje, ao cambio de 8 d., é de 7$: 
por kilo, cahiria, todas as mais circumstancias ficando inaltera..da.:~, 
a 2$800, só pelo facto da subida do cambio a 20 d. . 

Não quero com isto dizer que 7$ de pal?el a 8 penees, sejam um 
valor maior que 2$800 a 2(). Não, mas é claro que a baixa nominal do 
preço do . producto, caminhando sempre; . como é indiscutível, muito-
adeante de qualquer reducçâo possível nos ·gastos d~ producção, a 
ca:pital empregado na fazenda não soffreria igual, porém, níuito maior 
1educção, einão o seu anniquilamento completo, devido á impossibi-
!idade manifesta de se poder harmonizar simultaneamente o valor -da 
producção com os gastos da mesma producção. 

O mesmo raciocínio é applicavel a quaesquer outras emprézas em 
quaesquer dos ramos da producção nacional, quer com eapitaes es· 
trangeiros, quer ainda com capitaes indígenas. si os houvesile. 

O projecto, pois, nos termos em que foi elaborado, pécca pela 
base. Está muíto longe de poder attender aos fins n que 5e 1lestina, 
que é o de promover a vinda do capital de que pr"'ciRamos para O• 
ll0S90 desenvolvimento j pelo COntrario, promove a vinda s6 ·daquell& 
que não virá cá sinão pa.ra nos e~lorar. 

Este poderá vir .engodado pela pro~abilidade do lucro entre a 
actual taxa do cambio e a de 27, que terá sempre em perspectiva; 
aquelle não quererá vir tundir-se na nossa economb, ":'lmquanto tiver 
dea.nte de si essa mesma perspectiva. O que para um é uma esperan~a, 
para o outro constitue uma ameaça formidavel. A Commissão foi la--
co~ic~ :J_?-O seu pareeer, achou que o projecto era uma creatura sagrada 
e mnolavel. (Apartes.) · 

O SR. LUiz AnoLPHO -, Não disse nad·a. 
O SR. AuGusTo MoNTENEGRO- Disse o que pensava. 
O SR. GALEÃo CAB.vALHAL - Entro agora no exame das particu-· 

laridades do projecto e si me fosse licito desvendar ~ in~imo de mui-
tos dos membros da commissão, certamente descobriria que conde-
runaan o projecto. (Apartes.) 
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Pelo art. 1° é creado um fundo especial para o resgate do papel-
-moeda, mas este pretenso fundo é todo hypothetico, pois que é 
nlimentado puraiJ1ente com rendas eventuaes e problematicas, que talll-
to podem avolumar-se de chôfre, precipitando o resgate muito além 
do que convém, como podem em caso contrario tornal-o inteiramente 
nullo, ou de um funcr.ionamento intermittente, irregularmente espa- ··' 
rado causando assim maiores perturbações que beneficios. 
~ · 'uM SR. DEPUTADo - Apoiado. 

O SR. GALEÃo CARVALHAL - .AppeHar para semelhantes e tão 
problemalticos recursos para o fim de resgatar o verificado excesso 
do papel-moeda, equivale a querer manter o stato· quo por é.empos ~n
&firiidos; deixando as nossas finanças sempre dentro do mesmo Clr-

eulo vicioso. · 
Conhecida, como é, a somma do pape] em circulação, e poden-

do-se, portamto, inferir, pelas ac.tuaes taxas do cambio, da importan-
tia do excesso que existe, seria mais racional e pratico dotar os orça-
mentos de despe:ta com un;ta quantia certa a prelevar na receita ge-
.:.'al, para o fim de oor resgatada e incinerada· mensalmente, uma deter-
minada somma de papel; segund:o o methodo já posto em pratica pelo 
Sr. Murtinho; isto, si queremos realmente effectuar o proposto resga-
te, não engodar o paiz com promessas fallazes, . ou fazer obra de re-
•'onstrucção, ·a 'Penas oom boas intenções. 

O SR . .AuGUSTO MoNTENEGRo dá um aparte. 
O S&. GALEÃo CARVALHAL - O art. 2° estatue sobre a creaçãó 

ce um fundo de garantia para o papel em circulação . 
.Afóra <?8 5. "1° em ouro a perceber nos direitos de importação 

(medida que reputo funesta, e cuja inconveniencia já neste momento 
que se acha patenteada. pela grande diminuição natl receitas aduanei-
ras que se operou pela applicação da taxa dos 10 % ouro, · hoje em· 
\rigor), não são menos probleniaticas as outras verbas de receita que 
lhe são affcctadas; mas isto, a meu ver, pouco importa neste caso 
particular, porque, de toda e qualquer fórma julgo que o fundo de 
garantia em ma teria de circulação · de curso forçado, é um puro con-
trasenso. · 

Consideremos: Ou o papel-moeda que existe na circulação é ex-
cessivo em relação ás neces·sidacles da mesma circulação ou não o é. 

Se é excessivo e tem forçadamente de exercer as suas funcções d..:. 
moeda, não póde exercei-as sem soffrer a depreciação corresp0ndeuk 
ao me~mo excesso, ooja qual fôr o fun~o de garantia e:Q! que se apoic; 
pela .simples ra.zão de que não se podendo de outro moita applu:r!7' oiio 
contos de papel em uma oper.ação que apervas neceJSsite de tr.~ç contos, 
não podemos tambem de outro modo applicar os . 800 mil contos de. 
papel que. existem na circulação, no . jogo geral das operações inter-
11as do pa1z, si é que ella.s necessitam apenas de t rezentos mil. 
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Eliminadú o execsso, o fundo de garantia é inutil e supcr{luo, 
~ol'que é um principio inadmissível que possa soffrer depr!'::Üo.ção, 
qualquer especie de valores ou de causas, desde que estas nã{) su ·ucheni. 
em demasia para. os usos a que oo destinam. 

Não eliminado o ,excesso, o fundo de garantia além de· ht .. til 
c superfluo, constitue um desperdício dos ·valores immobilizao'ld :.:10 
mesmo fundó, que poderá ter todas as virtudes que quizerem, menoa 
a de fazer desapparecer o excesso do papel-moedBJ e os seus efeitos 
naturaes e inevitaveis, que são a sua proporcional desvalorização. , 

Para melhor me explicar, só posso comparar o proje~tado fundo 
de garantia a um penhor offerecido pelo devedor ao seu credor, mas 
~ob condição de ficar o penhor immobilizado indefinidamente em po· 
der do proprio devedor, sem que o credor em tempo algJ.lm tenha o 
din'ito de reclamal-o palfa se pagar do seu credito .. Burh para este 
porque, nada adianta com a e:xistencia de um pe:nho_:r <lo qual .não 
póde apropriar-se. -

Prejuízo para aqueDe, pelo dispendio que, pelo seu .iado te~ a 
fazer, com ·a. constituição de um penhor, destinadú a deoompenhar 
funcções de um carncter todo platonico. 

O SR. Lurz ·.A.noLPHO - Apoiado. 
O SR. GALEÃo CARVALHAL --: O art. 3° autoriza {) .Governo a em-

pregar o fundo de resgate no augmento do fundo de garantia e vice-
versa, sempre que a situação cambial e o estado da circulação o acon-
·oolharem. 

Nada p6de haver mais vago do que isto. 
Qual é o crit.erio por onde os .. nossos Governos hão de aferir a 

boa ou má situação cambial, o bom ou máu . estado da circulaÇão~. 
E' claro que ,uma vez deslocado o .cambio do seu ponto. de equi-

líbrio, isto é, uma vez lançado fóra do ponto legal que a lei d-! 1846 
lhe conferiu, elle. tornou-se em uma .espalda de. dons gumes; f~r;.; de 
<lm lado quando bai:x:a, .fére do outroquando .volta a subir. Baixando, 
fére os interesses do consumo; subindo fére os interesses da. produ-
cção, interesses tão brazileiros, uns como os outros, e que teem igua,es 
direitos á solicitude e emparo do Governo. 

Como é que este p6de, púÍS; huiD:anamente attender a u,m dos 
dons ramos do interesse nacional sem sacrificar necessariamente o 

-outro? · · 
· Dentro das leis que nos regem, e até mesmo dentro da letra .e do 

espírito do proprio projecto em discussão, não será nunca licito ao 
Governo. considerar boa a situação cambial em quanto não a repuser 
ua taxa legal de 27 dinheiros. Mas si fica ao seu arbítrio considerar, 
ora que é boa uma taxa de 8, ora de 15, úra de JO, como é que podemos 
fsperar que o capital estrangeiro, deante de tantas alternativas e 
perigos se resolva a vir auxilia:r~nos ~! Onde fica a estabilidadeª 
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Si é ao attrahimento do capital real, que o projecto visa em pri-
meiro logar, não oorá uma infantilidade. esp.erar que este capital 
queira vir, uma vez, que ao governo brasileiro, fique o arbítrio de 
arruinal-o ou não,_ a seu talante, conforme as bem ou mal etnendidas 
necessidades da nossa viciada circulação fiduciaria, com as quaes . 
aquelle capital nada te.II!. a .vêr, e cujos riscos não quer de modo al-
gum correr? 

Reputo, pois, altamente inconveniente sob todos os pontos de 
yist·a,, o_ art. 3°, porque .além das r_azões adduzidas, elle destina-se a 
malllter da maneira mais desastrada, caprichosa e indefinida, .o act.ual 
regimen .do curso forçado, sem a p.révia eliminação do qual .. será uma 
utopia esperarmos a vinda_ do capital real, de que tanto precisamos. 

Um exclue e repelle o outro. . · · 
E se não vejo o criterio pelo qual possa .ser afferido o bem. ou 

máo cambio, não o vejo tambem para afferir o bom ou o mát4 estado 
da . cir~uJação, visto a estreita e quasi absolutà relação que existe entre 
.:mbos, sob o regimen do curso forçado. . 
. Sendo ~erdadeirá.s, como as considero, as premissas estabelecidas 

na mensagem presidencial, o cambio cahiu de · 27 até as actUaes taocas, 
simplesmente_ porque a . circulação avol~ou-se e desvalorizou-se na 
mesma proporção. · 

Logo,._ s6mente pela· amputação._ da excrescencia circulatoria, po-
derá O cambio gradativament-e retOII!.ar O seu verdadeiro zP.vel. 
. Pretendermos ter._-m;n _cambio firme e. ept alta·, .conjÜrictamente 

rom uma farta circulação de curso forçado, a· tanto equivale pro-
curar .a quadratura do circulo, ou querermos' ter ao" mesmo tempo, 
col no terreiro e chuva no eito. · · 

E. .o que é afinal uma circulação faxta , ou escassa~ 
.A.tten~ei ao que se passa neste mesmo momento, Emquanto o . Go-

verno Central, julgando como eu, que a circulação é excessiva, está 
procedendo ás. queimas de papel, facultadas pelo_ arranjo do Fundting, 
em S . . Paulq, na Ca~ara dos Deputados levanta-se enorme . celeuma 
contra a escassez do numerario, circumstaJD.cia a que attribue. em gran-
de parte, á crise que afflige a lavoura de café. 

Verdade seja que, _esta celeuma é instigad8! por alguns agiotas, 
oue achando-se abarbados com grossas so=as em papeis av_ariados 
dentro de sua:s carteiras, aproveitam-se do ensejo da crise da lavoura, 
e sob pretexto de auxilio para esta, visam puramente a uma nova 
derrama de meio circulante ou de bo'TIIU6, para assim poderem galva-
nizar e passar adeante a papelada podre que possuem. 

E não são s6 estes os que gritam contra a falta do numerario. 
Muita gente o faz tambem na melhor boa fé deste mundo., , pela uni-
eu razão, que o numerario da qualidade que o temos, quanto mais 
abunda, mais apparentemente parece escas.sear, visto que depreciando-



-210-

s.:.: suecessivamente sob o peza do seu volume, cada vez precisamos de 
maiores sommas delle, para a satisfação das mesmas neces3idades. 

Si formos ainda pedir- a respeito do assumpto a opínião dos 
bancos estrangeiros, que aqui existem, estes, apezar de recusarem 
pagar qualquer juro pelo dinheiro que lhes é offerecido em deposito, 
não hesitarão em certificar que não existe excesso de numeraria na 
circulação, e que a baixa do cambio deve ser tão s6mente attribuida 
íi fa,mosa Balança Inter-nacional, que nos é desfavoravel. 

Comprehende-se este modo de ver. Si é uma verdade, que não 
nego, que elles não teem maior lucro na baixa que na alta do cambio, 
não é menos verdade que elles teem todo o interesse em vel-o oscillar 
constantemente, e portanto em que não desappareça o nosso papel de 
curso forçad'O, sempre largamente cotado, pelas taxas cambiaes, 
abaixo do seu valor nominal. 

Desta sorte, elles tiram grande vantagem do jogo da enorme 
massa de milhões esterlinos que a especu-lação faz em cambiaes; jogo 
fomentado pelas violentas oscillações das taxas; jogo em que elles 
não se interessam nem podem de modo. algum governar, mas do qual, 
em forma de bti.rato, auferem, sempre um regular lucro pela certa, 
tanto mais que, este genero de operações para o qual elles teem o 
monopolio de facto, lhes passa todo lpelas mãos. 

Ora, acabado que seja o curso forçado, e desde que desappareça 
consequentemente qualquer margem para fortes oscillações cambiaeli; 
acaba-se ipBo facto a especulação1 e com ella essa carniça que damos 
em alimento aos bancos estrangeiro.s e que elles tanto apreciam, ao 
ponto de se .desinteressarem de quaesquer outras operações bancarias 
no nosso pau:. 

Si houvessem de ser ouvidos os bancos estrangeiros, a respeito 
lieste art. 3°, elles lhe dariam ipOr certo O seu pleno apoio. 

Si temos, como temos · hoje, na pasta da Fazenda um ministro 
como o Sr. Murtinho, que entende que a cireulação, apezar da grita 
que se levanta,- é excessiva, e corajosamente · procede á competente 
queima, tanto quanto o permittem os meios de que dispõe, quem nos 
assegura que amanhã o seu successor, levado por suggestões· proprias 
ou alheias, nãQ entenderá, em situação igual, exactamente o contrario, 
e reduza portanto todo o projec!o á letra morta~ ! · 

.Além disso, é uma verdadeira- utopia su:ppôr que o projectado 
cambiamento do fundo de resgate em fundo de garantia e vice-versa, 
possa de qualquer modo graduar a ascenção do cambio, e prover ao 
mesmo tempo .as necessidlades da circulação, dentro do curso forçado. 

A experiencia está largamente feita. . 
Ha um unico meio de harmonizar os dons interesses: é fazer a 

nota pâgavel em ouro á vista e á vontade do portador. Fóra disto, 
tor-no a dizer, tanto vale procurar a quadratura do circulo. 
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jff,: 

O SR. PAULA RAMO.s - Sempre sustentei aqui que não ha ex-
cesso de papel-moeda. · 

O SR. GALEÃo ÜARVALHAL - Não comprehendo ainda, como é 
que praticamente se effectuaria o proje·ctado augmento do fundo 
de resgate pelo de garantia e vice-versa, porque vejamos: O fundo de 
resgate é constituído exclusivamente em papel, naturalmnte para ser 
incinerado á medida da sua entrada pelas verbas que lhe são affecta-
das, pois que o art. 1 o não oppõe limite de especie alguma ao mesmo 
resgate, nem ainda se póde conceber l'esgate de papel sem a immediata 
destruição do mesmo papel. 

Dahi a impossibilidade manifesta de existir no fundo de resgate 
um stock de papel qualquer, de que o Governo possa ·lançar mão, em 
caso de urgencia, para trocai-o por ou:ro ou cambiaes sobre Londres, 
afim de neutralizar qualquer alta excessiva e violenta nas taxas do 
cambio, ou mesmo para acudir a alguma deficiencia eventual na 
circúlação . 

Por outro lado, o fundo de garantia, de accôrdo com o art. 2°, 
é constituído exclusiv~mente em ouro e quer seja remettido para 
Londres, como ·parece preceituar o art. 4°, quer fique em deposito 
nas arcas do Thesouro, o Governo , poderá, conforme o stock de que 
dispuzer na especie, obstar mais ou menos a quéda do cambio. 

Mas agindo assim, que fará elle do papel que receber em troca 
do ouro ou das cambiaes sobre Londres que vender~ 

Não o porá~ por certo, no compartimento do fundo de resgate, 
onde necessariamente teria logo de queimai-o. 

Não poderá razoavelmente pol-o no compartimento do fundo de 
garantia, porque então teríamos o caso bizarro "de ver alli papel ser-
vindo de garantia a papel, em substituição do ouro emigrado, o que 
seria ridículo. 

Agora, si o papel recolhido ao fundo de resgate não é para ser 
promptamente e na sua totalidade queimado; si o ouro recolhido ao 
fundo de garantia póde ser desviado e substituido por papel ou por 
cousa nenhuma, então, tanto um fundo como o outro poderão ter 
todas as virtudes, que se lhes quizer attribuir, menos, porém, aquellas 
que os seus nomes designam: de resgatar e garantir, seja o que fôr. 

O SR. AuausTo MoNTENEGRO dá um aparte. 
O SR. GALEÃo ÜARVALHAL - O art. 3° fecha com esta dispo-

sição: 
"O fundio ~e garantia nunca poderá ser reduzido a menoe da 

metade do seu valor. 
Valor de que f Qu:al é a metade do valor de um valor desconhe-

cido e indeterminado ª 
Si refere-se como se deve inferir da lettra, ao valor do proprio 

fundo existente em ouro em um momento dado, é claro, por exemplo, 
que de um stl1Ck de 100. 000 libras, tirand'o-se metade, e depois diaria-
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mente metade do que fica, oito dias ou oito retiradas bastam, para 
reduzil-o, apenas a 390 libras. . . 

. Nem siquer se nos venha argumentar com a alimentação do stock 
pelas receitas correntes, porque o stoclc deve começar por tomar pro-
porções ponde_raveis para não se tornar o fundo de garantia em uma 
co usa irrisoria; nelle não se poderá pois tocar sem que primeiro at-
tinJa otJ.-.exceda pelo menos a um milhão de libras esterlinas. . 

l;T ma vez collocado o fundo neste seu primeiro ponto de partida, 
não ha receitas diarias que se possam comparar ás sangrias tambem 
diarias qu-e lhe podem ser feitas, de metade em cada dia, do saldo 
que tiver ficado da vespera. . · 

Ou temos de correr este risco, ou o fundo- nunca se constituirá, 
além de uma ridícula ninharia. · : 

Não qu~ro suppôr q-qe as expressões "metad~ do seu valor" se 
refiram ao valor do papel em circulação, porque isso seria soberana-
mente absurdo. 

E:lll resumo, de qualquer maneira que eu encare os effeitos da 
creação do fundo de garantia, e abstrahindo da fórma obscuTa ·em 
que o projecto o apresenta, eu devo concluir que elle tem -por fim 
principal differir a queima do papel, procurando antes v~lorizal-o. 

Gravíssimo erro ! ! 
Toda a queima que podendo hoje ser feita, fôr 'diffe~ para 

mais tarde~ importa em um prejuízo real para o Thesouro, prejuízo 
tanto maior quanto maior fôr a valorizaçãq, porque, um conto de 
réis queimado ao cambio ·de 8, custa-lhe 33 libras; queimado quando 
o .cambio estiver a 12, custa-lhe já 50 libras e ao cambio de 20, di-
gamos, _lhe ·custará 83 libras ! 

E as libras com ou seu equivalente em ouro, é o que representa 
dinheiro; o papel da qualidade do nosso só representa algarismos. 

, Com effeito! Que nome merece um individuo que recebendo uma 
letra de seu proprio acceite do valor nominal de 1 :000$, eJ!l paga-
mento por 200$, e podl=lndo legitimamente cancellal-a ou destruil-a, 
não o faz, mas torna a pol-a sem precisão propria em circulação pelos 
mesmos 200$, para mais tarde nãó poder resgatal-a senão com 400$ 
ou 800$000? 

E o que dizer ainda, 'si é o. proprio individuo, acceitante da letra 
reposta em circulação, que procura valorizal-a para ter de resgatal-a 
mais caro? -

E' o caso do nosso Governo com o fundo de garantia do projecto. 
E não colhe na hypothese o argumento da probidade, tanto da 

parte do Governo, como do individuo, pQrque o Governo recebendo a 
8 o seu papel emittido a 2'7, o ind'i.viduo recebendo por 200$ a letra 
que emittiu por 1 :000$, 11ão impuzeram tal depreciação ás suas res-
ponsabilidades. ' . 

_ !oram as circumst.an~ias que a operaram; e nem .. elles f{)ram. 
arrancar das mãos dos seus possuidores esses títulos de . divida, mas 
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. sim foram estes que os ·quizeram entregar pelos seus valores .correntes, 
e sem sombra de constrangimento . 

Ora, não queimar, acto continuo, papeis assim resgatados; lan· 
, çal-os de novo á circulação, quando não haja propria e urgente ne· 

cessidade, e se disponha dos meios até para evitai-o, é o que se chama 
em bom portuguez, uma redlonda tolice. • 

Si quizermos argumentar com a probidade devemos em primeiro 
logar reconhecer que o Governo não recebeu 90 milhões esterlinos 
pelos 800 mil contos de papel que tem em circulação, que é em quanto 
importam estes ao cambio par de 27. 

· Grande parte delle foi emittido a 20, a 15; a 12, a 9, sinão ainda 
a menos. 

O Thesouro não póde hoje distinguir, na massa das fortunas pri-
vadas da nação, quaes as que nasceram e fructificaram com o nume-
rario, ao cambio, digamos de 27, 20, 15, 12 ou de 9. 

· Não deve,_ por outro ladlo, procurar valorizar todo o numeràrio 
ao cambio de 27, porque além das difficuldaues invencíveis que para 
si assim crearia,· não seria de modo algum justo que os possuidores de 
capital circulante accumulado de fresca data, vissem a sua fortuna 
triplicada · do pé para a mão. · 

Não póde tmbem convertel-o ás 'àctuaés baixas taxas, primeiro, 
por falta de meios para · isso2 · segundo, porque seria a mais grave 
d'as injustiças, uma verdadeira espoliação, um roubo ás economias 
antigas . · 

.A equidade manda-lhe, pois, p1-ocurar um termo médio, ·que sem 
impôr pezados sacrifícios a uma parte da economia nacional, não avan-
tage demasiadamente a outra. 

E no mesmo ponto em que se acha esta equidade, encontra-se · a 
probidade do Governo, porque, .assim procedendo, elle reSgatará todo 
o papel-moeda exit~tente _pelo valor global e real com que o emittiu, 
que considero foi ent1·e 15 e 16 ]kn~:e por m~ -réw na média. · 

· Quer ad'optemos desde já um novo padrão monetario em harinQ-
nia ·com as circumstancias que acabo de relatar, quer seja mantido 
o Dadrão le!!al de 27 em vigor, o resgate, desde que funccione seJrui-
damente e de_ um modo regular, de~de que não sej_a perturbado, quer 
por novas emissões qu'er pela giga-joga do projectado fundo de garan-
tia,_ ha . de infallivelmente chegar ao mesmo resultado para o The-
sotiro, 'pois é claro, que o que elle ganhar no resgate de uma metadt> 
do papel, de~de a taxa actual de 8 até a de 15 terá necessariamente 
de perdel.:o no resgate . da metade restimte, desde 15 até 27. 

O verdadeiro termo médio arithmetico seria ~e cerca de 12 1j2 
pence, mas eu quero levar ·em conta as influencias · moraes, · que até 
certo ponto actuam tanto para a depreciação do papel, sob ·a ameaça 
d'e novas emit~sões, como para a. sua valo-rização, sob a esperanC}a do 
~u resgate, e por isso, nesta ultima . hypothese o elevo a 15 Óu ·16. · · 
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Si os resultados são, como digo, mathematicamente os mesmoe 
para a economia do Thesour-o, outro tanto não acontece, porém, 'parR 
a economia nacional privada. 

A instabilidade insanavel do meio circulante, ou ainda a sua 
valorização lenta, irregular e indefinida, tal qual a quer o projecto 
do Sr. Montenegro, oppõe um insupperavel embaraço a toda e qual· 
quer expansão, a não ser aquella fictícia a que já me referi, contra 
oo verdadeiros interesses do paiz e do proprio Thesouro. 

-Nada tenh.o a dizer. sobre o art. 4°, por julgai-o prejudicado com 
as considerações que acabo de fazer. 

Merece o mais franco apoio o art. 5°. Sempre me bati por esta 
causa. Em quanto houver a possibilidade de novas emissões, nada se 
conseguirá de real para a reconstituição das nossas finanças. 

Rejeíto, in lt1ruine, o art . 6° porque considero a pratica dos au· 
xilios aos bancos uma das mais damnosas pragas que se teem implan· 
tado no nosso o-rganismo financeiro. · 

Em primeiro logar, a autorização que elle contém de emprestar 
os 15. 000 :0()0$, presta-se aos mesmos abu-sos que teem ·sido feitos 
com as leis de emissão abrogadas pelo art. 5°.; abusos <l}le ha muito 
tempo estavam na consciencia publica e que o Sr. Campos Salles 
entendeu revelar agora abertamente na sua mensagem. 

Si não tivermos a precisa coragem para extirpar de véz esse 
outro cancro roedor da nossa economia, que se chama o ;auxildo aos 
banc08, embora disfarçado sob o nome de auxilio ao commercio em 
caso de crise, limitemos ao menos os seus funestos effeitos, impondo a 
condição de nenhum no'Vo emprestimo ser concedido, desde que não 
se ache perfeitamente liquidado e na mesma especie em que houver 
sido feito o emprestimo anterior e com um interval(}, pelo menos, de 
quatro mezes. Sem esta limitação, e da maneira que está redigido o 
projecto, uma sangria de 15.000:000$ poderá ser feita no Thesouro, 
todos os mezes, todas as semanas, todos os dias mesmo. Ainda mais: 
comquanto alli se determina a natureza dos títulos que o banco tem a 
dar em penhor, que são os da divida publica feder-al fundadla, esta 
condição deveria ser imperativa, e sempre com uma margem, pelo 
menos de 15 % sobre o valor dos títulos no mercado. -· 

Sei que seria tempo perdido procurar aqui lutar contra a pode-
rosa corrente do systema de auxilios, tão profundamente arraigada 
nos nossos costumes e, que tão larga e abusivamente posta em pratica, 
só tem servido para depauperar o ThesouTO e desmoralizar as forças 
productoras- do paiz. Os factos ahi estão bem patentes e faliam muito 
alto. . 

Tanto o Thesouro como a economia nacional privada aeham-se1 
não obstante, hoje em petição de miseria. 

Ao paBBo que vemos em outros paizes civilizados, os governos 
recorrerem e acharem auxilios pecuniarios nos seus grandes bancoa, 
mesmo em caso de guerra, como recentemente vimos na propria Hes· 
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panha, aqUI o nosso Governo tem de sangrar-se em dinheiro, para 
acudir aos frequentes deliqui-os dos seus bancos. . . mesmo em tempos 
de paz. ! 

E é justamente esta cega protecção, com a qual os bancos na-
cionaes contam de antemão, o que faz a sua fraqueza, o que os des-
moralisa e avilta. · 
· Um banco protegido ·é um banco sem merecimento proprio, sem 
imputabilidade, e sem poder inspirar confiança. 

·Reparemos no contraste : Emquanto os bancos estrangeiros aqui 
estabelecidos, não protegidos, antes mal vistos pelos nossos governos, 
regorgitam de depositos sem juros, recusando-os mesmo nestas con-
dições, o que é publico e noto rio, os bancos nacionaes (com poucas 
excepções), pagando altos juros~ só conseguem · attrahir os depositos 
que aquelles rejeitam. 

·E os bancos nacional3s são em geral constituídos com capitaes 
exaggerados, quan-do os estrangeiros o são com capitaes modestíssimos, 
capitaes que, divididos :pelo grande numero de filiaes que possuem, 
tornam-se verd-adeiramente irrisorios . 

· O que é que faz a sua força e a confiança que inspiram~ 
E' a tra-dição da segurança com que fazem os seJls nego cios. Não 

vivendo de favores, não precisam tambem fazel-os a ninguem, fazem 
o negocio pelo valor do pr(}prio negicio; não teem a ceder de ante de 
empenhos políticos; são· bancos, não sã-o casas de caridade. Não po-
dendo contar com a caridade para si, tambem não a praticam 
para· com terceiros. 

O que vemos nós por outro lado na· quasi generalidade dos nossos 
bancos nacionaes? · 

Imperam nelles o empenho, a politicagem e o compadresco. 
Os ·pequen-os, !Contando com a protecção e auxilio dos bancos 

maiores, cedem mais aos pedid·os de amig(}s que á garantia do negocio 
preposto. Os maiores, contando com o auxilio d'o Banco ·da R€ publica, 
cedem da mesma maneira e pelos mesm(}s motivos. 

O Banco da Re:publica, contando sempre com auxilio do Governo, 
que até agora não lhe tem falhado e mais directamente sob a pressão 
de influencias políticas, ·em cuja esphera se move, em cu:ja depen-
delllcia vive; torna~se um receptaculo de tudo quanto ha de papeis 
avariados de emprezas impossíveis e d~ agiotas arruinados. 

· Primeiro resultadb: O capital ·empregado nos bancos nacionaes, 
o seu pro:prio e o dos depositantes, e·Iil logar de auxiliar a verdadeira 
producção nacional, C(}mo deveria fazel-o, é dado em pasto aos corri-
lhos dos aventureiros das "finanças, amparados pelos empenhos po-
líticos .. 

Segundo resultado : Achando-se os pequenos bancos á mercê da 
boa vontade ou do capricho d'os bancos maiores, estes á mercê do 
B-anco da Republi,ca, e este ultimo á mercê do Ministro da Fazenda e 
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dos azares da politica, nenhum póde por si mesmo fazer jus á con-
fiança publica. 

· Valendo-se de favores, tem necessariamente de fazel-os a seu 
turno, e dahi procede o circulo vicioso em que se movem e vegetam, 
quasi sem utilidade para a economia nacional, e provocando pelo con-
trario repetidos embaraços para o TheRouro, sempre abarbad1o, como 
se tem visto de.:1de 1891, com a tarefa de emendar e concertar bancos 
avariados. · · 

Outras seriam ·as fnncções dos bancos uacionaes, si o Governo 
tivesse se compenetrado da necessidade de collocar o B anco da Repu-
blica sob o regimen commum, não lhe prestando nenhum auxilio pe-
cilniario s9b qualquer pretexto que fosse, mas tambem alliviando-o 
da sua tutella política; não intervindo nos 8eus negocios, não · o coa-
gindo a engajar os seus recursos nos emprehendimentos aventurosos 
que, em regra geral, se apresentam com o rotulo de emprezas patriJ>-
ticas. E esta foi a pratica seguida até ha bem pouco tempo. 

Attendamos mais: O primeiro effeito da intervenção pecuniaria 
do Governo, nas reaes ou suppostas crises do commercio, é o de lan .. 
çar a suspeita ou a descredito sobre a classe inteira dos commerciantes, 
a reciproca desconfiança em todos os espíritos; causar, emfim, ·uma 
geral perturbação em todos os negocios, sem até mesmo lhe escaparem 
aquelles em bom e regular andamento. 

Uma crise commercial adiada ou abafadà por meios irregulares 
ou por forças estranhas causa sempre maiores males do que aquelles 
que resultariam da solução natural da crise, entregue a si mesma e 
ás suas proprias forças reagentes. 

Della sahiriam logo vencidos, é verdade, os imprudentes e os 
incapazes, mas isto, longe de ser um mal, constituiria um grande be-
neficio para a parte sã da classe, que, assim depurada, reconstituiTia 
promptamente o credito e o prestigio, em logar de continual' a jazer 
acabrunhada sob o peso da suspeita de insolvencia geral. . 

Proceder de outra fórma é deixar que a part~ sã seja lenta-
mente contaminada pela parte podre; peior ainda - é uma especie de 
acoroçoamento ou· premio ao espírito de desregramento e de aven-
turas. 

Bem presente devemos ter na memoria, por experiencia recente, 
os effeitos da tão desastrada política de auxílios. 

Consideremos nas enormes sangrias que o nosso Thesouro soffreu 
desde 1891, sob o pretexto sempre de salvar os bancos e a praça do 
Rio de Janeiro. 

Dize i -me si, apezar de soccorridas e ·amparadas, puderam desen-
·volver-se as emprezas que não tinham em si elementos reaes de exis-
tencia 1 

Dizei-me mais, si é ou não verdade que aquellas mesmas que 
antes eram prosperas, foram, umas, afogadas,. outras, ·attingid.as pela 
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mesma onda do descredl:i.to, que arrastou a todas, ficando assim gra-
vemente prejudicadas em seu desenvolvimento~ 

E deante de taes resultados, devemos nôs proseguir em semelhante 
política~!!. 

Nada tenho ·a oppôr ao art. '7° sinão a duvida em poder con-
ciliai-{) com. os arts. 1° e 2°, porque em nenhum delles se acha deter-
minada a quantia nem a proporção dlo papel resgatado a queimar. 

Nada tenho tambem a oppôr ao art. 8°. 
Sr. Presidente, eram estas as considerações que tinha a fazer 

sobre o projecto em discussão. · 
O projecto para mim contém os defeitos que deixei assignalados 

de um modo muito claro . 
O Sr. Presidente da Republica precisa abandonar os preconcei-

tos, que estão ainda arraigados no espírito de muitos homens nosBOs 
de influencia, facto que tem concorridlo em primeiro plano para im-
pedir a reconstituição das nossas finanças. 

Meus senhores, ao deixar esta tribuna, quero dirigir ao Sr. 
Presidente da Republica algumas palavras de appello. S. Ex., que 
em sua mensagem delineou um programma financeiro, que contém 
a boa doutrina em seus traços geraes, precisa realizai-o com toda 
convicção e COID. toda energia. E' preciso encarar a situação com 
coragem e desassombro; só assim a nossa crise será 1·esolvida defini-
tivamente. S. Ex. vem da propaganda republicana, .carrega eobre 
seus hombros muitas responsabilidlades, e desta fórma não lhe será 
possível exercer o seu elevado mandato com proveito para a nossa 
patria em uma política firme, larga e generosa, esforçando-se porém, 
pela ingente obra da regeneração nacional. Repito o que já 
tenho dito por varias vezes: sem a formação de uma elite, de um 
nucleo, que se haja compenetrado das condições da regeneração so-
cial e arraste as massas populares, as crises não podem ser debel-
ladas. 

Entre nós tambem accentua-se uma verdadeira crise de caracter; 
não existem sómente 0ausas materiaes, mas distingue-se evidentemente 
o symptoma material das d~sordens moraes, que nos acabrunham. 

Como pensam muitos espíritos superiores; o problema economico 
não comporta solução efficaz diversa da que é exigida pelo problema 
moral e sociaL 

Inspire-se S. Ex. no seu programma, cumpra o seu dever, para 
que possa resgatar os seus erros. Levante o espírito publico, que está 
indifferente e sem confiança no governo da Nação . Governe em 
summa de modo a que qualquer cidadão possa repetir as palavras de 
Alcibíades, o grande patriota dia Grecia antiga: eu amo a minha pa-
tria, não para soffrer injustiças, mas para encontrar protecção e 
segurança. (Mui to bem,· mwito bem. O orador é 71'11U1Vto cumprimenta,... 
do pelos Deputado~ presentes. ) 
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O Sr. Luiz Adolpho - Sr . . Presidente, nada . me sor:prehendeu 
mais ao ler o projecto n. 10 A, submettido á consideração da Casa, 
do que vel-o .suhscripto pelo illustrad.o Deputado pelo Pará, o Sr. 
Augusto Montenegro, cuja competencia em materia financeira é re-
conhecida por toda a Camara. 

S. Ex., homem dado ao estudo de finanças, homem que conhece 
com· ·todas as suas minuciosidádes os algarismos e os recursos de 
que dispõe o nosso orçamento, não podia, Sr. Presidente, apresentar 
um projecto dest.a ordem, porque este projecto é a negação completa 
de certos conhecimentos administrativos que, todos sabem, S. Ex. 
possue. . . , iJ -~'> i ii~ 

O SR. LAURO MuLLER --'- E' partir da origem, que é a mensagem. 
. · O SR. Lurz A.DoLPH.o --'- Mas, Sr. Presidente, antes -de entrar na 

minuciosidade dos diversos recursos que se põem á disposíção do Go-
verno para o fundo de resgate e o fundo de garantia, permittir-me-
ha a Casa que negue o meu apoio · ao projecto, porque não tenho con-
fiap.ça. nas medi.das que o Governo vae pôr em pratica. -

E a razão, Sr. Presidente, é que nós estam<;>s ainda no meio do 
('Xercicio, ainda não chegámos ao setimo mez do exercício, e já os 
pedidos de creditos vão se avolumando. Ainda hontem li a noticia 
em um dos jornaes, noticia que vi hoje reproduzida em outro: jornal 
diario, de -que o Ministro da Guerra vae . pedir :um credito de réis 
1.296:000$000. . . . 

Isto denota, Sr. Presidente, que o Governo não se cinge. aos or-
çamentos, ás verbas votadas. 

O SR. LA.uxo MuLLER- Qual a razão·? Ella vem explicada. 
O SR. Lurz A.DoLPHO - A razão é devida á insufficiencia das 

verbas votadas. Este orçamento foi feito, entretanto, de accôrdo com o 
actual Ministro da Guerra, que mandou até . annunciar nos jornaes 
que só no seu orçamento havia uma economia de' 5. 000 :000$; só a 
ma administração ia concorrer para a elevação do cambio, com e~sa 
formidavel economia. 

Não chegamos ao meio ,do exercício e já se pede um · credito de 
1.296:000$ e um outro de 848:000$000. 

Não tenho confiança, Sr. Presidente-. . . . 
O SR. CAss:u~o. no NAsCIMENTO- Confiança não se impõe. 
O SR. Lurz A.DoLPHO - ; . . . pua dar o meu apoio a um pro-

jecto desta ordem, em que a principal medida é o augmento do im-
posto de 5 %, ouro, o que nas actuaes circumstancias equivale a 
quasi 15 % de imposto addicional. . 

Mas, Sr. Presidente, ao fallar dos creditos pedidos pelo Ministro 
da Guerra, devo ainda dizer á Casa que um facto mais importante e 
que não está de accôrdo com o programma do Governo, é o que se 
refere á acquisição da Fabrica de S. Lazaro para a in:stallação do 
Arsenal de Guerra e da Intendencia. '· 
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Já este facto está annunciado pela imprensa como facto consu-
mado e não se sabe por quanto esses terrenos vão ser adquiridos pelo 
Thesquro, por quanto isto vae entrar em jogo de contas para saldar 
a divida que o Banco da Republica tein para com o Thesouro. . . 

Nós não sabemos a quanto monta essa divida nem quaes são os 
recursos ·que o Banco destina· para pagar esse compromisso com o 
Thesouro. · _ 

O SR. ÂLCINDO GuANABARA- A quanto monta a divida do Ban-
co da Republica, sabemos. 

O SR. Lmz ÂDOLPHO - Poir. eu, lendo o relatorio do Ministerio 
da Fazenda, não sei a quanto ella monta nem quaes o& recursos que o 
Governo tem para se fazer pagar. 

O SR. ÂLciNOO GuANABARA - Isso está regulado por um accôrdo 
!tssignado entre o Banco e o Ministerio da Fazenda, pelo qual o Banco 
pagará durante 20 annos, sem juros, essa divida. 

O SR. Lmz ÂDOLPRO - O projecto do Governo visa retirar o 
papel-moeda · da circulação, mas não diz qual é a quantidade desse 
papel, nem qual o seu fim', si é attingir os limites da lei de 1846, 
ou si tem em vista quebrar o padrão monetario. 

O que o Governo quer é resgatar o papel-moeda, seja como fôr. 
O SR. ERICO CoELHO - Resgatar não, queimar. 
O SR. Luiz ÂDOLPHO - Sou partidario da idéa do resgate; pen-

so que o excesso de papel é o nosso maior mal, mas penso tambam-
que o resgate só póde ser feito como tem sido realizado em todas as 
nações que tiveram este regimen do curso forçado, como, 1JOr exem-
plo, nos ·Estados Unidos e na Italia, paizes estes nos qliaes o papel-
moeda só póde ser retirado da circulação quando os orçamentos apre-
sentarem saldos. Com orçam~ntos desequilibrad-os não ha meio de 
tirar papel da circulação porque, si n'um momento dado se retira 
uma certa quantidade, logo o Governo, em apuros, tem nece'Ssidade de 
fazer novas emissões. 

Penso que a r(ltirada do papel-moeda n.as actuaes circumstancias 
nada produzirá na circulação porque não é só o excesso de pa~l
moeda que affecta a t.axa cambial, baixando-a ; é, tambem, a desvalo-
rização do nosso principal · producto de exportação. 

E' esta a theoria que aliás se encontra em todos os tratados de 
economia política e de finanças, em todos os trabalhos de homens 
notaveis que se teem occupado .deste assumpto. Goschen, na sua obra 
sobre cambios estrangeiros, trata deste assumpto desenvolvidamente, 
salientando a grande influencia que tem a producção de um paiz de 
regimen de curso forçado para a valorização da sua moeda . 

. Como é, pois, que nós vamos cogitar tão sómente de retirar pa-
pel-moeda, quando temos outro factor importante ~ara a quéda do 
cambio, o maior talvez para ·a desvalorização do nosso meio circulan-
te, conhecido o grand,e desequilíbrio entre :a nossa. exportação e im-
portação t · - .,. 
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Mas, Sr. Presidente, este monstrengo que vem aqui com a assi-
gnatura do Sr. Montenegro é, como todos os productos disformes da 
natureza, bastante singular: tem a cabeça muito desenvolvida e os 
membros rachiticos e atrophiados. 

VejamO's: 
O nosso papel em circulação é de 750 e tantos mil contos; 
O SR. CABSIANO DO NASCIMENTO - Setecentos e setenta e nove mil 

contos. 
O SR. LuiZ ÂDOLPHO - Não ha certeza da quantidade de papel 

em circulação; mas supponhamos que seja de 750.000 :000$; qual é 
a quantidade que pensa o Governo que ha de retirar da circulação 
afim ·de que. o cambio chegue a 27 dinheiros? Será de 3 50. 000 :000$? 
Será de 400. 000 :000$000 ? 

Supponhamos que elle pretende retirar 350.000:000$000. 
Vejamos agora quaes as recursos que o Governo pede á Camara 

para retirar esse papel-moeda. 
O .SR. Etuco CoELHo - V. Ex. sabe que o Governo ' está pedin-

do dinheiro emprestado aos bancos para . queimar? 
O SR. Luiz ÂDOLPHO - Ignoro. . 
O SR. ERrco CoELHO - Pois eu sei que o Governo está pedindo 

dinheiro emprestado aos bancos, paganqo juros, para queimar! . 
O SR. LUiz ÂDOLPHO - Isso mostra que o Governo está perden-

do o seu tempo, queimando papel. 
Diz o art. 1° do projecto que o fundo do resgat~ do papel-moeda 

oorá constitui do com os seguintes recursos: . 
1.0 Renda em papel proveniente do arrendamento das estra,_das 

de ferro de propriedade da União. 
2.0 Producto da cobrança da divida activa da União, qualquer 

que 8eja a sua natureza, inclusive as sommas provenientes da liqui-
dação do debito dos bancos e dos emprestimos feitos ás industrias 
Eob a fórma de bonu.s ; 

3.0 Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel pelo 
Thesouro; 

4.0 Os saldos que se apurarem no orçamento. 
Ora, o Sr. Dr. Augusto Montenegro, autor do projecto, como 

o Sr. Lauro Muller;- seu digno relator, homem versado nestas ques-
iões, intelligente, trabalhador e estudioso, não podem ignorar a quan-
to montam esses .recursos postos á disposição do Governo. 

Dei-me ao trabalho de procurar dados para verificar a soiiima de , 
taes recursos. 

As duas estradas de ferro, cujo arrendamento é pago em pa-
pel, são as de Baturité e Central de Pernambuco e a somma produ-
zirá tão sómente 292 :400$ por anno. 

A cobrança da divida activa produz uma média annual de 
506 :026$061, que é tirada dos tres ultimas exercícios apurados; res-
tando agora o producto da liquidação dos debitas dos bancos e da 
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carteira de bonu.s. Sobre esta ultima parte não ha absolutamente da-
dos nos relatarias que possam elucidar a Oamara sobre o quantum 
que poderá ser -obtido dos estabelecimentos devedores. 

Sabe-se que os emprestímos de bonu..~ montaJ"ão a 80. 000 :000$ e 
suppondo-se, no caso mais favoravd, que a divida seja integralmente 
paga, teremos 3. 200 :000$, que COlT\~spondem ao juro de 4 % estabe-
lecido para esses emprestimos. 

As rendas eventuaes mencionadas no n. 3 estão calculadas em 
2 . 000 :000$ neste exerci cio. 

Não fiz a somma, mas creio que ella não montará a 6.000:000$000. 
Para retirar 3 50. 000 :000$ da circulação com -os recursos indica-

dos serão necessario~ perto de 60 anuas. _ 
Portanto, de nada aproveitarão ao Governo taes recursos e a 

pequena somma de 6. 000 :000$ por anno, ccnsagrada para este fim, 
será de effeito inteiramente nullo para o fim que tem em vista. 

Vejamos agora o fundo de garantia, cujo recurso principal é a 
cobrança de 5 % ouro sobre os direitos de importação. 

E' illusão, Sr. Presidente, pensar que os direitos de importação, 
constantemente sobrecarregad:>s, hão de produzir a renda que se 
espera. 

O Governo já pediu o anno passado 10 %, neste prnjecto pede 
mais 5 %, para o anno pedirá mais 10 % e assim por Jeante. 

Parece-me que o contribuinte não pódc continuar a s.w taxado 
por esta fórma; elle já está resistindo ao pagamento do imposto, já 
está reclamando, e a rductancia ·do commercio em pagar os direitos 
de consumo prova que elle não se acha em búas condi~ões. 

A renda de importação está calculada par:t este e:x::>.rc.icio em 
222 mil contos; os 15 % sobre esta quantia produzirão 33.300 con-
tos ouro; abatendo esta somma daquella, temos 188.700 contai'. Pela 
taxa cambial de 3$484 papel por 1$ ouro, os 33.300 contos produzirão 
a somma de 116.017 contos, que, adàicionados á ultima somma de 
188.000 contos, que é a parte em papel tirada das alfandegas, tere-
mos a somma ·de 304. 712 contos. 

Pergunto : como as alfandegas hão de produzir isto~ 
O SR. LAURO MuLLER - O raciocínio é falso. 
O SR. ERico CoELHO - E' a arithmetica que falia. 
O SR. Lmz AnoLPHO- E' arithmetica elementar. 
O SR. ÜASSI.A.NO no NAsCIMENTO -Qual a· consequencia~ 
O SR. Luiz AnoLPHO - E' que o Governo não póde contar com 

C'Stes impostos em ouro, nem tributar sem mais nem n;enos. E' im-
possível que as alfandegas tenham a renda de 304. 000 c" ::ttos. Si 
VV. Exs. taxarem mais a renda de importação, ella sn rctraltirá. 

Outra disposição cujo alcance não pude comprehender é a que 
Jetermina que das taxas arreca-dadas_ em ouro sejam deduzidas as 
importancias despendidas com ·os respectivos serviços. 
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Como se .vae fazer essa deducção? Te~ os, por exemplo, os im-
postos de. docas e pharóes, que são arrecadados pelas alfandegas e 
que, em virtude da lei de 1897, são pagos -em ouro. 

Qual é o meiO' para dedluzir destes impostos arrecadados em 
ouro as despezas que se fazem com o serviço que nesta especie o The-
~ouro é obrigado· a custeia!'? · 

Diz o n. 3 do art. 2° que o fundo de garantia terá tambem o 
recurso fornecido pelo arrendamento das Estradas de Ferro da União 
que fôr estipulado, em ouro. . 

Por ora, só ha uma Estrada de Ferro arrendada nesta base, que 
é a de Porto Alegre a U: ruguayana, a qual só produz 3. 000 ·libras 
por anuo. 

"Toda e .qualquer renda eventual. .. " 
Não sei quaes sejam essas rendas percebidas em ouro. Serão os 

jui.·os das acÇões da Estrada de Ferro de Recife á Bahial 
Todos estes recursos destinados ao fundo de resgate e . de ga-

rantia, suppo.ndo mesmo que produzam alguma cousá, destac.ados da 
lei d~ Receita, devem produzir um certo iteficit. 

Desfalcada a Receita publica dos recursos q1,1e o projecto mançl.a 
pôr-em bancos estrangeiros e dos que manda empregar no resgate, per-
gunto a VV. Exs. : como vae o Governo suppr~r as necessidades da 
Nação, como se vae attender aos serviços da publica administração? 

. Será necessario lançar novos impostos? 
Portanto, o projecto não póde passar· sem detido exame da Ca-

mara e, como elle se funda em diversos dados que a Camara não pos-
sue, apresento o seguinte requerimento, em que peço que elle volte á 
Commissão de Orçamento. (Lê). '· 

Tenho concluído. 

O Sr. Lauro MuJier (pelia ordern) Sr. Presidente, tanto 
quanto me permittiu a audição do requerimento lido, parece-me que 
.!le . trata de um requerimento de informações, ( apoiarlos) El nestas 
condições, antes de quaJ.quer deliberação da Mesa, perguntaria a 
V. Ex. si a occasião da apresentação. deste requerimento não é na hora 
do expediente. 

O requerimento faz voltar o projecto á Commissão, e esta parte 
é eoabivel nestÁ hora; mas quanto ás informações que pede parece-
me que só pôde ser apresentado na hora do expediente porque contém 
muitas idéas que, me parece, não teem relação com o projecto. 

O Sr. Presidente - As informações pedidas pelo illustre Depu-
tado no seu requerimento são todas mais ou menos attinentes ao 
projecto, excepto aquellas que se conteem no 4° item. 

O SR. LuiZ Â.DOLPIIO - Pois supprimil-o-ei. . 
O SR. PRESIDENTE - Então V. Ex. enviará em . tempo o seu 

requerimento á Mesa. 
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Vem á Mesa., é lido, apoiado e posto em discussão com o projecto, 
o seguinte requerimento : 

Requeiro que o projecto n. 10 A, de 1899, volte á Commissão de 
Orçamento para que esta, depois . de . ouvido o Governo, preste á Ca-

mara as seguintes informações, indispensaveis 
R-equerimento para o estudo e conhecimento dos recursos que 

menciona o mesmo projecto, afim de serem con-
stituídos os dous fundos de resgate e garantia do papel-moeda. 

1. o Qual é a somma a que montam presentemente os debitas dos 
Bancos para com o Thesouro? 

2. 0 Quaes as condições de pagamento -a que estão obrigados os 
estabelecimentos devedores e qual a importancia que poderá ser an-
.nualmente arrecadada dessa divida? · 

3. o Si o Banco da Re·publica tem indemnizado o Thesouro dos 
juros recebidos pela carteira de bonu.s ,· quaes os estados desta carteira 
e. os recursos pro.vaveis que poderão advir para o Thesouro para o 
fim indicado no projecto. 

4. o Si o ultimo exercício financeiro apur.ado no Thesouro apre-
sentou ·saldo e qual a importancia deste. 

Sala das sessões, 21 de junho de 1899. -Luiz Adolpho .. 

O Sr. Lauro M·uller - 1Antes de fa~r a defesa do projecto, 
julga-se obrjgado, em . vista da situação singular em que se collocou 
o seu nobre collega por S. Paulo, a recordar a sua situação política 
que é a de grande _parte de Deputados, em face do Governo actual. 

Aliás, o orador já teve occasião de dizer no anno passado que 
auxiliaria a política do Sr. Presidente da Republica, sobretudo de-
pois de duas declar ações feitas por S. Ex., de que não seria chefe 
de partido, mas da Nação, e de que a sua principal preoccupação 
seria a politica financeira. 

Sentia necessid-ade de tratar deste assumpto por isso que tem 
o11vido · referencias pouco respeitosas áquelles qu(;l não estiveram ao 
hido do Sr. Presidente da Republica no momento de sua eleição. 

Entrando na analyse do projecto, mostra a sem l'azão das objec-
ções feitas pelos nobres Deputados, que veem de occupar a .tribuna, e 
salienta as vantagens da creação dos fundos de garantia e resgate de 
que c'ogita o mesmo projecto . ( M1tito Y.em ,· m1tito bem.) 

· ' O Sr. Seabra não ·pretendia tomar parte no debate, mesmo 
porque não é lisonjeiro o seu estado de saude; demoveu-o, porém, 
desse proposito o discurso do nobre Deputado por Santa Cathárina, 
que bem poderá haver accentuado a sua posição deante do Governo 
sem alludir ao Governo do honrado Dr. Prudente de Moraes. Antes, 
porém, de entrar propriamente no assumpto do projecto, affirma em 
nome do Go"\Terno, ser inteiramente destituída de fundamento a asse-
veração feita em aparte ·pelo Sr. Erico Coelho, illustre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, de haver o Governo contrahido emprestimos em 

. .. 
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bàncos nacwnaes para incinerar notas. Ao contrario disso, assegura 
que o Governo não contrahiu um emprestimo, não emittiu uma nota 
e tem saldo não pequeno nos Bancos. 

Achou tão grave a affirmação do nobre Deputado, comprehen-
deu tanto o alcance malefico dEll>sa proposição, que, por amor ao 
credito da propria Republica, tratou de obter de quem de direito as 
informações a respeito, as quaes com prazer transmitte officialmente 
á Camara e ao paiz. · 

Entrando na analyse de alguns topicos do discurso do Sr. Lauro 
Müller, declara que o partido republicano jámais recusará os ap-
plausos de S. Ex . . e de seus companheiros da concentração ao Presi-
dente eleito por aquelle partido; não pretende afastai-os, quer antes 
que com o seu apoio prestigiem o G:overno. O que não deseja é que 
se tenha esse partido por morto, esse partido existe, unido, forte, 

_ coheso e pujante, a bem da ordem constit~cional e não póde affirmar 
a sua inexistencia o nobre Deputado ·por Santa Catharina, que logo 
após a scisão declarou pelo Rtepubnida que a scisão fôra vantajosa ao 
paiz por ter discriminado os partidos de cujo embate na·sceria a pros-
peridade da Nação . 

.Allude ao desinteresse do apoio do partido republicano . ao Sr. 
Presidente da Republica, desinteresse que se não nota na concentra-
ção, cujo le~a~er já obteve para o seu Estado um favor, qual fosse o 
accôrdo para a repressão do contrabando nas fronteiras do Sul. . 

A um aparte do Sr. Cassiano do Nascimento, responde que não 
emitte opinião sobre esse accôrdo, porque não foi sujeito ao pronun-
ciamento do Congresso, quer apenas assignalar que elle se firmou 
em virtude de solicitação do Governo do Rio Grande do Sul, por cuja 
constituição dictatorial pretende a -concentração modelar o Governo 
da Republica. 

Referindo--se ao discurso do SrJ Lauro MüUer, discorda de 
S. Ex. na apreci-ação dos factos e diz que não é mais critico o mo-
mento actual para o Go·verno do paiz do que aquelle que atravessou 
todo o período presidencial do illustre Sr. Prudente de Mo.raes e si 
é esse o motivo det,erminante do apoio que S. Ex. presta ao Sr. 
Campos Salles, esse deveria ter actuado tambem em seu espírito, p~ra 
que S. Ex. prestasse o concurso de seu apoio ao Governo passado. 

Faz longo historico desse período governamental e estabelece o 
parallelo entre uma e outra situação para prov.ar o seu asserto e 
entende que outr'ora, como hoje, S. Ex. devia soffrear os resenti-
mentos partidarios a bem dos altos interesses nacionaes. 

Estabelece um dilema sobre o ser o chefe da Nação um chefe de 
partido para mostrar a impi'ocedencia da affirmação do nobre Depu-

- tado por Santa Catharina, contra a qual protesta por ser contraria ás 
opiniões sempre emittidas pelo orador. Julga de proposito fazer uma 
declaração relativa a um aparte do Sr. José Mariano ao discurso do 
Sr. Mello Rego. Dissera o nobre Deputado ·por Pernambuco que o 
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Sr. Prudente de Moraes escrevera uma carta ao redactor chefe da 
Cidade do Rio, applaudindo sua attitude na questão de Matto Grosso. 

O orador contesta, por falsa, essa asseveração. O Sr. redactor 
chefe da Cidade do Rio, perante varios Srs. Deputados, asseverou-
lhe que não recebera tal carta, e o orador dá testemundo da harmonia 
de vistas em que está o Sr. Prudente de Moraes com o Sr. Campos 
Salles, porque tem cartas de S. Ex. pedindo todo apoio de seus 
amigos ao Governo do eleito do partido republicano. Lamenta que 
essas pequenas intrigas de campanario sejam trazidas á política alta 
e larga que deve preoccupar os representantes da Nação. 

Passa a estudar o projecto e diz que si nã.o é um plano completo 
da rehabilitação economica e financeira, é, comtudo, um meio termo 
entre o optimo que ae não póde conseguir e o nada que não se deve -
fazer. 

O problema é complexo e não se póde resolver em um projecto 
nem a golpes de decretos. O cambio é o fiel da balança commercial. 
O cambio ha de subir quando -à exportação fôr superior á importação . 

.Assim como os salarios descem quando buscam o capitalista e 
inversamente sobem quando delle são procurados, assim tambem o 
cambio subirá com a ascenção da exportação e descerá com a subida 
da importação. Tu.do está sujeito ao magno problema, base .da lei 
economica da offerta e da procura. 

Estudl;lndo o nosso meio circulante, emitte a opinião de que tanto 
vale o papel-moeda como Õ ouro ou qualquer outro metal moeda, 
a questão uniea .é do credito. O papel vale pelo credito que merece 
quem o emittiu, é um equivalente como é o metal dos serviços e;:igi-
veis por quem os prestou, de onde se conclue que si conseguíssemos 
que o papel valesse tanto quanto ouro, aquelle ·seria economicamente 
o que é este ---, sendo eomo é o credito a base do valor d-a moeda, o 
que convém é valorizal-o, removendo as causas de sua depreciação. 
Estas reduzem-.se a duas: o excesso delle no mercado e a depressão da 
exportação pelo . quasi nullo desenvolvimento das fontes productoras. 
São esses dous males que o projecto procura remediar . 

.A retirada de grande massa desse papel da circulação e a valori-
. zação do que fica pelos fundos do resgate e ga1·antia do que cogita o 
projecto, provam a sua efficacia e, si isso não basta, pede aos nobres 
Deputados que o impugnam que o corrijam ou lembrem medidas 
substitutivas, que a Camara decidirá . 

.A um aparte do Sr. Erico Coelho, diz que o mal não é incura-
vel; convém em que o projecto não seja um meio therapeutico de 
cura radical, mas melhorará o mal . 

.Acceitá o projecto e applaude a doutrina contida no seu art. 5°, 
que é um auxilio aos Bancos para que esses por sua vez desenvolvam 
o proteccionismo ás industrias, especialmente representadas na la-
voura e no commercio. 

Lembra a emissão dos cem mil contos de bonus decretada pelo 
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Sr. Serzedello Corrêa para solver a crise aguda que em determinada 
. época assoberbava o paiz e estranha que S. Ex. hoje se opponha a 
uma medida menos gravosa e tão proficua quanto aquella. ll'ari 
nantes in gu.1·gite uasto• são os que se oppõe:r:n ao projecto ; não carece, 
portanto, de estender"se -sobre a ma teria; dirá, entretanto, mais al-
guma cousa por deferencia aos distinctos collegas que o combateram. 

Discute largamente o outro factor _-da valorisação do meio cir-
culante pelo alento ás industrias, cita vario-s actos governamentaes 
congeneres em -paizes estranhos e com esses exemplos aconselha que 
nos acautelemos para remover a nossa situação afflictiva. 

Assevera que .quando -a pauta de exportação fôr igual á da impor-
tação e estabelecer-se o · equilibrio da balança commercial, não nos 
aterrará o papel e dahi a necessidade de impulsionar a producção. 

Discute o systema do projecto quanto á valorização reciproca dos 
fundos de resgate e garantia, mostra que ambos teem o mesmo intuito 
de valorizar o meio circulante e que só o GoverD:o que dia a dia vê 
a situação do paiz póde operar nessa mobilização, que não ·póde ser 
affecta á competencia exclusiva do Congresso que, comquanto poder 
permanente, tem solução · de continuidade e só funcciona periodica-
mente. 

· Só ao Executivo cabe. saber qual o momento opportuno para 
agir, dahi a ~J,Utorização que lhe confere o projecto ~ 

Refere-se á lei de 18'75 e applaude o Governo por vir pedir a 
revogação dessa lei, cuja simples existencia era uma arma de intriga 
e de combate de que abusam os maledicentes. Desse ataque de emis-
sões clandestinas não se livrou nenhum dos Governos anteriores; é, 
pois, para louvar que o Sr. Campos Salles seja o _ primeiro a evitar 
esse escolho -ás administrações honestas e patrioticas. 

Combate energicamente a asseveração malevola de que · esse pe-
dido do Governo fosse producto de uma imaginação ou exigencia do 
nosso credor estrangeiro e affirma que o Governo agiu de motu pro-
prio; obedecendo aos impulsos de seu patriotismo e ás exigencias da 
politica financeira e econonúca que se traçou. Vota pelo projecto 
não como a ultima palavra para a salvação ·das nossas finanças, mas 
como um degráo subido para a rehábilitação do nosso credito. · 

Provocado por um aparte do Sr. Serzedello Corrêa, diz S. Ex. 
que não pertence á aggremiação que se fez com o nome de concentra-
ção e que não é um partido organizado, não tem intuitos, programma 

. nem bandeira ; continúa firme no -seio de seu partido, esse mesmo que 
forte, unido e coheso, elegeu o Presidente da Republica e que se des-
vanece com o apoio que ao seu Governo prestam os adversarios, 
aquelles qué hostilizaram a sua candidatura. 

Não se preoccupa siquer da existencia dessa concentração, que 
nada significa e nada exprime, porque é a minoria da Nação, vencida 
na eleição presi-dencial. 

Acceita com os seus àmigos a collaboração intelligente e efficaz 
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dos seus adversarios no Governo do Sr. Campos Salles, . uma .. vez que 
elles vieram até esse partido; ir, porém, até a concentração, não o 
pôde fazer o orador, porque seria desertar a uma bandeira· já presti-
giada com varias victorias para reunir-,se a um. phantasma sem con-
vicção, sem idéas, sem pogramma e sem corporificação política, real 
e definida . . 

Continúa no seu posto sustentando o Governo que emergiu do 
seio do seu partido, prestigiado com o suffragio quasi unanime da 

N aç_ão. (M'IJ:ito bem; mwito bem. O orador I é VÍ1.(lllmt3nte felicitado 
pelos Srs. Deputados p1•esentes.) 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Erico Coelho - O orador não dirá que o seu amigo Sr. 
Montenegro foi quem redigiu a Mensagem Presidencial de 3 de maio 
deste anno, porém, sim que o Sr. Campos Salles é autor do projecto 
em discussão. O projecto consigna as mesmas medidas financeiras 
lembradas pela mensagem : e não se pôde entender uma sem recorrer 
a outra cousa. · · 

O ·projecto cria um fundo de resgate do papel-inoeda inconverti-
vel, accumulando o mesmo papel-moeda. A mensagem explica que 
esse fundo chamado de resgate não é para o resgate. Era o que fal-
tava, . que se resgatasse papel-moeda dando em troca o mesmissimo 
papel inconvertivel. · 

Em seguida, o orador enumera, lendo o projecto, as fontes do 
papelcmoeda, das quaes o Governo terá com que engrossar o fundo do 
resgate que não é de resgate, mas sim de contracção do meio cir-
culante em papel -<moeda; como a Mensagem Presidencial dá a en-
·tender, é um fundo de mera retracção do papel-moeda, graças ao 
qual processo o papel-moeda que ficar em circulação se valorizará. 
E'. o processo de valorização indirecta do papel-moeda, flegundo o 
plano financeiro do Presidente da Republica. 

O projecto cria, além. desse fundo em papel-moeda, para. ·valori-
zação indirecta do papel-moeda que continúli. a circular, outro fundo 
em moeda e especies de ouro, para valorizar directamente o meio 
circulante em papel. . 

E' o fundo de garantia em moeda de ouro, ouro em barra e ouro 
em pó, provenientes das fontes que o orador en~mera, lendo o pro-
jecto, art. 2°; cujo paragrapho dispõe que o producto da venda da 
Estrada de Ferro· Central do Brazil fica excluído de entrar para o 
fundo em ouro da garantia do papel em circulação, assim como fica 
excluído de entrar para o fundo do resgate. 

O orador insiste na . distincção, que· o fundo em papel~moeda, de 
retracção do mesmo papel-moeda· não --se destina ao resgate. Da 
mesma sorte, o fundo de garantia, em moeda e especies de ouro, nao 
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se destina ao 1·esgate do papel moeda que ficar em circulação ; é 
apenas lastro em ouro do papel inconvertivel do meio circulante. 

Não se trata, pois, de resgate do papel-moeda; mas de contrahir 
parte e garantir o resto. .. · 

O art. 3.0 do projecto autoriza o · Governo, qaundo queira, a 
transformar o fundo de resgate ou retracção do papel-moeda em fundo 
de garantia do mesmo papel, e vice-versa . . Transformação do papel 
inconvertivel e sem lastro, do fundo de contracção, em especies de 
ouro para. engrossar o fundo de garantia, pór outra, o lastro do 
papel~moeda inconvertivel. . , 

Esse fundo de garantia, todo elle em moeda e especies de ouro, 
porém, não ficará no Thesouro N acionai; será guardado em Londres 
á vista suspicaz dos nossos credores, di2; o art. 4° do projecto. 

O art. 5° do projecto cassa ao Governo a faculdade de emittir· 
papel-moeda, revogada .a lei de 1875 . E para acudir á crise, na falta 
de numerario, ao Governo, carecendo de papel-moeda talvez para 
prover os serviços publicas inadiaveis, o art. 6° do projecto confere 
a autorização de retirar do fundo de garantia do papel, em circulação, 
quantidade de ouro com que perfazer papel-moeda até a somma de 
15. 000 :000$, não mais. · 

O orador vae desenvolver, explicar a dynamica desses fundos, do 
plano financiai do Sr. Presidente da Republica, fundo · em papel 
que se transforma em ouro daqui para Europa; e fundo em ouro que 
dalli da Europa se transmuda em papel-moeda iriconvertivel . como 
15. 000 :000$ de um momento para outro neste paiz. Será tal qual na 
mythologia da Grecia esse phenomeno financeiro no Brazil: nada 
mais simples. 

Invoca-se a alma do rei Midas, o tal que cahiu na asneira de 
trocar a avena pastoril de Pan pela Iyra nephelibata de Apollo ; e · 
assim que Midas em espírito tocar todo esse papel-moeda inconverti-
vel do fundo de contracção, o. mesmissimo papel se converterá em 
ouro, em moeda, em barras ou em pó. Vae dahi o Ministro da Fa-
zenda pega nesse ouro todo, em que se transmudou o papel inconver-
tivel, e encaixota moeda·s, barras e pó de ouro, e acto immediato ex-
pede os caixotes por mar aos Srs. N . N. Rotschild & Sons, pagando, 
porém, o Governo o seguro e frete das remessas da mercadoria ouro, 
e demais precauçõe-s, fazendo acompanhar os caixotes no transatlan-
tico por dous soldados de policia a cavallo. (Riso.) 

O orador mostra-se zangado com os Srs. Deputados que se riram 
da hypothese que acabou de formular, e affirma o orador que essa 
exportação de ouro cóm as mesmas precauções já foi obra de mD. 
Ministro da Fazenda durante a Republica. 

Pensam os Srs. Deputados; diz o orador, que o Governo depois 
de ter esgotado o fundo, em papel-moeda, da contracção do mesmo 
papel, não o encherá de novo: pois SS. EExs. estão enganados. O 
projecto presume que essa retracção do papel-moeda: continúa, isto 
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é que, maçagadas de papel-moeda, inconvertivel ao portador e á vista, 
serão accumuladas outra vez no fundo de aontracção; á espera que o 
rei Midas venha outra ou mais vezes transformar em moeda de ouro, 
barra de ouro e pó de ouro a papellaça do fundo inconvertivel. 

Entretanto, o orador pede aos Srs. Deputados para supporem 
comsigo que o rei Midas não se queira prestar mais ao papel de trans-
mudar tudo em ouro até o pão da bocca, e tome um banho nas praias 
de Guanabara como si fosse no Pactolo ... 

Nesse ínterim, .o Governo tem necessidade de papel-Dfoeda para 
dar ao Banco da Republica do Brazil, afim de acudir, na fórma do 
art. · 6° do projecto, á crise da lavoura, da industria e do commercio 
nacional, ou, quem sabe, tem necessidade de papel-moeda para tudo 
isso e mais para prover os serviços publicos urgentes; e dinheiro á 
vista. Revogada a lei de 187 5 pelo Congresso, como está no art. 5° 
do projecto, ao Governo, é claro como o dia, restará o expediente de 
retirar, pelo telegrapho, do fundo de garantia em moedas de ouro 
depositadas em Londres, quantia . com que fazer aqui pela alchimia 
da pedra philosophal ás avessas 15 mil contós de papel-moeda e nem 
mais um nickel. 

Seria o caso do Governo tirar do fundo, em papel-moeda, o 
fundo que não é de resgate, mas fundo de simples contracção do papel-
moeda, os 15 mil contos do mesmo papel-moeda para acudir á crise 
da lavoura, industria e commercio, e mais apertos do Thesouro Fe-
deral sem papel-moeda para prover os serviços publicos. 

Mas não; o Governo reflectirá, tão baiXo esteja o cambio não · 
obstante as contracções do papel-moeda retirado da circulação e trans-
formado pelo rei Midas em ouro para o fundo de garantia do mesmo 
papel em Londres, tão baixo esteja o cambio no momento do paro-
xismo da miseria da lavoura, industria e commercio e mais apertos 
do Thesouro Federal, que mais convirá ao plano financeiro ·do Sr. 
Campos Sales que o seu Ministro da Fazenda entre no mercado de 
ouro como vendedor dessa especie ou de cambiaes, como quem procura 
15 mil contos apenas, e não sabe de onde havei-os em papel incon-
vertivel. 

Então, exclama o o·rador, terá chegado para a Inglaterra o mo-
mento de exportar não tecidos de algodão, mas ouro para o Brazil, 
e o Oceano Atlantico trará na curva de suas . ondas até ás praias de 
Guanabara, palhetas de ouro tão sómente! não, mas libras esterlinas, 
á maneira do Pactôlo da mythologia grega. 

Eis ahi, diz o orador, a estatica e a dynamica do plano financeiro 
do Sr. Campos Salles, fundo$ de papel que se transformam em ouro, 
no que vae á maravilha, e fundo de ouro que se trocará por papel, 
isto é, facto vulgaríssimo par ~sUIS le mwrché . 

Terá o Brazil a sua idade de ouro, como na mythologia, com o 
rei Midas á testa das finanças do paiz. Os orçamentos equilibrados 
darão de sobra para a amortização e juros em ouro da nossa divida 



- ·230-

externa. A balança internacionál do commercio será a nosso favor~ 
pesando o prato da exportação muito mais, ah! muitíssimo mais pe-
sado do que o prato da importação. Em vez da Inglaterra importar 
o nosso algodão, nós lhes exportaremos ouro, visto como as ondas 
trarão de lá no seu dorso palhetas e libras e barras de ouro; inverti-
das as condições financeiras entre esse paiz e o· Brazil. . E quando 
assim acontecer, como ·está previsto pelos melhores augures, será caso 
de ser preso e suicidado o barbeiro do rei Midas. 

O orador vae mostrar o reverso da medalha, começando por dizer 
que o mysterio que a Mensagem Pre-sidencial e o projecto em debate 
fazem· a respeito da Estrada de Ferro Central do Brazil, producto de 
renda que continúa a ser o segredo do plano .financeiro do Sr. Campos 
Salles, é nem mais úem menos o segredo de Polichinello, e aqui vae. 

O Thesouro do Brazil não emittirá mais nem um bilhete de 
papel-moeda. . 

Pelo contrario, o Governo não. emittirá em momento de miseria 
parO:JYstica da lavoura, industria e commercio, como a lei de 1875 
facu)ta ao Governo emitti'r no caso de salvação ·publica , 

O nosso Ministro da Fazenda queimará papel-moeda, mais papel-
moeda e papel-moeda, na fórma do compromisso do funding, que o 
Sr. Campos Salles endossotr · antes de ser Presidente · da Republica: 

Demais, o Presidente da Republica deliberou, quer e manda qúe 
o Congresso approve o projecto · em · debate, que crêa: um fundo de 
contracção de papel-moeda que não será convertido em ouro nem 
nada, mas queimado, assim como as quantias de papel-moeda que o 
Congresso votar nas leis · annuaes para o mesmo fim da incineração. 

Demais a mais, tudo quanto o Governo da Republica apurar em 
ouro, nos termos do art. 2° do projecto em debtae, embora os 5 o lo 
addicionaes · em ouro arrebentem as alfandegasJ essa gallinha dos 
ovos de ouro, tudo quanto fôr recebido em ouro pelo Thesouro Na-
cionai ·será remettido para Londres, sob os olhos suspicazes dos judeus 
da Oity; sim a bom recato, pois o nosso Ministro da Fazenda, na falta 
da lei de 1875, não poderá retirar dahi em cambiaes sinão a quantia 
ridícula de 15.000:000$ para acudir á crise da lavoura, industria e 
COJ!llllercio, e mais apertos do -Thesouro Nacional para custear ser-
viços publicos iniprescindiveis. 

A' medi_da que o nosso meio circulante em papel fôr incinerado, 
isto é, ao passo que a nossa divida interna fluctuante fôr sendo re-
duzida a todo o transe pelo fogo, sem attender o Governo demente á 
miseria publica, lavoura, industria e cominercio nacional por falta de 
numerario; sim, á medida que o Sr. Campos Salles cavar a nossa 
mina financeira, exclama o o-rador, os nossos títulos de divida externa 
serão cotados na alta proporção da bai:x:a da nossa divida· interna 
fluctuante. 

E quando os Srs. N. N. Rotschild & Sons tiverem feito, á 
custa de preconicios na imprensa européa; do ·talento financeiro do 
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Sr. Campos Salles, e os fundings bonds estiverem na. pontissima da 
cotação, ah ! terá chegado o momento de se vender por oito milhões 
esterlinos a Estrada de Ferro Central do Brazil, que vale 16 milhões, 
sim, oito milhões apenas, em troco de funding bonds da chimica dos 
Srs. N. N. Rotschild & Sóns, que teem as carteiras cheias desses 
títulos brazileiros. 

Eis o segredo de Polichinello, diz o orado~, - a venda da Es-
tra~a de Ferro Central, essa arteria colossal do Brazil que custou 
centenas de milhares de contos e que os Srs. N. N. Rotschild & 
Sons reservam para maior de espadas no jogo em que o Sr. Campos 
Salles ainda ha de pagar o barato. 

E' de um infantilidade natural o plano financeiro do Sr .. Campos 
Salles, demente na Presidencia da Republica, suppondo que, ao cabo 
dos tres annos da moratoria que os judeus da Gity concederam ao 
Governo do Sr. Prudente de Moraes, o fundo de resgate do papel-
moeda, digamos agora que não é fundo de contracção de meio cir-
culante, mas fundo de incineração do papel-moeda, e além desse fundo 
de cinzas o fundo de garantia em especies de ouro, confiados á rapa-
cidade dos judeus da Gity, --. esses fundos e mais <> funding loan 
hão de proporcionar em breve tempo, á Republica, morte á agricul, 
tura, á industria e aó commercio do paiz, por falta de numeraria, 
visto como 100.000 contos estão, sinão mais, no cinturão qo italiano, 
100.000 contos; sinão mais, · estão na arca do portugue·z, 100. 000 
contos, sinão mais, estão em deposito .sem juros nos bancos desta 
papital, e 100.000 contos, sinão mais, estão retrahidos da mesma 
fôrma em todos os bancos e casas commerciaes dos Estados Unidos do 
Brazil, por escassez do numeraria, reduzido como está o papel-moeda 
em circulação de 730.000 contos a ·somma de 300.000 contos ou iriuito 
menos, morta a lavoura por falta de credito, e morta a industria por 
falta de operarias, e morto o commercio do paiz por falta de numera-
rio, ao cabo da moratoria, caso o Sr. Campos Salles, o nosso Messias 
financeiro, consiga, como o rei Midas, pôr o cambio ao par do papel-
moeda e instituir o regimen monetario nestes brazis coloniaes • 

. (Muito bem,· muito bem.) 

· O Sr. Serzedello Corrêa pretende fazer algumas considerações 
a respeito do projecto que estabelece o fundo de resgate e o fundo 
de garantia, explicar mais uma vez o intuito com que apresentou 
restricções no seio da CoJD.IDissão de Orçamento e simultaneamente 
responder ao nobre Depu,tado pela Bahia, que hontem com tanto 
brilhantismo occupou o tribuiUL. 

S. Ex. veiu em defesa do Governo, não tanto para discutir o 
projecto, mas, para fazer, autorizado pelo Governo, uma affirmaçã9 
categoria em relação ao parte do nobre Deputado pelo Rio de 
Janeiro, sobre o modo por que se conduziu o. Governo da Republica 
na queima do papel-m~da. 
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O honrado representante do Rio de Janeiro tinha a permissão 
de deixar no tapete da discussão, com a responsabilidade do seu 
nome, a sua affirmação, porque S. Ex. parte do presupposto de que 
o Governo está doido; mas os que estão convencidos, como o orador, 
de que o Governo se mantém no tnais elevado equilíbrio mental, de 
que . o Sr. Presidente da Republica, no vigor de sua poderosa menta-
lidade, assistido pelo talento extraordinario do Sr. Ministro da Fa-
zenda, e6tá empenhado a fazer levantar o credito publico, não ca-
recem de contestar um apa1ie que, á primeira vista, não póde absolu-
tamente ser acreditado por ninguem. . 

E não carecia de contestação, porque para tanto seria preciso 
suppôr que o Governo tivesse perdido completamente toda a noção do 
senso moral, contrariamente ás repetida-s provas de sabedoria e pa-
triotismo que tem dado na ingente tarefa de levantamento do creditó 
publico . 

Mas, o honrado representante da Bahia revelou hontem o estado 
d'alma em que se achava, e talvez, como S. Ex., os seus amigos. 

No proposito de sustentar o projecto e defender os actos do Go-
verno, S. Ex. deixou nas entrelinhas, nas meias palavras com que 
se referiu ao accôrdo celebrado com o Estado do Rio Grande do Suil., 
a mais injusta das accusações ao Governo do Sr. Campos Salles. 

A fiscalização do serviço de repressão do contrabando nas fron-
teiras do paiz é um serviço federal, e foi isto que o Governo confiou 
ao daquelle Estado. 

Si hn quem tenha prestado um favor, é exactainente o Governo 
do H.io Grande do Sul, que se incumbiu do serviço que pertence ao 
Governo Federal. A não ser assim, no presupposto de vantagens au-
feridas pelo Governo local, no contracto com o da União, seria a 
mais vehemente das accusações ao Sr. Campos Salles e ao nobre Sr. 
Ministro da Fazenda. 

O_ contracto feito é desses que não dão margens senão ao patrio-
tismo e á honra. 

O orador restabelece a verdade sobre este assumpto, historiando -
as tentativas que desde o Imperio foram feitas neste sentido, sem que 
se conseguisse a repressão do contrabando nas fronteiras. 

Foi deante destas difficuldades que se pensou em um accôrdo 
com o Governo do Hio Grande do Sul que, celebrado como foi, trará 
a maior Yantagem e economia para os cofres da União. 

Dada esta explicação á parte política do discui'so ao nobre Depu-
tado pela Bahia, deve voltar sua attenção para o projecto em debate, 
sentindo que algumas duvidas que apresentou não tivessem solução 
na resposta que lho foi dada pelo illustre representante do Pará, 
autor do projecto. 

O orador não quer entriu em questão doutrinaria, especialmente 
sobre ;m.oeda, como o fez hontem o illustre Deputado pela Bahia, 
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pois como ~izia Lord Beaconsfield, só o amor tem produzido tantas 
discussões como a moeda . 

Vê que S. Ex. está filiado á escola ingleza de que a moeda é 
titulo de divida, mas como S. Ex. e os que querem que a moeda seja 
mercadoria, tenha valor, sustentam juntos que o excesso da moeda 
produz a alta dos preços ou a desvalorisação do agente da compra e 
venda, o orador entende que neste ponto o projecto é inatacavel. 

Discorre longamente sobre a política do resgate, refere-se á lei 
de 1875 e depois de apresentar suas emendas diz que não está .de ac-
côrdo com o illustre Deputado do Rio, uma das maiores mentalidades 
que possue a C amara ; acha S. Ex. injusto quando se refere ao Go-
verno. Este não ha de ser visto como o rei Midas e sim ficará im-
mortalizado por ter trabalhado para levantar o credito publico, ha .de 
ser admirado pela tenacidade e competencia com que vae cumprindo 
o seu dever. 

Póde ser que não veja o coroamento de sua obra, mas as gerações 
vindouras que virel;II. a patria dignificada, a nação emgrandecida e 
em cada lar o bem-estar material, a paz e a tranquillidade, hão d~ 
recordar-se como de um bemfeitor do homem illustre que é o primeiro 
magistrado da Nação, e do digno Sr. Ministro da Fazenda, cuja ele-
vada intuição e energica resolução são a garantia mais segura de que 
o Governo levará a porto segttro a náo do Estado. (Apo-ia<Ws. Muito 
bem,; muito bem. O orador foi cumprimentatk pelos Deputados 
pitersent~) . 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas : · 

Art. 4. o Depois da palavra - equivailente - accrescente-se: -
em barras de ouro ou títulos estrangeiros de solida garantia ou fundos 

publicos nacionaes de emprestimos externos. 
Em>endas Art. 5. 0 Substitua-se pelo ·seguinte: - E' 

mantido em pleno vigor o direito de emissão 
concedido ao Governo pela lei de 29 de maio de 1875, annulladas as 
leis de 18 de junho de 1875 e 23 de setembro de 1893. 

Art. 6 . o Substitua-se pelo seguinte: --, E' o Governo autorizado 
a retirar do fundo de garantia a quantia precisa para que tenha ex-
ecução, em todos os seus termos, a lei de 75, quando dessa tenha 
usado o Governo, caso os Bancos não cumpram o que ahi foi esti-
pulado, devendo o Governo neste ultimo caso proceder immediata-
mente aos meios legaes para reembolso prompto da divida e canse-
quente reintegração do fundo de garantia 1 

Si forem recusadas as emendas acima, onde se lê no art. 6° do 
projecto 15. 000 :000$, diga-se: - 20. 000 :000$000. 

Art. 8. o Accrescente-se: - e annualmente dará contas ao Con-
gresso, no relatorio da Fazenda, do estado dos ftmdos de resgate e 
de garantia, indicando detnlhadamente a.s rendas que para esses CO:!).-
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correram, o quantw1n de cada uma e o movimento que tenham . tido 
os referidos fundos. · 

Sala das sessões; 22 de junho de 1899 .~Serz~dello Oo1·rêa. 
O Sr. Seabra (1) - Sr. Presidente, SOl,! obrigado, bem a con-

tTagosto, a . occupar a attenção dos illustrados collegas, por força do 
discurso do illustre Deputado pelo Pará, Sr. Serzedello Corrêa, que 
acaba de sentar-se. 

S. Ex., referindo-se á contestação que fiz á affirmativa do illus-
tre Deputado pelo Rio ·de Janeiro, Sr. Erico Coelho, procurou jus-
tificar o silencio da concentração, e_m redor das affirmações de S. Ex.-, 
pelo motivo de que ellas eram tão absurdas que não precisavam de 
cont~stação. Si eram absurdas ou não, o certo é que o Governo achou 
que havia necessidade de contestai-as e eu, em .seu nome, as contestei. 
O illust:çe Deputado pelo Pará dará a interpretação .que entender á 
contestação. Para S. Ex., a contestação é desnecessaria, mas para o 
Governo ella foi necessaria. Não ha mais questão sobre isto, apenas 
assignalarei um facto, qual o de um certo ciume que notei por essa 
contestação, o que me chamou a attenção, pois nes5E1 facto vislum-
brei a pretenção de que alguem nesta Casa queria representàr exclu-
sivamente o Governo. Parec~-me, Sr. Presidente, qu~ a concentração 
nem o seu lep,àer teem a pretenção de representar o Sr. Campos Salles 
nesta Casa; e si não teem essa pretenção, não podem reparar ·que 
qualquer Deputado, em nome do Governo, faça uma contestaÇão. 

O Sx. SERZEDELLO CoRRÊA - Eu não reparo. 
O Sx. CASsiANo DO NASCIMENTO -Nem ninguem repara. 
O Sx. SEABRA - Estou 11penas dando a explicação. 
Achei, como disse, grave a affirmativa feita por aquelle illustre 

Deputado e por isso ... 
O Sx. CABBIANO Do NAsCIMENTo _, Foi por isso que quando o 

Sr. Erico Coelho deu este aparte, declarei da minha cadeira: esta 
affirmação ha de ter o valor da outra do telegramma. 

O Sx. SEABRA - ... julguei necessario que a palavra honrada 
do illustre representante do Rio de Janeiro se contestasse com a pa-
lavra honrada do Governo e não com a palavra de qualquer de nós . 

O Sn.. CAssiANo DO NASCIMENTO - Entendo que qualquer de 
nós tem o direito de oppôr a sua palavra á palavra de outro collega. 

O Sx. SEABRA - Mas V. Ex.. não podia estar autorisado a 
oppôr a sua palavra -~ palavra do nobre Deputado. . 

O Sn.. CASsiANo DO NAsCIMEN'l,'O - Fallei por conta propria. . 
O Sn.. SEABRA - Então acreditei que fosse necessario consultar 

o Governo para saber se tinha recebido o telegramma dos Srs. 
Rotschilds. 

O SR. CASsiANO DO NASCIMENTo - Tambem não consultei; em 

( •) Este d~urao :nlo foi revisto 1>elo orador . 
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conversa com o Sr. Campos Salles alludiu-se a isto. Já expliquei que 
não estava no recinto quando o Sr. Erico Coelho fez a declaração. 

O SR. SEABRA- Não quero entrar nesta apreciação. . 
UM SR. DEPUTADO - Q11estão de maior ou menor intimidade. 
O SR. SEABRA - Exactamente, razão pela ·qual me admirei de 

que o nobre Deputado pelo Pará, que não é concent'T"adissimo, pois 
S. Ex. já declarou que havia duas categorias no novo partido: a 
dos concentrados e a dos concentnidissimos ... 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - E' como lá; prudentes e pruden-
ti.ssimos. 

O SR. CAssiANo no NASCIMENTo - Ha quem pense que o Gover-
no andou mal em Matto Grosso, ha tambem quem pense que o Go-
verno deve explicar-se .. 

O SR. SEABRA ---, H a quem conteste que o projecto é governa-
mental. V. Ex. não apoia as emendás. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Não posso ter divergencias'~ E' 
questão de doutrina. 

· O SR. SEABRA - W justiça de dons pesos e duas medidas. Os 
nobres Deputados podem ter divergencia:s, porém os do Partido Re-
publicano não as podem ter. 

Mas, Sr. Presidente, quiz apenas responder ao nobre Deputado 
pelo Pará. . 

SS. EEx. não julgaram necessaria a contestação, eU: a "julguei 
necessaria e consultei aQ Governo, que me autorizou a fazer a con-
testação. Fil-a, cumpri o meu dever como sustei:J.tador do Governo, 
mesmo contrà a vontade dos nobres Deputados. 

Outra preoccupação do nobre Deputado foi procurar ler nas en-
trelinhas do meu discurso opposição ao Governo. 

S. Ex. e seus collegas de concentração desejam que eu faça op-
posição ao Governo, mas SS. EEx. devem saber que a minha posição 
de defensor do Governo não será determinada pelos ngb:J:es Deputados. 

EmqU'anto eu entender que· ·o Sr. Campos Salles e seu Governo 
trabalham de accôrdo com os princípios do Partido Republicano, em 
virtude ~os quaes foi o Sr. Campos. Salles eleito, emquanto S. Ex. 
trabalhar pela felicidade da Republica, sustentarei a S. Ex. quer 
queiram, quer não os nobres Deputados, conc-entrados. ou concentra-
"di.ssimos. · 

No dia, porém, em que me convencer de que S. Ex. falta a ess~s 
ideaes, -farei opposição franca e leal a S. Ex., mesmo contra a von-
tade dos Srs. Deputados concentrados e concentirac!Jissimos. . 

O SR. LAURO MuLLER .,......_E' a isso que V. Ex. chama apoio in· 
condicional ~ · · · · · 

O SR. SEABRA - Sustentai-o-hei incondicionalmente emquanto 
S . Ex. estiver de accôrdo com esses ideaes. · · 

·Hn differença entre o apoio incondicional e absoluto, e não fallei 
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em apoio absoluto, que seria aquelle em virtude do qual hypotheca-
riamos eternamente ao Presidente da Republica os nossos votos. 

Portanto, não serei pela vontade dos nobres Deputados arrastado 
á opposição ao Presidente da Republica. 

O Sx. CAssiANo no NASCIMENTO - Que lucramos nós com isso~ 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Perderíamos, pelo contrario, por-

que seria um embaraço ao Governo. 
O SR. SEABRA - Sr. Presidente, V. Ex. está vendo que já 

faliam como donos da casa; já estão senhores da casa. (Ri.so.) 
Os papeis são simples; SS. EEx. são adhesistas. 
O SR. CAssiANO Do -NAsCIMENTo -Não da Republica. 
O SR. SE.A.BRA - Sou um dos adhesistas da Republica, mas hoje 

tão republicano como V. Ex. 
O SR. LAURO MüLLER - Nós somos adhesistas, mas não tão 

governamentaes como V. Ex. 
O SR. SE.A.BRA - V. Ex. sustenta e deve com seus amigos sus-

tentar o· Governo, mas isso não é motivo para excluir desse apoio os 
que não pertencem ao partido de VV. EEx. 

O SR. CAsSIANO DO NAsCIMENTO - Quem quer excluir1 
· O SR. SE.A.BRA - O Sr. Serzedello Corrêa, pretendendo inter-

pretar as minhas intenções, querendo entrever no meu discurso oppo-
l!ição ao Governo. S. Ex. referiu-se ao accôrdo entre o Governo da 
Republica e o Governo do Rio Grande do Sul. 

Não discuti a justiça ou injustiça desse accôrdo ; e nem podia 
fazel-o, porque não foi submettido á nossa apreciação . 

. Seria inopportuno mesmo que eu sustentasse ou combatesse o 
accôrdo. 

O SR. CAasiÁNo Do NASCIMENTO - V. Ex. procurou insinuar 
que houve favor feito a nós e que o nosso apoio ao Governo não é 
desinteressado, porqu'e pretendíamos conseguir isso. 

Agora explique como foi feito o favor. 
O SR. SE.A.BRA - Tratei dG accôrdo para mostrar que esse apoio 

não era tão desinteressado e disse que o Governo do Rio Grande do 
Sul o t.inha solicitado. 

O SR. CASSI.A.No DO NASCIMENTO - O accôrdo é bom ou máo? Si 
ti bom, não é favor. 

O SR. SEABRA -.V. Ex. foi Ministro' da Fazenda e não o fez, 
o Sr. Corrêa tambem o foi e não o fez. -

O SR. CASsi.A.No no NAsCIMENTo --,Fui Ministro da Fazenda 70 
dias, interiuamente. 

O SR. SE..I.BRA. - Em um Governo dictatorial. 
O SR. CAssi.A.No Do N ASSIMENTO - Felizmente, para a Republica 

e lwnra minha. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA -Fui Ministro quando o Rio Grande 

do Sul estava em revolução ; quem ia cogitar de accôrdQ 1 
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O SR. SEABRA. - Não discuti o accôl'do mas si o fizesse daria 
as razões pelas quaes o approvaria ou rejeit~ria. 

Em relação ii ultima parte do discurso do nobre Deputado pelo 
Pará, nada tenho a d1oor, porque S. Ex. não refutou, mas, pelo contra-
rio, concordou com as doutrinas que aql!i expuz sobre materia eco-
nomica e financeira. 

Cabe-me sómente fazer uma observação ao discurso do nobre Depu-
ta'do, e é que é tão falsa a sua doutrina de ouro mais ouro, quanto é 
c-erto que nem porque um p aiz tenha muito ouro é mais rico <lo que 
um outro que o tenha menos. Logo, não é a quantidade de ouro de um 
paiz que mostra sua riqueza. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Nunca disse semelhante cousa. Isto 
é uma these de todo eompendiosinho de economia política. 

O SR. SEABRA - Só leio em compendiosinhos. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte. 
O SR. SEABRA - Portanto, ouro não é riqueza de um pa1z ... 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- E'. 
O SR. SEABRA - ... _ e sendo assim, se pudermos ter moeda 

papel com o mesmo valor, porque não na ter 1 
O · SR. SERZEDELLO CoRRÊA - O ouro não é o uni co elemento de 

riqueza, mas é um elemento. 
O SR. SEABRA - O ouro, Sr. Presidente, como moeda rep1·esenta 

no mundo economico, nos mercados, porque afinal o mundo pa ra a 
economia política não é mais que um vasto mercado, o ouro como 
moeda faz, effectúa, realiza a mesma mudança da mercadoria que 
reaHza o papel quando tiver o mesmo valor (apartes), porque a fun-
ecão da moeda é deslocar as mercadorias de um lado para outro. 
' O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte. 

O SR. SEAB:RA - Por isto, dizia eu hontem que o projecto tinha 
por fim valor:isar o meio-circulante, desvalorisado pelo seu ex-cesso e 
pela falta de garantias. 

Que faz o projecto i Dá um fundo de resgate e outro de ga-
rantia. o primeiro para retirar o excesso de papel da circulação e o 
segundo para garantir o que ficar. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Valorizar o pap.el-moeda em rela-
~ão a quem~ . . 

O SR. SEABRA - Ao padrão de troca da moeda. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Que moeda 1 
O SR. SEABRA - O papel. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte. 
O SR. SEABRA - Valorizar quer dizer que, quando V. Ex. tiver 

uma ·moeda de mil réis, póde receber mil réis, de mercadoria · em 
troca e não trezentos réis, como ach~almente. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Valoriza em relação a esses trezen-
tos réis~ Que trezentos réis são 1 
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O SR. SE.A.BRA São mercadorias. (Apartes). ·No mundo. com-
mercial a moeda de ouro, prata ou papel, não tem outro valor sinão 
esse de troca (apa1·tes); si nós pudessemos estabelecer um grande li. 
vro nacional em que os que consomem pudessem escripturar as trans-
acções, porque a troca .não póde ser ·directa, ella seria desnecessaria. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá um aparte. 
O .SR. SEABR.A. - A prova é que V. Ex. não come ouro nem pa-

pel, só eonsome mercadorias. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA ,dá um aparte. ·· 
O SR. SE.A.BR.A. - Por istl), Sr. Presidente, a verdade é esta : para 

mim, S. Ex. com suas emendas desvirtua o projecto, permitta-me 
que o diga. Si sustenta o projecto e apresenta aquellas emendas, ·por 
um lado diz sim e por outro diz não. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Não disvirtuo tal. 
O SR. SEABRA - V. Ex. dizia que o Governo é patriotico, que 

nelle confia, 'mas COIJ?.O póde abusar. . . Dizia mais que · temos um Mi-
nistro da 'Fazenda que · é um talento extraordinario, porém que neste 
projecto ha cousas extraordinarias e por isso acaba com esse 1Jice-
"ersa, -com esta faculdade. · 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Eu até dou faculdade ao Governo. 
O SR. SEABRA - V. Ex. publiquE) o seu discurso e verá a dentada . 

ao lado do sopro. .. · 
O SR . .SERZEDELLO CoRRÊA - Pelo contrario, não tem dentad-a; só 

tem provas de affecto e de amor. V. Ex. o que quer é que eu vá para 
a opposição, mas eu não vou. 

· O SR. SEABRA - V. Ex. é um· concentrado contra os concentra-
di.~sirrdos. 

Mas, Sr. Presidente, o Governo pediu a retirada da faculdade da 
lei de 1875, e ainda hontem mostrei por dons argumantos, a que 
S. Ex. não se referiu porque são irrespondiveis, a razão do pedido 
do Governo. 

A nós não compete restabelecer uma faculdade que elle não quer 
ter; elle acha que para ·as suas finanças é necessario retirar-lhe a facul-
dade; e assim, porque teimar em dar.lh'a? 

A emenda ·de S . Ex. revoga o dispositivo do projecto. Este pro-
jecto, como disse S. Ex., tem um fim patrioti-co, é um projecto unico, 
é, portanto, um plano que não póde ser destruido pela rE)_vogação de 
um de seus!' artigo·s. Portanto, ou <> approva integralp1ente, ou, apre-
sentando suas emendas, S. Ex. não procede com o amor e dedicação 
que proclama. . 

O SR. S:ERZEDELLO CoRRÊA - Si V. Ex. insiste em dar esta in-
terpretaçãó, retho a.s emendas. 

O SR. 8EAB1t.A. - Eis a minha gloria, queria que V. Ex. reti-
r!lsse-as e votasse comnosco. 

Dada esta explicação amiga:vel e sem intenções . occultas, Sr. Pre-
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sidente, sento-me convencido dé que :foi por provocai-a que o nobre 
Deputado pelo Pará fez allusã~ á minha pessoa e ao discurso humilde 
que tive a honra de proferir nesta Casa. (Mutto bem, mwito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 26 DE JUNHO 
ll~"~-r::- !.'i:""·-:- ··r - '1 • ·=· . ' • Rt' ;;:'·"-"'i•~',f~ 

O Sr. Galeão Carvalhal- - Sr. Presidente, pedi a palavra uni-
camente para remetter á Mesa uma emenda, que tenho a honra de 
apresentar a:o art. 6° do projecto em discussão. 

Quando tive o ensejo de analysar este projecto, referindo-me ao 
art. 6°, condemnei in limtine a política de intervenção governa-
mental em materia de auxílios pecuniarios ao commercio, por 
intermedio de bancos. Mas recor-do-me de ter, ao mesmo tempo, sug-
gerido alguns alvitres que pudessem perfeitamente modificar a acção 
do Governo, afim de evitar maiores prejuízos para o Thesouro. 

Nesta emenda consubstancio mais ou menos as idéas aue tive 
o prazer de expender ' nesta C amara, e para ella chamo a atten<;ão da 
i.llustre Commissão e bem assim a dos .Srs. Deputados presentes. 

N·a minha emenda accrescento as palavras: "com margem. pelo 
menos de 15 % do valor dos títulos", porque, pelaJ lettra e pelo es- · 
pirito do projecto, parece que a garantia dada ao emprestimo é igu·al 
ao valor do mesmo emprestimo. Isto podia perfeitamente, em dados 
easos, redundar em prejuízo para o fisco, porque. desde que esses tí-
tulos deixassem de ter o mesmo valor no mercado, os títulos de -di-
vida não serviriam mais para a garantia da mesma ·divida. 

Mais adeante digo. (Lê.) _ 
Este augmento que faço á disposição do projecto em 'discussão 

me parece que procura garantir tambem o Thesouro de quaesquer 
prejuízos, e evitar que o Governo faça novo emprestimo, quan-do o 
anterior não estiver liquidado na mesma especie. 

Outrosim, supprimo o canal unico pelo qual o Governo pretende 
fazer esses emprestimos, qual seja o Banco da Republica. 

Acho que já é tempo do Governo suspender sua tutela, deixando 
pelna liber-dade ao Banco. · . 

Si por emquanto o Banco da Republica não póde deixar de ser 
considerado um Banco de Estado. isto não impede que o Con~resso, 
por medidas, procure a solução deste grande ·problema: encaminhar 
a modificacão que é necessaria na vida do mesmo banco. 

Era, Sr. Presidente, o que por ora tinha a dizer, enviando -á 
MesR a minha emenda, para que proceda como fôr de accôrdo com o 
Regimento. 

Vem á Mesa. é lida, apoiada e posta conjunctamente em dis-
cussão. a seguinte emenda : · 

Re-dija-oo o· art. 6° da seguinte fórma, na primeira parte: 
E' autorizado o Go-verno a retirar do fundo ;de garantia até 1\ 



-240-

quantia de 15. 000 :000$ papel, para acudir ás necessidades do com-
mercio por motivo de crise excepcional. 

8menda a. Car._ 
valha} 

Os emprestimos serão feitos sob garantia de 
titulas da divida publica feder al! fundada com 
a margem, pelo menos, de 15 % sobre o valor dos 

títulos no mercado. 
O prazo dos emprestimos não execederá de um anno e nenhum 

novo emprestimo será concedido, desde que não se ache perfeitamente 
J.iquidado, e na mesma especie em que houver sido feito o empres-
timo anterior e com um intervallo, pelo menos, de_ quatro mezes. 

Sala ·das sessões, 26 de junho de 1899. - Galeão Oarvalhar. 

O Sr. Augusto Montenegro - Sr. Presidente, o discurso aqui 
proferido pelo illustre Deputa.do pelo Rio de Janeiro, o Sr. Erico 
Coelho, força-me ainda uma vez a vir sustentar o projecto que tive a 
honra de apresentar ao voto da Oamara e que trata da valorização ·do 
meio cir.culante. S. Ex. condemnando in totttm o projecto n. 10 A, fez 
sobre elle considerações que não podiam dispensar-me de vir á tri-
buna, afim de sustentai-o _e mais uma vez accentuar os princípios que 
lhe serviram de base. . 

As palavras do illustre Deputa·do pelo Rio de Janeiro são tanto 
mais graves, quanto S. Ex. _refere-se a um pretenso segredo de go-
verno, encoberto nas linhas -do projecto ora em discussão e sobre esse 
segredo que chamou de polichinello, S .Ex. fez pretensas revelações 
que exigem franca e completa contradicta. 

No trabalho da sustentação do projecto, Sr. Presidente eu dou 
o primeiro- lagar á circumstancia ou argumento allegado de que elle 
é insufficiente nas medidas que estabelece, é silencioso em uma das 
r:tuestões que actualmente mais interessam ao paiz. 

Refiro-me á crise economica; refiro-me á profunda perturbação 
por que passa a nossa prooucção, perturbação que affectà tambem 
á crise financeira, unica face da questão que foi encara-da pelo pro-
jecto ora em discussão. ' 

Sr. Presidente, é um facto notorio que a crise economiea que 
nos assoberba no momento _actual, appareceu no organismo brazileiro 
muito posteriormente á crise financeira. 

:Ella veiu sobretudo da profunda baixa occorrida nos preços do 
nosso principal producto~ occasionadla nos mercados consumildores; 
muito depois de, nesta Oamara, já termos encarado por vezes o pro-
blema financeiro, isto é, o problema da circulação do papel. 

Sr. Presiden te, o projecto que tive a ·honra de apresentar á Ca-
mara de modo algum podia cogitar ·dessa crise economica. 

Não cogitou della porque os seus intuitos, os intuitos do pro:iecto 
são muitos e só indirectamente, isto é, só depois de produzir 
a sua acção sobre a crise financeira é que o projecto· indirectamente 
affecta e ajud·a a solução da crise economica. 

/ 
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E não foi sem um pensamento firme, não foi sinão depois de ma-
duro exame que o projtJcte absteve-se de medidas que pudessem affe-
ctar a solução dessa questão economica, porque entendo que o princi-
pal factor da solução dessa crise economica, aquelle a que deve ser 
entregue a parte principal da súa solução, não é tanto o governo, 
romo são as proprias forças productoras da Nação. (Apoiados.) 

São essas forças productoras que devem reagir sobre os males 
economicos e procurar no estudo, no esforço e no trabalho a solução 
por todos almejada, para semelhante crise. 

O Governo mal faria, os poderes publicos commetteriam um erro 
cconomico si fossem tomar pars magna na solução desta questão, pro-
curando socccorrer directamente essas forças productoras que devem, 
para viver e prosperar, encontrar em si mesmas a precisa energia. 

Sr. Presidente, não seria a primeira vez que um parlamento ten-
tasse resolver essa crise economica por força de ,decretos e a gol-
pes de leis, mas tambem não seria a primeira vez que se constataria 
a inarii,dade de semelhante alvitre para reconstituir um apparelho 
economico. Entre nós mesmos esses meios teem sido tentados e todos 
sem resultados profícuos. 

A historia dos auxílios á lavoura ainda é de -data bem recente, c 
o seu completo fracasso ainda está na memoria de todos. (Apoiados). 

Reproduzir esta politi~m, seria esquecer os sabios e saluta;res 
· conselhos da historia. O Governo, tendo este ponto de vista, não podia 

permittir que, na solução aconselhada para a crise financeira, Yics..: 
sem de envolta medidas que pudessem tomar o caracter de au}._ilio 
directo para solução da crise economica. 

Neste terreno, Sr. Presidente, o Governo só póde prestar ú reso-
lução da crise economica o auxilio indirecto, aquelle que elie corno 
poder publico deve prestar ao desenvolvimento e prosperidad,e das for-
ças productoras da Nação. Neste terreno, qual será o melhor auxilio 
que o Go-verno póde prestar? Exactamente a solução da crise finan-
ceira, que vem aggravar os effeitos da propria crise economica. Desde 
que elle afastar ,do caminho, os obstacu~os que põem em jog() a prv-
pria solvabilidade, do Thesouro, deHde que elle afastar do caminho 
essas difficuldades, desde que elle collocar o Thesoliro em um ponto 
inatacavel de credito e de prosperidade, estou certo de que o pro-
blema da crise ecouomica estará em via de satisfactoria solucão. e, 
então, será t~mpo de applicar outros meios in-directos para o The-
souro, robustecido pela poJitica financeira, ajudar o paiz nas angustias 
por que ellf\ atravessa, devido á grande quéda 4o seu principal genero 
de exportacllo. 

Sr . . Pr<1sidente, entendo que na actual situaQãO o principal dever 
do Governo, a respeito -da crise economica, é dar ao paiz ·o tempo 
preciso parti que elle possa agir no sentido de resistir aos effeitos da 
n:Qsma cnfe i o tempo é o principal factor da resolução de todos os 
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problemas economicos, é o · elemento indispensavel para solução de to-
das as crises. 

Sr. Presidente, a theoria das crises economicas está feita; a eco-
ltomia de um povo é uma serie interminavel de períodos, de prospe-
ridade e de crise, prosperidade que se funda muitas vezes no esforço e 
na energia com que os paizes luctam nos momentos- de crise; crises 
que muitas vezes encontram nos excessos de sua provria prosperidade 
as suas principaes causas. 

O illustre Deputado pelo Rio de Janeiro disse com referencia a 
esta affirmação que os Estados não morrem; apezar dos erros do· Go--
verno, apezar dos proprios desvarios nenhuma força humana teria 
poder para fazel-os succumbir. A historia desmente esta assercão; 
e eu, citando um caso que ainda hoje é uma feljda na propria his-
toria do direito internacional, não faço mais que lembr!J,r um facto 
sabido por todos - a historia da Polonia. · · . · · 

Na _propria America do Sul, vimos um paiz succumbir quasi que ' 
completamente aos golpes dos seus inimigos - o Paraguay. 

Agora mesmo, sem querer penetrar nos arcanos dos dramas in-
ternacionaes que se desenrolam, citarei o caso da Bolivia e cita:ria 
muitos outros casos. si fosse mister. 

Portanto, Sr. Presidente, a theoria pregada pelo nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro é falsa. 

Os Estados teem, pois, como principal dever, o de viver e de 
afastar de si todas as causas de empobrecimento e de morte. 

Mas, voltando ao que ia dizendo, o tempo é um grande factor 
na solução dos problemas economicos e nós não podemos diminuir por 
acção·de uma lei ou decreto um minuto siquer daquillo que é absoluta-
mente indispensavel para dar-se a completa expansão das forças eco-
nomicas e productivas das nações. 

Assim, pois, Sr. Presidente, agi bem, collocando o problema fi-
nanceiro fóra do problema economico. porque, si em um compete a 
principal parte em sua resolução ao paiz, ás forças naturaes ajudadas 
e não prejudicadas pela acçãfr interventora do Governo, no outro o 
dever principal compete aos poderes publicas. . · . 

A crise financeira deve ser encarada de frente e resolvida dire-
ctamente pelo poder publico, e· é o fim que tem o projeeto ora em 
discussão: resolver este problema, procurando afastai-o · do caminho 
que a· Nação deve trilhar para conseguirmos o maxinio desenvolvi-
mento e prog1-esso. 

Portanto, encarando de frente o nroblema da crise financeira, 
nós si por nm lado ·procuramos resolver este problema, -por outro 
damos para solu~ão da crise economica os auxílios indirectos aue es-
tão nas mãos dos poderes publicos; e, resolvendo-a, n6s cumpnmos um 
dever e, ao mesmo tempo, Bl!X'Íliamos o pa.iz na solução dos graves 
problemae economicos. Sr. Presideqte, a crise financeira que chegou 
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ao seu auge o anno passado, por occas1ao do accôrdo celebrado em 
Londres com os nossos credores, é anterior, a meu vêr, á crise eco-
nomica ;. ella vem das profundas perturbações havidas no nosso meiQ 
circulante ; foi a principio uma crise de papel, uma crise monetaria, 
para depois de todos os erros praticados tornar-se uma verdadeira 
crise financeira. 

Ella a principio affectava sómente o nosso meio circulante; mais 
tarde affectou .ao proprio Thesouro, pondo-o na situação embaraçosa 
em que elle se ;1chou. o anl).o passado, situação que ainda perdura e 
perdU'ràrá si medidas energicas não forem tomadas no sentido de sol-
vel-a completamente. Sr. Presidente, disse eu que a crise financeira 
começou por uma crise de moeda; ella vem desse período inflaccio-
nista que atravessámos, e em que a <J.errama de papel foi como que o 
erro de todos os dias. 

Já em 1892, passados os primei;os enthusiasmos causados pel!J, 
derrama do papel, perdidas as primeiras illusões a respeito da situa-
ção dos Bancos emissores como elemento preponderante e moderador 
d~ nossa circullação, '1Ós tivemos de enfrentar com os prodromos da 

cr1se. 
Nessa occasião abriu-se nestà Casa uma discussão ardente sobre 

os diversos -systemas financeiros, mas u verdade é que, por muito 
tempo, a acção da C amara foi quasi que negativa; neste assumpto, 
as opiniões se exclu:.iam de modo a não deixar prevalecer integral-
mente um systema. 

Mas, Sr. Presidente, a situação foi se aggravando, os males pro-
venientes do papel foram augmentando, os males provenientes do 
augmento da circulação eram ainda accrescidos com o proprio au-
gmento da circulação . Fomos cada vez emittindo mais, á proporção 
das necessidades passageiras e que só encontravam uma solução de 
momento em novas emissões, a ponto de chegarmos á tri&te situação 
do anno passado. . 

Qual era a nossa situação em maio do anno passado, . quando ti-
vemos de eonfessar de publico que o paiz não p·odia mais satisfazer 
os seus compromissos com seus credores~ . _ 

Possuíamos um .cambio de 5 5j8, taxa q~ parecia querer ir de-
crescendo ainda mais, si a medida energica e productora do funding-
loan não fosse ·adoptada. . _ 

'rillbamos chegado á . situação depois de esgotados todos os recur-
sos, de tentados todos os expedientes, de confessar á face do mundo 
que pela p1 imeira vez seríamos obrigados a suspender os nossos pa-
gamento-s. · 

Os nossos compromissos externos subiram a quatro milhões de 
libras esterlinas por anno e não tínhamos mais nos recursos do Orça-
mento elementos 'f!ufficientes para occorrer ao pagamento de tão avul-
tada quantia . · 

A baixa cambial avolumava extraordinariamente a verba "Dif-
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ferenças de Cambio" que parecia ir cada vez absorvendo mais os 
recursos do Orçamento, deixando para a movimentação da machina 
administrativa insuffic1entes recursos. 

Interveiu·então a solução do fundi,ng-laan. 
Não quero examinar si o funding foi a melhor solução no mo-

mento em que. ella foi adoptada ; não quero examinar si poderiam os 
na occasião obter mais e melhor dos nossos credores estrangeiros. 

O certo, porém, é que o funding immediatamente actuou sobre a 
economia int.erna do paiz, produzindo melhoria de sua ·situação cam-
\olial, melhoria que perdura até hoje. 

Assim sendo, si fossemos obrigados a pagar em metal, esta me-
lhoria representaria cerca de 50 mil contos papel. 

Em um artigo publicado no Jornal do Oommercio, ao qual se 
referiu o Sr. Serzedello Corrêa, artigo traduzido da Brazilian 
Rhview, veem annotados, ao lado de tudo qu'anto nos compete fazer 
para normalizar a nossa situação financeira, os beneficios .produzidos 
pelo funding. 

Temos em primeiro logar essa taxa cambial melhorada de mais 
de tres pences por 1$ e que corresponde, como acabei de demonstrar, 
a cerca de 50 mil contos, dada a integralidade de nossos pagamentos 
no .exterior. ' 

Temos depois como consequencia natural do funding a operação 
que se fez então para a reconversão das apolices de 5 ojo e que trouxe 
resultados vantajosos e reaes para o Thesouro. 

Temos ainda a operação benefica feita sobre as apolices de 1889. 
Notaremos ainda a operação a realizar dentro de poucos dias 

11ohre as apolíces de 1868. Estas operações todas convergem para o 
equilíbrio orçamentario, equilíbrio que, estou certo, será attingido 
este ani;J.o, dadas não só as consequencias naturaes do fwnding quanto 
aos pontos que acabo de enumerar, como tambem as consequencias 
ni.ateriaes da política de economias, outr'ora tão apregoada e hoje se-
guida pelo Governo. 

Para demonstrar isto, basta citar o que vem publicado· nos jor-
naes sobre o Ministerio da Viação. 

As despezas de material fixadas, na quantia 19.000 :000$, desce-
ram. a seis mil contos no 1° semestre, o que dá margem a uma larga 
economia ao terminar-se o exercício. 

Estas são as vantagens materiaes, facilmente computaveis, que 
cahem, por assim dizer, sob as vistas do publico e oriundas do 
funding. 

Mas o funding não trouxe sómente vantagens, trouxe tambem 
deveres para o Governo qUle o assiguou, para o Governo que assumiu 
as responsabilidades que nelle se encerravam. 

Estes deveres prendem--se todos á política financeira a seguir 
pelo Governo e esta política é a do resgate, é a da garantia do meio 
cir.culante. E admittidos estes princípios do fund!Íng~ acceita a poli-
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tica financeira da contracção do papel-moeda e sua sub_seque~te 
valorização, é certo que o projecto em discussão é consequenCia log1ca 
e inilludivel do accôrdo. 

Assim sendo, o nosso dever, lealdade e boa fé estão empenhados 
na política encerrada no projecto em debate. 

DeYemos esgotar todos oã princípios que decorrem do funding 
para só deante de sua improficuidade tentarmos outra qualquer so-
lução. 

Tem~se dito a respeito do funding qwe, findos os tres annos de 
sua execução, chegaremos a uma situação peior do que aquella em 
que nos achava:mos quando se teve de assignar o accôrdo de Londres. 

Mfirmou-se que em junho de 1901 estaríamos em uma situação 
peior do que a do anno pa·ssado, isto é, com uma divida accrescida de 
10 milhões de libras esterlinas e com promissos augmentados de mais 
de 500. 000 libras de juros. 

Tenho em meu poder um quadro com o qual se póde bem res-
ponder a e!ltas objecões que se fazem ao accôrdo. O accôrdo deu-nos 
tres annos para dentro delles regnlarizarmos a situação financeira 
e ji os seus primeiros resultados demonstram que é possível, sinão 
uma completa realização dos fins do funding, pelo menos é possível 
que, com esforço e dedicação, ao veneer-se o prazo do funding, este-
jamos em condições que nos permittam encarar a nossa situação com 
esperanças muito mais lisongeiras. 

Assim ·sendo, por este quadro demonstro que os nossos compro-
missos em Londres, sendo em abril de 1898 de quatro milhões de 
libras, ao cambio de 5 518, estes quatro milhões exigiam a somma de 
1'70 mil contos de réis, somma que o nosso orçamento não . podia 
supj:>Ortar. 

Em julho de 1901, dado que perdure essa taxa cambial de 8 -
e espero que não perdurará, pelo contrario se elevará, --, dado que 
seja esta mesma tua actual que tenhamos na occasião do vencimento 
do funding, esta quantia de quatro milhões de libras esterlinas ac-
crescida. com as 500 mil libras necessarias para o pagamento dos 
juros do funding, exigirão do Governo a somma de 135 mil contos·. 

O SR. AuGusTo CLEMENTINO - Ao cambio de oito. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRo - Sim. E si essa taxa se elevar, 

como todos nós esperamos, dadas as providencias exaradas no projecto 
ora em discussão e outras que naturalmente serão tomadas, a exigen-
cia será apenas de 90.000 :000$ com o cambio de 12 . . 

Isto demonstra que não será o funding que peiorará a nossa si-
tuação financeira, pois findo o accôrdo, si aproveitarmos bem o 
tempo, os nossos compromissos não estarão effectivamente accresci-
dos, a reprise dos pagamentos effectuar-~e~ha sem maiores abalos . 

·O Sn. GuEDELHA. Moun.Ã-9 - Conservando-se baixo o cambio? 
O Sn. AuGUSTo MoNTENEGRo ·- Sr. Presidente tem-se dito 

aqui que o factor do cambio é a balança de valores ent;e dous paizes 
dados. 
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Este prinCipiO ê economicamente um pri~c1p10 verdadeiro e in-
contestavel. De duas situações mais ou menos identicas a balança de 
valores tem como expressão a taxa cambial : é esta balança que deter· 
mina o valor da moeda de cada um dos Estados. 

Mas nos paizes de circulação de papel ha um factor a mais que 
deve sér computado quando se procura saber as origens, as causas 
que influem sobre a ta.."'<a cambial. 

Esta é · a opinião do proprio Govern~ quando diz em sua men-
sagem. _ 

"Entre nós parece fórà de duvida, observadas as diversas phases 
por que temos passado, que o nível da taxa cambial desceu muito 
além do que poueria ser justificado pela 'balança internacional ou 
pelas agitações da ·política . interna. A explicação do phenomeno en-
contra-se, pois, na depreciação da moeda. " · 

De modo que, Sr. Presidente, uma situação póde ser boa, póde 
um paiz ter os seus prod.uctos bem cotados no exterior e a sua ex-
portação ser superior á sua importação, e no entretanto dar-se uma 
depreciação do valor da moeda, orignaria dos erros da política fi-
nanceira do respectivo Governo. Demais, o proprio ·excesso do papel 
lançado a esmo e ·sem plano no mer.cado póde trazer comsigo uma 
depreciação, porque a abundancia do papel influe sobre a importação 
augmentando-a. Aqui mesmo vimos essa causa agir, por isso que as 
emissões não se faziam para desenvolver e fazer prosperar as indus-
trias, antes engendravam-se industrias para com ellas absorver o 
papel emittido. 

Assim, pois, Sr . Presidente, o que se pretende com o projecto 
ora em discussão, como consequencia immediata, como conclusões 
que delle se póde logo tirar, não é chegar ao par do cambio, pois o 
par do cambio é para nós actualmente um ideal, mas ·sim o de che-
garmos tanto quanto possível ao ponto indicado pela nossa balança 
de valores, tomando o cambio a expressão real da nossa situação, -
o que elle não é actualmente. 

Como o Governo confessa em sua mensagem, não dá elle a idéa 
de nossa situação verdadeira, porque outros factores influem nessa 
taxa. Além das circumstancias economicas que influem para que a 
nossa moeda ·se deprecie, o mal ·vem tambem do proprio excesso dessa 
circulação . 

O que se pretende, pois, fazer, é levantar a taxa cambial e to:n· 
nal-a a expressão verdadeira da nossa situação no mercado inter-
nacional. . · 1 1 í.~! 

Esta significação o cambio não tem actualmente e é a ella que o 
Governo quer chegar com o projecto em discussão. Comprehende-se, 
portul!-to, que o que se pretende n~o é fazer chegar o cambio ao par, 
mas Slm que elle. repres.ente effectlvamente .o estado real da situação. 
Por outro lado s1 se qu1zesse fazer ex abrupto que elle chegasse a esta 
eitua9ão, tal pretenção causaria grandes desastres para ,as fo.rças 



-247-

pi·oductoras do paiz, o que absolutamente não se quer,. mas sim q~e 
elle . vá subindo lenta e suavemente, de modo que o pa1z possa fruir 
os beneficios oriundos dessa alta cambial, acostumando-se a ella. O 
mais seria especular, isto é, .fazer o que todos nós condemnamos. 

Assim, pois, Sr. Presidente, o que se quer com o projecto em 
discussão não é fazer com que o cambio chegue a 27, mas sim fazer 
coin que fiquemos livres dà crise financeira, actuando de modo qua 
o cambio represente o estado verdadeiro· de nossas finanças, não se 
pretendendo, portanto, fazer uma pressão cambial no sentido da alta, 
o que fatalmente CiJ.Usaria graves desastres para a paiz. 

·Sr. Presidente, o illustre Deputado pelo Rio de Janeiro,, refe-
rindo-se ao fundo de resgate, disse que elle não era propriamente 
para resgatar o papel-moeda, mas sim um fundo de contracção do 
papel. 

Não comprehendi bem a censura que porventura as palavras do 
Sr. Deputado pelo Rio de Janeiro possam encerrar em relação ás 
disposições constitutivas de semelhante fundo. 

Fun~o de resgate ou fundo de contracção, tudo dá no mesmo; 
para mim tanto faz que o Governo recolha •suas cedulas e que as 
queime, como as receba em pagamento de serviços publicos, sob a 
fórma de impostos e guarde-~as nas arcas do Thesouro para depois 
queimai-as. . 

O resgate dá-se do mesmo modo, já se comprando directamente, 
já se recebendo do povo nos guichets das alfandegas e não as resti-
tuindo á circulação o 

. Não compreheildo bem a objecção do illu10tre Deputado; a pro-
pria mensagem refere-se a esta acção do resgate, considerando-a como 
de muito bom efeito, pois diminuirá o papel em circulação, dando-se a 
valorização pela contracção do meio-circulante. 

Por conseguinte, fundo de resgate, compra directa por part.e do 
Governo ou guarda do papel que lhe é entregue pelo particular, 
o effeito é o mesmo; o Governo resgEita o papel-moeda, retira da cir-
culação taes títulos depreciados. 

O illustre Deputado pelo Estado do Rio, Sr. Presidente referiu-
se tambem ao fundo de garal).tia com as mesmas duvidas e ~bjecções 
com que se tinha referido ao fundo de resgate; S. Ex , )lcha um e 
outro de nu1los effeitos a respeito do plano que o Governo se traçou. 

A respeito do fundo de garantia, antes de passar adeante, desejo 
responder á objecção do illustre . Deputado por Matto Grosso, o Sr, 
Luiz Adolpho, quando, referindo~se a um dos itens do projecto, a 
uma das quotas com que se estabelece o fundo de garantia S . Ex. 
achou· difficil o Governo apurar os saldos das taxas arrecadadas em 
ouro. Referiu-se então ao imposto de pharóes e dócas, cuja renda é 
arrecadada em oUll'o e o serviço pago em papel. 

Só pelo prazer de encontrar duvidas e obscuridades onde ella~ 
não existem, poderia S. Ex. lançar tal objecção. 
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Sabe S . Ex . que o que diz o projecto é que, deduzido o serviço 
pago em ouro, o saldo da receita arrecadada em ouro ir~ para o fundo 
de garantia. 

Logo, o serviço de pharóes e docas que é pago em papel não póde 
trazer as difficuldades de que S. Ex. falia; nada tem com o serviço 
pago em ouro. . 

Mastada esta objecção de S. Ex. 7 voltarei ao que disse o illus-
tre Deputado pelo Rio de Janeiro . 

. Disse S . Ex. que este fundo de garantia não era precisamente 
um fundo de garantia, era um lastro, que de modo algum autorizava 
o particular a ir com a nota ao ·Thesouro e receber com ella a sua 
quota parte do mesmo lastro. 

Sim, Sr. Presidente, o fundo de garantia é um lastro de emissão 
e, emquanto não melhorar a situação economica do paiz, elle não 
póde ser outra causa, porquanto não poderemos estabelecá a conver-
sibilidade da nota. 

Seria um erro tirar ouro dos particulares, fazel-o entrar nas 
arcas do Thesouro e no mesmo movimento entregai-o de novo á cir-
culação para ser fatalmente exportado. O que o projecto quer é es-
tabelecer um lastro que se irá avolumando, e á proporção que assiín 
fôr succedendo irá garatindo mais os portadores das notas. 

Por essa occasião S. Ex. referiu-se de n'ovo á historia dos nossos 
lastros, historia a que fiz aUusão em meu discurso anterior, mas 
que preciso apreciar ainda em alguns pontos. Os lastros organizados, 
de conformidade com as leis .anteriores, eram em apolices ou em 
ouro. Estes la·stros em ouro eram na importancia da metade do valor 
das notas que eram chamadas a garantir; os lastros em apolices 
eram de tanto quanto as emissões realizadas. 

Além dessas emissões havia a principio a propria emissão do 
Governo, que corria sem garantia alguma, senão a palavra deste. 
Vê-se logo· que esta balburdia não podia deixar de influir sobre a 
garantia que o lastro estabelecia. Seguidamente vieram modificações 
da legislação sobre lastros, permittiu-se aos Bancos a emissão, então 
não mais sobre o duplo, mas sobre o triplo, de inodo que estes lastros 
viram . immediatamente sua força garantidora diminuída . 

Sendo logo augmentada a emissão, manifestou-se a segunda 
causa de perturbação, qu~ não podia deixar de influir no valor da 
moeda. .A. terceira causa da perturbação foi que os lastros começaram 
a ser fictícios. . 

.Basta citar o caso do Banco Emissor de Pernambuco, que pediu 
ao Governo 400. 000 libras, poz em lagar do . deposito letras quJJ não 
foram pagas e emittiu •sem que houvesse com tal proceder augmen-
tado a garantia. 

O Sx. JosE' .A.vELINo-, E tambem o Banco Popular. 
O Sx . .AuGusTo MoNTENEGRo - .E' verdade. 
Tudo isto não podia deixar de influir sobre o . espírito: publico. 
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A quarta causa é que em logar de ter cessado a emissão por 
párte do Governo·, 'esta continuou, em grande escala: a lei de 1875 
entrou em jogo; foram feitas emissões não só em virtude desta lei, 
como f6'ra das disposições legaes, como succedeu por occasião da . 
revolta. 

O SR. J()sE' AVELINO - Fóra dos limites da lei. 
O .SR. AuGUSTO :MONTENEGRO -Houve novas inflações sem que 

se tivesse augmentado o valor da garantia, porquanto a população 
não distingue entre notas dos Bancos e notas do Thesouro, nem entre 
aquellas a·s que são garantidas com. ouro ou papel. 

Isto, porém, ainda não bastava e começou-se a tocar nos lastros, 
que logo nos primeiros tempos não ficaram intactos e com o pretexto 
de attender ás necessidades publicas foram diminuidos a ponto de 
se extinguirem completamente. 

O SR. JosE' AvELINo --, Volatilizaram-se. 
O SR. AuGUSTo MoNTENEGRO - Siip., e u'!lando de uma expres-

são mais em voga, foram mobilizados. (Apartes.). 
Diante disto, os portadores das notas nunca souberam quando 

esta garantia deixou de existir. · . 
Assim, pois, não se pôde julgar do valor real dos fundos de ga-

rantia pelo que se passou entre nós, porque aquillo foi mna experien-
cia frustrada; sobre ella não se pôde assentar argumentos contra a 
politica ·que pede a instituição desses fundos de garantia. 

O SR. JosE' AvELINo --, Ma·s o pedido de V. Ex. é de fp.ndo de 
garantia ou de emissãoª 

O SR. AuGUBT{) :MoNTENEGRo - E' para garantir o que fica; nós 
não vamos fazer nova emissão ·sobre este lastro. · (Apartes.) 

Assim, pois, Sr. Presidente, o que se deu entre nós não justifica 
de modo algum uma condemnação peremptoria ·á política financeira 
que se baseia na .constituição de um fundo de garantia, porque, pelo · 
contrario, entre nós ella nunca foi realmente praticada . 

. O SR. PAULA RAMos ~V. Ex. sabe que formou-.se nesta Ca-
mara uma corrente de opinião contra o fundo de garantia e á frÊmte 
della estava o illustre Deputado Sr . Mayrink. ( I1a outros apartes. ) 

O SR. AuGUSTo M:oNTENEGRO - O certo é que quando o Parla-
mento votou o projecto que encampava as emissões, chamando ao 
Thesouro a responsabilidade das notas, só existiam dos lastros as 
apolices; não porque o Governo não tivesse tentado usar destas, mas 
porque não encontrou meio de collocal-as. As apolices de 1889 não 
foram dispostas pelo Governo nos momentos. de crise, ·não porque 
elle não tivesse tentado, mas. porque não pôde. 

. Ellas não tinham cotação em Londres e em nenhuma parte que 
não alli podia o Governo levantar os recursos de que precisava. 

Nã(} condemnemos, pois, o fundo .de garantia pelo que se deu 
entre nós .. O que se deu entre nós foi o falseament(} dessa politica; 
o que succedeu entre nós foi ,que os lastros dos Bancos tornaram-se 
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o1Jjectos de luctas encarniçadas entre theoristas e economistas, uns 
que pregavam a sua intangibilidade e outros que procuravam mobi-
liza.l-os para ainda mais augmentar os erros e , os inconvenientes da 
nossa citculação f~duciaria. · 

Mas, Sr. Presidente, affirmou-se tambem que os lastros consti-
tuidos sob essa fórma, desde que não se admitte a conversibilidade 
da nota, eram inefficazes para servir de garantia á emissão feita. 

Parece que das proprias palavras wqui proferidas se infere que, 
para que o fundo de garantia seja sufficiente para tranquilizar ao 
portador da nota, será preciso que esse fundo· se eleve ao ponto de, 
cffectivamente, representar o valor das notas em circulação. 

Mas, Sr. Presidente, nos typos classicos dos Bancos de circula-' 
ção sobre ouro rião existe essa igualdade entre as notas em circulação 
e o ouro depositado em suas cavas para servir de .garantia á mesma 
circulação. . . . 

O SR. GuEDELHA MQURÃ.o - E V. Ex. diz isto tambem ~ 
Assim é que no Banco fk. I nglla.terra ha uma differença de 14 mi-

lhões de libras entre q papel em circulação e o ouro depositado eni. 
suas cavas . para servir de g~arantia áquelle papel. Ha, portanto, uma 
emissão a descoberto que é garantida pelo govern(), de conformidade 
com os accôrdos feitos entre o banco e o governo inglez, pois foi o go-
verno quem absorveu, por assim dizer, o capital daquelle banco. 

Não ha, por conseguinte, Sr. Presidente, no typo mais puro dos 
Lancos de circulação, ouro, uma garantia effectiva para todas as notas 
em eirculação. Entretanto, ainda não foi abandonado o· principio da 
conversibilidade, sendo suas notas immediatamente trocadas desde que 
são apresentadas. · 

Em França dá-se o mesmo pheuomeno, accrescentando-se ainda 
mais uma circumstancia: o Banco de França tem effectivaniente uma 
grande differença entre o seu lastro, ouro, e a sua· circulação, papel; a 
differença é representada pela prata amoedada em escudos de cinco 
francos que aquelle estabélécimento 'tem em. suas <mvas, ~ ·mais ainda 
pela sua propria carteira cominercial; que serve de garantia . addicio-
nal á sua circulação. . 

O nobre Deputado pelo Pai·á, por occasião de tratar deste ponto,. 
trouxe algumas considerações sobre o bimetitllismo francez. 

Theorica e ·legalmente ·bi-metallista, praticamente, po'r~m1 real-
meu te a França é um paiz monetallista ( apai(J;dos e nã;,o a,po·iados), 
desde que não -se póde pagar em prata sinão uma fracção das dividas, 
desde -que se estabelece o maximo do pagamento el.Jl prata. A França 
tem empregado todos os meios no sentido de diminuir os seus prejuízos, 
provenientes .da propria união latina, .e ainda ha bem pouco tempo ella 
entrou em accôrdo ·COm a Belgica e com a Italia, afim de não continuà.r 
a absorver toda a ciréulação de prata de suas sacias, na união mo-
netaria . , 
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Assim sendo, Sr. Presidente, - e é para este ponto que quero 
chamar a attenção da Camara -não é preciso que a garantia attinja 
a~ valor_ da c~rculação, para que se tenha uma · garantia real para esta. 
cuc~laç~o, ':1sto que nos bancos a que me acabo de referir esta ga-
ra?tla ao existe em parte, sendo o resto coberto .pelo credito dos pro-
prlOS bancos. 

Nestas condições, não nos devemos demover do proposito de es-
t.abelecer esses fundos e elles irão augmentando de importancia á pro-
porção qu'e os annos forem decorrendo, tranquillizando cada vez mais 
os porta.dores de notas. 

Outro ponto, Sr. Presidente, que foi objecto de controversia nesta 
casa foi a disposiçã() do art. ao, que dá ao Governo' autorização para 
emp1·egar o fundo de garantia no augmento do fundo de resgate, e 
vice-versa. · ' · 

E a respeito · deste - vice-versa - muito se discutiu nesta Ca-
mara, para saber-se o que effectivamente estava dentro das phrases do 
art. ·ao do projecto, discutindo-se a este proposito ·a intervenção do Go-
verno no mercado cambial, procurando-se ver nessa autorização l'e-
curso que se dava ao Governo para agir directamente sobre a depres-
são cambial. 

Sr. Presidente, a theoria do Governo é de completa abstenção no 
mercado cambial; o principio pregado por el1e é o da nenhuma inter-
venção no jogo da taxa cambial. Mas, entendamos-nos; a questão é 
de medida: dizer-se que o Governo não intervem no jogo cambial, é 
dizer-Se que o Governo não comparece, como qualquer particular; no 
mercado cambial, para . comprar e vender letras, para explorar essas 
transacções e obter, como grande freguez que é, avultados lucros, não só 
para si como para todos que se aproveitam de uma certa corrente im-
primida ao movimento cambial. 

Mas, Sr. Presidente, como o Governo poderá abandonar o mer-
cado cambial; o mercado onde se cota os seus títulos, o seu papel, -
o Governo que é o mais interessado nessa cotação, que não deve dese-
jar de modo algum que o seu credito vá por agua abaixo 1 

Não·; o Governo não intervirá no mercado cambial. esta é a suu 
política; mas si elle se desinteressar da taxa cambial, si elle não 
t'Onvergir todos os seus esforços como affirmou na Mensagem, para a 
alta da taxa cambial~ no sentido de resolver a crise financeira, quem 
intervirá? 

Assim, pois, entendamo-mos. Ha intervenção · e intervenção, 
Qual é a acção legal, a acção regular que o Governo poderá ter 

sobre o mercado cambiaH . 
E' neste intuito que foi escripto o art. ao do projecto. E' no in-

tuito de dar ao Governo os recursos não para ir ao mercado comprar e 
vender cambiaes, mns para actuar legitima. e. realmente sobre a cotaç&o 



-252-· 

do seu papel, sobre a elvação da taxa pela) qual se afere o seu cre-
dito. 

Sr. Presidente, desde que nós dizemos que o mal do paiz, a causa 
da baixa cambial é o excess() do papel, o Governo, retrahindo o papel, 
exerce acção incontestavel sobre o mercado cambial; intervem, · por-
tanto. · 

E' o proprio Governo quem o affinna. 
O SR. BARBOSA LIMA - E é só o excesso do papel? 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRo - Ell~ diz o que já tive occasião 

de ler. 
· O G()verno affirma que a depressão da taxa cambial ao pónto a 

que esta chegou -é devido ao excesso do papel-"moeda. · " 
O SR. AuGUSTO :MONTENEGRO - Pois, si tenho um projecto que 

estabelece os pontos cardeaes do programma do Governo ... 
Acho que a balança internacional produziria sem duvida uma de-

pressão do cambio, ma·s ' acho que essa . depressão· não seria igual á 
actual si tivessemos uma· moeda em outras condições. 

O SR·. PAULA RAMos - Mas, si o nosso principal producto fosse 
tres vezes mais caro e a nossa producção quadrupla; pouco importava 
o excesso do papel. 

O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - Estou fallando da influencia 
restricta do Governo no mercado cambial. 

A theoria da não intervenção não póde ser absoluta. 
Acho que a :baixa do cambio a taxas miseraveis tem como causa 

o excesso do papel-moeda; desde que o Governo diminua esse excesso, 
está agindo sobre a taxa cambial ou intervindo. 

O Governo não vai comp:rar cambiaes,. não entra neste jogo, nesta 
especulação; mas nada. impede que tome medidas no sentid~ de valo-
risar o papel e elevar, portanto, a taxa cambial. 

E' a esta consideração que obedece a disposição do art. 3°. 
O SR: SÊRZEDELLO CoRRÊA - Isto vem provar que o vice-versa 

vai ser o grande eixo. Este fundO' . de garantia ha de ser um fundo 
de resgate. 

O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO ---, S_r . . Presidente, volt.o a fallar · 
da lei de 1875, que mereceu impugnação por parte dos Srs. Deputados 
pelo Pará e Rio de Janeiro. 

Acho no discurso do illustre Deputado pelo Rio de J an~iro pro-
posições que de modo algum se coadunam com o espírito do legislador 
ao votar a lei de 187 5. 

S. Ex: falla em dons ·pontos do. emprego dessa lei como meio de 
supprir a falta de recu'l"sos ·para o Estado pagar as suas despezas 
ordmarias . 

Sr. "Presidente, o pensamento da lei de 1875 não foi de soccorrer 
o Governo nas suas crises de numerario; o pensamento da ·lei de 
1875 foi dé auxiliar os bancos de depositos no sentido de facilitar os 
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descontos em período de crise, proveniente da falta de numerario. O 
falseamento desta lei é que tem permittido o Governo usar della 
para evitar as suas propria:s difficuldades e satisfazer as suas pro-
prias necessidades, quando as arcas do Thesouro estão va:sias por 
falta de recursos. Posta a questão nos devidos termos e explicados 
os intuitos da lei de 18'75, instituída para protecção ao commercio, 
acho que convém cassai-a, revogai-a, afim de deixar bem claros os 
intuitos do Governo. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado pelo Rio de Janeiro não 
comprehendeu bein o mechanismo do projecto; quando este diz que do 
fundo de garantia se tire 15.000:000$ para attender ás necessidades 
oriundas de crises commerciaes nas praças da Republica. S. Ex. 
viu, como que boiando pelo Oceano Atlantico, as palhetas de ouro, 
vindas de Lon.dres em demanda do Thesouro , 

Não, Sr. Presidente ; o processo se faz de maneira muito mais 
simples, muito mais curial. · 

O apparelho financeiro e commercial está perfeitamente habili-
tado para fazer o transporte desta quantia sem que precisem vir boi-
ando pelas vagas do Atlantico palhetas de ouro em procura do nosso 
Thesouro. 

·Não é facto raro o transporte de ouro: elle se faz commummente, 
conforme as necessidades do commercio monetario. Si u'In facto suc-
éedido entre nós trouxe para a idéa um certo ridículo, nem por isso 
o transporte do ouro deixa de ser corua comesinha e corriqueira. 

Sr. Presidente, tem-se combatido a disposição do art. 6°, sob 
fundamento de que, no caso de retracção da moeda, não é isto que 
virá solver a crise . Não concordo com esta doutrina. 

Está provado que a massa do papel no Brazil é demasiada para 
ns suas necessidades e a prova está no discurso do nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, · q1,1ando diz que existem 100 mil contos no cin-
turão do italiano, 100 mil contos ·no pé de meia do portuguez e 100 
mil contos nos cofres dos Bancos . · 

Si não fosse demasiado o papel não haveria esses 300 mil contos 
em deposito; elles estariam em circulação para servirem de regula-
dores dos valores e instrumentos das trocas. 

Si não fosse demasiado o nosso meio circulante, não se dariam 
·esses depositos excessivos que cousa alguma significam, sinão o ex-
cesso desse mesmo papel. 

Sr. Presidente, as crises commer:ciaes a que ·o projecto é chama do 
a debellar e a cuja resolução elle traz o seu remedio, proveem ou 
da retracção d:o papel pela sua emigração para o interior ou da re-
tracção do papel por falta de confiança, isto é, difficuldades de des-
contos provenientes do temor de perder em operações realizadas em 
um meio alarmaà.o, como são àquelles dominados pelas cr1ses com-. ~ 

merc1aes. 
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De um ou de outro modo o Governo intervindo com o ouro resolve 
a crise já chamando este papel qutl está guârdado pelo receio de 
atiral-d .a descontos sem certas garantias, já chamando-o de ou(;ras 
praças para com elle debellar a insufficiencia. 

O que o Governo deve fazer é facilitar as operações de .~escontos, 
permittir aos Bancos que corram em soccorro dos commerClantes e~n 
mas difficuldades; de uma maneira ou de outra não se dá no pa1z 
~inão uma deslocação de numeraria, ou retracção delle. 

Não devo abandonar a tribuna, Sr. Presidente, sem me referir 
oo que disse o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, a respeito da 
Estrada de Ferro Central. S. Ex. indagou do autor do projecto ou 
da Commissão o que é que se pretendia fazer desta estrada, qual a 
razão por que ella foi collocada -fóra do mechanismo do projecto e 
trouxe ao conhecimento da Camara um plano machiavclico, af:fi-r-
mando tratar-se de entregar aos credores inglezes aquella Estrada de 
Ferro em .troca dos títulos do funding. 

Si o que o nobre Deputado affirmou fosse verdade, Sr . Presi-
dente, o Sr. Dr. Campos Salles, armando e executando este plano, 
não seria um louco~ - seria um traidor. 

Devo entretanto, dizer -que os intuitos do Governo não são 
aquelles que lhe attribuíu· o nobre Deputado. O Governo reservou a 
Estrada de Ferro Central, porque acha que esta estrada será o ultimo 
elemento a usar para solução da nossa crise financeira e que nós 
estamos ainda em condições de realizar outras medidas que- não a 
venda da Central, para resolver a nossa situação financeira. Não! 
Sr. Presidente, a Estrada Central não será usada para realização do 
plano sinistro que S. Ex. trouxe ao conhecimento da C amara e que, 
a ser verdadeiro, poria o Governo em uma séria situação perante esta _ 
C amara e o paiz. 

Sr . Presidente, S. Ex. ainda se referiu por fim aos intuitos de 
todo esse mechanismo financeiro, cuja approvação se pede á Camara, 

affirmando que elle gyra em to1·no d-a elevação do coração dos nossos 
títulos em Londres. · 

Devo dizer á Camara que o Governo não póde descuidar-se da 
cotação dos seus títulos no estrangeiro, a exemplo do que praticam 
todos os Governos, porque é pela cotação dos títulos nos mercados 
exteriores que se regula a ·situação financeira -dos paizes. 

Assim sendo, o cuidado que o Governo possa ter, porventura a 
respeito da cotação destes títulos, elle o tem no desempenho de ~ua 
missão governamental. Não direi, como o nobre Deputado, que a co-
taçã-o de tiulos .se tenha elevado, nestes ultimas tempos, correapou-
dendo ao plano tetrico que S. Ex. traçou, por que os capitalistas 
neste ponto não se enganam de uma maneira tão baixa e vulgar. 

A cotação desses títulos representa-effentivamente uma melhoria 
da nossa situação financeira, a confiança dos capitalistas estrangeiros 
lHt política adaptada pelo Governo. 
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O Sn. P .AULA RAMos - Infelizmente não confirmada pela taxa 
cambial. . 

O SR. AuGUS'l'O MoNTENEGRO - Era o que tinha a dizer á C a-
mara em resposta ao nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. 

Espero mais uma vez que, dissipadas todas as duvidas a respeito 
das disposições do projecto em discussão, a Camara o acceitará,_ con- · 
fiando ao Governo a suprema tarefa de executai-o da maneua a 
mais condigna e propria a .elevar os creditos e a dignidade do paiz. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discu~são e 
adiada a votação. · 

SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

P.a1·ecer sob-re emendas off.erecidM nJa 3a di6c-us'úw do projecfo n. 10, 
elo cor··rente an-no, qule c·rea um, fundo especúil app(ica·vel ao r·es-
g·ate e outro p~ra gi,-,antia do pap~l-moeda em circ·ulaçúo•, cada 
mn constituído com os recursos qtte enum'em,, e dá outil-o.J p1·ovi-
dencias . 

Ao projooto n. 10 A, destB anno, foram apmsentadas varias 
emendas, das quaes a la do S1·. Deputado Ser-

Parece! zedello Corrêa, se refere ao art. 4° e diz: 
" Ao art. 4°, depois da palavra equ.ivrdente, 

accrescente-se: - em barras de ouro ou títulos estrapgeiros de solida 
garantia ou fundos publicos nacionaes de emprestimos externos." 

A' Commissão de Orçamento não parece de vantagem a adopção 
dessa emenda, pois prefere a redacção actual do projecto, a qual, sem 
margem para abusos, deixa ao Governo a liberdade de que carece para 
a constituição do fundo de garantia. 

"Art. 5°. Substitua-se pelo seguinte : 
E' mantida em pleno vig01' o direito de emrssao concedido ao 

Governo pela lei de 29 de maio de 18'75, annulladas as leis de 18 de 
junho de · 18'75 e 23 de setembro de 1893. · 

Art. 6°. Substitua-se pelo seguinte ·: 
E' o Governo autorizado a retirar do fundo de garantia a quantia 

precisa para que tenha execução em todos os seus termos a lei de 
18'75 qU'ando dessa tenha usado o Governo, caso os Bancos não cum-
pram o que ahi foi estipulado, devendo o Governo, neste ultimo caso 
proceder immediatamente aos meios legaes para reembolso prompt~ 
da divida e · consequente reintegração do fundo -de garantia. " 

As emendas aos arts. 5° e 66
, do mesmo autor, visam restabelecer 

a lei de 29 de maio de 18'75, modificada de accôrdo com o mecha-



-286-

nismo do projecto actual e escoimada dos inconvenientes attribuidos 
ás leis de 18 de junho do mesmo anno e 23 de setembro de 1893. 

A Commissão de Orçamento prefere, no emtanto, a revogação, 
por completo, da lei de 1875, que, na nossa historia financeira, ·a 
despeito dos louvaveis intuitos que presidiram á su'a elaboração, 
figura como um dos recursos · que não contribuíram para elevar o 
nosso credito. ' · 

. A outra emenda, tambem do Sr. Serzedello Corrêa, ao art . 6°, 
é assim formtrlada : 

"Si forem recusadas as emendas acima, onde se lê, no art. 6° do 
projecto : 15. 000 :000$ - diga-se : 20. 000 :000$000. " 

Parece á Commissão que deve ·ser acooita, visto que eleva a um 
limite razoavel a faculdade concedida ao Governo nas condições e 
termos que o projecto estabelece. 

Sobre o mesmo art. ao, apresentou o Sr. Deputado Galeão Car-
valhal a seguinte emenda : · 

"Redija-se o art. ao da seguinte fórma, na primeira parte: 
E' autorizado o Governo a retirar do fundo de garantia até ·a 

quantia de 15. 000 :000$, papel, para acudir ás necessidades do com-
mercio, por motivo de crise excepcional. 

Os emprestimos serão feitos sob garantia de títulos da divida 
publica federal, fundada, com a margem, pelo menos de 15 ojo sobre 
o valor dos títulos no mercado. 

O prazo ·dos emprestimos não excederá de um anno e nenhum 
novo emprestimo será concedido, desde que não se ache perfeita-
mente liquidado, e na mesma especie em que houver sido · feito, o 
emprestimo ant-erior e com um intervallo, pelo menos, de quatro 
mezes." · 

A Commissão não a julga vantajosa, porque na primeira parte 
já se declarou de accôrdo com a elevação da quantia de 15. 000 :000$ 
a 20. 000 :000$, proposta pelo Sr. Serzedello Corrêa; quanto á sé-
gunda, não lhe parece razoavel fixar a p1-iori uma margem de 15 ojo 
ou outra qualquer, que mais exactamente póde ser fixada no mo-
mento da apuração pelo Governo, no exercício da su'a .legitima 
funcção. · 
, Quanto á ultima disposição da emenda, julga a Commissão que 
ella estabelece 1·estricções que podem embaraçar a acção benefica qtie 
ao Governo faculta o projecto ._ 

Por ultimo .tem a Commissão que considerar a emenda seguinte, 
do Sr. Serzedello : · 

· "Art. 8. o ---, Accrescente-se: ~ e annualmente dará contas ao 
Congresso, no relatorio da Fazenda, do estado dos fundos de resgate 
e de garantia, indicando detalhadamente as rendas que para esses 
concorrerem, o quantum de cada uma e o movimento que tenham tido 
os referidos fundos. " 
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A Conimissão considera de vantagem a acceitação desta emenda, 
que estabelece disposição salutar, pela publicidade que provoca e, 
sobretudo, permittirá ao Congresso N acionai acompanhar a forma-
ção e modificações dos fundos de resgate e de garantia instítuidos no 
projecto que se discute. 

Sala das Commissões, 28 de junho de 1899 .-Gb.ssiano do Nas-
cimento, presidente.-Lauro Müller, relator.-.Augusto Montenegro. 
-0. Braga.-AugWBto S'evero.-Oalogeras.-Mttyrinlc. 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

E' annunciada a votação do projecto n. 10, de 1899, creando um 
Iundo especial applicavel ao resgate e outro para garantia do pape)· 

· moeda em circulação (3a discussão). 
Votação Posta a votos, é ·approvada a seguinte emen-

. da do Sr. Serzedello Corrêa : 
".Si forem recusadas as emendas acima, onde se lê, no art. 6° do 

projecto: 15.0.00:000$ - diga-se: 20.000 :000$000." 
São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas do 

Sr, Serzedello Corrêa aos arts. 4°, 5°, e 6° do projecto; a do Sr. Ga-
leão Car-Valhal ao art. 6° . 

. Posta a votos, ·é approvada a seguinte emenda do .Sr. Serzedello 
Corrêa ao art. 8" : 

"Art. 8. o , --:- Accrescente-se : - e annualmente d'a1•á eontas ao 
Congresso, no relatorio da Fazenda, do estado dos fundos de resgate 
e de garantia, indicando detalhadamente as rendas que para esses 
concorrerem, o quantum de cada uma e <t movimento que tenham tido 
os referidos fundos." · 

Assim emendado, é approvado em aa discussão e enviado á C<?m-
missão de Redacção o projecto n. 10 A, de 1899, creando um fundo 
especial applicavel ao resgate, e outro para garantia do papel-moeda 
em circulação . 

O Sr. Augusto1 Montenegro (pela o'l'dmn.) requer dispensa de 
impressão da redacção final do projecto n. 10, de 1899, que '8e acha 
sobJ.1l a mesa. 

Consultada, a Camara concede a dispensa pedida. 
Em seguida é sem debate approvada a seguinte · • 
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RED.ACÇ'ÃO FINAL 

do projecto n. 10 A, deste anncr, que crea um fundo ers:pec+i.al _applica.-
vel ao resgate e outro para garantia do papel-moeda em ci?'Cula-
ção, cada mn con.stit1JJido com os recursCM qu:e en11-1nera; ~ dá ou-
tras providencias . 

O Congresso N acionai decreta : 

Art. 1.0 E' constituído um fundo especial app~icavel ao resgate 
do papel-moeda, com os seguintes recursos: 

I . Renda em papel prowniente do arren· 
Redacçáo flnaJ d~mento das estradas de ferro de propriedade da 

União. 
II. Producto da cobl'auça da divida activa da 

União, qualquer que seja a sua natureza inclusive as sommas prove-
nientes da liquidação do debito dos bancos e dos emprestimos feito~ 
ás índustrias sob a fórma de bon;us. 

III. Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas en:i papel pelo 
Thesouro. 

IV. Os saldos que se apurarem no Orçamento. 
Art. 2.0 Para garantia do papel-moeda em circulação · é creado 

um fundo com os recursos seguintes: 
I. Quota de 5 %, ouro, sobre todos os direitos de importação 

para consumo, que será percebida a partir de 1 de janeiro de 1900. 
II. O saldo das taxas arrecadadas em o-o,ro, deduzidos os serviços 

que nesta especie o Thesouro é obrigado a custear. 
·III. O producto integral do arrendamento das estradas de ferre 

da União que tiver sido ou fôr estipulado em ouro. 
IV. Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em ouro. 
Paragrapho unico. Fica excluído das disposições da presente lei 

o· producto da operação que porventura se raJizar sobre a Estrada de 
Ferro Central do Brazil. 

Art. 3.0 Sempre que a situação cambial e o estado da ciroulação 
c") aconselharem, poderá o Governo empregar o fundo de resgate no 
augmento do fundo de garantia e vice-versa. 

O fundo de garantia nunca poderá ser reduzido a menos de me-
tade do seu valor. 

Art. 4.0 O fundo de garantia será censtituido em metal ou seu 
equivalente e depositado em um estabelecimento bancaria de Londres, 
devendo os juros do deposito assim consti tuido ser incorpo.rados ao 
mesmo fundo . 
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Art. 5.0 E' extincto o àireito de emissão concedido ao Governo 
pelas lei~ de 29 ·de maio de 1875, 18 de junho de 1885 e 23 de se· 
tembro de 1893. 

Art. 6.0 E' autorizado o Governo a retirar do fundo de garantia 
ntô a quantia de vinte mil contos, papel, para, por intermedio do 
Banco da Republica, acudir ás necessidades do commercio por mo-
tivo de erise excepcional. Os emprestimos serão feitos sob garantia 
de títulos da divida publica federal fundada e por prazo não exoo-
dente de um anno. 

Paragrapho unico. O capital e juros desses emprestimos revel"-
terão para o fundo de garantia. 

Art. 7.0 A incineração do papel-moeda fnr-se-ha com toda a pu-
blicidade possível e pela fórma julgada mais conveniente pelo Go-
verno. 

Art. 8.0 O Governo fará publicar mensalmente o estado da cir-
.::ulação do papel-moeda, e annualmente dará contas ao Congresso, no 
relatorio da Fazenda, do estado dos fundoR de resgate e de garantia, 
indicando deta'lhamente as rendas que para elles concorrerem, o 
quantmn de cada uma e o movimento que tenham tido os referidos 
fundos. 

Art. 9." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, de junho de 1899. - F. Tolentino. -

B ttcli'des Mia.lta. - Preregi'ÍM. 

Na sessão de 1 o de julho é o projecto enviado ao Senado. 
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NOTA: 

PROPOSIÇAO N. 12 

Em 6 de Julho é publicado o parecer da Oommi.ssão de Filnanças. 
Em 15 entm em 2a àisc1J.</.São. Fa~a o S1·.' Oiliicida. Em 17 falla o 
Sr. Ramiro Barcellos. E' enoet<l'ada e a proposição approvaua. A. ro-
guerimento do Sr ... A. A.zererlJJ é rlispenl!ado o inau·stic·io. Em 18 é ~m
cerroda a 3" discussão sem debate e approooda a proposú;ão. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 6 DE JULHO 

·A' Comrnissão de F inanças foi presente a proposição· d.a Camara 
ôos Deputados que estabelece um fundo especial destinado ao resgate 

do papel-moeda, constitui do pela rencla ' de diver-
Parecer sas proveniencias e um fundo d~ garàritia cor-

respondente á · circUlação · fiduciaria, ·formado 
por uma quota de 5 % "Ouro sobre todos os direitos de importação, sal-
dos da mesma especie excedentes das obrigações do Thesouro e ou-
tras fontes de renda especificadas no projecto. · 

Do parecer da ·illustrada Commissão de Orçamento da C~mara, 
sobre o assumpto, evidencia~se que o projecto corresponde ás inten-
ções formuladas, pelo Poder Executivo em sua Mensagem ao Congresso 
Nacional, para o ·fim almejado da rehabilitação financeira da Repu-
büca, séndo uma das medidas necessarias á execução do seu pro-
gramma. 

Sob o influxo de tal informação e sendo -desejo seu não crear 
obices ao patriotico esforço do Governo no sentido ·de melhorar a 
nossa situação, a Oommissão de Finanças acha que não seria prudente 
alterar ou emendar a proposição e aconselha. ao Senado a -sua appro-
vação, ·tal como veiu , da O amara dos Deputados . 

Sala das Oommissões, 5 de julho de 1899. - A. O. Gomes de 
Oast1·o. - Ramiro BarceJUos, relator. - Ro&.rigur;,s Alv~. - Domin-
gos Vicente. ,...- Le•ite e Oiticica, com restricções.' 
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SESSÃO DE 15 DE JULHO 

O Sr. Leite e Oi.ticica diz que assignou o parecer da Commis-
eão de Finanças com restricções e julga de seu dever vir trazer ao 

Senado quaes os motivos por que não o acceitou 
28 di se. da pro.pa- sem reservas ; estas se acham no seu passado par-

sição n. 12 lamentar, nas opiniões manifestadas, desde 1891 
até 1898, nesta como na outra Casa do Congresso 

Nacional. 
O projecto que se discut-e é a volta ás cogitações do Congress() 

da chamada questão financeira, ainda não solvida e que, como a 
Sphinge da fabula, exige que a resolvam, sob pena de devorar o cre. 
dito nacional. 

Já o disse, ha poucos dias~ e o repete agora julga falta de pa-
triotismo · fazer opposição ao Governo, deante das difficuldades ex-
traordinarias com que este foi legado ao Sr. Presidente da Republica. 

Julga maior falta de patriotismo não dizer francamente a 
opinião de cada um sobre a-s medidas propostas, sacrificando observa-
ções e elementos de estudo que podem esclarecer as questões. 

Seria negar auxilio ao Governo calar por qualquer causa infor-
mações sobre pontos em discussão e que formam sua opinião já exter-
nada ha longos annos. 

Deante do que o Sr. Presidente da Republica tem feito, nos seis 
mezes de seu Governo, na gestão da fazenda publica, força é acceitar 
aquillo que elle -suppõe de necessidade para levar por deante o seu 
plano de reorganizar as finanças do paiz, não prejudicando a sua 
acção por diversidade de opinião ; elle tem a responsabilidade do 
Governo; é justo que o Congresso secunde os seus esforços, não con-
trapondo outras medidas áquellas que elle formula como as melhores-

Por ·isto, assignou o parecer com restricções e não deu voto em 
separado, não póde nem deve deixar de, com o desejo de auxiliar, e 

não de Censurar o Governo, manifestar os pontos de divergencia em 
que se encontra e dar os motivos por que, sem recusar o seu voto á 
proposição da Camara, entende que ella nada resolverá .. quanto á 
situação financeira. 

Disse em aparte a um dos seus honrados collegas que apoiaria 
o actual Governo, emqU'anto elle estivesse gerindo a fazenda pu-
blica como o está fazendo . Estamos no setimo mez de exercício e, 
apezar de não ter havido augmento da receita publica, o Governo já 
resgatou a grande somma dos bilhetes do Thesouro postos em cir-
culação pelo seu antecessor; pagou divida que se avolumava com o 
Banco da Republica, onde tem um saldo superior a 4. 000 :000$ ; tem 
pago contas que encontrou em atrazo ; tem pago os juros dos novos 
títulos emittidos pelo funding loan ; tem pago o emprestimo de 
:E 2 . 000. 000 contrahido pelo Governo passado para a despeza ordi-
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naria; tem queimado 32.000 :000$ de papel-moeda e tem acudido á 
despeza ordinaria, não affectada por esses dispendios. Chega folgado 
a uma época em que· o seu antecessor sempre andou em difficuldades 
para arranjar dinheiro. 

Poderão responder que estas quantias representam, em ouro, as 
que o Governo deixou de gastar pelo facto de estar pagando com 
títulos os juros da divida externa; mas não sómente as quantias 
assim dispendidas são superiores aos títulos do funding _loan emitti-
dos até junho, como os jornaes teem noticiado, como deve ser assi-
gnalado o modo altamente patriotico com que os Ministros teem gasto 
as verbas dos seus orçamentos. Bastaria o facto de · não se têr entre-
gue a despezas novas, restringindo as deéretadas, para ser caso de ap-
plaudir o Governo pelo proposito manifesto e executado de cuidar 
da despeza publica, cousa que se não fazia, ha muito tempo. • 

. E' por isso que o orador não lhe nega o seu apoio. Demais, o 
projecto em discussão si não produzir resultados, tambem ·não trará 
mal novo e por isto não ha inconveniente em votal-i:) e convertel-o 
em lei. 

Entretanto, como se tem opposto ao regimen seguido pelos Go-
vernos anteriores e não quer que accusem de paixão politica o seu 
procedimento de hontem, vae o orador expôr os pontos de divergen- . 
cia que tem com o Governo que apoia e a quem est~ prompto a au-
xiliar. Serão considerações para serem apreciadas com a boa von-
tade com que entende a verdadeira coadjuvação devida aos respon-
saveis pela direcção dos nego cios publicos. · 1 

A proposição da Camara dos Deputados, constituindo um fundo ' 
especial applicavel ao resgate do papel-moeda e um fundo para ga-
rantia do papel-moeda em circulação, com os recursos que determina, 
é a reproducção da chamada - questão financeira - que, desde 1892, 
tem sido debatida no Congresso N acionai e ainda não teve solução, 
apezar dos grandes debates havidos em ambas as casas do Parlamento 
Brazileiro e na imprensa, -apezar mesmo das diversas resoluções tra-
zidas em leis que figuram nas collecções. 

· A idéa principal da proposição é valorizar o meio circulante, 
unica moeda que o paiz possue depois que ru lei de 1896 autorizou 
o Governo a encampar as enili.ssões bancarias e su~tituil-as por 
notas do Thesouro N acionai; a proposição entende que essa valoriza-
ção será alcançada pelos dous modos seguitites: a constituição de um 
fundo applicavel ao resgate do papel-moeda e a creação de um fundo 
para garantia do papel-moeda em circulação.. · 

O fundo de resgate será con·stituido: a) com a renda, em papel, 
proveniente do arrendamento das estradas de ferro de propriedade 
da União; com o producto da cobrança da divida activa da União; 
com a importancia paga pelos Bancos, em virtude dos seus debitos 
ao Governo; os juros dos bonU8 emi.ttidos para auxilio ás industrias; 
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com as rendas eventuaes advindas ao ThesonTo, em p-apel; com os 
saldos que se apurarem dos orçamentos. 

o fundo de garantia será creado com os seguintes . recursos: 
quota de 5 o lo ·ouro sobre todos o·s direitos de importação, com o ·saldo 
das taxas arrecadadas em ouro, deduzidos os serviços que, em eapecie, 
o Thesouro é obrigado a .custear; com o producto integral do arren-
damento d!Nl estradas de ferro da União que houver sido estipulado 
em ouro, com excepção do 'arrendamento ou outra operação realizada 
com a Estrada de Ferro Central do Brazil; com todas e quaesquer 
!B?das eventuaes percebidas em ouro. . 

O fundo de resgate poderá ser empregado pelo Governo para 
augmentar o fundo de garantia ~ vice-versa, quando a situaç_ão cam-
bial e o estado da circulação aconselharem est!l medida. 

O Governo depositará o ouro ou seu equivalente em um estabele-
cimento bancaria em Londres, devendo -applicar os juros do deposito 
no augmento do mesmo fundo. 

Extingue-se o direito de emiSsão concedido ao Governo pelas leia 
de 29 de maio de 18'75, 18 de junho de 1885 e. 23 de setembro de 1893; 
mas autoriza-se o Go\"erno a retirar do fundo de garantia, até vinte 
mil contos de réis para emprestal-.os ao commercio, por intermedio 
do Banco da Republica, quando as circumstancias de crise excepcio-
nal aconselharem esta medida. 

·. A i;ncineração do · papel-moeda será feita com toda a solemni-
dade e pela fórma mais conveniente ao Governo, o qual publicará 
mensalmente o estado da ·circulação do papel-moeda, dando contas 
minuciosas do seu estado annualmente ao Congresso N acionai. 

Expostos assim os pontos capitaes da proposição, cumpre fazer 
ú.m ligeiro estudo da questão, tal como ella se apresenta de novo ás 
cogitações do Congresso N acionai. 

· A providencia de valorizar o meio circulante pela creação do 
fundo de garantia e de resgate do papel-moeda não é nova nos 
Annaes do Congresso N acionai; de anuo a anno, á medida que a 
moeda fiduciaria mais se deprecia, tornam-se mais difficeis as cir- · 
cumsta.ri.cias financeiras do p~aiz, menos resultados produzem as com-
binações decretadas, em tentativa a melhorar a situação do Thesouro, 
volta á discu-ssilo a idéia da creação de um deposito de ouro, acompa-
nhado de providencias tendentes a obrigar a retirada de uma parte 
da circulação, consignando-se receita para esse fim especial. 

-Ligeiro retrospecto não será inconveniente para o estudo. 
Em 1891, na ·sessão de 23 de julho, a Commissão de Fazenda da 

Camara dos Deputados -apresentou um projecto de lei no qual, entre 
outras disposições, estavam as seguintes: 
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"Art. 6. o O Thesouro N acionai retirará· da circulação 
os seus bilhetes ou papel-moeda, substituindo-os por outros 
da quantia correspondente ao triplo de um fundo metallico 
que se constituirá no Thesouro, etc. 

. Art. 8. 0 Paragrapho unico. O Governo providenciará 
para que, do ouro existente no Thesouro ·e do que fôr sendo 
arrecadado da percepção dos direitos de importação pelo re-
gimen actual, se deduza uma quota para ser levada á conta 
dos lastros dos bancos possuidores de bilhetes em circulação 
por garantia em ouro. . . de tal modo que, dentro do prazo 
de um anno, esse lastro seja completo e effectivamente de-
positado em ,~ofre para a · garantia a que é destinada." 

.Este projecto consignava a-s duas medidas d,a proposição da Ca-
mara dos Deputados: o :resgate do papei· e a constituição de um fundo 
de garantia, ouro, lastro · drul notas em circulação. 

Foi rejeitado pela Camara, na 1lessão de 1 de agosto; na sessão 
de 5 do mesmo mez, quatro dias apenas depois, o Deputado Demetrio 
Ribeiro apresentava um requerimento para ser nomeada uma com-
missão especial de cinco membros para .indicar o que julgasse ne-
cessario sobre: 1°, o resgate do papel-moeda ; 2°, a conveniencia e 
opportunidade. . . c) valorizar o papel-moeda. . . pelo restabeleci-
mento dos depositas em ouro, garantidores das emissões bancarias, já 
pela reducção gradual, mas perseverante e ininterruptivel da cir-
culação fiduciaria garantida ou não pelo Theaouro; 3°, acerca da 
applicabilidade immediata ao :resgate do papel-moeda, dos juros des-
tinados, e~vi do decreto de 1'1 de janeiro de 1890, a constituir fundo 
garantidor dos auxílios á lavou'l'a; 4°, finalmente, acerca da alienação 
das apolices de 1889, recolhidas com os depositas dos bancos, para o 
fim de reconstituir os mesmos depositas ; 

Nomeada a Commissão, .apresentou esta um projecto de lei, no 
qual ·se continham· as seguintes medidas: Art . . l 0 , § 1. 0 - Os juros 
das apolices depositadas no Thesouro pelo Banco dos Estados Unidos 
do Brazil e pelos outro-s Bancos regionaes que 'se incorporarem o~ 
venham a incorporar-se . ao Banco da Republica serão applicadog ao 
resgate do papel-moeda do Estado. Esta quota ·será reforçada de 
accôrdo com os recursos do orçamento, mediante um.a consignação 
annual. Art. 3 . o . --, O Governo providenciará no sentido da recon-
stituição do deposito em ouro feito pelos bancos e tambem para o 
fim da unificação do padrão monetario. Posto este projecto em di-s-
CU;ssão, foi apresentada e acceita a nomeação de U'ma commissão 
m1xta, de Deputados e Senadores, para dar parecer sobre o projecto. 

. Na sessão de '1 de outubro _essa Commissão apresentou projecto de 
le1 no qual havia disposição sobre a reconstituicão integral do de-
posito metallico :recolhido ao Thesouro pelos Ban~os emissores, sob:re 
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a entrada de 2 % sobre a somma de suas emissões para o resgate 
do papel-moeda. 

Em 28 de outubro foi votado e remettido ao Senado esse pro-
jecto de lei que, nessa Casa do Congresso N ~~;cional, não teve solução. 
No anno -seguinte a questão voltou á apreCiação do Congresso Na-
cionai, provocado o debate por um projecto de leir apresentado pela 
Commissão de Orçamento da Camara, na sessão especial de Com-

• missão Geral em 5 de setembro de 1892. ' 
Nesse projecto allude-se, pela primeira vez, em termos positivos, 

áS duas idéa.s fundamentaes dó projecto agora sujeito ao estudo do 
Senado: · 

O árt. 4° autorizava o Governo a assumir a responsabilidade das 
notas dos bancos em circulação e impunha-lhe a obrigação do resgate 
gradativamente, deixando em circulação as que as nece9Sidades do 
mercado exigissem, mas garantidas com o lastro em ouro; constituia-
·se para isl!o um fundo especial com os seguintes recursos: 

a) lastro em moeda de ouro, existente no Thesouro Na-
cionai e alli depositado pelos Bancos de emissão; 

b) apolices ouro, compradas com ouro dos lastros dos 
Bancos; 

c ) apolices, moeda corrente, tambem garantia das 
emissões; 

d) saldos pertencentes ao Thesouro e depositados nos 
Bancos; 

le) divida dos diversos bancos. 

Quanto ao papel-moeda do Estado, o seu resgate seria feito pelos 
Bancos, pelo systema determinado na lei de 24 de novembro de 1888. 

· Como se vê~ attendia-se á valorização das notas bancarias pela 
creação do fundo de garantia e ao resgate do papel pela sua retirada 
annual, segundo os termos da lei de 1888. 

Na sessão de 28 de .outubro este projecto de lei foi posto á mar-
gem, por ser approvado em terceira discussão um substitutivo que 
consignava medidas completamente oppostas ao plano traçado pela 
Commissão de Orçamento. . 

A sessão parlamentar desse anno encerrou-se com a remessa do 
novo projecto de lei enviado ao Senado, onde não teve andamento 
porque o Governo expediu o decreto de 17 de dezembro desse anno, 
solução da questão discutida no Congresso N acionai. 

Nesse decreto, gue reformou completamente o ·systema da emis-
são financeira no paiz, adoptando o systema da unidade bancaria, 
concentr~ndo-a no Banco da Republica, a idéa do fundo de garantia 
e do resgate do papel-moeda apparece sob as seguintes fórmas: de· 
posito dos lastros da emis_são fiduciaria no Thesouro todo em apo· 
lices de capital ouro e 2 1/2 % de juros ouro, pagos' semestralmente 
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:(art. 4°); juros dessas apolices de lastro escripturados em· fundo es-
pecial denominado de - garantia da emissão e destinado a cobrir a 
àiffe~nça entre o valor dos depositas e o das notas (art. 5°); resgate 
.<las notas em circulação ; dos Bancos por ordem do Governo ao Banco, 
com aviso prévio de seis mezes, pelo fundo de garantia ou pelo de-
]JOsito existente no Thesouro' (art. '7°) ; do Thesouro com os lastros 
1epositados, ouro e apolices que deveriam ser convertidas nas novas 
apolices, até a quantia de cem mil contos dentro de um anno 
(art. 18). 

Submettido este decreto á sancção do Poder Legislativo, foi elle 
approvado, com modificações, pela lei n. 183 O, de 23 de setembro 
de 1893 na qual foram consignadas as mesmas disposições do decreto 
de 1'7 d~ dezembro de .189.2 quanto ao fundo de garantia e ao resgate 
do papel-moeda do Thesouro, autorizando-se a emissão de mais cem 
mil contos em. bonus para auxilio ás industrias. 

Pareceu a muitos que essas providencias punham termo á cha-
mada - questão financeira; noa consi:deranda que precedem o decreto 
de 1'7 de dézembro, !3Stá declarado que - a questão financeira exige 
promptas e amplas medidas, não decretadas pelo Congresso N acion'al, 
assim como que devia BBr .dada ás emissões bancarias uma base se-

gtrra e nenhuma <>fferece mais segurança do que a do Estado, repre-
sentada por títulos de sua divida. 

O de,creto de 1'7 de dezembro, afastando-se da opinião dos que 
condemnavam o augmento do p~j.pel-moeda, elevava ao dobro o limite 
das emissões concedidas pelas leis de 18'74 e 1885 e autorizava a 
emissão de ·cem mil contos em bonus, affirmando em um dos seus 
considerani!Ja que :_ elles não eram papel-moeda, por vencer~m juroa 
·e {Íeverem ser resgatados em curto prazo. 

Á reforma fez-se, houve applauso quaai geral e acreditaram que 
a questão financeira estava morta; a situa~ão do paiz, entretanto, 
aggravava-se dia a dia. O cambio ··que, da taxa de 10, a que chegara 
em 2'7 de julho, subir~ a 15 3/4 em 10 de outubro de 1892, baixara 
<:onstantemente a 13 1/ 4 em 31 de dezembro, a 10 3/ 16 em 30 de 
junho de 1893, a 9 1/2 em fins de feTeTeiro de 1894 e sucoessivamente 
até 9 3/8 em fins de 1895. · 

O Governo via-se a braços com as maiores difficuldades para 
attender ás despezas publicas que augmentavam sempre, principal-
mente a verba - fluctuações de cambio - a exigir, sómente ella, a 
eifra de mais de cem mil contos ao· orçamento. 

O Presidente da Republica convocou as Oommissões de Orçamen-
to da Oamara dos Deputados e de Finanças do Senado para uma 
reunião em palacio e, desta, resultou a combinação de mandwr· emen-
dar, na Oamara, um · projecto enviado do Senado, que foi, posterior-
mente a lei n. 42'7, de 9 de deze.mbro de 1896. 

Desta constam as seguintes disposições: · o Governo assumia a 
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tesponsabilidade das n~tas de banco em circulação, extinguia a fa-
culdade de. emissão de todos os · bancos, substituindo-as por notas di) 
Thesauro; o mesmo fazia .com os "&on'LDS, creados para o Banco da Ee-
publica, em 'auxilio ás industrias, pelo decreto de 1'7 de dezembro de 
1892. 

A lei providenciava sobre o resgate gra<\ativo do papel-moe~a, 
dando ao Governo, para isto, os seguintes recursos: 

a) producto da venda de, pelo menos, um terço, das apolices exis-
tentes no Thesouro, provenientes dos lastros das emissões bancarias. 

b) prestações com que o Banco da Republica entrar para o The1 · 
souro, na fórma do contracto a fazer para o pagamento da sua divida. 

c) amortização e juros dos bonu.s. 
d) parte do arrendamento de todas as estradas de ferro da União, 

inclusive a Central do Brazil. 
Em execução desta lei foi expedido o decreto n. 2 .412, de 28 de 

dezembro de 1896, o qual consagrava duas medidas principaes: 
Primeira, a retirada do papel-moeda, gradualmente da circula-

ção, até que o seu valor attingisse ao de quatro mil réis por oitan 
de ouro, de vinte e dous quilates, de conformidade com o art. 1", da 
lei de 1l de setembro· de 1846. (Art. 1°.) Até o fim do anno de 18~'7. 
deveriam estar resgatados, pelo menos, 10 % das notas em circulaç~o, 
em 1898 mais 15 %, .em 1899 mais 20 %, em 1900 mais 25 °1° até 
que se pudesse manter o regimen da conversibilidade (art. 3°.) 

A segunda medida era a creação, de um fundo permanente de 
conversão, . reserva metallica em ouro amoedado ou barras de · oúro. 
para garantia das notas em circulação (art. 4°.) · 

Para as operações do resgate, ficaram exclusivamente destinados, 
diz, o art. 2" do decreto, sem se lhes poder dar outra applicação, os 
séguintes recursos: 

a) producto da renda de 50 mil apolices, ouro. de um conto de 
réis, juro de 4 %, provenientes dos . lastros das emissões bancarias. 

b) os juros e amortizações de oitenta mil contos de bon'l.is con-
ver·tidos, pagos na fôrma do art. 10, da lei n. 183 C, de 23 de setembro 
de 1893 . . 

6) as prestações da divida do Banco da Republica. 
d) os saldos que se verificarem annualmente rio orçamento. 
e) dous terços do producto do arrendamento das estJ"adas de ferr() 

da União, emquanto a taxa do cambio fôr inferior· a .dezoito dinheiros 
por mil réis e apenas um terço quando . essa taxa se· elevar. 

Para a constituição do fundo de garantia eram consignadas as 
sommas que, tendo sid<? decretadas, não fossem applicadas ao res-
gate.; essas seriam depositadas em ouro amoedado ou em barras, ·no 
Thesouro, bem como o ouro proveniente da cobrança dos impostos de 
importação, desde que o cambio chegasse a 18. 
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Os a{itos dec~rrentes das disposições . desse decreto ficavam. pelo 
art. 7°, sujeitos á fiscalização de contas, para maior certeza d a sua 

execução; .Q tribunal podia, pelo· decreto, oppôr se ao registro das des-
pezas que · constituíssem a applicação in-devida dos recursos creados, 
para os fip.s que a lei claramente. des1gnou, affirma esse artigo. 

Como essas disposições foram cumpridas, todos sabemos; por uma 
se1·ie de circumstancias que não vêm ao acaso nesta exposição, o cambio 
foi constantemente em baixa; o Governo contrahiu um emprestimo de 
! · 2. 000 000, com hypotheca das rendas da Alfandega do Rio de J a-
neiro, obrigando-se· a pagai-o ein prestações mensaes e o cambio to-
cou á taxa de · 5, valen~o a libra esterlina 42$000 

Em junho, sendo intole.ravel a situação, fez-se o contracto co-
nhecido pelo seu nome - Funroing loan,· o cambio subiu até perto de 
9 para baixar depois a menos de 6. 

: Mudou o Governo; começou a cumprir-se o - Funrláng loan, nos 
termos restrictos desse contracto; ' o Governo, · com applauso de toda 
a Nação, entregou-se ao patrioticQ_ empenho de diminuir a despeza 
publica e liquidar a enorme divida fluctuante que o seu antecessor lhe 
d.eixou. · 

Tem conseguido apurar perto de rem mil contos de liquidações; 
a confiança renasceu e o cambio começou a demonstrai-o, tendendo 
de novo . para a alta. 

Complemento do plano adaptado pelo Governo é a .Proposição da 
Can;tara dos Deptuados, presente ao estudo da Cómmissão de Fi-

•nanças. Satisfará ao empenho dos seus distinctos autores? 
Quem estuda o desenvolvimento da receita do nosso paiz nos ul-

timos ann06, não póde deixar de reconhecer que, adaptando e seguin-
do o systema de augmentar as despezas publicas, e. igualmente os im-
postos para poder satisfazer a essas despezas, nada mais temos feito 
do que empobrecer o paiz, sem retirar uma só daa vantagens advin-
das da exploração de novas fontes de renda. 

!Iludem-se aquelles que acreditam bastar augmentar ·OS impostos 
para alcançar maior receita, na mesma proporç~o: si a somma 
obtida para a receita é maior no anno em que maÍs se sobrecarrega · 
o oontribuinte, facil é do exame da cifra arrecadada· provar que o au-

. gmento nem ao menos se approximou da porcentagem equivalEmte dos 
novos impostos. 

H a, entretanto, um limite para as fontes de renda; chegada a 
este, . a contribuição pedida a nação, longe de -se. elevar, baixa a 
menos da arrecadação anterior, o que é signal certo de diminuição do 
ramo da receita ao qual são impostas as taxas exageradas. 

o que se dá com a importação dá-se com todos os outros capítulos 
da receita. 

Quanto á importação é . faci!" explicar (l phenomeno: os impostos 
sob essa rubrica são impostos indirectos, pagos pelo negociante im. 

/ 
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portador, primeiro, a ser cobrados dos consumidores, na occasião da 
revenda, incluídos com margem, Ílo preço desta. 

O imposto faz augmentar o preço da revenda tanto g~anto elle 
por sua vez fôr exigido pelo fisco: o negociante cobra o preço da mer-
\·adoria, mais as despezas com a exposição da mercadoria á venda, 
incluindo nestas o emprego de seu capital e todos os gastos com a sua 
e asa de commercio, agentes etc., e mais o imposto que pagou ao · The-
souro com a _margem necessaria para cobrir os juros do capital em-
pregado mesmo no pagamento do imposto. 

Além destas quantias accrescidas ao custo ha o lucro a perceber 
pelo proprio negociante · do exereicio de sua industria . . 

Augmentado o imposto, elle vae incidir sobre o preço da merca~ 
do:da para a revenda, ·sempre a ser pago pelo consumidQr; mas si 
o custo da mercadoria augmenta pelo differença _da moeda com que 
ella é oomprada e ml!-is ainda oom o imposto, chega o momento em 
que não póde a revenda ser mais sobrecarregada e o negociante entra 
pelo que devia ser o seu lucro, ainda assim cedendo a mercadoria por 
preço . que ao consumidor parece exaggerado.. · : 

E oomo esse não pôde ser diminuído porque redundaria em au-
eencia de lucros e prejuízo para o vendedor, o consumidor retrahe as 
suas compras e faz economia forçada, as mais das vezes por lhe fal-
tarem recursos para comprar, chegando até a privar-se de . obj~ctos 
anteriormente considerados de primeira necessidade, 

A restricção das compras pelo consumidor impõe ao commerci-
ante a diminuição das. suas encommendas ao commercio estran~reiro e 

consequentemente a importação decresce, trazendo a d-iminuição da 
receit a desse imposto. 1 

O mesmo se dá com .totios os outros capítulos da reoeita publica : 
correios, pela diminuição da correspondencia pa.ra não pagar importe · 
dup1o; telegra'Phos, pela suppressão e telegrammas dispensaveis, tran-

sporte, pela diminuição da locomoção, restringindo .passeios, visitas e 
uté viagens de recreio e de interesse. 

Isto 'PÔde-se verificar . do exame da arrecadação feita pelo Thesou-
ro durante os annos passados, de 1892 a 1898. mesmo não contan-
do com a defraudação da Teceita pelo contrabando que, em tanto 
maior escala se desenvolve, quanto mai-s sobrecarregada é a importa-
ção com os im'Postos aduaneiros. 

. Uma consideração muito im'Portante devem ter presentes os le-
gisladores na decretação do !imposto, seja elle qual fôr, nunca o im-
posto deve ser elevado ao ponto de permittir ao contribuinte avaliar-
que melhor será arriscar-se a perder uma parte das mercadorias a 
pag~~r o imposto de todas quantas elle importa. 

Quando a taxa a pagar é de t·al modo exaggerada que a subtracção 
dclla ao fisco é possível de compensar a apprehensão de al1n1mn re-
messa, quando o negociante· calcula que o imposto que elle deixar de 



-273-

pagar por grande porção de mercadorias é superior ao pre]mzo que 
eile possa vir a soffrer da app1·ehensão e perda de alguma partida, o 
contr abando faz-se por mil modos, desde a sahida clandestina de bor-
do dos navios até á corrupção dos empregados do fisco. 

O geriio inventiva do contrabandista põe-se á prova nos expe-
dientes para lesar a fazenda e, quando a perspicacia do fiscal chega 
a descobrir a fraude, póde-se affirmar, ella deu já lucros bastantes 
para abandonar esse e iniciar novo modo de subtrahir-se ao imposto. 

E'. innumera a collecção dos modo.s de fazer contrabando e da-
ria grosso volume a compilação dos empregados sómente na ·Aifandega 
do Rio de Janeiro, não havendo Argos que possa· evitai-os ou surpre-
hendel-os todos; bem conhecidos são dos empregados dessa Alfandega 
os famosos - elephantes - que grande prejuízo deram ao Theaouro 
e grandes lucros . aos seus possuidores; sabe-se bem do expediente doa 
almoços a bordo, depois dos quaes sahiam do navio todo os convida-
dos revestidos de sobretudos e chapéos de sol, quando-para lá tinham 

entrado sem um nem outro desses objectos. · 
Comparando os algarismos da receita arrecadada nos annos de 

1892 para 1898, póde-se tirar a conclusão certa de que os impostos es-
tão elevados de modo que já affectam a propria receita, fazendo-a 
decresce-r de anno a anuo. 

A lei de 21 de novembro de 1892 orçou a receita para o anno de 
189:} e1T ·• tii:l ;ill:O$ : essa lei augmenta algumas taxas da tarifa, 
elevou ao triplo <Js direitos sobre os phosphoros, elevou a 1Q % o ex-
pediente ·dos ·{_\eneros livres de direitos, elevou as taxas de capatazias 
e armazenagem; cr~u o impos~o sobre o fumo, com taxas de 10, 20, 30, 
60 e 100 réis. 

Póde-se calcular que o augmento dos· impostos em geral foi de 
20 % ; era natural que a arrecadação augmeritasse, porque estava 

·o paiz no final da phase da especulação de bolsa, ainda sentindo. os 
effeitos da febre do dinheiro facil, recolhendo esse exercício o resto 
da importação excessiva· dos annos anteriores, quando se proclamava 
a excellencia do · novo regimen financeiro e a grande obra do pro~ 
gresso do paiz. . 

A · arrecadação subiu de facto a 315 . 587 :27 4$ ou mais 82.318 :97 4$ 
do que a receita orçada. . 

A lei de 30 de setembro de 1893, para o. exercício de 1894, foi 
votada em plena revolta e para um anno cujos tres primeiros mezes 
foram de falta absoluta de importação pela· Alfandega do Rio de 
Janeiro, o que deveria desfalcar a receita; não obstante, tendo sido 
orçada em 233.521:890$, menos que a arrecadada em 1892, ella subiu 
a 272.693:200$, sendo o excesso do arrecadado sobre o orçado, apenas 
39 .171 :310$000. . 

Cumpre notar que nesse anno a receita não produziu aquillo que 
o augmento dos impostos· deixava esperar com o augmento de 20 % 
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em que calculamos acima a elevação .de todos os impostos, em geral; 
não tiramos conclusão alguma dos algarismos obtidos neste exercício, 
pela razão acima que nos leva a excluil-os dos nossos calculos. 

O facto economico que estamos demonstrando accentúa-se posi-
tivamente nos, annos seguintes a estes, quando não houve perturbação 
alguma que tolhesse a importação, nem pudesse embaraçar a arreca-
dação . . 

A lei de 24 de dezembro .de 1894 ele·vou 30 % os impostos de 
quasi todos os al'tigos da tarifa da Alfandega.; elevou mais 40 % o 
imposto sobre as. bedidas e outras; augmentou a taxa das capatazias e 
armazenagens .e elevou de 200 a 220 :réis o imposto do sello. 

Calcula-se em · 30 . % o geral do augmento de todos os impostos, 
mas póde-se ver que a arrecadação não correspondeu a esse augmento. 

A receita· foi orçada em 270.198:000$, quasi tanto oomo a arre-
cadada e'm 1893; ·deveria . ter produzido mais 30 % do ·que a deste 
anno, ou 351.257:400$; entretanto arrecadou-se apenas a quantia de 
307. 689 :085$, mais .30. 000 contos do que' a do anno anterior. 

O augmento da receita foi apenas de .9_ %, podendo talvez ser at-
tribuido á má arrecadação ou a difficuldades na percepção dos novos 
impostos; eu considero essa porcentagem como signal de decresci-
mento da importação, quer por haver passado completamente o ef-
feito da falsa expansão, determinada pela . derrama do papel-moeda, 
quer pela depreciação subsequente do papel-moeda em cirç:ulação, 
produzindo a alta do preço de todos os generos a difficuldade de obter 
dinheiro. para a compra a esse. alto preço. 

Era o reverso da medalha dos annos anteriores; era o começo da 
~rise da deficiencia das permutas intemacionaes que se fazia sentir; 
isto se torna claro ao estudar as receitas do RDllO seguinte. 

A· lei de 30 de setembro de 1895 orçou a .receita para o .anno de. 
1896 na quantia de 354.634:000$. Evidentemente os legisladores il-
ludiram-se com a perspectiva do augmento dos impostos então decre-
~ados, não percebendo que o contribuinte estava já 'muito sobrecarre-_ 
gado e o phenomeno e~nomico se havia de dar fatalmente; quanto 
maior o .peso dos impostos, menor receita produzirão, quando é exces-
.eiva a contribuição decretada. A lei elevou todas as taxas da im-
portação, passando-as do cambio de 24, a que eram oobra.das, para o 
cambio de .12, conservando as antigas sobre-taxas e abolindo os a.ddi-

.. ~ionRP.s; estes eram de . 50 e 60 %- Como a mudança na taxa do 
cambio equivalia a 100 %, o augmento correspondia de facto a 40 
~ 50 % ; o imposto de fumo foi conserva.do e creou-se o imposto sobre 
as bebidas nacionaes. Póde-se avaliar o augmento dos impostos, em 
geral, a 40 % na média, el!lbora rigorosamente tenha sido maior 
essa porcentagem. 

Tendo sido de 307 . 689 :085$ a receita arrec!ldada em 1895, a 
de 1896 deveria produzir, oom o augmento de 40 % dos impostos, 
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mais 123.075 :634$, tal é a porcentagem de 4.0 sobre 307.689 :085$. 
Não querendo acceitar esses algarismos optimistas, -o QQngresso. por 
prudente reserva, em vez de orçar a receita em 430.764 :'719$, ficou 
muito áquem deste alga:rismo e contou ter dado ao Governo em 
avaliação modesta, a receita de 354.634 :000$000. ' ' 

A arrecadaçã-o provou o erro destas probabilid~des calculadas, 
dando-lhe apenas a quantia de 333.969 :097$, menos 20. 665 :000$, 
do que o orçado e apenas 26.280 :000$ mais do que a receita de 1895, 

· quando contava com 123.000 :000$ de impostos novos. A porcentagem 
dos impostos foi 40 % ; a porcentagem da receita chegou apenas a 
1,0008. 

O an'no de 1897 apresenta resultados . ainda mais interessantes 
para confirmação da these que estamos desenvolvendo : diminuição da 
receita na proporção do augmento · d-os impostos; é nos dous ultimas 
annos que o facto se affirma em conclusões mais positivas. 

Â lei de 10 de dezembro de 1896 calculou a receita nara o exer-
cicio de ' 1897 em 339.307 :000$ ; os impostos foram augmentados, 
mandando se cobrar na alfandega o peso bruto de todas as mercado-
rias, tomando como taes os envolucros e caixas em que ellas. veem 
acommodadas. Elevou no sello a 1$ a taxa anterior de 600 réis e a 
300 réis a taxa de 220 réis; elevou mais a taxa do fumo e das be-
bidas, elevou ainda a de capatazias e armazenagem. Não se póde cal-
cular qual a porcentagem do augmento dos impostoS'; como esse cal-
culo não é preciso para a demonstração, prescindimos delle e acceita-
remos os algarismos orçados sem augmento. Â arrecadação do anno 
de 1896 deu, para a receita, a somma de 233.969 :097$; com os novos 
impostos, a' receita de 1897 deveria ser maior que esta. Não o fói: 
apenas pôde chegar a 312.031 :119$, menos 27.275 :881$ que a -receita 
orçada, menos ainda 21.937 :978$ do que a receita arrecadada em 
1896, apenas sendo maior do que a de 1895 em 4.342:054$ (quatro 
mil contos só), apezar d-o augmento dos impostos em 40 % no anno 
de 1896, conservados pela lei do exercício de 1897. 

Para o anno de 1898 não temo~ a receita exacta, po1·ém, obtive-
mos da Contabilidade do Thesouro os algarismos, o mais approximado 
possível; o Thesouro tomou a cifra da receita i á escrinturada e cal-
culou a não escripturada pela dos mezes do anno anterior. addjcionou a 
calculada do trimestre addicional e obteve somma não muito longe da 
exacta. 

Âcceitando estas prO:babilidades, podemos estudar o exercício de 
1898, de accôrdo com os algarismos assim obtidos por essa repartição. 

Â lei de 15 de dezembro de 1897 orçou a receita em 342.653 :000$, 
mais 3. 300 contos apenas que a orçada para 1897; apezar do decres· 
cimento já notado, o legislador contou, para o seu calculo, com os 
seguintes -augroentos dos impostqs: em ouro os impostos de pharóes e 
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docas, ao cambio de 27 d. por 1$, dobrou as taxas dos correios e au-
gmentou as dos telegraphos; elevou de 50 % as pensões dos alumnos 
do Gymnasio N acionai;_ augmentou as taxas dos emolumentos para o 
ensino superior; creou o imposto de 5 % sobre o valor do premio an-
nual das apolices de seguros terrestres e maritimos; creou impostos 
addicionaes sobre as patentoo da guarda nacional; elevou ao dobro 
as taxas de transporte, ampliando-as a todas as companhias de tran-
sporte, por vapor, maritimas, fluviaes, ou terrestres, particula:res. ou 
do Estado, subvencionadas ou não; creou o imposto sobre suhsidios, 
desde 4 até 10 % ; elevou as taxas sobre ·o fumo; elevou a taxa sobre 
os phosphoros; elevou a 30 réis o imposto sobre o sal; elevou o impos-
to sobre transmissão de propriedade aos herdeiros necessarios; es-
tendeu ás soci~dades anonymas, com séde nos Estados, o imposto de 
2 112 % sobre dividendos e augmentou as taxas de.pennas d'agua. 

Como se vê, esta lei foi uma verdadeirá der.rama de impostos; 
faltaram sómente o imposto sobre a renda e o de capibção. Ha taxas 
elevadas d·e 100 por 100, dervendo por isso produzir receita maior, Í,n-
contestavelmente, que a do exercicio anterior. 

Foi por isto que o legislador não quiz orçar a receita a menos que 
a desse· exercicio, consel'Vando-se na prudente reserva do augmento 
apenas dos 3. 000 contos acima ditos. Tal não se deu apezar de todos 
esses i]Ilpostos, a receita arrecadada, já escripturada, augmentada 
com .todas as previsões possiveis, apenas chega ao algarismo de 
299. 624:318$354, menos 43.028 :681$646 que a receita orçada, menos 
ainda 12.406 :801$ que a arrecadada em 1897, menos 34.344 :779$, 
que a arrecadada em 1896, menos ainda 8. 064:767$. que a arrecadada 
em 1895! 

Deixando 1 de lado o anno da revolta, em que a receita foi preju-
dicada pelos effeitos das perturbações soffri'das no porto do Rio de 
Janeiro e em diversos Estados, podemos provar que a receita de 
189_8, na importancia acima declarada de 299. 624 :318$354, foi me-
nor que a do anno de 1893, quando foi arrecadada a somma de 
315.587 :274$ em 15.962 :955$646! 

Quer isto dizer que, no anno proximo passa·do, depois de haver-
mo~ seguido, por cinco annos, o systema do augmento extraordina-
rio ·.aos· impostos, chegamos ao resultado de obter menor receita que 
no primeiro exercicio dll: nova orientação finançeira, no inicio da pra-
xe errada de onerar o contribuinte em busca de recursos para attender 
á despeza sempre em augmento, sem attendermos de modo certo e 
efficaz á depreciação da moeda em que elle adquire todos os generos 
e J?.Rga as contribuições. 

Podemos desde logo apreciar os effeitos do systema, comparando 
os algarismos. ·de alguns i;rnpostos elevados no exercicio desse · anno 
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de 1898. As taxas d?s correios foram elevadas ao ~obro, na persuasão 
de que dariam maior renda. · · · 

O que prova ·a escala pronU'Ilciadamente descendente em que ella 
vae, de anno a anno. 

Para ·o anno corrente, de 1899, póde-se fazer previsõeS bem ap-
proximadas, á vista dos algarismos já obtid<>s no primeiro trimestre; 
sabe-se que a lei de 31 de dezembro de 1898 creou o imposto de 10 % 
ouro sobre todos os direitos de importação, elevando-os · assim em 
33 %, inais ou menos. Este modo da cobrança sendo uma aggrli.vação 
para o imposto, em nada influe, com o agio, para o calculo da re-
ceita, segundo o estudo que estamos fazendo; elle significa recursos 
para o Theaouro, livre pelo recebimento em eapcie, da differença da 
moeda com que ha de pagar as despezas no exterior; mas, para a 
.avaliação da receita de importação arrecadada, em comparação oom 
a dos annos anteriores, elle só . pód.e ser tomado na cifra nominal da 
arrecadação, deixando de parte o .-agio do ouro, que é sómente diffe-
rença da moeda em que é .recebido. Por isso mesmo deixamos de ava-
liar, como augmento da previsão orçamentaria, o rendimento a mais 
desses 33 %, representado~ pelo . agio; seria o mesmo o resultado si 
comput&~~semos 33 % nos calculos da receita e tomassemos o calculo 
do producto incluindo nelle o agio. 

Esta lei elevou de 10 a 25$000 a -taxa annual do registro dos 
endereços convencionaes; elevou a 100$ por mez a pensão dos alumnos 
internos do Gymnaaio N acionai; elevou de 50 % o imposto de trans-
p<>rte sobre bilhetes de prussagens em vapores de companhias fluviaes 
e maritimas; creou o imposto de 30 réis sobre cartazes impressos ou 
manuscriptos, affixados nos logares pu·blicos, augmentou o imposto 
sobre o fumo e ao duplo as taxas sobre aguas mineraes e bebidas 
constantes dos ns. 130 e 131 da Classe 9a da tarifa, com excepção da 
cerveja e dos . vinhos artificiaes; creou o imposto sobre calçados, sobre 
:velas, sobre perfumarias, sobre especialidades pharmaceuticll6 e sobre 
vinagre; mandou cobrar as taxas de consumo, lançadas s&bre as merca-
dorias nacionaes, a todas as mercadorias similares estrangeiras, o 
que foi meio indirecto de augmentar o imposto de importação. 

Com esta sobrecarga de impostos a lei produziu, no 1° trimestre1 
a importancia de 59.231 :984$000; elevando este algarismo ao qua-
druplo, como calculo da renda dos ·quatro t rimestres do anno, teremos 
236. 927 :936$000 e calculando em 40 mil contos a receita a m'ais 
que possa exceder á do primeiro trimestre acharemoe a receita pro-
vavel de 276. 927 :936$000, menor do que a de 1898 e até inferior á 
de 1893, em 38.659 :338$000. · 

A receita de importação, nesse primeiro trimestre, ·apenas che-
gou a 48.343 :950$; sabe-se que grande parte de mercadorias foi des-
pachada no mez de dezembro de 1898, ficando outra parte á espera 
da dispensa do imposto de 10 % ouro, no mez de janeiro e até feve-
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reiro, como acontecera nos annos anteriores; a imposição começou 
em 1 de janeiro e ~ssas mercadori8!S, em excesso, foram despachadas 
nesse primeiro trimestre. · · 

Não é fóra de razão o calculo sobre. esta renda, elevando-a ao 
quadruplo, para obter a provavel de todo o anno; sendo ·assim, te-
remos ·193. 37 5 :800$; muito 'abaixo da receita orçamentaria em 
220.000 contos de réi-s. 

Que perspectiva se nos offerece depois de se fazer este exame da 
progressão descendente da receita, quanto aos orçamentos futuros~ 

·· Iremos augmentar ainda maios ·o imposto ~e importação, teremos 
de :Pedir sommas ainda maiores ao imposto de coosumo ~ Devere~os 
ir ::mgmentalido esse· novo expediente de cobrar a importação com 
Úma porcentagem ouro ~ . . . 

Já vimos que a· importáÇão, tributada, como já está, não póde 
mais soffrer impostd•s, sob pena de mais decahir airida, porcentagem 
ouro não fa.Z milagres e, sobrecarregada de impostós _comó é, ha de 
f at aÍmente produZir o effeito de dimin11ir a importação. · · 

Podemos estudar ·os seus effeitos com a arrecadação ouro do 
primeiro trimestre de 1899 que encontrou .na.s depositos da · Alfan-
dega grande quantidade de . mercadorias importadas no fim do anno 
passàdo, de propvsito para fugir a esse pagamento,- por elle alcança-
das por ter a lei começado a vigorar em 1 de janeiro. 

A receita, . ouro, recebida nos mezes de janeiro, fevereiro e màrço, 
montou a 4. 099 :757$ ;. elevando-a ao quadruplo correspondente aos 
quatro trimestres do anno, darão 16.399 :0~8$000. 

c Convertendo esta importancia em .· papel ao cambio de 8 ou 
30$ a libra esterlina, teremos para arrecadação no anno, a quantia 
de 49 .197 :084$; a arrecadação calculada para o anno de 1899, pelo 
calculo do l0 ~ trimestre, 59.231:984_$, menos os 4.099:757$, . ouro, 
tl !!rá a receita papel, de 55.132 :227$ no ] 0 trimestre que, elevada ao 
quRdruplo, para os qu:atro trimestres do anno, darão 220. 528 :908$; 
•addicionando-ae-lhe o ouro arrecadado no 1° trimestre 4.099:757$, 
elevado ao quadruplo, para o-s quatro trimestres e multiplicando-o 
por 30$, vaior da libra esterlina, . ao cambio de 8, teremos. réii.:s 
49 .197 :084$000. 

Sommando as duas parcéllas, acharemos para a receita, · paptJl e 
ouro com o · agi o de 309 . 725 :992$, inferior em 41. 388 :265$000 á de 
331.114:000$000, em que a lei do orçamento vrçou a receita, .inferior 
mesmo á receita arrecadada em 1899, ainda não chegando a somma 
de 328. 623 :257$386, fixada pela. lei n. 560 para a despeza de 1899. 

. Esse agio de ouro, como dissem0's, deve ser excluído do c-omputo 
da receita, porque significa apenas um expediente para deixar fo-l-
gado o Thesouro para o pagamento da despeza em especie; podemos 
estudar a situação em que elle colloca o Governo deante da despeza 
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ordinaria, lembrando que esse ouro significa o ,allivio do Orçamento 
da Fazenda, pela eliminação da verba - fluctuações de cambio. 

Póde este subir ou descer de taxa; ao Thesouro é isto indiffe-
rente, porque o ouro tem o destino especial de pagar a despeza pelo 
mesmo val()r, o da libra esterlina por elle recebida dos contribuintes, 
razão esta demais para provar como não deve o agio ser levado á 
conta do augmento de receita publica. 

Si analysarmos a receita sem esse agio, excluindo igualmente da 
despeza a verba - fl11ctuações de cambio _: que desapparece do or-
çamento com os 10 "I" ouro, encontraremos os seguintes resultados: 

Despeza fixada. . . . ......... . 
Menos : fluctuações de cambio. 
Receita calculada pelo 1 o tri-

mestre!, menos o agio do 

328.623 :257$000 
60.208 :000$000 268.415 :257$000 

ouro ....................... ,, .. . . . . . . . . . • . . 27 6. 927 :936$000 

Saldo ..................... ·~ -· ···....... 8.512~79$000 

Haverá o saldo d'e 8. 512 :679$ o que deverá ser maior, attendendo 
ao modo severo e patriotico com que o Governo tem cor~ado nas 
despezas publicas; mas não devemos ter grande esperança em que elle 
venha a constituir receita liquida para o Thesouro, attendendo aos 
creditos supplementares e extraordinarios que já estão sujeitos á apre-
ciação do corpo legislativo e vão ser pagos no curso do exercício, ele-
vandlo a cifra de despeza; sómente para a Estrada de Ferro Central 
do Brazil pedem-se mais de 13 mil contos, o que absorve o saldo. 

· Contando com o decrescimento latente das rendas publicas, ?ggra-
vado ·com os 5 o lo ouro, destinados ao fundo de garantia do papel-
moeda, contando com a diminuição dias verbas mandadas arrecadar 
da receita geral para formar o fundo de resgate e o de garantia e que 
formam, nas verbas do orçamento, quantia superior a 5. 000 . contos, 
arriscamo-nos muito a não ter saldos no orçamento de 1900, ao con-
trario deixar o Governo sem ·recursos para a propria despeza ordi-
naria. 

Cumpre não esquecer um factor importantíssimo da despeza: a 
renovaÇão do nosso material de marinha 'e de guerra., os quarteis~ os 
edifícios das alfandegas e todas as outras repartições que estão a· 
clamar por verbas para se sustentarem, no estado de ruina a que 
chegaram. Um caso extraordinario qualquer, um incendio, uma epi-
demia, uma secca, tal como já temos tido, para não fallar em outros 
mais graves, póde surgir .de um momento pava outro e encontra-nos 
positivamente sem recursos. 
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E o peior é que nada .podemos pedir ao credito, posto á prova 
neste momento que se prolongará pelos qous annos ainda do funding-
loan, nem do imposto porque o contribuinte está exhausto, e não tanto 
pela sobre-carga dos impostos, mas principalmente pela miseria da 
vida, a que os levou o preço de todos os generos de .consumo, pela des-
moralização no valor a que chegou a moeda fiduciaria. 

Entre as quatro maximas de alta importancia formuladas por 
Adams Smith quanto aos impostos, ha esta: o imposto seja reclamad'o 
ao contribuinte no . momento em que elle está em melhores condições 
de pagai-o. · . · 

Além do sentido geralmente· dado a esta formula de economia 
política,· e que se refere ao tempo da cobrança do imposto, ella póde 
ter applicada tambem á situação em que o contribuinte se acha para 
se lhe augmentarem as taxações. · 

A ning111em póde ser desconhecido quanto. é difficil a vida para 
. todas as classes d1o paiz, situação que se aggrava dia a dia, realizando 

todos verdadeiros milagres para o equilibrio da receita com a despeza; 
o commercio vive da condescendencia dos credores; mil meios se in-
ventam para ganhar dinheiro ; ninguem tem certo o dia de amanhã; 
os bancos difficultam os descontos. Só ha dous ramos de indlustria que 
se exercitam francamente~ obtendo lucros extraordinarios: um é a 
especulação .sobre o ouro, que permitte gordos dividendos a alguns 
bancos desta praça, quando as cir-cumst~mcias são .más, pessimas para 
todo os habitantes deste grande paiz. 

O outro é o jogo sob suas multiplas fórmas desde o jogo da bolsa 
até o d'o bicho, desde a loteria até o do loto! Como augmentar as con-
tribuições quando a população luta com a deficiencia dos meios para 
poder viver e ha de, forçosamente, diminuir a acquisição de merca-
dorias, restringindo as suas compras, quando mais se elevarem os 
preços dessas mercadorias pela sobrecarga dos impostos? 

A consequencia será fatal para o decrescimento da receita que 
chegará a um ponto em que não haverá recursos para as proprias des-
pezas do Governo. 

Causa-me apprehensões ver retirar da receita verbas que vão di-
minuir mais os rMuTsos ordinarios; si isto se der, comprehende-se 
perfeitamente: não podendo contrahir emprestimos, não podendo emit-
tir papel, estando a braços com serviços que exigem dinheiro, tendo 
esse dinheiro nos dous fundos creados pela lei, o Governo fatalmente 
será obrigado a lançar mão desses l.llCursos e o resgate como o fundo 
de gara-ntia desapparecerão. 

Nem foi outra a razão .por que os governos passados não executa-
ram a lei, nesse ponto; elles entregaram-se a despezas ex-cessivas, não 
respeitando as disposições .das .. leis orçamentarias, dominados por 
aquillo a que se chamou a salvação do paiz. No fim do exerci cio acha-
vam-se sem recursos, apezar da receita obtida da aggravação dos im-



-281-

postos, mas inferior ·ás suas previsões optimistas. O Governo .actual, 
cortando fundo nas despezas, ver-se-ha na contingencia de não tel' 
recursos para constituir os fundos d~ garantia e de resgate, porque a 
receita terá decahido e não attingirá nem os algarismos pessimistas de 
um calculo rigoroso. · 

Pretende-se inspirar confiança ao estrangeiro e ao nacional dando-
se destino especial a. essas quantias, em garantia ao papel-moeda 
em circulação com curso forçado; mas como os erros occumulados 
do passado já deram o resultado de abalar o credito, de produzir a 
desconfiança; como o credito é muito delicado e não o conquista fa-
_cilmente quem já deu motivos para duvidar delle, aquelles cuja 
confiança se preteude captar, lembram-se de todas essas circumstan-
cias e não podem crer que o Go>erno de agora tenha. hesitações de 
lançar mão desses fundos, deante da falta de renda que os algarismos 
denunciam. E' o exemplo funesto deixado pelo abuso de confiança d'3 
se dispôr dos lastros depositados em outra época, como dos desper-
dícios da imprevidencia, acima das forças do contribuinte. A logi.ca 
impõe a desconfiança nos compromissos presentes, comO: lei fatal, de-
corrente da solidariedade governamental. 

E n1ais essa desconfiança augmenta quando, revogando a lei de 
1875, que permittia o emprestimo aos bancos por meio de novas emis-
sões, a proposição permitte, abre a porta á possibilidade de lançar"-se 
mão dos recursos do fundo constituído, em soccorro da praça, por 
intermedio do Banco da Republica. E logo todos se lembram de que 

essa lei foi posta em execução sob as exigencias mais formaes de uma 
opinião formada então, com a grita mais patrioticamente levantada 
em nome da salvação das instituições e até da: P.atria, cobrindo-s~ de 
applausos o Governo que jogou na circulação não sómente a somma 
limitada na lei, mas elevada ao duplo e até tornada um expediente 
a ser posto . em pratica annualmente! E essa lei, que não perniittia 
lmittir mais de 25 mil contos, que não concedia exceder um real 
e~:-se limite, nem emittir uma nota. mais quando essa quantia fosse 

attíngida, sem que toda ella estivesse paga e retir.ada da circulação 
custou-nos mais de 100 mil contos parte desse papel-moeda que tantos 
males nos está causando. Siio essas consider·açées qt~e nos fazem du. 
>i dar · muito que o Governo chegue ao fim visado por essa proposição 
<,ne vae ser convertida eru lei. Desejaria que elle pudesse restabelecer 

ll.& finanças do paiz, voltando á normalidade do pagamento dos juros 
õa divida ~xterna, affirmando ao paiz o que Turgot propunha a Luiz 
XVI, na: celebre carta que traçava o programma do seu governo 
quando elle . se encarregava da direcção das finanças de França, em 
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Fituação mais lamentavel que a nossa : nem -bancarota, nem empres-
timos, nem augmento de impostos. 

E' este o programma que salvará a Republica e, para o governo 
q_ue o realiz·a.1·, será bellissimo titulo á veneração da Patria Brazi-
loira. 

SESSÃO DE 17 DE . JULHO 

O Sr. R.amiro Barcellos diz que si não tivesse o seu illustre 
companheiro de Commissão assignado o parecer com restricções, não 
viri:a, como relator da Commissão de Finanças, discutix o projecto. 
. Deve, porém, responder com algumas consider·ações ao nobre Se-
nador por Alagoa.s, que discutiu o projecto. 

Muit-a·s teem sido as disc,ussões no Senado e na Camara dos Depu-
tados, relativamente á situação financeira do paiz. Desde que foi .pro-
clamada a Republica começou-se a presenciar o phenomeno da baixa 
do nosso credito, phenomeno devido a causas que agora o orador não 
quer apreciar. O que é certo é que a situação financeira chegou a 
lal ponto que o Governo procur ou uma sabida. para ella. 

A depressão da moed-a fiduciaria chegou a tal miseúa que já 
r.ão havia recursos bastantes no Thesouro para attender ás despez·a.s 
ordinarias e á compra, ao mesmo tempo, das cambiaes necessarias á 
satisf.ação dos nossos compromissos no exterior. Chegamos a ter a 
taxa de cambio pouco acima de 5 d., isto é, a te1· a nossa moeda pela 
quinta parte do seu valor nominal. . ' 

Nessa situação, procurou o Governo entender-se com os àe·dores 
na Europa, para ter sinão uma solução radical, -ao menos um tra-
tamento provisorio que désse ao paiz algum tempo de allivio, afim 
de esperar das suas forças produetivas a solução da crise economica 

que fez a crise financeira. Desse accôrdo nasceu o que se chamn 
Fu'n-<ling,:Zoan. 

Esse arranjo tem soffrido a critica dos que se dizem entendidos 
r-.o assumpto e a·s opiniões diyergem sobre a sua efficacia. Na situação 
em que se -achava o "paiz, não se poderia, ,porém, achar -a.ccôrdo me-
lhor. E' o orador inclinado ~ fazer justiça á operação do Governo 
passado, pois lhe parece que não haveria no Brazil um Ministro da 
F.'azenda que pudesse obter mais dos nossos credores deante da situa· 
çiio precaria do Thesouro. · 

Entre as opiniões dadas pelos competentes a esse réspeito, tem 
lido com mai·s ·a.ttenção as que criticam a · operação, mas não concorda 
com o alvitre lembrado de liquidar-se desde logo a situação, dando.se 
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c0mo exemplo o que foi feito na Republica Argentina. O accórdo feito 
por esse paiz não é identico ao nosso, é peior. 

· Não parece ao orador que fosse honesto propôr de!lde logo ao 
c1·edor grandes perdas, e nem lhe parece que do lado dos credores hou-
vesse tamanha generosidade antes da concessão de sacrifícios menos 
pesados. Assim procedem os particulares. 

· O Brazil não estava em condições ·de apresentar-se no terreno de 
bancarota:, e é de esperar que nunc11 chegará a e-ste estado. Não lhe 
f altarão recursos para obstar a semelhante desastre. 

A's nações, como aos particulares, perante embaraços dos seus 
. nf:'gocios, cumpre cercenx nas suas despezas e arrecadar melhor as 
suas rendas. E' o que faz o GovernQ do Sr. Presidente da Republica. 

Nota, entret~nto, . o orador que, na sua opinião, annunciada mui-
tas vezes no Senado, a arrecadação das nossas rendas está muito abaixo 

do que deve ser. Deve haver desvios nas repartições fiscaes, po1·que 
só a renda de importação deveria attingir a 350 . 000 :000$000. 

A objecção mais forte que o nobre Senador por Alago-a.s apresen-
t()U ao projecto consistiu em que de resgate do papel-mo~da já se trata 
ha muitos annos e improficuamente, lembrando as leis de 1891, 1892 
P 1893, e que o proiecto em discus~ão dará -o mesmo resultado. A ob-
jeccão não é procedente. A execucão de uma lei de fundo de resgate 
e de ~arantias do papel-111oeda. depende das circumstancias do paiz. 

Nos exercícios a que alludiu o nobre Senador não era possível 
m1idar do resgate. quando os Ministros da: F11zenda viviam em sacri-
fícios diarios para attender ás despezas ordinarias do paiz e para 
haver meios de comprar cambiaes; quando havia deficits de 30 e de 4.0 
mil contos . :' .. ,. --.;.-:w.>llf'; 

A situação hoje é outra. O Thesouro tem tido recursos para todos 
c:>s servicos publicas e para· incinerar o oapel~moeda, que, na fóqna 
do accôrdo. corresponde ao serviço de divida externa ·!!:<> cambio de 
1S d . Por mínima que seja a quantia incinerada, não ha duvida que 
i'erá um comeco de regeneracão financeira. 

O projecto em discussão corresponde a esse plano. Tendo o Go-
IP.rno a certeza <le que dentro de dons annos· estará terminado o ar-
ranjo e terá de volta r aos pagamentos do serviço de divida-externa em 
dinheiro; de qU'e póde continuar na sua política de economia e de que 
na orcament.os eerão de ora em deante equilibrados, procura ner:tte uro-
jcc-to insisti r no seu procedimento em relação á moeda fiduc.lari;. 

No principio, o papel-moe.dA. retirado da circulação se!'á em p.c;-
nneM; quantidt'l.'de, que não influirá na circulacão. O Governo, assim 
romo medico que em corpo anemico não principia lo~o por tonicos 
em doses altas, vae graduando essas doses. Este doente ha de restau-

J;"Ilr.-se oom aet~s de ;muit.o criterio ~ M fim de alguns an.nos. 
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.- Ha, entretanto, um elemento, que não depende nem do Congresso, 
nem do Governo : a valoriz·a.ção da nossa producção. A grande baixa 
do café é a causa da crise economica que se reflecte na crise finan-

ceira. 
E' preciso, pois, que os governos locaes attendam a esse producto, 

cuidando especialmente de fazer baixar os fretes nas estradas de ferro. 
São precisas tambem as medidas indicadas pelo Governo, cor-

tando cerce nas despezas, cortando até á carne, como disse o nobre 
Senador. Entretanto, isto não se p6de dizer em um paiz onde 6 traba-
lho é tanto que se manda vir trabalhadores . do interior com grande 
dE'speza. 

O Senado deve acceitar o projecto como veiu da Camara dos 
Deputados. 

Podemos esperar época melhor para o _café, genero sujeito ao 
jogo dos especuladores. 

. O projecto é um dos meios do Governo para proseguir na · res-
tam-ação financeira, e por ora não é possivel cuidar na adopção ele 
medidas mais completas, taes como bancos de emissão com fundo em 
ouro para o resgate do papel-moeda. São planos sómente realizaveis 
no futuro e só depois de praticado este pi"ojecto. . 

A Commissão de Finanças examinou o p:rojecto e aconselha ao 
&nado que o adapte como meio -de auxiliar o Governo na sittinção em 
que se acha. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Seguem-se em discussão, que se encerr·al sem debate, os arti . 

gos 2° a 9°. 
Votação Posilos a votos, são successivamente -appro-

vados os arts. 1 o a 9°. 

. O Sr. A. Azered-o (pe'ba ordem) - Sr. Presidente, este projecto 
dizem que é a salvação da, Republica, e por isso peço a V. Ex. que 
eo:qsulte o Senado si dispensa o interstício, afim de q_ue seja o mesmo 
dado para a ordem do dia de amanhã. 

Consultado. o' .Senado concede a dispensa . 

Na sessão de 18 de Julhft entra a proposição em 3" discussão 
e é enoerrada, sem debate. Posta a votos, é approvada e, sendo ada-
ptada., é enviada á :sancção. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO (1900) 

Regula o-s casos em que os Bancos podem e·m.it&i1· bilhetes o·u nofu-s, de 
cuTso fo1·çado, e dá outras provi~enc'Íias 

O Congresso N aeional resolve : 

Art. 1.0 E' vedado á União, como aos Estados, a emissão de bi: 
lhetes ou notas ao portador, de curso forçado. 

Art. 2." Poderão emittir bilhetes ao portador os bancos que se 
fundarem com autorização do . Congresso N·acio-

Projeoto (*) nal. . . 
Paragrapho unico. Qualquer commerciante, 

sob a responsabilida,de do seu nome individual 
e sujeito ás disposições e penalidades da presente lei, póde emittir 
os títulos de credito que ootender, inclusive os de que trata este 
artigo. · 

Art. 3.0 Os bilh~tes ·ao portador serão oonvei'Sivéis á vista, nlll 
moeda que declararem. 

Art. 4." Pela falta de pagamento, nas condições do artigo ante-
rior, de um só bilhete que seja, incorrerá em fallencia o emissor. 
A requerimento da parte .-interessada, instruido com cinco testemu-
nhas, o juiz competente, esteja onde estiver e seja a que horas fôr, 
despachará immediatamente, · ordenando a prisão preventiva do fal-
lido ou fallidos; proceder-se-ha no mais conforme as leis em vigor. 

P.al"agrapho unico. No caso deste artigo, o testemunho falso será 
punido com o dobro do gráo maximo do art. 261 do Codigo Penal. 

Art. · 5.0 As penas do art. 336 do Codigo ·Penal serão elevadas ao 
treadobro, quando a fallenr.ia fôr de bancos emissores ou com.mer-
ciant~s de que resa o art. 2", pa:ragrapho unico, desta lei. "E' exten-
~iva a esses commerciantes, aos directores, chefes e gerentes de esta-
1-elecimentos emissores a presump~ão do f 3° do cit!idO . art. 33_6. 

C • Nlo eonsta. ~ SvnopJ~ · 49' tr~b{l.lhos ~a Ge.l»a.r& o $<1ldi!Jll'$n to do pro-
j~ t;. li8l. . . 
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Art. 6.0 Os accionistas de bancos emissores serão solidariamente 

responsaveis, e ·a totalidade de seus bens presentes responderá pelas 
dividas do instituto a que pl:lrtencer. Na hypothese de quebra frau-
dulenta, responderão pelas ditas dividas, tanto os bens presentes, 
como futuros de sua directoria. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sal111 das sessões, 15 de outubro de 1900. - A:lfrerlo Va1·ella. 
Barbosa Lima. - Awrelian.o Barbosa. - S<Jares clJo~ S..amtos . - An-
gelo Pinheiro. - Marçal Escobar. - A' Commissão de Orçamento. 

FUNDAMENTOS DO PBOJECTO SUPRA 

Ha nove annos vigora a · Constituição da Republica e ainda não 
foram promulgadas todas as leis organicas necessarias a seu perfeito 
funccionamento. U rgc pôr termo a esta anomalia, providenciando a 
respeito o Congresso N acionai. . . 

· Com este salutar propO'Sito, apresentamd.S ak> julgamento da 
Casa um projecto relativo á ma teria do art. 34, n. 8, que' se nos 
antolha complementar da intentada reforma financeira. Já era tempo 
do Governo resgatar a illegal emissão que hoje circula, e como se 
decidiu a fazel-o paulatinamente, de conformidade com as autoriza-
ções do Congresso, é preciso instituir os fundamentos de Qutra que 
lhe seja succedanea, mais normal -e constitucional: - toda a que tem 
sido feita pela União, depois de 24 de fevereiro de 1891, é viciosa, 
illicita, pelas razões que adiante diremos. 

O art. 34, n. 8, declara que é da competencia privativa do Con-
gresflo N acionai : "CTear bancos de emissão, legislar sobre ella e tri-
butal-a." -

A interpretação do citado texto suscita desde logo uma grave 
questão: a da latitude da acção do ramo legislativo do poder publico, 
neste importante negocio. 

A' primeira vista e dados os termos da prerogativa, pareceria 
inacceitavel qualquer debate sobre uma attribuição constitucional 
que foi firmada em condições tão claras e precisas. Entretanto, assim 
não é, como se vae ver. · 

Antes, porém, de entrar directamente no estudo do caso que ora 
nos interessa, seja-nos permittido um rapído exame retrospectivó. 

Segundo o eminente estadista do Imperio Bernardo de SouJ!a 
Franco, as transacções operadas por via. de títulos ao portador faziam · 
se entre n6s, conforme as regras do contracto a que a nomenclatura 
·1uridica qualificou de "mutuo", (O rden,açmo, livro 4°, titulo 150, § 1°) : 
llenhttma prescripção legal, disse eili,, impedia que qualquer cidadão 
expedisse doeumentos em que se obrigasse a pag!J.r tal ou tal quantia, 
!-ogo q'.le a~nt-ado o titv.lo dé: divida; d~ <Ille nãu h~~~E!. ,elau" 
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aula de prazo fixo. .Mas, não é assim: a idéa do legislador ficou bem 
rtllinifesta, no ponto em que manda que se marque ao devedor o 
prazo de 10 dias, pois que (diz) o pagamento "se não deve entender 
logo, porque seria vão, e frustratorio o beneficio, si logo se houvesse 
de pedir o que se empresta". O que regulava a especie era o direito 
commum, expresso na sentença: In omnibus obligationibus in quibus 
dis non ponitur, prresenti die debetur. (Dig. liv. 45, titulo 1°, ·§ 1°.) 

A fundação do Banco do Brazi.l.· por acto régio de 12 de outubro 
de 1808, nada restringiu dessa anterior liberdade, pois o mencionado 
decreto, si dava ás notas da empreza de credito o fôro de moeda legal: 
"Em todos os pagamentos que se fizerMn á rriinha Real FazenrAa serãn 
conhempl'a,dos e recebidd8 coMo DINHEIRo os bilheUe-s il.o il.ito bianx;o pu-
blico, pa!}avew OXJ po~tador o\u mostrados á vista; e da mesma fórma se 
d.~uiirão pelo ErCbrio Régio dos pa{l(Lmentos dM tkspez--cns de Estar 
do": (1)-não lhes concedia monopolio ou privilegio exclllilivo algum. 
Nisto mostrava seguir a grande tradição pombalina, que inclinava a 
fundar a liberdade civil destruindo todos os privilegias e que, parti-
cularmente quantQ ao assumpto actual, proclamava desde o seculo an-
terior: "A alma do commercio consiste na liberdade (decreto de 17 
de agosto de 1758) ", aphorism.o economico esposado ainda depois do 
gr ande Ministerio, pelo decreto de 8 de abril de 1778 : "A liberdade 
do commercio é digna do maior favor ." 

Vejamos agora a Constituição do outro regimen o que innovou 
na materia. Enumerando no art. 14 a·s attribuições da assembléa 
geral, vemos que lhe não concedeu nenhuma faculdade expressa a este 
respeito. Dir-se-ha que pelo systema do Imperio (muito ao contrario 
do vigente, que é de poderes mais limitados), a assemMéa podia 
(art. 14, n. 9) ''promover o bem geral da nação", e, portanto, caben-
do-lhe decidir como mais conviesse sobre ·emissão, nacional ou pri-
vada. De facto, lhe fôra concedida aquella indeterminada attribuição, 
màs ao interpretar o Governo geral a dita faculdade, conforme o que 
prescreve a regra - Inbivile est ni.<li tota lege perspeciCb una aliqoo 
partícula ejus proposita judioare vel respondere (Dig., liv. I, titulo 
2", de legibus . fr . 26, Celsus) , tinha que se cingir á doutrina do 
art. 169. us. J6 e 24: "Ficam 11bolidos tooos os privilegios que nií,. 
forem ligados aos cargos por utilidade publica": "Nenhum genero de 
trabalho de cultura, industria ou comme-rcio p6de ser prohibido, uma 
vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança e saude 
dos cidadãos", e ainda ao disposto nos ns. 13 e 22 : "A lei será igual 
para todos, quer prdsteja, quer castigue, etc." "E' garantindo o direito 
de propriedade em toda, sua plenitude. Si o bem publico, legalmente 

. . 
. .(1) 'O! estatutos pu:bllca.dos lt :mesma dMa, .art. 7•, .n. 4, aSGim defln.ein qua.e.!l 

l!.a opera<,;6es dO banco: ·•IN a emissão de letras, ou bil'hetes pagavels ao portador 
.,·.a. vista, ou a um certo prazo de tempo, =m a necl!$>ar!a cautela; para qu• 
~nH'IiJ ....,:t<Uf Wtr'a3 t;/'.J bllh;;'b:;~ de!::<tif.'m d~ :;_l&r P'B:st'l! _Jll:r a.t't.:> ;:1<J. ~t~~o, ~. » 
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verificado, exigir o emprego da propriedade do cidadão, será pr~via
mente indemnizado do valor della. A lei marcará os casos em que terá 
logar esta unica excepçãa, etc. 

Diante da clareza dos textos citados, restrictivos da expressão li-
mitada do poder concedido naquelle (art. 14, n . 9), só o sophisma 
poderá sustentar que a liberdade anterior da legislação real soffrera 
qualquer diminuição neste ponto ; o fiel interprete do pensamento 
constitucional só podia enxergar ahi que essa faculdade de "promo-
ver o bem publico" tinha limites: que o parlamento devia eximir-se de 
estabelecer qualquer privilegio, pois que todo ramo da humana· activi-
dade era permittido, com a unica exclusão do que fosse nocivo á 
communidade -social, e tanto mais que era supremo dictame, no re-
gimen, que a lei, como dissemos, devia ser igual para todos, quando 
protegesse. Como proteger de modo desigual o credito de uns e outros _ 
cidadãos?! 

E' verdade qu'e o tacanho espírito monopolista, baldo de razões, 
chegou a estabelecer esta, de miserrino valor. Pedido o parecer do 
Conselho de Estado, sobre a emissão daqu-elles bilhetes, opinou assim 
a secção de fa.Zenda: "E' LICITO A CADA UM USAR DO S_EU CREDITO NO 
EXERCICIO DE SEU COMMERCIO E INDUSTRU, E EM VEZ DE MOEDA DAR PA-
PEIS FIDUCIARIOS SEUS, QUE REPRESENTAM SALDOS OU VALORES DE TRANS-
ACÇÕES LICITAS REALIZADAS. Mas não póde ser licito, e não O. é, á vista 
da Constituição e das leis, exercer a industria de emittir moeda, ou, o 
que é equivalente, de substituir a do Estado por outra sua, baseada 
unicamente nq seu credito particular; porquanto, além de ser attribui-
ção privativa da assembléa legislativa deterrnim\r o peso, a medida, 
valor, inscripção, typo e denominação das moedas (1§ 17, do art. 15 
da Constituição), é demais tal industria da classe daquellas que não 
podem ser exercidas sem exame e autorização dos poderes supremos do 
Estado, em virtud~ do disposto no § 24- do art. 179 da Constituicão'' 

Em vez de manter-se dentro da pura orthodoxia de seu primeiro 
articulado, o Conselho desviou-se, e com a pasmosa leviandade veiu 
a enveredar na trilha ·seguida pelos mais hereticos doutores constitu-
cionaes. · O que é de maravilhar em gremio dessa <>rdem é que se 
tenham alli confundido as mais contradictorias noções.· 

Em primeiro logar, . confunde-se papel bancario com a moeda, 
quando o legislador, desde o começo do seculo, e posteriormente, defi-
nira precisamente qual uma e qual outra, como · passamos a demons-
trar as citações que seguem. "Em todos os pagamentos qu-e se fizerem 
á minha Real Fazend.n serão contemplados e recebidos como dinheiro 
os bilhetes do dito Banco do Brazil, etc." "A nação afiança as notas 
em circulação (as do Banco do Brazil, então dissolvido), até serem 
mbstituidas, e, depois, as do novo padrão, para que possam circular 
e ser recebidas, como mci.!3da, nas estações publicas (lei de _23 de setem-
lJ,·o ele 1829). ') Ri c-rem reiX'bidns oorno dinheiro, eomo moeda, é p~n·-
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que em si não o eram, tal como nos énsina a theoria, e sim tão só-
mente em virtude desses actos de autoridade, do rei e do imperador. 

Em segundo logar, confunde-se a attribuição privativa do Parla-
mento, de determinar o peso, valor, etc., da moeda, com a attribuição 
soberana de bater moeda, o que não foi estabelecido na lei. 

Em terceiro logar, confunde-se esse proprio supposto monopolio 
governativo de emittir moeda, com a faculdade de emittir títulos ao 
portador, quando na propria enumeração - peso', medida. ' valor, 
inscripção, typo e denominação das moedas, verifica-se que o legisls-
dor teve em vista a moeda metallica. Em quarto logar, confunde~se 
a natureza das restricções á liberdade industrial e commercial im-
postas no § 23 do art. 179, suppondo que entendem ellas com esta 
questão, quando em caso nenhum o uso do credito realizado por via de 
emissão de papeis ao portador, póde achar-se em conflicto com os 
bons costumes, nem com a · segurança pessoal dos cidadãos. 

:Mas ... estas esturdias theorias foram pontificadas em 1859, e 
não convém antecipar. 

Prova de que é fiel a interpretação que lavramos, sobre o libera-
lismt' da Carta de D. Pedro é que, emquanto o poder se commediu, 
não se arrojava a romper com ella e temendo-se de uma atrevida u-sur-
pação qual essa, jámais ousou offender o direito dos cidadãos neste 
ponto, apezar de sua muita necessidade de dinheiro, o que lhe fôra 
mais facil obter. si fizesee favores a um banco ou a particulares, que 
explorassem exclusivamente o mere~tdo de credito. Ao contrario: man-
tend-o os privilegi.os que haviam sido feitos ao Banco do Brazil, nada 
estabeleceu que impedisse formalmente a livre creação de outros, at-
titude reservada no assumpto até o anno de 1842, a que ainda faremos 
referencia. · · 

Entrementes, o problema das emissões apresentara um novo a-s-
pecto. A J 5 de novembro de 1827 decretou-se uma lei reconhecendo 
e :f':undando a divida publica. Em virtude dessa nova sitnaQão juridica, 
o Governo Imperial, f'. 4 de julho de 1828, expediu uma lei. mandando 
emittir notas do banco, de pequenos valores, a 23 de setembro de 1828, 
dissolvendo . o mesmo banco, declarou,- como antes se disse, que "a 
nação afiançava as notas em eirctilação até serem substituídas. e de-
pois, as do novo padrão, para que pudessem circular e ser recebidas, 
como moeda, nas estações publicas" e a 1 o de junho de 1833 mandou 
substituir definitivamente as notas do banco extincto por notas do 
Thesouro, estabelecendo-se assim o papel-mooda que corre entre nós 
até o presente." . 

A emissão de notas ao portador, sem prazo fixo de amortizaçilo, 
só póde ser feita por tres íórmas: a) livremente por emprezas ou par-
ticulares; b) por indivíduos ou institutos privilegiados; c) pelo Go-
ve'fl:lo. 
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Aquelle era o nosso systema legal, que excluia o ·segtmdo; agora, 
porém, Bllrgia no paiz o terceiro. _ 

Era admissivel deante de no!tso ·direito constitucional~ 
Fundada a divida publica, .nada inhibia o Governo Imperial de 

11sar amplamente do credito do paiz sempre que a isso fosse autori-
zado por quem era compeoonte, emittindo, como os pa·rticulares, no-
tas ao portador, com a promessa _de pa·gamento de determinada 
quantia. O decreto, porém, de 1 de j1rnho de 1833 deu-lhes curso 
forçado, e o fez com violação manifesta das- 'leis fundamentaes do Im-
perio e. anteriores em vigencia (1) . . -

De facto, a lei que_estabeleceu o curso forçado violou os princí-
pios cardeaes do systema político, pois of:fendeu gravemente o di-
l'eÍto ·de propri~dade, impondo aos particulares o emprestimo obriga-
torio" do que lhes pertencia, quando a Constituição, art. 179, .§ 22, 
garantira a propriedade em toda a plenitude e só admittira a UNICA 
:ExcEPÇÃo de empregar-se a par.ticular dos ·cidadãos em caso de assim 
fer preciso ao bem publico, préviamente ináemnizados. E não é só 
isso; prescrevendo uma espuria fórma de moratoria por .tempo inde-
terminado, radicalmente derocadora das noções -correntes sobre a ma-
teria. 

Não se diga que assim como as conveniencias geraes inclinaram 
a adoptar•se esse instituto de excepção no mundo commercial assim na 
vida politica é mister por vezes, em vista da salvação publica, empre-
gar tal favor em beneficio do Estado. 

Mas que differença! A moratoi-ia commum é previstJJ.. na lei (no 
Brazil, pelo Codigo Commei"Cial, titulo 7°) que lhe marca certa:s con· 
<lições, o juiz que a deve conceder, o tempo e outras; a de que trata-
mos é por tempo indeterminado por autori·dade propria, imposta pelo 
mesmo devedor, e não havia:, como não ha, entre nós, disposição que 
a facultasse na lei fundamental ... 

Si nada continha) esta que a autorizasse, decretai-a era assumir 
uma verdadeira dictadura eoonomica, de perigosas consequencias : as 
perturbações que introduziu no mercado de credito logo se fi2leram 
Eentir, e amargou <> Imperio os effeitos della., como a Republica, ag-
gravado o caso para nós, com os errqs posteriores ao de 15 de no-
\'embro. 

{1") «'' cu~o torc&do 6/t~nde .o direito d-e · oroprledad~. porque 1t lei n!o 
t~O·de obrtgar nenh-um ctdadil.() a dar um objecto que l·he. pertença por uma moeda. 
em aue elle nil.o t;>n"ha conoftRnça. J,gto é til.o justo, que o contrario 56 vemos nos 
G<YVernos abeol·utos, (\Bandeira d·e Mello, discurso na !Sessão da C:amara, de 13 
(!e junho de 18•5f;!1)- .«E!isfl curso forca.do aue se auer dar ao3 bilhetes, fere a le! 
dos ·<pagamento-s. MnltOt'l cre~ores, que .tinham de haver o pa.e:amento de !luas dl-
-vlõa.s . nor esee moào são <'onstrahgid-os a. receber uma moe~a Que repudiariam, 
si isSO lhes fosse ~iVüil; temqs, ;por conseg-uinte, um pr!VI!f'glo que só .. se apola 
na · v-lolenda, temos, como diz Coquelln, a· tyrannla, com todoe os a~ms e.ma.rgoe 
fntbt,l:/s·. (!?aula BR>p'tJsta, di?L-"uil'So l)ca nr~ma .~:to) • 
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A geração regencial era, todavia, mais · forte do que as que se lhe 
&eguiram até o dia de hoje, e reagiu contra o poder discricionario 
de que se investira assim a autoridade suprema do Imperio; em 1836 
fundou-se na Fortaleza, pela lei do Cea1·á n. 36, dre 5 de setembro, 
pr01;nulga-da pelo illustre José Martiniano de . Alencar, um banco pro-
' incial "sem jngerencia alguma do governo". Suas notas gozavam do 
favor de serem recebidas em pagamentos, nas estações provinciaes 
''a par do papel do G(}verno Imperial"; não se impunham limites 
Hem condições á emissão. 

Este incompleto, mas fecundo acto de coragem cívica, não en-
controu resistencia alguma da parte do governo geral; o banco func· 
c·ionou sem peias e liquidou "com grandes lucros", por impen-sado acto 
de um presidente reaccionario. 

Com este exemplo, toda"ia sem o arrojo dos creadores do pre-
'~edente instituído, surgiram outros. O primeiro foi ·o Banco Com-
mercial, no Rio de J ·aneiro7 que começou a funccionar em 1838. 
Dizia o art. 2° dos estatutos: "0 banco será de deposito e de desconto, 
f' quando as circumstancia·s o perm.ittirem, poderá vir a ser de emis-
são si a asslf!!TYil:Jléa qerál dos accton~stas a~~m o reiSolver." Entre as 
(•per ações que logo poderia encetar ( accrescentavam os estatu.tos) 
contava-se a seguinte: "emittir letras e vales a prazo determinado" 
Iiodendo "por cortezia, pagar á vista". 

Como se vê do contexto do primeiro artigo citado da lei organica, 
o banco mostrava-se disposto a .usar das liberdades constitucionaes, 
quanto a seu proprio credito, mas que o fazia ainda com ba.stante ti-
midez, ficou patente no segundo artigo que reproduzimos: por simpleB 
cortez-ia, pagava os vales ou notas ao portador, não se animando a de-
rlarar que o faria em qualquer caso. 

Disposto a persistir em sua obra retrograda, o Governo Impe-
rial, por decreto ·de 23 de junho de 1842, deu approvação aos esta-
tutos, declarando nulla, porém, a faculdade de emittir, que o banco se 
reservara, c1 declarando mais . que os và1es só podiam ser admittidos 
no prazo de dez dias, e seu numero ir até a terça parte do fundo ca-
pital. - Apezar das restricções illegaes a-ssim impostas por autori-
llade do Executivo, a corrente antes iniciada. de desenvolvimento do 
eredito bal}.Çfl.rio, seguiu adeante: em 1845 fundava-se na Bahia um 
l1anco anaJogo ao anterior, em 1846 no Maranhão, em 1847 no Par·á, 
approvados--:respectivamente pelo Governo em 1847, 1849 e 1853; em 
1851, resurgiu o Banco do Brazil7 no Rio de J aneiro, e organizava-se 
o de Pernambuco. 

C ousa curiosa: · máo grado os esforços em contrario do poder 
publico, a despeito de tudo que era feito parra submette'l-a, "a inven-
cível natureza readquiria seu iinperio" pela simples razão de que o 
credito independente de medidas officiaes os VALES A PRAZO corriam 
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ml38mo depois do venciuuento : varios bancos pagv.,vam,-n;os á ·vilsta., 
remo já se · disse, e até err1.it8i~m-rnrnos com a clau.sula àe pagav§is dessa 
maneira! ... 

Mas prosigamos. O pendor de impedir o desenvolvimento do cre-
. dito era de tal ordem que, antes de approvar os estatutos do Banco 
do Brazil, o Governo consultou o Conselho de Estado e este entendeu 
que podia justificar sua opp-osição com as seguintes peregrinas ra-
zões: "Os arts. 51 e 73 dos estatutos (referentes á emissão de vales) 
concedem privilegios ( ll !), e por isso não podem autorizar-se sem a 
approvação da assembléa geral legislativa, ·na fórmru do art. 295 do 
Codigo Commercial, accrescendo que são tambem contrarios á lei de 
31 de maio àe 1850 (art. 13), que determina que,_ em nenhum caso 
c sob nenhum pretexto, se augmente a massa . de papel circulante." 

E não se ficou nisto. Pela lei Itaborahy (n. 683, de 5 de julho de 
1853), deu.,se mais um pa-sso para traz: autorizou-se o Governo a 
entrar em accôrdo com o Banco do Brazil, que ficava encarregJdo do 
)"esgate do papel do Governo, com o privilegio exclusivo de terem suas 
notas entrada nas estações fiscaes e podendo emittir, até o duplo do 
fundo disponível, notas aro portador, conv~rsiveis á vista, em metal 
ou moeda nacional. Para obter o •seu fim, a uni-dade de emissão, en-
~rou em accôrdo, para fundir o dito banco com o Commercial, o que 
fez pelo decreto n. 1.123, de 18 de agosto de 1853, em que approvou 
o.;; estatutos do novo estabelecimento <>riundo da fusão; a: 10 de abril 
de 1854, encetava elle suas operações (1). 

No mesmo armo surgiu Ô Banco Mauá, Mac Grego r & Comp; 
este a 1 de março de 1855 começou a emittir va1es ao portador, ao 
pra!Zo de cinco dias. Tamanha era a energia da reacção anti-liberal, 
no terreno economico, que o Governo ousou obstar a emissão de taes 
iitulos, a pretexto de que elles, "equivalendo em seus effeitos eco-
nomicos a augmentar a massa do meio circulante, não podiam ser 
~mittidos por uma casa particular, ou por -autoridade propria e de 
modo incondicional" com offensa do disposto no art. 426 do CQdigo 
· Oonunercial! 

A pretenção do poder publico· de regular o commercio de credito 
p10$trou logo radical impotencia. Apezar de sua acauteladorar inter-

. 1-"enção, não pôde evitar a catastrophe de 185'7 e 1858, que, só por 
·rallencias no Rio, deu um prejuízo de 15.000:000$000. 

Sentindo já os effeitos da crise que se avisinhava, pela, falta de 
numerario, o Banco do Brazil, em 1855, pedira elevação de emis-
&éo que lhe fôra marcada, isto é, para ir além do duplo do capital; 
e o Governo, por decreto de 3 de a;bril desse anno, permit6u~lhe que . 

(1) Em actos posteriores, diz·poz o Governo 110bre a trall8-!ormação dOil ba·n· 
oos provinc!aes em caixas f!l!aes da do Bra.z!l, 
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a elevasse no triplo, por um anno, e depois indefinidamente .. por nct.o 
ce 5 de fevereiro de 1856. 

Não obstou isto a explosão da crise, pelo infeliz recuo de que 
logo se fará menção, depois de se haver com exito acertado no meio 
de, em parte ao menos, evi.tal-a. 

Mais uma, vez se ia provar, por dura experiencia, a incapacidade 
do Estado para coordenar negocias dessa natureza, que escapam á sua 
natural orbita de acção, tudo forçando os políticos a a!bandonarcm o 
caminho até ahi trilhado e a ba~a1·~m outro indicado por um syste-
ma efficaz e mais liberal. 

Organizado o ministerio presidido pelo marquez de Olinda, a 4 
de maio de 1857, entrara para o Governo um estadista de larga en-
vergadura, o illustre Souza Franco, homem de pulso, que des:urezando 
es paliativos usuaes, procurou medicina capaz de tonificar o aba· 
lado organismo do credito. 

P·or acto de sua unica autoridade, permittiu a creação de varios 
bancos de emissão: fundaram-se, em 1857, o Commercial e Agricul-
tura da Côrte,· os do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Maranhão, e 
6m 1858, <!. ·da Bahia, começando tambem o Rural ·e Htpot.hecario do 
Rio. 

Podiam estes bancos emittir ao portador e á vista,. até somma 
igual ao capital realizado. O fundo de garanti"'á era~ Rarle em apo-
lices da divida publica ou acções de estrada>S de ferro ou emprezas 
gosando de ga:rantias do Estado e parte em fundo disponível metallico 
ou papel e tambem effeitos de carteira. 

Como se vê, o Ministro ficava ainda mu!~to longe do que a 
~ituação exigia, do que a propria lei impunha, e dava prestigio á 
do.utrina arbitraria· do lastro; a discussão, porém, que sustentou no 
parlamento bem mostra. que elle apalpava o terreno e que via .claro 
a · boa theoria da liberdade. Seja·nos permittido reproduzir aqui a 
::ummula· das idéas do nobre ministro. · 

· Em sessão de 6 de agosto de 1857, dizia Souza Franco : "·Sr. Pre-
l!; dente, o nobre Deputado, que tem habilitações nesta ma teria, que 
.o.inguem_ póde negar, qu~ fazer com_prehender que o credito não tem 
influencia benefica. ·, . 

O Sr. T01'1'es Hom,em - Não cre-a oapitae!l. 
O Sr. Miwistro lh Fazenda - Pois porque não crea oapitaes se-

gue-se que não traga grandes vant"agens ~ Reune os capitaes existentes, 
para o serviço da<S industrias, põe-nos ao alcance dos que precisam, 
3 dá actividade e emprego áquelles que jazem, desemprega:dos, nas 
mãos dos que não . podem servir-se delles. 

E esses capitaes que , si não fossem reunidos assim não seriam de 
proveito aos seus possuidores e ·ao paiz, não veem a~gmentar a ri-
queza publica~ Para ne~al-o seria preciso dizer que a faculdade de 
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reunil-os e trazel-<>s ao mercad<1 não tem influencia sobre a taxa dos 
juros, influencia. que nasce da offerta, isto é, da abundancia das 
r!€ssoas ou estabelecimento offertadores. ( Apo'iados.) 

O S11. Sergio de Maceoo - Para isso blliStam os banoos de de-
positos e descontos. 

O Sr. M-inistro da Fazenda- Esta concessão já -é de grande van-
tagem para os meus argumentos. V. Ex. admitte a conveniencia -de 
l·ancos de descontos e depositos ... 

O S1·. Se1·g~o de Macei!Jo - Quantos mais houver melhor. 
O S-r; MVnrist1·o da FazenJda -. São convenientes, diz o nobre 

Deputado, e pois, admitte-os, e quanto inais melh<1r. 
O Sr. Sergio de Macedo -Não tem perigo. · 
O Btn. Mimstro da Fazenda - E os de emissão teem ~ 
O Sr. Sergio de M-acedo - Teem. 
O Sr. Mi11(istro da Fazenda -. E, oomtudo, sUJStentam que o não 

icm o Banco do Brazil, cuja emi-ssão é o triplo! E' que, na opinião 
dos nobres Deputados, o Banco do Brazil e suas caixas filiaes são 
isentos de erros ·e abus01s; todos os abusos, porém, são imaginados 
quando se tnta de outros bancos! _ 

O Sr. Torres Home.m - Por causa da concurrencia. 
O Sr. Ministro da Fazenda - A Concurrencia não será de sum-

ma vantagem em todas as industrias 1 
O Sr. Torres Homem - Não em ma-teria bancaria. 
O Sr. Miruistro da Fazenda - Tambem em mat·e'T"ia b~J.<ncaria; 

comtanto que os b'.a.ncoo procedam com tiM e prudencia, e neste CQISO 

.AS DESVANTAGENS sÃO EXCEPÇÃO N{) SYSTEMA DA CONCURRENCIA. Quanto 
ao systema do monopo·llio, o ABuso E' A REGRA, e não era _àe 
E'Sperar que <1 Banco do Brazil escapasse a:o vicio da natureza que lhe 
querem dar, contraria á da sua instituição. 
_ Oom._o, porém, a reunião dos capita,IJ'S per melio das :a-.;ooc.-&Lções 
bancarias é de grandas vamagens, como o nobre DepuCad.o conf'essa, 
adm:ittiooo a nec~Mde &a C11ellÇM 008 bu.ncOS, HA DE SER LEVADO A 
CONCEDER-LHES A EMISSÃO, VISTt) QUE SEM USO DO CREDITO OS BANCOS 
l'ERDEM GBANDE ' PARTE DE SUA ACÇÃO BENEFIOA. (Apo·$das.) 

• • • • ............ - ••••••••.••• •..=.. .• ••••• ,,, ................... • •••• 

O Sr. M·~ootro da Faze'fllda, - Vou, portanto, provar que o Go-
vern{) continúa autorizado para conceder emissão de lettra-s ao por-
tador ou nota-s promissoras, attribuição da qual nenhuma, lei o pri· 
vou. 

As lettras ao portfUkJr á ?JÍ8ta, ou com prazos, foram sempre emit-
tidas no Broail, e os praxistas e autores antigos tratam muitas ve-
r:es dellas; e · assim continuaram até que o Codigo Commercial, com-
pa-rando ·as notas promi!ISOras e vales com lettras de terra, deixou de 
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Pnumerar a.s lettras ou vales ao portador á vista, o que dá a enten· 
der que as lettras .ao p-ortador á ví~ta1 deixaram ·de ser permittidas. 
Nete caso, parece que adoptou a doutrina do codigo hespanhol, no 
ut. 751, e do codigo portuguez, no art. 442, que negam acção em 
juizo ás lettras e vales ao portador, limitando, comtudo, nosso codigo 

_ est-a doutrina ás que não teem prazo . 

• t •••••••••••••••• o • •••••• o • •• , .. , • ••• •••••••••• •• o • ••• o • • ••• • 

O 81•. Ministro i1I:L Fazenda -: O nobre Deputado pelo Rio de 
Janeiro nã-o nega que o Governo tenha o direito de approvar a in-
corporação <le companhias. Si tem este direito, tem tamhem o de ap-
provar o artigo que autoriza a emi11são. (Apoiados.) 

A (YJrlrW8ão de notas não é ou.tra cowa mais do qu.e f}; entrega ao 
portador, que o bk!.nco faz, de u.-m titulo p~lo qu.al se obriga a paga1· 
ürn.a certa qu.a'TWia,· é u.ma operação de credito, u-m 'IMr~tro e-mpres· 
timo qwe o banco con.trahe para com a pessoo a que1n pertencer o ti-
tulo. 

E tanto é emprestimo; que o Banco do Brnzil, por exemplo, paga 
E:.SSa\ quantia em met.aes ou notas do Thesouro a-o portador que queira 
ver realizada a promessa expressa no titulo, ou nota. 

Es~ acto de tamatr e~np1"est0Jdo, sendo liV?·e a totl.os os que ach:a-m 
q'lbe-m se confie rw~les, é dit·eito indivii!.'Uial que se não póde contestar. 
Rahcis, senhores, porque este acto precisa -t::utorisação do Governo, 
quando se trata de uma companhia? E' porque os socios não respon-
dem pelos empenhos da companhia, com todos os ·seus bens; porém só 
até o valor das acçõe.s que assignem, e -o Estado é. ch llmado a reconhe-
coer si a associaçã-o offerece garantias de que satisfará seus contraetos. 
J:;is porque precisa a autorização do Governo, afim de qne as compa-
nhias possAm emittir notas ao portador. 

Diz-se que pert-ence ao Corpo Legislativo e não ao Governo, e 
eu não negarei que o Corpo Legislativo tenha o direito de regula1· a 
emissão de modo que lhe parecer mais conveniente , Ha, porém, grande 
1liffereuça entre regular a emissão ou concedel-a nos casos pítrticulares 
aos bancos,· que a precisem, e esses actos não são proprios do Poder 
legislativo. Desde que se admitta que o direito de emissão é necessa1·io 
aos bancos, e vantajoso aos mercados, quando limitado, e sujeito a 
regras, ha de se convir que, especialmente em um paiz vasto, como é 
o . I mperio do Brazil, onde a organização bancaria está ainda na in-
fancia, e precisa de mais alguns, seria muito conveniente sujeit.ar seu-s 
estatutos á discussão de uma assembléa geral, que além de distante ·de 
alguns pontos (.apoiados), não tem tempo para taes discussões. 

Uma t>OZ - IS80 não d~moustrn o direito que o Governo tenha 
!lctualmcnte : 
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O Sr. Mitnis'tro da, Fazenda - E' a esta demonstração que eu pro-
cedo. O nobre Deputado sabe que o governo colonial tinha esta attri-
buição ... 

O Sr. Torres Homem dá um aparte. 
O Sr. Ministro da Fazenda- Fosse ou não absoluto o governo, o 

que é certo é que ainda nos regulamos pela legislação dessa época, com 
as modificações posteriormente feitas, e seria pouco avisado aquel1e 
que viesse desacreditar no Parlamento as leis que ainda nos regem, 
pelo motivo de terem sido feitas por um governo absoluto. (Apoiados.) 

Como dizia, o Governo, antes da independencia, tinha o direito 
de approvar ou desapprovar as co:rp.panhias, e no uso desse direito 
incluía-se o de aprovar a emissão. Qual ·é a nossa legislação actual? 
Em falta de outra, é a daquelle tempo em tudo quanto não foi alterado 
por lei posterior. 

O Sr. Sergio r:k Macedo - Excep~o o que está na Constituição. 
O Sr. Mini'Btro da litazenda- Na Constituição não ha artigo al-

gum que prohiba o Governo de autorizar a emissão. Pelo contrario, 
na legislação dos paizes cultos, que é subsidiaria da nossa., teem os go-
vernos o direito de approvar companhias, sem exclusão da autorização 
do mutuo, ou emprestimo por meio de letras ao .portador á vista e, 
pois, pela lei de 18 de agosto de 1789 vigora esta legislação entre nós, 
em-quanto não fôr outra promulgada. A p1·atica tem sido sempre, 
segundo attesta Ferreira Borges, no seu Contracto de sociedade, recor-
rer ao Governo para approvação das companhias, autorização a que 
tem andado junta a emissão. · 

O Sr. Torres Homem dá um aparte. 
O Sr. Mi111ist1tJ da Fazenda - Não h.a escr'iptor rk notk.t que não 

faça differen(/{k entr\e o papel i!Je bancos e o paJ.pe"-m-pedar ( arpciiados),: 
por ÍSSO qwe PAPEL DE BANCOS NlÃO E' ODRIGATOIUO A NINGUEM RECE-
BEL-0; tanto não é que a propria lei de 1853, que autoriza o recebi-
mento da·s notas do Banco do Brazil na·S estações publicas, dando-lhes 
assim a qualidade de moeda, não obriga a recebei-as no banco, onde se 
tem a faculdade de reclamar, em vez de suas notas, ouro, prata ou 
papel do Thesouro. 

Além desta ha outra differença : o _p[apel moe:da entra na circnla-
ção s-em a neces8idade de ·voltar ao Th'esouro,· o PAPEL Dos BANCos 
J:MITTE-BE COM OBRIGAÇÃO DE VOLTAR. . 

Entram na circula-ção por empresCimo ao po.rtador, qú'e oo p-p,ssa a 
outros até voltarem ao banco e não s-e conside!Tam) a verdJadeira rno:eda. 

Não está, por(Janto, a emM:são de n{)&l,s q'lk o Tkesouro não r.e-
ceb.e E QUE QUALQUER INDIVIDUO PÔDE RECUSAR EM PAGAMENTO, nas 
co'!ndiçoos da moeda, para que se jwlgtQe comprehendfiJd:o na disposição 
do pa1·agrapho 17 do art. 15 da Oon&tituição do Imperio . O que 
subsiste, pois, é a legislação e estylo antigos, sanccionados pelo artigo 
295 do Codigo Commercinl, que sómente sujeitn n appl'O'n lçiio do 
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Corpo Legislativo os privilegios que se lhes confira. A emissão não 
é privilegio . 

• • • • o •• o ••••• o •••••••••••• o •••• o • •• •• o o •••• o •••••• o •••• o •••• 

E, senhores, para findar como -comecei, quando se nos vem fallar 
em excesso de uma emissão exaggerada; quando não se quer com-
prehender que a emissão exaggerada não se póde dar sinão em certos 
c determinados -casos; quando não se qwer cornpreh'ende1· que essa emis-
são exaggerada se dá principalmente no systema â\t tmidcúcle dos b01nr 
cos, favorecidos pelos nobres Deputados; devirJ,.-8e ter primeiro aJlten-
dido a qtk os symptomw de uma emissão exaggemda se teem dado 
aqui mesmo no: Rio ·de Jhnlei1·o e posto em cr~ o Banco ào Brazil 
com eS.Sa rrl<e8m:a orgp,nização quJ,e sle àefenéJJe! E como então se nos 
pódé accusar de que queremos excesso de emissão, de que provocamos 
as crises, nós que queremos as associações bancarias, cuja emissão 
seja muito mais limitada que a que existe agora? 

•••• o • ••••••• •• o o •• o ••• o •••••• o o •••••• o o ••• 

O honrado Deputado pelo Rio de Janeiro nos revelou que, em 
situação muito normal, esteve o Banco do Brazil em crise, e nas 
circumstancias de se suspenderem os seus descontos; e com tudo não 
quer modificação alguma a esta organização, que mesmo em tempo 
o mais ordinario se achou em crise e isto não obstante favores de 
que gosa e a certeza de seus -prazos de descontos, que não vão além 
de quatro mczes! O mais avisado me parece ser que se creem auxi-
liares a estes bancos, para os premunir contra as grandes exigencias 
de descontos que os levaram perto de uma criáe, para lhes fazer con-
currencia e como que obrigar a t-erem mais cautela na sua direcção, 
c emfim para fornecerem capitaes ás industrias que o Banco do 
Brazil e suas filiaes não podem servir, elles que não podem satisfazer 
ás necessidades todas do paiz. 

Uma voz - E com os bancos ele emiasão póde V. Ex. fazel-o? 
Alongar os pnzos? 

O 81·. Mti'Tii!".stro r.ba Fazenda - Eu penso que os bancos de emis-
são com organização apropriada podem dar prazos mais longos· O 
nobre Deputado diz que o Banco do Brazil emitt~ o . triplo ~e. seu 
capital e póde com o prazo de quatro mezes ter dmheuo sufÍIClente 
para pagamento de suas notas ; daqui se segue que um banco que 
emittisse na razão de cento por cento estaria para os pagamentos 
ou realização ·de suas notas em condições equivalentes, ainda esten-
dendo os seus prazos a .6, 8, 10 e 12 mezes, e por sem duvida que 
p6de estender mais os prazos dos se.ns descontos, elo que outro banco, 
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que para realizar uma ~missão do triplo precisa ter melhor fornecida 
a sua carteira. 
t 1 o t o o 0 o o ~ o o o o o o O o I O I I o I o o I o 0 o O " o O o o t, O o o o O O o t o O O o O t o O t I t O I I I 

O Sr. Torres H ornem dá um aparte . . 
O Sr. Mini~tro da Fazenda - Senhores, o receio da emissão ex-

cessiva não foi o que temeritm os nobres Deputados; elles que querem 
conservar a emissão no triplo e espalhai-a por todo o imperio. O 
receio da desigualdade de papel não tem a gravidade que 8e inculca; 
o papel não se distingue por assignaturas q1~e tenha; distingue-se 
pelo metal em que é tr(){lado; desde que ha certeza de que elle será 
realizado em metal, a assignatura dos directores do Banco do Brazil, 
a dos directores do Banco Mauá ou de qualquer banco que esteja 
no caso de realizar as notas, trazem a mesma conse•qúencia. 

E cumpre attender que, quando houver mais de um banco, quando 
algum delles vir que o seu rival póde apresentar-lhes suas notas ao 

. troco, hão de todos ter muito mais cautela, hão de manter a emissão 
nos limites das forças de sua caixa · e de sua carteira. (H a um 
app,rte.) 

Si o Banco d'o Brazil exaggerou sua emissão ao ponto que o nobre 
Deputado figurou e :;e poz em circumstancia de suspender seus des-
contos, admira que depois de se ter reconhecido praticamente que a 
sua organização é tal ou são taes os perigos da falta de auxiliares 
e concurrentes que em tempo calmo esse banco approximou-se a uma 
crise; o nobre Deputado ainda sustenta essa organização como a 
unica que nos póde salvar, em tempos muito menos bonançosos, em 
tempos de verdadeira crise ! -

Senhores, o nobre Deputado não tem, pois, razão, nem quando 
toma o receio das excessivas emissões, como o motivo da sua insis-
t.encia em favor da unidade dos bancos, e nem quando nos apresenta 
exemplos de paiz.es. 

Em outra occasião procurarei mostrar que o nobre Deputado 
ainda em outros pontos equivocou-se (para me servir da sua propria 
expressão) e de maneira que não era de esperar de um espírito tão 
atilado, -de ·uma intelligencia tão vasta, si a tivesse empregado em 
defender melhor cansa. (Muitos -apoiadoo, mu'ito bem, muito 
bem.)" (1) 

o o • o o • o o o O I o o o O I 

O) Sotlza Fnanoo fôra mala <llnro ainda na sessão de ,25 de abril d.e . 18~0. 
Este tqp1'co de seu dlscur,go mostra bem ·em• que conta eJ.loe ·Unha a lntervençlto 
offl'clal: ·•.A:gor·a fique -e.ntendend•o o ·nobre Mln1stro que um palz como o nosso, 
a.co!ltumatdo a preferir o uso das notas ao metal, ficaria satisfeito com -as notss 
dos balncos aquando e1las tl>-esisem o valor fixo que lhes daria a vl€11ancla dos 
a '!S()Clados, actiY::l. ROS l'l('11S lnterf'8,.€'!1 'partl!'ul ares, F'IBCAEB EBTEB MUITO . MRLHORIIIII 
DO QUl!! O 00VJ;lRN10, » 
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. A iniciativa do p1-eclaro Souza F ranco, que dava em terra com 
a reforma Itaborahy, assustou as classes privilegiadas. O Banco 
do Brazil sentiu o perigo e por seu presidente, o proprio I taborahy, 
levantou broquei contra os novos bancos. Em suas representaçõe_s, 
todavia - note-se bem - nunca sustentou ter a seu favor monopolio 
algum 

1
(2) , dizendo apenas "reconhecer que os esforços despendidos 

para restringir sua emissão, · emquanto lt diminuição do papei cn•-
culante não ·dependeu unicamente da contracção de sua emissão e 
do resgate do papel do Governo, a que o banco se obrigou nos termos 
cros ~us estatutos e como clausu:la sinão expressa, ao menos virtual-
mente contida nelles, de ser o papel ·do Governo a unica moeda fidu-
ciaria que concorresse com as suas notas, etc. " · 

Dado o rebate pelos monopolistas, a 15 de junho de 1859, Ton-es 
Homem, então Ministro da Fazenda, apresentou um projecto deter-
minando que fosse da exclusiva· competencia do Legislativo a con-
cessão de licença para a CI-eação de bancos de emissão e estabelecendo 
regras para a existencia, projecto a que as Oommissões reunidas da 
Oamara dos Deputados deram assentimento, com ligeiras modifica-
ções. Reincidiam na apoucada confusão do Conselho de Estado: "A 
faculdade de emittir notas ao portador e ã vista é da competencia do 
J:.eg.islativo, porque esta faculdade irnp01-ta um privilegio, etc ... 
(!!!I)" (Parecer de 22 de junho de 1858.) 

E' opportuno fazer aqui uma interessante observação. Torres 
Homem, que intentava . restringir o credito, permittiu a incorporação 
de associações de credito, cujo capital nominal, no dizer de um· nosso 
contemporaneo, se elevava a qu:asi 400. 000 contos!. . . E combatendo 
antes as idéas de Souza Franco, na sessão de 6 de agosto do anno de 
1857, proclamou incoherentemente a verdadeira doutrina, contraria a 
que elle mesmo preferia: "O juizo e a prudencia, como ia dizendo, 
servem para muitas cousas, menos para fazer o 'impossi?Jel. Nio H..A. 

(-2) .AIUI..s este era o pensar do illustre visoon~e. presidente do ·Banco. Enten-
dia e!le não ser lP.gal entre nóe o mono.nol!o, como "" vê de seu discurso, nM. 
mesma. sei!.São da. lCIIlllara. de que fdla a nota. anterior: a Na J.nglaterra, a C amara 
<'aoe me~hor 'do que .cu, as sociedades merca,nlls nê.o .estA.o sujeitas a .r egras al-
gumas, todos :podem assocJar..se, COliDO bem ~ntenderem, ao que lhee convier, ana.-;J 
com ·uma con c'!JçAo essenclrulissima, a qu>e •nll.o te.em ldndo ·atten~o aquelles que 
proclamam entre nóe o -syatema 'tnglez, e vem a ser que ca.<iq. um doo socios é 
soUdario, e lndefinida.mente respo-nsavel ·por qualquer divida. que seja contra.hida 
'Pela 5ocleda.de d.e que faz part~. e isto embora. não tenha lnfluen'<:ia na dlrecc;:ão 
da sociedade, •nem direito sinão a lucros corre.spondentes ~ s-u-a ent-rada. Si a 
mesma causa se 'Pretr.nda entre nóS, E' JSSO PERMITTIDO A TODO MUN•DO; A LEGI-S-
LAOÃO, NEM DECRETO .ALOUM DO GOVERNO O INHJBE A NINGtn!l!-11 comtanto que sejam 
os ·5ecioe t<>d.os rE>eiponroveis sól!dariamemte ;pelos ma.J.es que fizerem, pelas l:livl-
rlas que taee sociedades contra.hirem .para com o ·publioo: porém dar-se a todo 0 
mundo, sem prévia -autorização do poder eompetente, faculdade de organizar 
sociedades 'ba·ncaes que !Iludam o ,publico, emlttam muitos milhares de contos 
de réis, e no fim digam a seus CTedores - nAo oom(}S responsaveis sinão até a 
impor tancla. c1Cis lfu·ndoo com .que entrAmos - Isto n·ão se tolera. em parte nenhuma, 
neen IIIOB Estadoll Unidos, que é ·<> :paiz onde os bancos ee organium eom mais 
fa.clllclade . ., 
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PRUDENCL\ QUE POSSA FORÇAR A CffiCULAÇÃO A RECEBE& MAit> NOTAS DO 
QUE PÓDE suPPORTA.R,· e então a coexistencia dos novos -estabelecimen-
tos de emissão com os antigos não terá logar sinão por uma trans· 
formação violenta ... " 

Pena é que uma inteuupção mudasse a ordem do discurso do 
financeiro e não saibamos do final do seu pensamento a respeito. 
E' tamanha, todavia, a força da verdade que irrompeu evidente nos 

, l~tbios dos que intentavam sophismal-a! 
Dado, porém, o impulso retrogrado, tinha elle de seguir a persis-

tencia do movimento iniciado, até que um . outro o mudasse de rumo 
oú o fizesse estacar. Torres Homem não se limitou a avocar para o 
Legislativo a alludida competencia; ousou porpôr que se violasse a 
fé dos contractos; obrigando-se os bancos a pagarem em ouro as notas, 
g ·que se lhes restringisse a emissão . 

Sahiu·se á frente, em luminoso parecer em separado, :Manoel 
Pinto de Souza Dantas. "Pretende-se, escrevia elle,_ que o excesso 
de emissões dos bancos dá logar hoje á depreciação do papel-moeda 
do Estado; mas, para provar-se a inexactidão dessa apreciação, bas· 
tará considerar-se que a somma do meio circulante que servia ao 
movimento commercial de 1853, quando o termo. - papel - da rela-
ção se achava acima do ouro, conforme o padrão de 1846, era muito 
menor do que a somma do meio circulante qu-e serve ao movimento 
commercial actual, aliás muito mais avultado do que aquelle. Era 
o nosso movimento commercial de importação e exportação, no exer· 
cicio de 1853 a 1854, de 162. 000 :000$, ao qual servia uma somma 
de 81.000 :000$, como meio circulante; e era o mesmo movimento 
no exercício de 1857 a 1858, de 226.000:000$, ao qual devia servir 
11 sm:::na de 113.000 :000$, como meio circulante, para guardar rela-
ção com a circulação de 185-3 a 1854 {162 :81::226 :113). 

Ora, tendo-nos dito o Sr. Ministro da Fazenda, em seu relato-
rio, que a circulação actual é de 90. 000 :000$, segue-se que ella está 
muito aqu:em da quantidade que o movimento actual exigia, em rela· 
ção ·ao exercício de 1853 a 1854, quando o papel moeda estava superior 
ao ouro, n.:>s. termos da lei de 1846; do que ainda se deduz, como 
corollario, que em outras causas, que não na superabundancia do 
instrumento circulatorio, se deve procurar a razão da depreciação 
actual do papel-moeda. 

A razão da ligeira perturba,ção da relação da lei de 1846 está 
no desequilíbrio de nossa exportação e importação de maia de um 
anno, hoje accumuladas e aggravadas já pela crise de 1857, cuja 
acção ainda agora. actua com força sobre nossa economia social já 
pela concurrencia do proprio Gove.rno na compra dos saques, ~on· 
currencia que nestes ultimas annos tem sido de subida importancia; 
e si essas causas adquirirem mais intensidade então, tambem os 
obstaculos legítimos ordinnrios e imperiosos que' os bancos ·de fundo 
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metallico costumam oppôr, são inteiramente inefficazes. As restric-
ções exageradas nas emissões e a elevação da taxa dos juros não 
podem conter a torrente de exportação dos metaes preciosos, sinão 
depois de profundos abalos de todas as fortunas e da ruína dos prin-
cipaes productos da exportação elo paiz. 

E, poi!s, a santidade das leis, a fé dos contracrtos, ,a Wignidaàe dos 
poderes publ{tos e 00 Ín.fereSSi9!Y eC01liOOOCOS &o IJ'O!~Z CONDEMNAM O 
PENSAMENTO EXORBITANTE contido no p1'ojecto 8Ub'm.ettido á· mnalyse 
e ao estudo das com•mi-ssões reunfidas. 

P.or todas esta-s considerações e por outras que serão expostas na 
discussão, entendemos que o projecto não deve ser adaptado. · 

Cahindo o miuisterio de que fazia parte Torres Homem, foi 
substituído na Fazenda por Angelo Ferraz. Continuou com este a 
confusão nas idéas. O novo Ministro chegou a preconizar franca-
mente · o monopolio, dizendo em ·~u relato rio á Camara que só a in-
tervenção do Governo podia· dar ordem á errV,issão. 

Assim manifestando-se, exhibia, no ~Jlltanto, a legitima opi-
nião contraria: "Representante da moeda metallica (a moeda" papel), 
oão se deve aspirar, como a respeito dos productos da lavoura e de 
outras industrias, a uma_ quantidoile que modere ou aviUe seu preço; 
ma.s á q'll!e, SOBRE A CONFIAN,ÇA QUE INSPffiAM AS QUALIDADES DE SEU. 
EMISSOR, puder con.ser-var seu valor nominal a p.ar iJo valor do metal 
que representa." 

!Muit() condescendente, de facto, o parlamento odaquelle tempo, 
que sob inspil"ação deste.s estranhos argument()s votou a lei li. 1. 683, 
de 22 de agosto de 1860, fulmina1dora da liberdade constitur.ional, no 
que diz respeito á materia bancaria. Resava seu art. 1°, § 10, que 
"nenhum baneo que não fôr dos actualmente estabelecidos por decreto 
do Poder Executivo, companhia ou sociedade de qualquer natureza, 
commerciante ou individuo de qualquer condição, poderá emittir, sem 
a.utorização d() Poder Legislativo, notas, bilhetes_, vales, papel ou ti-
tulo algum ao portador ou com o nome deste em· branco, sob pena 
de multa~ do quadruplo, etc." ·. · 

Teve assim completa sancç~o legal o arbítrio que se arr()gai' o Go-
verno, usando de falso poder para impedir as emissões particulares. 
O decreto n. 2. 684, de 17 de novembro de 1860, estabelecendo varias 
prescripções sobre a emissão de titulas a•o portador, regulou mais 
precisamente a materia daquelle. 

Deante da despotica (1) i'estricção de sua faculdade émissora, 

(1) Este modo de ver nã.o ê de 'hoje. 'Em sessão de .18 de junho de 1853, 
jll. dizia o Deputado Bandeira de Mello: «De .passagem farei umaOtbservação . 
Não sei si um ·ban<Jo un!.co estA de a<JCOrdo, não digo com a Iettra, com o es-
piuto da Constituição . A Constituição ·não quer o mono-de mll!neira alguma, · 
excepto no c.a·so em que o reclame a moral o ·ua saude p1fulica. Um ·banco, s1 
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que os tolhia e annullava, nenhum dos bancos existentes p6de resis-
t-ir: fundira!lll-.se no Banco do Brazil excepto o Rural, que deixou de 
ser emissor, isto em outubro de 1862. 

Veiu um facto, pouco tempo depois, demonstrar quanto erà vã 
n pretenção do Estado, de dar por si ·ordem á emissão. Em dezem-
bro daquelle mesmo anno, o Banco do Brazil pedia ao Governo au-
gmento da que lhe fôra concedida· e, tardando a liberalidade, trinta 
Llias decorridos, um mez, o dito instituto fiinha, já fóra de s-uas caixas 
mn exoesso de cú·culação illegal que nWnitav.a a 2 . 500 contos - facto 
este que punha em perfeita evidencia o nenhum valor da fiscaliza-
ção official, de que fazem seu cavallo de batalha os inimigos da li-
herdade bancaria. 

O Govern-o, depois de ceder ao pedido, voltou atrás. Veremos_. 
porém, o que foi obrigado a. fazer logo depois . .Sua louca idéa de 
intervir directamente no mereado de credito, que provocara a crise 
commercial anterior, não evitou a de 1864, sobrevinda a qual, foi 
abrigado a conceder ao banco a emissão do triplo e a: suapender o 
troco em ouro das notas bancarias, dando-lhes curso forçado . 

Muito embora taes catastrophes devessem ser attribuidas á ar-
bitraria compressão do meio circulante por parte do "Govern-o, a ce-
gueira- dos homens obstinou-se em ver nellas apenas um natural ef-
feito do.s abusos -d;J credito na vigencia. do regimen bancnrio ante-
cedente, quando é claro que o foi ao contrario pela retracção delle, 
em um período de larga expansão commercial! 

F-osse como fosse, a lição nada lhes aproveitou: o relatorio do 
Ministro da F azenda, historiando a crise em 1865, offerece esta pa· 
nacéa para curar os males da n-ossa enferma circulação: "Para tor-
nar permanente a conversibilidade é necessario impedir que o emis-
sor abuse da faculdade de emittir notas á vista; e isto se não con-
<:egue, emquanto essa faculdade estÍver confiadru a quem precisa de no· 
~:as para effectuar operações de des~nto. Convém, pois, rdormar a 
Jei do banco (o do Brazil) no sentido de separar as repartições de 
emissão e de desconto, toOrna:ndo aquella independente da acção desta." 

Pasmoso é registrar esse papel official que o Governo por si não 
pôde coarctar os abusos de emissão, justamente o que tiverem em 
mira os que jugularam a liberdade bancaria e o armara:m da dieta-
dura eoonomica!. . . No relatorio de 1866 confessa desta fôrma a sua 
jmpotencia!: "A enorme quantidade de notas que o Banco do Brazil 
Jançou em circulação, tendo curso forçado, levaram todo~ os inconve-

nlls reconhecermos que é un!co, nà<l é exactamentt> uma instituição que tem a seu 
favor o exc'lusivo, o mouO)lOllo de 1o~nder os ellfeltos do commerclo? Que quer 
1izer monopol!o? Vender ilÓ o 'banco, fPOÍB, serâ a un!cn instituição para vend~r 
os effeitos do <'Ommere!.o ; e assim é o monopollo de .q-ue s.e p6c1(' dU'Vldar cem rd-
gumn r_azão que esteja no espirito .da •Constitui~:ft.o. » 
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nientes ao e.eu auge. Quando o banco, em representação de 13 de 
· eetembro de 1864, solicitou do Govemo a suspensão do trooo das suas 

notas por ouro, declarou que a suspensão existiria emquanto durassem 
os effeitos da crise. Já são decorridos mais de 19 mezes dessa data 
e o banco não se acha ainda em estado de voltar ao estado normal: 
continúa o curso forçado. de suas notas e mais: ~ a sua emi.Ysã.o tem 
augmenta&o. 

Parece que era dever do banoo empregar todos os esforços para 
tolhei' a sua emissão, reconhecendo os effeitos desastrosos da duração 
da suspensão do troco. 

Infelizmente assim não tem acontecido, niio po·dendo eu ainda.. 
POR FALTA DE INFOiRMAÇÓES tmil-icair a-s causas v.e·rda.dJi.Í1'a6 dJeste facto 
Úwsper.CIJdo, tendo se tornado O banco uma FABRICA DE PAPEL-MOEDA, 
como denominou um distincto economista da França." 

O estabelecimento, desde sua fundação até o anno a que se refere 
() relatorio, s6 se conservou nos limitea da emissão da lei no anuo do 
inicio das operações e no anno de 1868; nos outros 10 os ultrapassa-
ram de muito:- ATE' ALÉM DO QUADRUPJ,O DO FUNDO DISPONIVEL, qu.an-
00 lke era perrnJittido 1:r só até o duplo! 

Durante a crise de 1864, em que teve passageira licença de ele-
val-a ao triplo, fel-a subir a: este algariamo; com um fundo disponí-
vel de 10.299 :000$, sua emissão andou por 43.168 :000$000! 

Assustado com um mal para que não conheaia rernli3dio, entendeu 
o Governo -do Imperio que podia encontrai-o neste expediente: pela 
lei n. 1.349, de 12 de setembro de 1~66, retirou do banco a faculdade 
emissorw e mandou emittir papel-moeda para pagar as notas delle que 
-deviam ser resgata.das. · 

Eterno circulo vicioso! Emis.são. bancaria antes e depois da In-
d.opendencia. Emissão official para resgatal-a. Emissão bancaria1 do 
segundo período para resgatar a emissã~ of'ficial. Emissão official 
ngora pa:ra resgatar a ~missão bancaria! ! ! 

E veremos que o cyclone economico continú·a a fa?..er-nos rodopiar 
perpetuamente neste cerchio dantesco, até o fim do Imperio, até a. 
actualidade republicana I ... 

As Commissões da Cama:ra, . ao darem parecer sobre aquella ci-
tada lei, um espírito independente se dispoz a fazer a defeea da boa 
Joutrina. Eis o que disse, em um voto em separado. o illustre 
Tavares Bastos: "Eu não sou, Sr. Presidente, suspeito de sympathias 
por nenhuma empreza privilegiada . . Pertenço á escola do free trade,· 
ri se tr·atasse de legislar de novo, a minha opinião não seria duvidosa; 
quizera bancos livres, os pequenos bancos, os bancos provinciaes, 
de preferenciw a um grande banco privilegiado e exclusivo; quizera 
:1 liberdade bancaria antes de tudo." A voz, porém, do talctJtoso ala-
goano não teve éco: o Imperio achou-se bem com o cancro que lhe 
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roia occultamente as entranhas. . . Ha anomalias destas: organismos 
que se habituam com o mal que os ha dé matar e que não toleram o 
mínimo ensaio de cura; nad·a ha que · possa: arredar delles o fatal 
destino! 

Já nos ultimes dias do regimen é que se tentou voltar á emiasão 
particular. Em 1888, a lei n. 13. 403, de 24 de novembro, permittiu 
ás companhias anonymas fazerem operações bancarias, emittindo bi-
~hetes ao portador e á vista, sobre v11lor igual ao depostto dt> apolices 
e sobre o triplo da base metallica: - continuava em prestigio esse 
errad~ preconceito da imposição de um lastro, que a experiencia ti-
nha mostrado ser uma garantia de bem pouco effeito pr•atico! ... 

Si examinarmos agora1 a rapida histeria esboçada no presente 
tra.balho, verificamos que o governo imperial até certo período res-
peitou a lei, dispondo sobre emissões bancarias de accôrdo com essa 
faculdade de 11 promover o bem geral da Nação" que o autorizava a 
regular, como melhor conviesse, este import·ante negocio, dentro das 
limitações constitucionaes. Depois excedeu-se e começou a reagir 
atrevidamente contra a liberdade commercial. 

Esta situação em que nos encontrou a Reimblica. 
Poder discricionario, entendeu o· Governo Provisoi-io que tudo 

lhe era licito, a.té, mesmo transformar a,s leis naturaes que regem estes 
phenomenos, e, em vez de .·omper com a dictadura economica ·exis-
tente sob o Imperio, aggra.vou-·at. 

Por acto de 17 de j-aneiro de 1890 (lei n. 165), reorganizou 
o systema de emissão, conferindo a tres bancos o privilegio · exclusivo 
de emittirem cada qual respectivamente na zona do paiz que lhe era 
destinada, e daiDdo curso forçado ás notas desses estabelecimentos. 

A 29 do mesmo mez eram approvados os estatutos do Banco dos 
Estados Unidos do Brazil, que vinha operar de conf·ormidade com 
a nova reforma. Pelo decreto n. 253, de 8 de março seguinte, a emis-
r,ão.·do referido instituto foi fixadlu em 50.000:000$, 11 podendo o Go-
verno alargai-a (art. 2°)_ desde que a,s necessidmles da circu.ltção o 
)'eclama~em." 

Era o diluvio do papel ba.ncario que ia começar! 
O que foi ·a phase do delírio das grandezas abertas pelo famoso 

decreto de 17 de janeiro, não é preciso rememoral-o aqui. Algum Ta-
cito do futuro porá bem a nú o que presenciamos na escandalosa or-
gia que combaliu profundamente nosso desventu~ado Brazil. 

Assignalemos, entretanto, que o Ministro autor da reforma es-
tava tão incerto quanto aos remedios financeiros que a situação exi-

. gia, que em janeiro, repa:rtindo a emissão entre varias casas, fixava 
os limites della; dous mezes depois facultava uma emissão illimitada, 
n juizo· elo Governo- Em dezembr.o (decreto n- 1.154, de 1890), cir-
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cumscrevia a. emissão a um s6 banco, para o qual a mesma lei prepa-
rava rebsoluto mon{)polio! ... 

Decretada, porém, a Constituição, tudo tinha de mudar: o poder 
publico não podia mais emittir, nem privilegiar a emissão de parti-
.mlares. O que a situação constitucional impunha er.a, uma serie de 
1;.edidas conducentes á suppressão do curso forçado da emissão banca~ 
ria e do Estado, abolindo-se para 'sempre os privilegias exiSt('ntes. 

Sem embargo do que a lei e a boa theoria mandavam, o <lecreto 
n. 1.16'7, d~ 1'7 de dezembro de 1892, realizou <le modo completo a 
aspiração retrograda, que entranhava o antes citado acto legislativo 
n. 1.154 : a unidade de' emissão foi por elle um facto . 

Afinal o decreto n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, para 
pôr em pratica essa unidade bancaria instituída no decreto de '7 de 
dezembro anterior, extinguiu a faculdade emissora do Banco da Re-
publica dos Estados Uni<los do Brazil e de outros, e autorizou o 
Governo a entrar em accôrdo com esses estabelecimentos, de fórma a 
indemnizal-os, passando a responsabilidade das notas existentes ao 
novo Banco <la Republica do Brazil com garantia definitivru do The-
l!ouro N acionai, ~ banco este com que se firmou accôrdo para o res-
gate do papel-moeda do Estado. 

Dissemos que após ru promulgação do estatuto de 24 de fevereiro 
o Governo não podia mais emittir, nem Rrivilegiar a emissão par-
ticular. Este ponto é cardeal no systema; são opportunas as seguintes 
explanações. 

Já anteriormente fizemos notar que ha entre a Constituição mo-
na,rchica e a republica:na esta importante differença: R' primeira é de 
poderes até certo ponto illip:litados, a segunda os tem maia restrictos 
e o campo de ~cção em que se m<>vem é mais bem demarcado; mais 
precisos os lin<les de suas varia,s attribuições. 

Ora, nem entre as que couberam ao ramo legislativo do poder 
publico (art. 34, ns. 1 a 34), nem eJ:!.tre as do ramo executiv-o . (ar-
tigo 48, ns. 1 a 16), vemos uma s6 que autorize um ou outro a emittir 
papel-moeda, ou que os autorize a conceder, a quem quer que sej-a, 
licençru para fazel-o. 

E' verdade que nas outras quatl·o attri.buições ainda conferidas 
ao Legislativo pelo art. 35, em o n. 2, se decla1·a que lhe . é Í·acul-
tado :. "Animar no paiz o <lesenvolvimento, das lettras, artes e scien-
cias, bem como a immigração, a agricultura, a indtu..stria e o wmmer-
cio, sem privilegias que tolham a acção ,dos governos locaes", e nisto se 
fundaram alguns, talvez, para entender que o Congresso póde, nessa 
obra de fomento, liberalizar a particulares de sua escolha, como já 
ee fez na Republica, a faculdade de emittir papel, ou fazer as emis-
f!Õés por SI, com esse int.uit.o protector. 

Fn~zer emissões por via de banco ou bancos do E stado, não julga-
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mos que haja alguem ousando sustentar seriameut.e qne o possa, de· 
ante do que a üonstituição àec1ara no art. 33, n. 8 : · 

"Crear bancos de emissão, legislar sohre ella, e trlibtdal-a". 
A União vae tributar sua propria emissão? - _Impossível. 
Logo, positivamente, o legislador refere-se á emi-ssão particular. 
Liquidado este ponto, vejamos outro. Póde o Congresso commet· 

ter a funcção emisson a certas pessoas, baseado no dito art. 35, n. 2? 
-- Sim, póde; desde que o n. 8 do art. 34 lhe permitte "crea.r bancos 
de emissão, etc.'', nada o inhibe de conceéLel' autoriza~~ão para fun-
dai-os, a um ou mais indivíduos, comtanto que seja sem privil;3gios, 
I{Ual é patente do espírito geral da lei organica. 

E' preciso que se note : esta restricção ahi assignalada em gry-
pho, não é só inferencia: acha·se regillada categoricamente pelo ar-
tigo 179, § 24, da Carta de 25 de março, combinado com o 
§ 16, cuja doutrina liberal apenas foi limitada, pela ·carta de 24 de 
fevereiro, no que respeita á prof~ssão banca:ria (art . 7°, § 1, n. 1, 
c art. 34-, n. 8)1 isto é, á União_ coube o direito de regular as condi-
ções, sem estabelecer monopolios, mas, determinado este ponto, isto é, 
1uaes essas condições, cessa -a, intervenção legal do C(}ngresso e cahe 
'i profissão'bancaria no regi~en commum a todas ellas (art. 62, § 24). 

A lei tem sido sophismadn. desde o Imperio, quanto ás profissões 
liberaes; quanto ás outras, qual a bancaria, só o foi em curto período 
do a.ntigo systema político: muito menoo o póde ser h(}je, deante do 
J.rt. 72, § 24 da Constituição republicana. · 

Este clarissimo dispositivo só póde ser assim entendido: estabe-
lece terminantemente a mais plena liberda-de de profissões, com a 
unica restricção que ora 5e dis<-'Ute. Havendo legislado o Congresso 
~obre aa condições, a seu ver indispensaveis, par·a que se possam fun-
dar bancos de emissão, e sobre os tributos que porventura deva est111 
pagar; attendidas estas condições e satisfeitos esses tributos, ficam 
livres quanto ao mais os profissionaes que se dediquem a este genero 
de industria, podendo o corpo legislativo outorizar a creação de tod:;s 
, a bancos que lhe forem requeridos. 

Nunca, em caso algum, porém, lhe será licito conferir a faculdade 
~missora ao Governo e muito menos admittir que estabeleça .o curso 
forçado ~ suas notas, o que é. uma imperdoavel falta á boa fé dos 
contraetos, uma verdadeira bancarota, sendo, pois, muito e muito il-
iicito o papel ahi corrente no paiz. · . 

Si o art. 84- da lei fu:t;1damental "afiança o pagamento da divída", 
<·orno admittir, pois, exista uma que se não pague, como succede com 
a que é representada por papel inconvertivel W 

"Les mots géne et liberté, dizia Mirabeau, ne sont synonimes 
dana aucune langue. Ce n'est point a1pres avoir aboli des priviléges, 
que Ja loi pourrait créer des priviléges." 
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Esta interpretação já não é de agora. Em pleno regimen impe-
rial, eis como se pronunciava Bernardo Pereira de Vasconcellos: "E' 
robre a industria que muito convém orientar ai opinião publica. Crê-se 
muito geralmente que a industria não póde prosperar ·sem o favor e 
protecção do Governo, reclamam-se, pois, providencias, não só parn 
regular o andamento de tal ramo de industria, mas tambem para que 
seja preferid'O a tal outro como menos profícuo. Este erro tem sua. 
origem no procedimento desacertado dos goverrws absolutos; estes, al-
mejando por toda a parte ostentar sua1 autoridade, não só a emprega-
ram em damno dos povos naquillo para que estavam autorizados, 
como a estenderam' além dos seus limites, exel'Ccndo-a em ca.sos em 
que della não havia necessidade. 

Os GOVERNOS NÃO TEEM AUTORIDADE PARA SE INGERIREM ACTIVA E 
OIRECTAMENTE EM NEGOCIOS DE INDUSTRIAS; esta não precisa de outra 
direcção que a do in:teresse particular, sempre mais inklligente, 1IUVis 
activo e vigilante que a autoridade. Quando ha liberdade, a producção 
f sempre a mais interessante á nação; as exigencias dos compradores 
a determinam. 0 DE QUE OS POVOS PRECISAM É DE QL'E SE LHES GUARDEM 

AS GARANTIAS CONSTITUCION AES; que a,s ai1btor~'i!Jades OS não ·vexem, que 
os nl:io eipolriem, que se não lhes ar:ra:nqwera oo seus filhos para com 
e~Ves ~e fazerem ~onginqtuM gu&rras: ISTO E SO.' ISTO RECLAMA A IN-
DUSTRIA. 

A Camara dos Srs. Deputados, sempre fiel aos seus deveres, eu· 
!endeu que o maior serviço que podia prestar ao Brazil era o de abolir 
a maior parte das leis regulamentares da industria, e é de que ella não 
re desviou. Eis aqui tendes, senhores, em resumo, as leis que se fizeram 
nessas primeiras sessões . 

• • • • • •• . .... • o •••• o ••• o ••• • • ••••••• • •••••••••• • ••••••••••• o. 

Renasce hoje a idéa d€ favorecer a industria. com exuberantes 
privilegies, po9to que tantas vezes tenha sido combatida nesta Casa 
e tantas vezC'B repellida; é força repetir argumentos já mais de uma 
vez enunciados. 

. . 
• • • • • •• .. .... • • • • • • o •••••••• • •• • • • 4 • •• 4 • • •• • ••• 4 ••• •• • •• • •••• 

Nem é preciso que a lei indique a producção mais lucrativa; 
nadp. de ·direcção do Governo. O interesse particular é muito activo 
e intelligente; elle dirige os capitae.s para os empregos mais lucrati-
vos: A SUPPOSIÇÃO CONTRARIA ASSENTA NESSA FALSA OPINIÃO DE QUE so' 
O GOVERNO ENTENDE BEM O QUE É UTII. AO CIDADÃO E AO ESTADO. 0 Go-
verno é sempre m:ai:s ignoran:te q?it3 a mOASsa geral 'da Nação , e NUNCA 
SE INGERIU NA DIRECÇAO DA INDUBTRIA, QL'E A NÃO ANNIQl'JLLASSE OU 
PELO J.fENOS A ACABRUNH..I.SSE: rl' historia O atteata, 



-308-

••••••• • • 4 • ••• • ••• • ••• • • • ••••• •• • •• •• • •• • • •• ••• • ••••••• • •••• 

FAVOR E OPPll.ESl!ÁO SIGNIFiCAM O MESMO EM 1\fA'fERIA DE INDUSTRIA,· 
u qtt.e é i'll.dJi~peiJ.SO/I.>el é g·uardar-se o mxii.s rel~~g:j-oso r·espeito á pr·op'l'ie-
dhde e libe1'dr:tde do cidadêio brazlleir·o . As artes, o commercio e n 
agricultura não pedem ao Governo 8inão o qtLe lJ ~o genes pediu a Ale-
rcandr·e: - ~TmA-TE no MEu soLo; elles dizem em voz alt!l: - NÃo 
'l'EMOS NECESSIDADE DE FAVOR: O i/le que precisa.nws é J.e LIBERDADE E 
~EGUR~.A." (1) 

Este fiel interp-rete, estabelecendo a theoria legal, patenteou 
igualmente a que é mais de accôrdo com os dados actuaes da sciencia. 

De facto, diz a Constituição que tt pl'Opriedade é inviolavel. Ora~ 
esta não .é tão sómente a moeda, por certo, ou os bens propriamente 
rnateriaes; é tambem o credito. 

Como admittir que o restrinjam, qull'ndo a carta de 25 de março 
éliz que a UNICA EXCEPÇÃO ao direito .de propriedade é a marcada do 
art. 179, § 22 ª 

Ora, o titulo ao po1•tador usado nas emissões de moeda-papel 
11ada mais é qu~ uma pura cessão de credito. · 

Como observa1 Horn, um banco emittindo bilhetes que empresta, 
digamos, a um cult.ivador, facilita-lhe a acquisição dos objectos de 
que elle tem necessidade, sem nenhuma creação. de capital; poderia 
prestar-lhe o mesmo serviço, fazendo--se seu intermediaria responsa-
vel junto ·dos fornecedores; fazendo-se seu dtwrdir·e, como diz m te-
cbnica franceza. A emissão dos bilhetes dá para essas operações um 
meio mais commodo, mais pratico, mas cujo resultado é o mesmo, no 
que coneerne ao capital. 

Quando o banco entrega: uma nota de sua carteira a um parti-
i:'ular, que succede? - Apenas assegura deante do 'productor ou com· 
merciante a compl'a ou acquisição feita pelo portador, até a impor-
tancia da nota~ Si a garantia é acceita, isto é, si a nota é recebida, 
n adenntnmento em productos ou mercancias é feito: sinão, ce1tamente 
nã.o. Impor agora o0 ·Estado que á força se tenha essa confiança, 6 
qne nos pan·ece um dislate economico, uma tyrannia insupportavel. 

E scriptores imbuídos de irracional metaphysica, confundem essa 
opera.ção com o direito regalista de bater moeda, e recusam-lhe o 
o:imples caracter que ahi lhe reconhecemos. 

( 1) .Sobre a i-ntervencão do Estado, na questão do credito, assim · manifes-
tava-se o D~utado Bandelr>L dp !Mello, na sessão de '16 de junho de 185:3: 

· «Todaa as ·vezi'S que o Governo intervem, por qunlque1· -modo que seja, em 
nE.g·oclos ba-ncaes , o .publico, que t ém um instlncto •l!lulto p·ersplca.z dos seú~ 
intHesses, conhece logo que esta intervençã o não tem si·não p o-r motivo a ne-
,·es~!dade de cre.ar um credito que não exl-st<J, um credito . ·artificial, e, como 
tal, precnr!o e tncompnUvel com a verdadeira confiança que neC<'»snrinm~nte tem 
,or :JJa..qe R maJs oplen:1 Uberé!Rd~; . » 
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"Même avec la circulation la plus active, et la mienx établie 
diz François, le billet au porteur remplace la monnaie, mais n~ 
ronstitue pas la monnaie elle-même. En ne considérant qu'une cir-
culation normale, c'est la confiamce dans un remboursement assuré, 
à quelque moment que le désire le porteur, qui en assure la circula-
tion, qui fait accepter le billet au portem·, comme constituant un 
paiem{mt véritable. Mais c'est toujours une forme de crédit, une pro-
messe de paiement à volonté, et si la remise d'un billet au porteur li-
lere un débiteur, c'est par une novation a1cceptée par le créancier qui 
eonsent à prendre la garantie -du billet en remplacement de celle que 
lui présentait son débiteur primitif. Et quelles que soient les trans-
missions successives, les compensations opérées par un billet quelcou-

que, c'est son remboursement seul, sa conversion en especes ordinai-
res, qui constituera réellement l'opération définitive. Le fait que des 
hillets de. ce genre ont cours légal, et ne peuvent ainsi être refusés dans 
nn paâement, n'introduit aucun changement dans ce que vient d'être 
dit, car on ne saurait, sans violer les príncipes, les plus élémentaires 
de la propriété, admettre qu'une delibération de dette puisse être ef-
fectuée ·sans que, directement ou indirectement, celui reçoit une sem-
blable libération puisse recouvrer le même montal}t que lui_ était du." 

A moeda-papel nada mais é que um titulo aiO portador, e este, 
como dissemos e bem assignala W ahl, nada mais é que uma. cessão de 
cJ•edito. 

"Une observátion, escreveu elle, que nous pouvons faire immé-
<Jiatement et dont chaque page de cette premiére partie sera la con-
firmation, est que l'histoire ~u titre au porteur peut être regardée 
comme un cliàpitre de l'histoire des cession~ de créance. Les légis-
Iations primitives, considérant les créances comme un lien tout per-
sonnel, en admettant l'incessibilité. A' mesure que le développement 
du commerce fait apparaitre les inconvénients de cette regle, on ar-
rive par des. décours sucoossifs et des modifications plus ou moins 
dissimulées, á l'tllbroger. Tantôt le tire au porteur est le procedé em-
ployé dans ce but même, tantôt il n'est qu'un perfectionnement de la 
ce..'lSion de créances; dana les deux cas, il ne nait pas immédiatement 
avec se·s caracteres actuels. Au début, le porteur du titre doit jus-
J·lfier de la regularité de son droit; plus tard, cette obligation dis-
parnit; enfin, le nom du créancier principal, de celui auquel le titre 
a éte primitivement livré, cesse lui-même d'être indique. Partout, la 
pratique , prooêde lentement, par des progrés tellement impercepti-
bles, qu'il est impossible d'en saisir le moment précis. Á ce point de 
vue, l'histoire du tire aú porteur dans le monde civilisé présente un 
3pectacle des plus instructifs, et · que n'offre· au même degrê, selon 
nous, aucun autre étude historique .. (T·r.aité théorique st p1-atiq.u-e de. 
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titres a:u. po1lt'e·m· français et étram.ger.s, 1801. Ouvrage cou1·onnée par 
la Faculté de Droit de Paris, prix Rossi. Tome, pag. 13). 

Querem os legisladores empíricos evitar todo o risco de tal jogo 
de credito, mas é obra impossível. 

Este aperfeiçoamento, em o qual o tit.ulo perde em segm·ança 
o que gamhn em aptidão circulatoria, é uma iuevitavel consequencin 
da ordem natural a que estão sujeitos estes phenomenos: nada se faz 
sem despeza, ·e esta, no caso é a segurança do documento. 

E' noção comesinha da mecanica. que nos fnllecem meios de 
creHil' forças, tão sómente nos sendo dado augmentar a energia· ·de al-
gumas, E.cmpre á custa de alguma cousa. Do .mesmo modo a ' sciencia 
wcial, traçando os limites da acção do homem no campo da economia 
politica, ensina que o desenvolvimento do credito nos não veiu facili -
tar a creação de capitaes e sim unicamente habilitar-nos com um re-
~urso prodigioso de. multiplica-r-lhe o. vigor, tambem á custa de um cer-
1 o sa_crificio nos·so, isto é, de uma certa despeza, a qual, no curso dos 
neg10cios ora estudados1 importa em menor garantia de titulo ou au-
gniento de risco. 

Tudo o que se ganha em p_otencia perde~se .em velocidade, e, re-
riprocamente, tudo o que se ganha em velocidade perde-se em potencia. 

Não ha fugir. Todas as combinações arbitrarias da ~metaphysiea 
financeira! esbarram deante dessa lei natural. Intervenha o Estado 
romo quizer, não muda a força das cousas. 

Si se impõe a um titulo que traga o nome do saccador e do en-
dossante, é mistér, para correr, que novo endosso ou endossos lhe faci-
l:tem o curso; e si, aMm diBso, um prazo fixo dentro do qual se o pa-
gue é assignalado, não ha duvida que o papel tem assim maior po-
tencia assecuratoria, mRs sua circulação é difficilima., e, como . tal, 
,c.eu gyro é. logo retrogradudo para a caixa emissora. Si se diilpensar o 
nome desse ou desse.s fiadores, o papel se transforma ém titulo ao por-
tador, circula com outra facilidade, torna-se, porém, menos seguro, 
porque naquella hypothese a responsabilidade da caixa matriz era re· 
força.da pela do endossante ou endossantes. Si ainda se eliminar o 
prazo, o titulo póde circular indeterminadamente, emquanto a dita 
r.ai.xa emissora gose de credito : - o documento ganhou o maximo 
de velocidade, á custa de parte das responsabilidades que tinha. atrás 
de si e da determinação do termo da divida que elle representa, isto é, 
do prazo de sua realização. . 

Mas - cousa interessante e apparentemente paradoxal - o bi-
lhete, quando attinge a esse alto gráo de mobilidade, é que mais ef-
ficaz se torna : não só o mais energico e potente motor da circulação, 
eomo tambem a mais forte garantia da estabilidade do credito, pois 
:1 auseucia de _um prREO dando ao titulo a aptidão de realizar~. 
jmmediatamente, p6de seu portador, de um instante a. outro~ transfor-
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mar aquelle . maximo de velocidade ou •a.ptidão circula to ria em ma-
.rimo de potencia assecuratoria, apresentando-o immedia.tamente a tro-
co por valores effectivos ou moe<Jias. 

Fica assim provado scientificamente que .só a liberdade offerece 
uma solida garantia e que é inane a intervenção governamental. Esta 
assegura certa efficacia apenas no acto de effectuar-se o cumprimento 
da promessa inserida no titulo, com a punição !fo que se negue a ef-
fectual-a. Para isto, porém, não é preciso legislação excepcional, nem 
expedientes tyramn.icos: tudQ se resolve pela doutrina commum em 
vigor; feitas ligeiras alterações. 

O que comprova esta rapida, demonstração, os factos · confirmam 
de todo em todo. • 

Resumem os timoratos o perigo da liberdade nos abusos emis-
sorios e elles remedeiam o mal com estas duas panacéas : 

a) obrigando a garantir a emissão, com um encaixe; 
b) permittindo a emissão só a determinados individuas ou em-

prezas. . 
Para patentear o que vale a primeira basta inquirir: quem garan-

te a correlação entre o encaixe e a circulação~ Naturalmente, um 
fiscal. E si esse vender-se ao banco~ 

Não se comprehende a fragilidade de um systema que repousa 
em base tão fallivel! . . . 

Nem todos se vend~m, dir-<se-ha. E' verdade; mas não affirma-
mos que todos se vendam; um só que o faça, póde comprometter os 
mais vastos interesses. 

Depois, não é preciso, para corroborar a nossa argumentação, 
que o commissario ·do Governo seja venal. Si fôr desidioso ~ Si fôr 
tolerante? Si fôr tímido? Não nos consta que se haja vendido o fiscal 
do Banco do Brazil, em 1862, e a emissão chegou ã somma duas vezes 
maior do que podia ser. . . · 

Aqui estã um facto citado nos Annaes da. Camara, em sessão de 
26 de . abril de 1850, para mostrar que, de facto, a vigilancia official 
nenhum abuso impede : 

O Sr, Oliverüra - Li na obra de Gandillo que em 1828, em Bos-
ton, tinha,·se estabelecido um banco, com o capital de 100. 000 dollars. 
Conforme as condições do estabelecimento deste banco, os accionistas 
deviam depositar a metade do capital; commissarios do governo de-
viam ir verificar a existencia desse capital em metal, e os directores 
deviam jurar que o c~pital tinha sido depositado pelos accionistas, por 
conta das suas acções: fez-se tudo isto, os commissarios verificaram 
a existencia da somma exigida, os directores do banco prestaram o 
juramento, mas no dia seguinte, não havia a. mais pequena quantia 
nos cofres do banco! .•• 
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O Sr. S()'IJ,za Fronco - Isto é, as entradas eram fictícias, 
O Sr. Oliveira - E' verdade; consistiam em dinheiro tomado 

Emprestado na vespera. Ora, pergunto eu, não se podem dar estes fa-
. ctos no nosso paiz ~" 

Mas · a questão quer ser encarada por este outro aspecto; que se 
entende garantir com o encaixe .obrigatorio? Não ha de elle manter-se 
igual á circulação, pois que nenhum est-ahele.cimento vae. ·consumir di-
nheiro na. impress~o de notas, quando póde girar com a propria quan-
tia destinada a deposito. . . Pela facilidade de transporte~ Então usa-
ria do cheque; dispensava o bilhete. 

Será a emissão correspon-dente ao triplo do deposito, como é de 
m:oda em nosso tempo? Temos o celebre mysterio da Trindade: um 
póde equivaler a tres ? Püis isto é mistér que seja, em caso de corrida 
ao instituto bancario, sob pena de fallir ... 

Como já ningue~ confia em taes milagres, é preciso contar uni-
camente · com o que o deposito garante, isto é, um terço do papel cir-
culante. E os outros dous terçosª Responde-se que, ao menos, neste 
systeina· garante-se um terço, pela permanencia. de lastro de identico 
valor, ao pa-Sso que no regimen da,' lib~rdade bancaria póde nada sal-
var-se, verificado o desastre, por não haver obrigação legal da exis-
tencia de nenhum. · 

Ao contrario! Como o publico não é induzido pelo Estado a -des-
r.aillSar na solva!bilidade do banco, cBida indiv~duo detem o menos 
possível em suas mãos os bilhetes que delle recebe, o que produz um 
continuo vae-vem da caiXa aos portadores de notas e destes á caixa: 
fluxo e refluxo sempre com a mesma amplitude e que se contrabalan-
çam, mantendo um nível médio normal correspondente, entre a cir-
culação e o encaixe. 

Demai&; havendo liberdade, estabelece-se a concurrencia e, 
portanto, varios bancos: uns fiscalizam os outros, ao recambiarem 
diariamente as notas de suas respectivas emissõe_s. Comprehende-se 
que, ao menor excesso dellas, -as notas enviadas a troco por um banco 
rival, não sendo convertidas por falta de numeração, o rebate é logo 
Jado a . tempo de se impedir que a emissão irregular continue, se abrin-
do fallencia ao banco que incidir . . . 

A li~rdade, repetimos, é o remedio e é o que noo facultvu o le-
gislador. 

E que o não fosse!. . . E' ella inevitavel: a lei não a pód~ tolher · 
de todo, e, si a embaraça, por um lado, move-se invencível por outro. 
Vejamos si não é isto assim. 

Diz o Codigo Commercial, art. 354, n. VI, i!nrfine: "Si uma 
letra de cambio tiver nomes suppostos de pessoas ou de logares onde 

· i po:r ~uem deva ser paga, só valerá com.o s~ples credito, ete." Ora, 
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3maginemos, cousa. muito possível, que uma casa poderosa, de cre-
dito firmado, emitta letraa dessas á vista. 

Pois esta facilidade que lhe não veda o codigo, offerece garant ia 
muito inferior á que assegura uma livre emissão, com a decorrente 
res:e.onsabilidade, já se sabe, conforme propom~s; systema de que 
desarrazoadamente si arreceiam alguns. · 

Imaginemos ainda que nas ·letras não figurem "nomes suppostos 
de pessoas e logares", que em tudo estejam ellas de accôrdo com os 
preceitos communs. São desconta.dos, geralmente, mediante endosso; 
m&s, si fôr a. firma de tal ordem que -dispense essa· fiança? · 

Não estará ahi circulando assim legalmente uma ve.rdadeira emis- · 
são de bilhetes ao portador, aliás sem as cautelas do regimen que pre-
ronizamos? · 
, Tracemos outra hypothese. Si a forte e bem reputada casa, de 

que ha pouco se fallou mandasse ao interior varios representantes, 
cada um delles com algumas centenas de contos em papel de sua 
emissão, á compra de café, gritariam nossos assustadiços theoristas: 
Aqui 'd'EZ-Rey! clamando contra os possíveis abusos de semelhante 
meio de credito. Agora, si a mesma casa envia, uma nuvem de cai-
zeiros comprar a credito, não algumas centenas, mas milhares de con-
tos de réis, daquelle produ~to, a o-peração é a mesma, só faltando para 
ser identica uma á outra que o credito na segunda seja representado 
por algumas notas ou papeis estampados:-no en_tretanto ninguem re-
clama, todos acham que se trata da cousa mais natural do mundo 
- seria taxado do mais despropositado Aos despotas o que intentasse 
impedir o negocio, difíicultal-o ou regulamentai--o. No entretanto, a 
:verda.de é que, si a casa póde faltar aos co_mpromissos constantes dos 
bilhetes, póde igualmente faltar a.os que assumiu Ii.O outro caso da 
hypothese que figuramos, dando os mesmos prejuízos, pois a garantia 
é a mesma, neste ou naquelle . 

' Mas (allega-se), a · nota ent~a. em circulação: e virá a ·lesar, não. 
ao que se arriscou, acceitando·a do negociante ·a .quem vendera seu 
café, e sim ao incauto, a cuj.as mãos passar -em outra transacção qual-' 
quer. Isso· pouco importa; a situação do bilhete continúa a ser o que 
era dantes: si o novo portador acceita-o, é de certo porque confia na 
firma emissora, a qual, por essa tradição do titulo de seu debito, não 
o vê tqrnar-se mais precario, ·nem menos exigível. do que o fôra até 
ahi: deve o mesmo que devia. . 

Insist_imos, porém, nesta questão do lastro. 
P.or que preferir um terço e não um quarto ou a metade, como 

discorre Coquelin? 
Porque, se diz, a experiencia tem indicado ser bastante um en-

caixe dessa o~dem. 
Nada mais arbitraria do que essa determinação. Muitos casos 
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ha ein que o banco longe estará de precisa.r em caixa de tamanha parte 
de seu capital. . . Isto varia conforme o paiz, habitos publicos, época, 
natureza das transacções, do meio em que opera o instituto. 

Circumstancias conhecemos em que um diminuto encaixe fôra 
superfluo, outras em que elle deve representar a totalidade da emis-
são. Veja-se tão sómente as de um banco situado em praça que faz 
suas maiores transacções com outra, onde circulam tambem seus 
pilhetes: o lastro póde, digamos, ser ahi correspondente a um terço 
do papel emittido. Mas ... e si aquella primeira praça se tranaforrila, 
passa a negociar principalmente com outra que não admitte taea 
títulos; uma praça estrangeira 1 ---:--- ~ados a troco por metal, o 
.banco precisa ter encaixe quasi equivalente ao montante das notas 
na época de maior liquidaÇão dos varios negocios. 

Depois. . . Feito o· deposito em mãos do Estado, desse lastro a 
elle entregue como garantia da emissão, julga-se, porventura, que 
.assim ficou perfeitamente assegurada, a sorte, pelo menos de parte 
dos portadores de notas ? E si o Governo, em momento de apuro, 
dispuzer do deposito? E si entender que deve mobilizar o lastro, 
como já se fez na R.epublica, e lhe der um destino que comprometta 
a integridade do mesmo? 

À segunda panacéa, o privilegio, vale tanto como o encaixe 
obrigatorio. Já sabemos o que garante, pela nossa historia anterior 
á R.epublica e, sobretudo, depois della. 

N on ragio11J0,1' I 
À liberdade de emissão, repetimos ainda, é o 1-emedio unico e 

efficaz. 
Convém, pois, definil-a em seus termos constitucionaes, conforme 

preceitua o art. 34, n. 34, da Constituição dos Estados Unidos do 
Brazil. -

Isto propomos no projecto de lei que temos a honra de submetter. 
ao juizo do Congresso. 

Decida elle conforme . julgar melhor em sua alta sabedoria, 
mas "tendo sempre em mente, como aconselhou o illustre Sr. Mi-
nistro da Fazenda, no relatorio de 189'71 QUE O CAPITAL NÃO PRECISA 
pE GUIA, NEM DE .MENTOR GOVERNAMENTAL" i que nos cumpre "limi-
tarmos a acção d'o Governo ao que ella póde {)fferecer de mais util 
e de mais salutar ao desenvolvimento industrial de nossa Patria: a 
ordem por meio de liberdade, mantendo a paz a todo o transe e 
FAZENDO DESAPPAREOER TODAS AS PElAS REGULAMENTARES QUE ENTOR-
PECEM OS MOVIMENTOS DA AOTIVIDADE INDIVIDUAL", 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO (1900) 

O Sr. Fausto Cardoso diz que nos artigos publicado.s nos -
A pedi.do.s - dos jornaes, n.os quaes se vê logo a procedencia official, 
é apontado como desorganizador e demolid!or; pois bem, chegou o 
momento de construir e vai apresentar um projecto, que é o 1° da 
serie - dos que prometteu quap.do discutiu o <>rçamento da r~ceita. 
· Ju:stificando o seu projecto, o orador estuda a situação actual 
do paiz, comparando-a ás de outras nações, como a Inglaterra, França 
e Belgica, em momento historico semelhante. 

Estende-se em oonsiderações economicas, em ordem a mostrar. 
o que se passou em relação á vida de diversos bancos, sob o .domínio 
do monopolio estrangeir<>, em muitos paizes, para provar a opportu-
nidade das medidas que substanciam o projecto, cujos considerandos 

. vai ler: 
O pro.iecto que acaba de ler é um projecto que p:era outros e que 

exige medidas que o completem: é o primeiro d·a série que o orador 
pretende apresentar e que consiste: 1°. em acabar com os bancos es· 
trangeiros; 2°, em entregar o monopolio do café ao Governo; 3°, em 
crear um banco de Estado para operar em cambio; 4°, em acondicio-
nar o café em saccos de algodão para crear industria proveitosa; 5°, 
em acabar com os diplomatas e crear consulados por toda a parte, 
interessando os consules na propaganda do café, por meio de por-
centagens, etc. 

Respondendo a um aparte do Sr. Au:gusto Severo, sust~nta o 
orador que a quantidade de papel·moedia nada tem que ver com o 
cambio. Depois, diz saber que o seu projecto vai morrer sangrado á 
unha : não terá a honra de morrer enforcado ou guilhotinado e sim 
terá a morte a beliscões. Lamenta, porém, que a! Camara, ao matar 
o seu projecto, não comprehenda que· o nosso paiz precisa ir se liber-
tando da supremacia estrangeira : o Brazill teve a independencia 
internacional, ficando na dependencia politica de Portugal; teve de-
pois a independencia politica, ficando na dependencia economica e 

. financeira, e precisando agora libertar~se do jugo e dà supremacia 
estrangeira neste terreno ! Não ha povo que tenha seguido as linhas 
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de sua prosperidade economica e financeira sem estrangular os 
bancos estrangeiro~ ! E' o que quer o projecto que vai mandar á 
Mesa, o primeiro de uma série. que pretende apresentar como já 
disse. _ 

Pensa-se geralmente que sem os bancos estrangeiros nós mor-
remos, mas é um engano. Muitos paizes libertararp.-se commercial-
mente, abolindo os bancos estrangeiros. A Inglaterra, quando liber-
tou-se, tinha a lã e nós temos o café cujo monopolio quer que o Go-
verno faça. O remedio está nisso e foi esse o empregado na Ingla-
terra na época das delapi.dações, quando os soberanos roubavam; ella 
fez o monopolio da lã, nomeou homens serios, creou o Banco N acionai 
e assim conquistou, não só a hegemonia da moeda, mas a liberdade 
que nós os povos cultos possUímos. · 

Nacionalizemo-nos, sejamos o que somos - um povo que deve 
lutar por tudo, sem que antes nos venham dizer como, convindo ter 
em mente que aqriillo que aprendemos, i:inpellidos pela necessidade, 
não devemos esquecer jámais. (Mui.to bem; muito bem.) 

Fica_ sobre a Mesa até ulterior d~liberação o seguinte projecto: 
Considerando que o maior· mal, que flagella este paiz, é a sua 

taxa cambial, que nem nos calamitosos tempos da guerra do Para-
guay ·desceu como tem descido ultimamente; 

Profe.cto (*) considerando que se: não póde attribuir e~sa 
. ao e:Xcesso do papel-moeda inconversivel, pois que 

a taxa do · juro do dinheiro tem subido ao mesmo tempo que baixam 
o aluguel da propriedade immovel, o valor da mesma, bem como o de 
todos os títulos da bolsa, sem exceptuar os ml!-is garantidos; 

. co~aideràndo que a mesma baixa começou â~ se accentuar, a 
todo o· proposito, depois do e_stabelecimento de bancos estrangeiros 
nesta Capital e nas outras_ nossas praças mais importantes; 

considerando que os factos 9-emonstram a existencia de um mo-
nopolio organizado sobre as operações de cambio pelos bancos . es-
trangeiros, contra os quaes são impotentes quaesquer esforços dos na-
cionaes; 

considerando que· de outro modo não se explicaria a melhoria 
do cambio em Portugal, na Hespanha, ou: mesmo na Italia, cujas 
condições financeiras são :inuito peores ·que as nossas, e cujos gover-
nos não fizeram tanto ·quanto o nosso, para tranquillizar os receios 
simulados dos nossos credoi·es, para obterem a · Estrada Central, o 
Lloyd, as Docas de Santos e o-mais que possa converter o Brazil no 
Egypto da America ; 

considerando que só Ulll monopolio póde explicar a quéda do 

(*) Não .consta na SynQve dos trnbalho~> Ida Camara o andamento do pro-
jecto. 
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nosso cambio, pois que elle se sustenta inalteravel, depois do crak que 
começou de manifestar-se no dia 10 do mez prox.imo passado; 

considerando que este monopolio deve neoossariamente :ficar 
mais pesado d~pois que o Governo converteu um dos bancos nacio-
naes em succursal do Thesouro, auxiliou-o com quasi o dobro do seu 
capital, ou mais talvez, e o entregou á gerencia do gerente de um 
banco estrangeiro, que pTÍma entre os outros por sua influencia 
constante na baixa do cambio; 

considerando que a existencia das pessoas jurídicas é um :favor 
do legislador, cuja competencia, para modificai-o ou supprim.ir, não 
póde :ficar prejudicada porque uma vez o concedeu ; 

considerand'o que os bancos estrangeiros são pessoas jurídicas a 
quem se não estende a disposição do preambulo do art. '72 da Consti-
tuição Federal, porque não tem a residencia nem os distinctivos indi-
vidtilaes, que o mesmo preambulo presuppõe; 

considerando que as suas operações mais demoradas não exce-
dem, em regra, de noventa dias, resolve decretar o seguinte : 

O Congresso N acionai d~creta : 
Art. 1. 0 Em quanto a circulação monetaria do Brazil não fôr 

exclusivamente metallica, ou de, papel conversível em ouro á vontade 
do portador, fica prohibido o estabelecimento de bancos estrangeiros 
e ae suas succursaes; que façam habitualmente operações de cambio 
em territorio brazileiro. 

·§ 1. 0 Os existentes na data desta lei deverão liquidar suas ope-
rações, dentro de seis mezes, contados da mesma data. 

§. 2. o Para o :futuro só o Congresso N acionai poderá autorizar 
o estabelecimento d~ bancos ou succursaes de bancos estrangeiros, no 
Brazil; mas o Governo continuará competente para cassar a autori· 
zação sempre que algum delles exceda os seus limites ou abusar della. 

§: 3 ._o Exceptuam-se da sancção desse artigo os bancos estran-
geiros ou as suas succursaes, cujo capital fôr exclusivamente desti-
nado a operações de credito real sobre immoveis. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das seseões, 26 de outubro de 1900.-Farustd. Oardoso. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 22..DE DEZElVIBRO (1903) 

O Sr. Joaquim Murtin·ho (*) chama a attenção no Senado 
para o silencio em que se tem mantido desde que, pela segunda vez, 
veiu representar o seu Estado, mas precisa dizer que este silencio não 
s1gnificm desamor pela causa publica, é antes -o regimen que ·se impôz 
n si mesmo, afim de obter a adaptação de seu .espírito á nova ordem 
de trabalhos que veiu executar. 

Sem duvida que o Poder Executivo e o Legislativo teem o mes-
mo fim: o bem publico; mas cada um tem 'Seu ponto de vista., seus 
processos especiaes. De modo que o trabalho de um não deve ser 
igual, nem superpor-se ao trabalho de outro, mas deve ser um tra-
tado differente e complementar o trabaJho do outro. 

Mastado do Poder Legislativo durante quasi seis annos, na maior 
parte dos quaes exerceu Í1lll09ões de auxiliar do Executivo, não podiao 
ter a pretenção de tomar parte em debates do Senado antes de ter 
realizado uma certa aprendizagem. Embora não julgue essa aprendi-
zagem completa, pe:de licença para fazer considerações relativas ao 
emprestimo que o Governo acaba de contrahir para as obras do porto 
do Rio de Janeiro. 

Antes, porém, de entrar nesta questão, vae fazer ligeüas consi-
derações a respeito de assumpto delicado e que, pelo tempo, já devia 
estar afastado d!a1 discussão. Refere-se ao convenio de 15 de junho 
di> 1898. Não vae .discutir a estructura desse contracto, nem tão pouco 
a sua utilidade; vae ·apenas tratar da execução daida a esse contracto 
por parte do governo passado. 

Quando, a 15 de junho de 1902, terminava o prazo para: execução 
desse convenio, quasi toda a imprensa exprimiu-se em termos cla-
ros ã respeito da lealdade com que o Governo a executou; o represen-
tante dos nossos cre·dores . estrangeiros teleg!lavhou .ao Governo Brazi-
--r---

(•) Q orador fal)a na ·2• discussão do projecto de orçamento da fazenda. 
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1eiro exprimindo a satisfação pelo modo por que se tinha executado 
o mesmo convenio, e ainda mais, a Oamara dos Deputados inse"l'iu 
em sua acta• um voto de congratulação com o povo pela volta do paga-
mento em especie, e ao mesmo tempo pelo modo leal por que fez hon-
rando assim a palavra da Noa.ção. 

Parecia, pois, que, depois de tudo isto, toda a discussão a respeito 
estava terminada. Entretanto, depois d-a publicação do relatorio do 
honrado Sr. Ministro da Fazenda, as duviruas começaram a ser sus-
citadas de novo, e algúns jornaes encontraram alli ensejo para affir-
mar que o contracto do FYU~T~Ading não harvia sido completamente exe-
cutado. 

Deste modo torna-<se. necessario que se faça a luz clara em torno 
do assumpto. P-ara isso, lê em primeiro. logar a parte do contracto, 
que diz respeito ás obriga.ções dos devedores, onde ficou estabelecido 
que o papel-moeda proveniente da reducção do emprestimo, ao cam-
bio de 18 d., só podia ser utilizado para dous fins: de retirar da cir-
culaÇão ou transformar em cambiaes e remetter a Londres para 
constituir um fundo. 

Pelo relatorio do Sr. Ministro da Fazenda: verifica-se que, no 
primeiro anno do convenio, o Governo tinha a obrigação de retirar 
da circulação 38.773 :000$, em 1900 38.000 :000$ e em 1901, réis 
18.000:000$000. 

Pois bem, em 1899 foram retirados da circulação 47.000 :000$, 
no segund{) 36.000 :000$ e no terceiro 8. 000 :000$, perfazendo o total 
ite 91. 000 :000$0 00 . 

· Ahi surgiu a duvida que foi levantada por· alguns jornalistas, 
relativamente ;a:o topicó do relatorio d{) Sr. Ministro da F·azenda, que 
lê, notando que o topico é repetido em diversos logares, embora por 
outras palavras. 

E' sabido que -o Governo, para execução do Funding wan tinha 
a escolher: a retirad•a1 da circulação de 1!4 mil contos e os i.ncinerar; 
1·etirar da circulação essa quantia e a depositar nos bancos, até que 
o cambio fosse favoravel, e então p~ssaria toda essa somma para Lon-
dres_. para alli constituir ·O fundo, ou, finalmente, retirar da circula-
ção certa somma em papel-moeda, e o resto .dessa quantia. em ouro 
seria para garantir o primeiro pagamento em especie·. 

O Governo não podia ser indifferente á .. rapida subida do cam-
bio, ~rque estava convencido de que ·a elevaQão do cambio produziria 
profundas alterações em todas as praças br.aiZileiras; e vendo que tinha 
sido notavel a subida do cambio e esta não devia ser precipitada, 
·deixou de retirar mais dru circulação papel-moeda, mesmo porque ~re 
não chegou a incinerar os 114.000 contos a que era obrigado pelo 
Funding ,· por outro lado resgatou grande quantidade de papel-moeda, 
como -demoll,stra, -~ 
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Explica o orador .a, formação de fundos que o Governo constituiu 
em Londres, ao mesmo tempo que fazia outro deposito no Banco da 
Republica. 

Mostra que as quantias remettid·as para Londres correspondiam 
cxactamente ás que o Governo tinha obrigação de remetter. 

O Governo comprometteu-se a reduzir as ~ · 8. '700 . 000 ao cam-
bio de 18, papel, mas ficou estabelecido que, q111a1Ildo o Governo 

· achasse que o cambio lhe era fa!Voravel, podia passar essa quantia 
para Londres, mas nunca ao cambio de 18, e sim a 10 112, que era 
o que existia. · 

_Tom:a o orador, porém, o calculo a 18, e analyza o calculo do 
relataria do Ministro da Fazenda, destruindo as ohjecções que delle 
resultam. E'. certo que o Sr. Ministro dm Fazenda não declarou que 
o Governo não tinha cumprido exactamente o. Funding, mas da omis-
são que no relatorio existe conclue-se o que a imprensa tem arguidq, 
quando é certo que o deposito feito pelo Governo em Londres era, 
15 dias depois de terminado o Funding, superior aos 23.000 contos 
que não foram incinerados, •a mais ~ 600.000. 

Terminando essas considerações, passa o orador a trat!lr do em-
prestimo contrahido para as obrB;s do porto do Rio de Janeiro. 

Foi com graiilde magoa, foi com grande tristeza, que leu o con-
tracto dessa operação, que sujeitou a nação brazileira a profunda hu-
!nilhação. O emprestimo tem uma hypotheca mais accentuada do ·que a 
do Funding loa'ln. 

Até 1852, o Imperio teve o seu período de emprestimos com ga-
rantia hypothecaria, e isto comprehende-se. O Brazil não era · conhe-
cido no Exterior, nem a sua producção, nem as suas riquezas, e ainda 
não havia dado provaiS da honorabilidade com que sabia satisfazer os 
seus compromissos. Depois os emprestimos só foram tomados sob a 
palavra sagrada da nação. · . 

Veiu a Republica, e era naturar que nos primeiros tempos hou-
vesse um abalo na confiança que inspirava o Brazil. Houve grandes 
emissões de papel-moeda que perturbaram gravemente os v·alores, por-
que só foram empregadas em verdadeiras dissipações, Os lastros que 
as poderiam garantir foram tambem completamente dissipados. 
· . A massa enorme do papel-moeda fez. baixar ·o cambio ã taxa mi-
.seravel de 5 112. O preço do eafé soffreu forte reducção e as •agita-
ções p<iliticas, como a de Canudos e · antes a revolta da armada, leva-
Iam as fina1nças da Republica a uma situação desesperadora. 

Era impossível ao Governo satisfazer os seus comp:r~;>missos no 
Exterior. 

' Neetas condições, dirigiu-se aos credores do Brazil e a hypoiheca 
que lhes prestou então não foi uma humilhação, mas o reconheci-
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mento de um facto que o proprio B:Mzil confessruva ! não poder sa-
tisfazer -as suas obrigações. . 

Passada esta .situação, elevada as cotações dos nossos titulos a 
mwi.s d'o dobr<J do que eram em 1898, restabelecidas as finanças e 
eonstituidos apparelhos pelos quaes não ha mais risco de se faltar no 
futuro a essas obrigações, um emprestimo com hypotheca é uma hu-
milhação, é uma negação do estad<J financeiro reconhecido pelo pro-
prio Sr. Ministro dru Fazenda. 

O paiz supportou com resignação, com heroismo, os impostos vo· 
tados pel<l Congresso para restaurar a situação fina!J.ceira; os nossos 
credores a consideram melhor e como, pois, fazer emprestimos com 
obrigação de hypotheca mais accentuada da que foi acceita no F'IJII,-
ding loan? 

A hypo-theca de 1898 constava à penas do texto do contracto; no 
<>mprestimo actual manda..oo que seja elle garantido por hypotheca, 
que se tornará effectiva em documentos firmados de accôrdo com 
as leis do Brazil. 

A um aparte do Sr. Urbano de Gouvêa, dizend<J que o credor 
podia exigir essa garantia, responde o orador que, dias depois de findo 
o contra{lto do Funiling la~a:n, o Governo fez um emprestimo de 
;€ 15.000.000, para o resgate das estra;das de ferro, sem nenhuma 
hypotheca, nem mesmo a das proprias estradas resgatadas. 

Os oradores tinham o direito de pedir a hypotheéa, ma.s o Go- . 
verno tinha o dever de :recusal-a, nl).s actuaes condições financeiras. 

Sob Q ponto de vista material, este emprestimo foi prejudicial 
·aos nossos interesses. Todos os emprestimos feitos durante o Imperio e 
na Repub1ica o foram com taxas de emissão dous e quatro pontos 
acima das taxas de cotação dos titulos correspondentes em Londres. 

O emprestimo actual f<>i feito com a taíXa de 12 pontos abaixo · 
da cotação! 

Nunca se contrahiu emprestimo em condições mais desvantajGsas 
sob o ponto de vista material. 

Vae o orador consideraa.Q sob o ponto de vista da sua applicação. 
Causou surpreza a todos a noticia de que o Governo havia con-

trahido um emprestimo de ! 5. 500. 000 cqm taes sacrifícios para 
obras que só deveriam ser feitaiS em 1906. · · 

O emprestimo foi emittido a 90, sendo a corretagem e ~ommis
sões de 2 %, o Thesouro paga juros em novembro até de entradas 
a se realizarem em janeiro proximo, faz um abatimento de 4 % so-
bre as entradas adeantadas. e recebendo 3 °/o das quantias deposita-
das, apura de facto o liquido real de ! 4. 781. 000 . 

Em vez de principiar pela.s obras do porto, para fazer depois as 
obras complementares, o Governo preferiu abrir já as avenidas. O 
Sr. Ministro da Fazenda já mandou entregar ao seu collega da Indus-
tl·ia 10.000:000$ pa.ra essas ob.ras. · 
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Pelos calculos e pela demonstração que o orador faz ao Senado 
.;obre esta applicáção do emprestimo, vê-se que no fim o saldo liquid{) 
~rá de 74 .000:000$000. 

Não é o orador contrario aos emprestimos externos contrahidos 
em condições ra.zoaveis e utilmente applicaveis. Lembra, porém, que 
o visconde de Ouro Preto, em seu relatorio de 1889, assignalava o 
facto que pelos ~ 21.000.000 então devidos no Exterior já haviam 
rido pagos ~ 32.000. 000 e. ainda faltavam pagar 18. 000. 000. Quando 
foi resgatada a Estrada de Ferro da Bahia a S. Francisco por 
.e 2 .000.000 já haviam sido pagos ~ 10.000.000 de garantias de 
juros. 

Quasi todos os emprestimos externos teem sid{) ruinosos para o 
.iJrazil, cujas economias foram todas para o Exterior. 

O Governo deveria procurar {)Utras operações financeiras para 
realizar as obras do porto principiando pela ilha das Moça,s. 

Poderia empregar capitaes nacionaes, que não podem multipli· 
c ar-se sem ser empregados. 

Poderia o G1Jverno fazer emissões de apolices sem alterar a sua 
cotação no mercado e, no fim de alguns .annos, o porto daria renda 
para. ser ·a.pplicada á abertura da.s avenidas. 

Concluindo, pede o orador ao seu illustre amigo, o Ministro da 
Industria e Viação, que procure attenuar os grandes prejuízos desta 
operação financeira. 

A sua gloria não est-a.rá na realização das obras do porto, que ê 
idéa antiga, a sua verdadeira gloria ha de vir da· realização dessas 
·obras com a menor somma de sacrifícios. 

Vê o orador os desperdicio.s e o luxo das commissões nomeadas, 
tem nenhuma economia. 

Si a engenharia brazileíra não tem no porto do Rio a mesma si-
tuação gloriosa que tem tido np porto de Santos, não seja esban-
jadora. • 

O orador é engenheiro, mas ·considera os interesses da sua classe 
muito superiores aos de cada um de seus membros. 

O Sr. Ministro da Industria procure sómente a gloria dos gralll· 
des homens que serviram bem ao seu paiz. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO 

Sr. Alvaro 1Ma~hrudo (*) - Sr. Presidente, s6 o dever de re-
lator d'o parecer da proposição que orça as despezas do Ministe·rlo da 

(•) EBte disourso não ·fol revisto pe!Q Qra.dor. 
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Fazenda, ora em 3a discussão, me força a occupar a attenção do 
Senado. 

Além disto, Sr. Presidente, seria estranhavel que não mereces-: 
sem a mais distincta consideração de minha parte as referencias aqui 
externadas pelos oradores que occuparam a attenção do Senado, na 
2a discussão do projécto. · 

O honrado Senador pelo Estado de Alagôas fez apreciações ge-
raes sobre o modo por que são organizadas e architectadas -as nossas 
leis, em geral. 

Assim é que, precisando os termos de suas observações, sobre o 
projecto, cito~ o facto de se mandar vigorar artigos de lei, desacom-
panhados das explicações dos seus respectivos textos. 

A Commissão de Finanças do Senado reconhece esse inconve-
niente, que até póde ser aggravado pelo facto de erros possíveis na 
citação desses mesmos artigõs, como aconteceu no projecto da Camara, 
no art. 3", quando manda vigorar o art. 20, n. 25, d!a lei n. 746, 
de 29 de dezembro de 1900, quando devia mandar vigorar não o 
art. 20, porque não tem esse· numero, e sim o art. 29 da lei alludida. 

Como este ha muitos outros enganos, na referida proposição. 
Entretanto, a Commissão de Finanças do Senado, reconheCe-ndo· 

esse inconveniente, não julgou objecto constitutivo de emenda ao pro-
jecto vindb da C amara. 
· O honrado Senador por Alagôas ainda se referiu a outros incon-

venientes de disposições de -caracter permanente na lei de orçamento, 
que é de natureza transito ria. 

A Camara a este respeito pronunciou-se da seguinte fórma: 
"A proposição da C amara consigna tambem, desde o seu art. 3° 

até ao 11°, que é o ultimo, disposições diversas; umas transito-rias, 
outras permanentes, quasi todas exclusivamente de ordem adminis-
trativa sem definirem dlespezas, como as dos arts. 4°, 5° 6°, 7° e 
8°, que poderiam figurar como artigos de outras leis ordin~rias per-
manentes. 

Já se alludiu a semelhante praxe no parecer n. 254, de 1902, 
sobre a despeza do Ministerio da Fazenda, e vem ainda ao caso a 
repetição do que então foi dito: "Seria para desejar que nas lei.s 
annuas, essencialmente transitarias, só fossem estabelecidas disposi-
ções da mesma natureza e relativas ao objectivo dessas leis. Evitar-
se-hia o inconveniente, quasi sempre notado, d!a precipitação de me-
didas de ultima hora e se attenuaria a complexidade sempre crescente 
na nossa legislação. " 

Já vê, pois, o Senado, que a <=;ommissã_o de Finanças não deixou . 
de reconhecer, como S. Ex., os mconvementes a pontadas, que po-
derão ser, com o tempo, devidamente sam.ados, mas que, não poderiam 
constituir no momento objecto de emenda ao projecto da Camara. 
'· Feitas ~stas observações, occupar-~e-hei agora eJI1 d1ar ao Senado 
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uma idéa .geral, ainda qu~ de_ modo imp_erfeito, e, P?rtan~o, l~cunoso, 
das condições em que foi realizado o u}t1mo emprest1mo, Isto e, o que 
foi contrahido no exterior para a realização das obras do porto desta 
Capital. 

E o pouco que· tenho a dizer não é sinão visando attender com 
o maior respeito, com o mais subido acatamento, ás referencias aqui 
externadlas no brilhante e magistral discurso do eminente represen· 
tante de Matto Grosso. _ 

Sr. Presidente, para adaptar methodo na despretenciosa expo-
sição que vou fazer, procurarei dar aqui uma resenha dos nossos 
emprestimos no exterior, com abstracção dos seus elementos, quanto á 
taxa de corretagem, commissões, etc., attendendo sómente a dous ele-
mentos - taxa de emissão e taxa de juro - suppondo-se, p·ortanto, 
equivalentes, mais ou menos, os outros elementos. 

Assim, pois, temos a resenha seguinte : Em 1824, dous empres-
timos foram contrahidos ao juro de 5 %, send'o um ao typo de 
emissão de 75 % e o outro de 85 %; em 1829, um emprestimo con-
trahido ao typo de 52 % ao juro de 5 %; em 1839, um emprestimo 
ao typo de 76 % e juro de 5 %; em 1843, um ao typo de 85 % e juros 
de 5 %; em 1852, um ao typo de 95 %e o juro de 4 112 %; em 
1858 ao typo de 95 112 e ao juro de 4 112 %; em 1859, ao par e ao 
juro de 5 %; em 1860 ao typo de 90 e ao juro de 4 112 %; em 
1863, ao typo de 88 e jUTo de 4 1J2 %; em .1865, ao typo d~ 74 c 
juro de 5 % ; em 1871, ao typo de 89 e juro de 5 % ; em 1875, ao 
typo de 96 112 e ao juro de 5 %; em 1883, ao typo de 89 e ,ao juro 
de 4 112 %; em 1886, ao typo de 95 e juTo de 5 %; em 1888, ao typo 
de 97 e ao juro de 4 112 %; em 1893, ao typo de 80 e ao juro de 
5 %; em 1895, ao typo de. 85 e ao juro de 5 %; em 1898, ao par e 
ao juro de 5 %, e o de 1903, ao typo de 90 % e juro de 5 %. 

_ Comparando agora o ultimo emprestimo com os que acaba de 
citar, e na igualdlade· de taxa de juros, teremos - na hyothese figu-
rada da equivalencia dos outros elementos - que o emprestimo de 
1903 é superior aos de 1829, 1839, 1843, 1865, 1871, 1893 e 1895. 

Não tratando de comparar minuciosamente o emprestimo de 
1903 com os que foram contrahidos no passado regimen limitar-me-
hei a comparai-o · mais detalhadamente com o de 1893, na vigencia 
republicana. 

E' preciso notar que muitos dos emprestimos citados foram con-
trahidos com hypotheca das rendas das alfandegas, e o de 1893 teve 
a garantia do Governo e a hypotheca da Estrada de Ferro Oeste de 
Min~s, um proprio que estava sendo explorado e que produzia renda. 

Neste emprestimo de 1893, cujo capital nominal · era de 
;t 3. 710 . 000, ao typo de 80; como já disse, e ao juro de 5 %, liqui-
daram-se ;t 2. 856. 000, ficando, portanto, 854.000 em poder dos cre-
dores. 
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Agora, vejamos o ultimo cmprestimo que foi, como já ficou 

dito, ao typo de 90 e ao juro de 5 % tambem; a sua importancia 
levantada foi de ;€ 5. 500.000, produzindo liquida a quantia de 
;E 4. 840.000, ficando em mãos dos credores .€ 6ti0. 000, isto é, menos 
.€ 194.000 do que ficaram . no emprestimo d,e 1893. 

Portanto, do· emprestimo relativo a maior quantia ficou nas 
mãos dos credores, muito menor importancia que do emprestimo de 
1893, que era apenas de 3. 710 :000$000. · 

Sob este ponto de vista, é claro que o emprestimo de 1903 é 
superior áquelle. 

Agora,. Sr. Presidente, notemos o seguinte: mantendo a situação 
em que estabeleci os termos de minha comparação, é razoavel atten-
der·se que· o typo de um emprestimo é funcção da garantia offerecida, 

· isto é, dependerá, sem duv1da nenhuma, da importancia das garan-
tias concedidas . 

.A.pplicando estas observações ao funding-loan, comparando-o, 
neste particular, com o emprestimo ultimamente realizado, chegare· 
mos ao seguinte resultado: o fun<iing, em que foram levantadas 
·;t 8. 600.000, exige nesta cifra a quantia annual de ;€ 430.000 ou 
8. 600 contos (ao cambio de 12) para seu serviço de juros e é garan· 
tidla pela re11.da das alfandeg.as, computada em somma ·de cerca de 

~ 200. 000 contos. 
I 

Agora, quanto ao emprestimo de 1903. Já vimos que a quantia 
levantada foi na cifra d~ ;€ 5. 500.000, cifra esta igual approximada-
mente aos 0,6 da quantia levantada no emprestimo do funding. 

, Por conseguinte, a quantia annual exigida para o seu serviço de 
juros deve estar na mesma proporção, isto é, representar os 0,6 da 
quantia precisa para fazer face ao serviço dos juros, no caso do 
funding. 

Realmente; a quantia de ;€ 5. 500.000 exige, á mesma taxa, an· 
nualmente, para o serviço de juros, a importancia de .€ 27 5. 000 ou, 
ao cambio de 12 dinheiros, 5. 500 :000$, importancia perfeitamente 
igual aos 0,6 approximadiamente da quantia necessaria para o serviço 
de juros, no caso de fun.ding. 
· Agora, sabemos que o ultimo emprestimo está garantido pela 
renda do porto, computada em 12. 000 :000$, e mais ainda pelo pro-
dueto da receita de um imposto em ouro sobre o valor da importação, 
imposto que póde produzir annualmente .€ 450 . 000, que ao cambio 
de 12 dinheiros dão 9. 000 :000$000. 

Sommando·se as d'Uas parcellas, teremos 21.000 :000$ para ga-
rantia do serviço de juros no caso do emprestimo para· as obras do 
porto. 

~as 21.000 :000$ representam approximadamente 0,1 da quantia 
offerecida para garantia do einprestimo de funding. 
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Ora, em igualdade de condições, ou por outra, ainda mesmo at-
tendendo a que o (ypo dia emissão do emprestimo do porto foi · feito 
10 pontos abaixo do typo da emissão do fur~~.ding, que foi ao par, está-
claro que, si esta. so~a estivesse na proporção dos ~,6 da garantia 
do funding, ainda ass1m, attendendo ao gráo de conflança que ofíe-
recem as nossas finanças no exterior, deveria perfeitamente garantir 
o novo emprestimo. 

A somma offerecida para garantir o serviço deste emprestimo é 
de 21. 000 :000$, ou 0,1 <Vaquella que foi ofíerecida para garantia do 
fund-ing. Mas convém attender que uma das parcellas desta impor-
tancia é simplesmente hypothetica, ou por outra, só póde ter uma 
existencia real no futuro, porque o porto · não está rendendo desde já. 

Segue-se, pois, -que. a somma offerecida para garantia do serviço 
de juros, no caso do porto, fica reduzida a 9.000:000$, ou approxima-
damente 0,05 daquella qu~ é offerecidla para garantia do serviço do 
funding. _ · 

Sob este ponfo de vista, é o emprestimo d<> porto muito menor;; 
garantido do que o do funding. 

H a ainda outras considerações que teem sua importancia. 
No momento da emissão dos títulos do funding, elles não foram 

cotados ao par e convém notar que esta operação foi realizada em 
circumstancias especia!Wsimas, quando os nossos credores tinham 
bem radlicados os seus interesses e muito desejavam o bom exito dessa 
mesma operação. 

Prevalecendo-me neste instante do retrospecto commercial do 
anno de 1902, passarei a ler a ootação dos títulos do funding, logo 
depois de sua emissão .até aquella época. 

Todos os Srs. Senadores sabem que o fun&ing foi um contracto 
assignado em junho de 1898, entrando em execução em julho do 
mesmo anno. Os seus títulos foram então cotadlos a 78 %, apezar da 
operação ter sido feita ao par. . . . 

Assim, no anno em que entrou em execução esse contracto, as co-
tações- dos seus títulos, emittidos ao par; variaram entre 77 e 87 %. 

No anno seguinte, isto é, em 1899, a sua cotação foi de ·'79 a 
91 %; em 1900, foi de 80 a 88 112 %; em 1901, de 83 1j2 a 95 %; 
e em 1902, de 92 a 101 %. Em 1902, portanto, elles subiram acima 
d<> par. 

Verifica-se, pois, Sr. Pre-sidente, que uma operação feita nestas 
condições, predominando o interesse dos nossos credores os títulos 
emittidos não foram .desde logo cotados ao par. o mesm~ não se dá 
com a cotação dos tltu1os emitti'dos por occasião do emprestimo de 
19031.-.que foram cotados mais ou menos á taxa da emissão - 89 a 90 . 

.t<.;' claro que, sob este ponto de vista, parece haver certa vanta-
gem para o credito do paiz .a ·respeito do emprestimo realizado 
em 1903. 
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Ha ainda uma . outra .observação. Quando foram emittidos os 
títulos deste emprestimo, cotaram-se na praça de Londres a 86 3j4 e 
B'T % os do emprestimo de 1893, e a 90 e 91 % os do emprestimo de 
1895, incluindo-se .. nessas cotaç~s os juros correspondentes a quatro 
mezes do coupon a vencer-se. · 

E' f6ra de duvida, pois, que este facto concorreu para embaraçar 
a emissão dos títulos do emprestimo de 1903 em melhor typo. 

Os títulos do funding foram emittidos parcelJadamente, o que de 
algum modo facilitou a sua collocação, emquanto que os títulos d() 
€mprestimo de· 1903 o foram em massa., difficultando, portanto, . a 
sua collocação. · 

E' preciso notar ainda que o Governo se esforçou para que essa 
emissão· fosse feita por series, não t(lndo podido chegar a um accôrdo 
... m virtude de ponderações importantes offerecidas pelos nossos ·agen-
tem em Londres . 

. O SR. URBANO DE GouVÊ.a - O funding era destinado a paga-
men~o de ·divida ao passo que o emprestimo de 1903 era dinheiro que 
tY: ia arrancar á praça. 

O SR. ALvARo MAcHADo - Já fiz notar que esses titulas eram 
o resultado de nma operaÇão especialisaima. 

· Quanto ao deposito da quantia não utilizada em Londres, do em-
prellti~o ultimaa:nente contl'lahido, ha esta clausula, a terooira do 
<'Ontracto: 

"As quantia'S provenientes da dita emissão serão creditadas ao 
Governo em conta especial, 15 dias dep-ois do seu recebimento, e a 
metade da somma existente periodicamente no credito dessa conta, 
deverá ser abonada pelos Srs. Rothschilds o juro correspondente ·á 
taxa de 3 % ao anno, vencendo a outra parte um juro de 112 % abai-
xo da taxa que na occasião fôr a taxa .corrente d.o Banco da Ingla-
terra; não podendo esse juro, em caso algum, . exceder a 4 1j2 % ao 
anno, e devendo cessar 15 dias antes dos pagamentos ou retiradas 
periodicas de quaesquer quantfas existentes no credito da alludida 
conta." 

Agora, 8r. Presidente, reproduiirei as apreciações de um auto-
rizado Qrgão de publicidade desta Capital e competente em assumptos 
<lesta natureza. 

Refiro"'D.e ao Jornal do Oommercio de 15 de maio de 1903. 
Diz elle: 
"Nada pe1~eu o Governo em não precipitar a conclusão desta im-

porta]).te operação, ha mais de um mez. Como sabem QS leitores, as 
condições do mercado de Londres não teem estado vantajosas, tendo 
havido grande retracção de capitaes, .sobretudo em consequencia da 
imminencia de grande emprestimo nacional do Transwaal, pal'a o qual 
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o povo inglez guardava •as suas economia~~, n,ão· só em satisfação do 
. seu grande patriotismo, como tambem na esperança de realizar em 
poucos dias o agio que todos esperavam sobre o preço da emissão de 
rmprestimo. 

Consta-nos que, em resposta á primeira consulta do nosso Go-
-verno, sobre o typo do emprestimo, os seus agentes suggeriram que a 
L..nica taxa possível na occasião seria a de 85 1j2. O Governo por modo 
algum podia acceitar semelhante typo, não justificado pelas condições 
geraes do Thesouro e o nosso credito, nem pelas garantias solidas que 
cobrem ·a nova emissão. 

Ha tres semanas se teem passado muitos telegrammas entre o 
Palacio do Cattete e a casa Rothschild, cont~ndo os daqui expedidos 
intelligente demonstração das grandes vantagens deste erup:restimo, 
com suas rendas e garantias especiaes. 

Esta direcção prudente dada á negociação ti;ouxe, após duas se-
manas,_ o resulta.d() já em .si satisfactorio, depois da primeira offerta, 
de outra de 8~ 1\2. Ainda assim, po1•ém, não satisfez esta ao Governo, 
que continuou a insistir em melhor typo. 

Afinal, graças em grande parte ao excellente exito do empres-
timo do Transwaal, que tornou disponíveis grandes capitaes até en-
1 ão retrahidos, puderam os agentes financeiros do Thesouro assegu- . 
rar-lhe que a emissão a 90 seria bem acolhi.da. 

Considerando que os nossos títulos de 5 % de 1895 estíi.o cotados 
t.m Londres a 91 1j4 (inclusive juros já vencidos) e que os de igual 
juro do emprestÍino "Oeste de Minas" estão a; 87, seria diff'icilimo 

. obter agora um typo de emissão mais vantajoso. Ainda ha dous an-
uas as cautellas do fwnding, de 5 %, com garantia. da Alfandega do 
Rio de J aniero, eram cotadas a 80-85. 

Isto mesmo .demonstra o que o Brazil deve á administração fi-
.nanceira do Governo do Sr. Campos Salles, que foi realmente quem 
preparou o terreno para as vantagens, que neste momento assigna-
limos, no emprestimo das obras ·do porto. 

Foi a sua leal e persistente execução dos compromissos toma.dos 
no convenio do funding que levantou o nosso credito na Europa 

.e alenta os seus capitalistas. a nos mandarem as sua.s economias. 
I 
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Depois da; proclamação da Republica, foram emittiQ.os doua em-
prestimos externos ---, o de 5. % de 1893, ·sendo Ministro· da Fazenda 
o Sr. Dr. Serzedello Corrêa,· sob a garantia da Estrada de Ferro 
Oeste Minas, e o de 1895, tambem de 5 %, Bendo ministro o actual 
Sr. Presidente da Republica. Os typos destaiS duas emissões foram 
respectivamente de 80 e 85. O pr'eço da proxima emissão, a 90, dá 
perfeita idéa do maior credito que vamos obtendo na Europa. 

Não attingimos ainda o periodo aureo de 1875 a 1889, em que 
levantámos emprestimos a esses typos: 

1875 .................... . ... ..... ........ ' .. . 
1883 ............... ........ . -................. . 
1886 ....................... ... ............ .. . . 
1888. . ........... ..... ................... . 
1889 . ................... · ...... ' .. .... .... ... . 

5% a 96112 
4112% -a 89 

5% a 95 
4112% a 97 

4 %a 90 

Mas, naquella época, não só haviamos tomado empú~stado menos 
do que agora, como Londres facilitava á America do Sul capitaes que 
se retrahiram, etc . 

Eis, Sr. Presidente, uma opinião abalizada sobre a operação ul-
t~ma:rnente feita e que posteriormente terá por .ai a garantia da pro-
pría obra que se pretende realizar, como está aqui detalhadamente 
demonstrada no orçamento, officialmente feito e cuja leitura peço ao 
Senado a benevolencia, de ouvir, no trech(} do officio da ço:rp.missão 
nomeada pelo Governo e composta dos Drs. engenheiros Francisco 
de Paula Bicalh(}, Francisco Sergio de Saboia e Silva, Manoel Maria 
de Carvalho, Paulo Frontin e Parreiras Horta. Diz o trecho do or-
çamento feito por essa Commissão: 

t~Fazend(} um apanhado d(}s dados estatis•ticos do quínquennio 
de 1898 a .1902, com lacunas, quanto a capatazias e arma.zenagens, e 
applicando as taxas em vigor para o porto de Santos, verifica-se que 
a ren~B: provavel do porto, dep(}is ·de concluídas as obras deve ser, 
no m1-nWWJ: 

.1\traeação. . . . . . ............................. . 
Utilização do .caes ...... :1.-•• • •••••••••••••.•••• 
Capatazias ..... ................ .. ........ .. . . 
Armazenagem ............. : .... . .. ... .. . ..... . 
Transporte. . . . . . ....•............. . ........... 
Estiva, agua, lastro, etc .. .. ... . . ............. . . 

Somma ........................ ;... · ...... . 
Deduzidos 25 % para custei(} . .................. . 

720 :540$000 
3.985:735$000 
7.291:780$000 
3.161 :763$000 

996:432$000 
1.000:000$000 

1'7 .156 :250$000 
4. 289 :062$500 

-------r-
Resta a renda liquida de....................... 12.867:187$500 
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Esta renda liquida, que deve ser considerada como- mínimo, ~as• 
taria para fazer o serviço de amortização em 33 annos, com o JUro 
de 5 %, de um capital, proximamente de 207:000 :000$, que, _mesm~ 
;~vando em conta a differença de taxa na emissão do emprestrmo de 
igual valor. daria muito folgadamente para a relização de todas as 
obras." 

Entretanto, Sr. Presidente, o custo desta·s obras, feito pelo or-
çamento da mesma commissão, é de 168.216 :270$000. . . 

Já se vê, portanto, que uma vez levadas a termo, com fchz ento, 
as obras delineadas pelo Governo, ellas produzirão renda sufficiente 
para o pagamento dos juros e da amortização dessa divida. Desappare· 
cerá assim, do quadro daa nossas exigencias fiscaes, o imposto ouro 
até 2 % sobre o valor da importação. 

Disse que o meu comparecimento na tribuna era imposto pelo 
dever de relator do parecer sobre o projooto da Camara dos Depu-
tados contendo o orçamento da :despeza do Ministerio da Fazenda. 

Si o sentimento do dever aqui me conduziu, tambem a justiça 
me impõe o reconhecimento do merito. 

Todos nós conhecemos o criterio, a reflexão, a prudencia e entre 
outros excelsos predicados, alliwdos á compete.ncia do emerit.o ST. 
Presidente da Republica, que, além disso, na pastru da Fazenda, 
conta com a collaboração intelligente do illustrado Dr. Leopoldo de 
Bulhões, nosso distincto ex-collega, que aqui tantas e tão exuberan-
tes provas deu de sua capacidade para o alto cargo que exerce. 

Quero dizer com isto, Sr. Presidente, que continúa sob a vi-
gil.ancia de conscienciosa guarda a administração_ financeira do paiz. 

O cambio. mantendO--se quaiSi inalteravel entre as taxas 11 e 12, 
não obstante os incidentes do Acre e outros que teem forçado o Go-
verno a despezas extraordinarias, registra de um modo positivo a 
<'&nfiança externa na administração daa noBBas finanças. .. 

:Sr. Presidente, o emprestimo contrahido deixará no paiz, assim 
é de esperar, os vestígios de seus beneficios, não acontecendo o mes-
mo, como bem alludiu o eminente representante de :Matto Grosso, com 
~·'Jtros re?onhecidamente ruinosos, que nenhum traço deix!ln·am de 
seu proveito. . 

Não se dai•á certamente o mesmo com o empres,timo ultima-
mente realizado. Elle se destiya exclusivamente á acquisição de um 
melhoramento de vantagens incalculaveis para 111 nossa Capital, a re-
presentante de nosso paiz .no exterior, aoorescendo que a execução 
desse melhoramento está confiado ao :Ministerio da Industria,. Viação 
e Obra:s Pu_blicas, a· cuja frente está um moço distinctissimo, dotadó 
de robusta mtelligencia e reconhecido tino político-administrativo. 

Sr. Presidente, a realização da obra grandiosa do melhoramento 
do porto do Rio de Janeiro- attestará no futuro o patriotismo do Go-
verno que a iniciou ·e daquelle· que tiver a ventura de ~· termina:r. 
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Não me. affastando ainda do sentimento de justiça, que tambem 
me trouxe á tribuna, peço licença ao Senado para. reproduzir uma 
pagina da administração republicana. AIS. condições financeiras .ve:x:a-
torias no anno de 1898; o deficit a.volumára-se de modo assombroso, 
de sorte que em taes condições não se podia mais recorrer ao expedien~ 
te conhecido de novos emprestimos ou de novas emissões; o primeiro 
exigia o credito e este, como sabemos, estava profundamente abalado; 
(I segundo seria contraproducente; e de passagem digamos que esta 
situação premente não era obra do regimen republicano, isto é, não erlll 
obra exclusiva do novo regimen, pois vinha trabalhada desde ·muito. 

Vem a propo.sito, pois, a citação do seguinte trecho do relatorio 
da Fazenda~ de 1896, pag. 26, para o qual peço a attenção do Senado. 
Diz o ~nt~o Ministro daquella pasta : . 

"Segundo o relato rio do ·Sr. Lafayette, em 1884, os defic.its dos 
orçamentos do Imperio -eram seguidos, apurando-se pequenos saldos 
apenaiS em dous ou tres qos 54 exerCícios então liquidados. Nos aamos 
de 1872-1873 a 1882-1883 (faço esta citação para caracterizar esses 
exercícios) a. média do deficit foi de 28.738 :620$000 e nos exercícios 
Feguintes não desappareceu e antes subiu o qw,arntum do deficit que, 
na opinião daquelle honra-do Ministro minava,.nos de dna e de 'noite 
com a 1·egUJlaridade imperturbavel de uma força, mecanioa. Dos exer-
cícios financeiros terminados em 1888 poucos deixaram um pequeno 
saldo no total de 24. 697 :000$, contra os deficits liquidados . na im-
l10rtancia de 880. 452 :000$000." 

Por conseguinte, Sr. Presidente, esta situação . premente das nos-
sas finanças no anno de 1898 :rião era sinão uma consequencia desse 
tra:balho lento de annos anteriores, quero dizer, não devia correr por 
conta exclusivamente do regimen adoptado a 15 de novembro de 1889. 

Proseguindo nas observações que iamos fazendo, tínhamos dito 
que o defttcit naquelle anno se avolumava de modo assombroso. Só a 
importante . sommã. de cerca de 186. 000 :000$ era consumida para pa-
gamento de diíferenças de cambio, cuja taxa ha.via baixado a 5 5j8, e o 
lílal era patentemente revelado por essa depressão de taxa cam..bial, 
que por sua vez caracterizava a desvalorização de nosso meio cir-
culante. 

· O remedio unico para o caso não seria sinão um conjuncto de 
•m~didas refleétida;s, porém, energ'icas, prom_I>tas, ininterruptas . que 
ag~ndo sobre este estado de cousas trouxessem como consequencia a 
~·alorização de nosso papel-m<X)da. 
. O rumo estava in-dica:do e o resgate era, de longa data, apontado 
como uma das principaes medidas. . . 

Em 1897, votava o Congresso uma lei mandando que se contra-
nsse um emprestimo de 50.000 :000$ e que esta somma fosse appli-
cada ao resgate do papel-moeda e tambem o producto do arr{'ndamento 
de estradas de ferro. · 
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Ora, o empres.tií:no n~o foi realizado e poucas estradas foram 
arrendadas, de · modo que, em 1898, se esforçava o Governo para rea-
lizar o resgate sem encontrar base firme para levar por deante a 
execução do seu "programma: . 
· Ma:n.da a justiça, Sr. Presidente, que proclamemos beJ!l àlto neste 
).nstante. o nobre empenho dos nossos estadistas de todos os tempos em 
J1rocurar honrar o credito da Nação. 

"Esta honestidade indiscutível, os elementos de vida e nqueza 
do nosso paiz, ~ fatal desenvolvimento de suas forças vivas e ainda 
mais, os interesses vinculados dos nossos creditos ao resurgimento das 
llOSaas finanças influíram sem duvida para que nos fizessem elles o 
.-,fferecimento de uín emprestini.o de .E ·10.000.00, mediante certas 
condições que foram attendidas pela acção patriotica do Governo de 
então e sob .a condição de resgatarmos papel-moeda em importancia 
equivalente ao cambio de 18 d. 

Assim, Sr. Presidente, firmou-se o contra:eto conhecido ·por fun-
àring-lç;:art- a 15 de junho de 1898, tendo começo de e:recução a 1 de 
julho daquelle anno e términando a 1 de julho de 1901. · 

Coube .ao govei-no . passado, pelo seu Ministerio da Fa:renda, a 
\.'Xàcução deste contracto e nós devemos com orgulho recordar como 
foi brilhantemente honra:do mais uma vez o bom nome da nação. 

Nessa época, Sr. Presidente, registrav.amos com prazer os seguin-
tes elementos de valorização de nosso papel-moeda: 

"Resgate de 100.000 :000$000 de papel-moeda; 
Resgate de títulos de 187~, 1883 e ·1888 na importancia de 

!!, 700.000; 
Resgate de títulos internos de 1868 e 1889, ouro, no valor de 

mais .E 2.500.000; 
Resg'a:te de apolices internas, papel, no v dor de 6. 200 :000$, e 

-<le· lettras do Thesouro não ficando mais nenhuma em circulação. 
Pagamento de · prestaçõ.es -<)Ue ainda eram devidas pela constn~ 

cção de navios de guerra; . . 
Pagamento <la divida do Thesouro para com o Banco da Repu-

blica no valor de 11.000 :000$000. 
Organização da cobrança .em ouro de parte dos direitos alfande-

garios. 
Elevação da renda dos . impostos de consumo, que produzia 

14.500:000$ em 1898 e já mont•ava a mais de 36.000:000$ em 1900. 
Elevação da renda do imposto do sello de 9. 000 :000$ a réis 

15.000:000$000. 
Fundo 'de garantia dotado com libras 1. 500. 000. 
Recursos accumuladoa na nossa ag'encia em Londres nru impor-

tancia s11:perior a .E 2. 000.000 no momento da volta. aos pagamentos 
em espec1e de nossos compromissos externos. 
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Finalmente, elevação da taxa de cambio ·de 5 5j8 a 10 ).j2 e 
netos e expedientes administrativos, como a encampaç~o de estra!las-
de ferro. 

Eis, Sr. Presidmtte, a synthese dessa administração na past·a; 
·da Fazepda no periodo a que me tenho refe.rido. E, termina~~o, 
11eço licenca ao Senado para converter esta pag1na da nossa a~Inlrus
tração rep~blicana em uma justa e. merecida homenagem ao bnlhante 
Ministro da Fazenda1· de então, o eminente Sr. Dr. Joaquim Duarte 
Murtin·ho. (M'Litito bem; muito bem. O orador fui muiito oomprimen-
lado.) 

O Sr. Joaquim MurHn•ho- Sr. Presidente, devo uma resposta 
no nobre Senador que acaba de sentar-se e que me tratou de: um modo 
tão gentil quanto benevolo. 

O Senado, porém, comprehende que esta resposta não poderá 
oor d!Vda sinão á vista de documentos, de que não disponho no mo- ,.. 
mento. . 

Peço, pois, licença ao nobre Senador, para adiar esta resposta aM 
á discussão do Orçamento da Receita, occasião. em que ella será per-
feitamente ca1bivel. (Muito bem; muito bem.) 

SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 

O Sr. Joaquim M·urtinho (*) - A' 
tada. das ultimas sessões do Senado, sente-se 
lavra.· 

vista da marcha precipi-
acanhado ao tomar a pa-

Foi já. com grande constrangimento que . teve de fazer em uma 
das sessões passadas a analyse e a crit!ca. pouco favoravcl do em-
prestimo externo, contrahido ultimamente para as obra:;~ do porto do 
Rio de Janeiro. 

Recorda ter considerado o emprestimo sob tres pontos de vista: 
1°1 debaixo do ponto de vista moral; 2°, debnixo do ponto de vista 
material; 3°, ·ainda debaixo do ponto de vista material, mas consi-
derado em relação ás outras que iam ser executadas por meio deste 
emprestimo. · 

Lembra-se de que tratou de estabelecer a differença de typo que 
l'xistia quanto ao credito do Brazil antes do contracto do FuriJf];i,ng-
loan e depois. Procurou mostrar que diversas causas, entre ellas cau-
sas economicas, produziram uma diminuição notavel no valor dos nos-
1!06 productos de exportação, determinada pela baixa do preço do café 

( •) Este discurso não ·foi revisto ·Pelo orador. 
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~e 1896 para. cá, e causas financeiras determinadas em primeir? logar 
pela .grande abundancia da emissão do _papel-moeda,_ e depois pela 
dissipação do fundo em ouro, que se servia de garantia. 

Mostrou que essa dissipação tinha levado o cambio a uma. taxa mi-
Séravel, e que os emprestimos, tanto internos como externos, tinham 
(Ontribuido para arrastar u nosso estado financeiro ao ultimo gráo 
de desmoralização; mostrou que a nação não podia. satisfazer os seus 
compromissos externos, não podia manter a sua palavra, e que só 
em differenças de cambio metade da renda1 era absorvida, não dis-
pondo o Governo de outros meios para attender ás necéssidades _de 
t·ccasião; mostrou que foi então que o governo recorreu ao estrangeuo 
para obter o emprestimo ; mostrou que as clausulas da. hypotheca não 
eram deprimentes, considerando a época em que eram exigidas; mos-
trou que taes hypotheca s não eram mais do que o reconhecimento da 
nossa situação financeira. ' 

. Tratou depois de estudar as condições em que se achava o paiz 
depois da execução do contracto do funding-loan, mostrando a diffe· 
rença do nível antes e depois do contracto. 

O orador considera. as hypothecas dos dois contractos; para o 
cumprimento do primeiro contracto tínhamos o proprio contracto, 
entretanto que no emprestimo actual, si fôr necessario, as hypothecas 
~e tornarão effectivall. 

Segue em considel'ações, apreciando a differença entre as duas 
épocas, e declara profundamente amargurado o seu espírito de pa-
triota com a realização desse emprestimo, sobretudo não se t r a.tando 
dE> uma obra de regeneração das finanças, como era a do contract.o 
do funài:ng-iloan. 

Compara as VRI!lt!l#OOns resultantes do emprestimo do fun&ing 
co~ os prejuizos resultantes do actual. Na occasião do funding , os 
nossos titulos de 1895, de juros de 5 %, eram cotados a 48; havia, 
por consequencia, uma differença de 52 pontos entre a cota.ção do 
dia e o par; e não era possível nessa occasião lançar um emprestimo 
independente da hypot.heca, obtendo-se taxa superior á da cotação 
dos titulos. 

o· orador refere-se aos emprestimos contrahidos desde 1856, con-
sidera as suas condições, para concluir, depois de largas considera-
ções, que a d~fferença ent re a emissão do emprestimo de 1903 e a 
cotação dos títulos do fundting-loan foi de 12 112 pontos; não tendo 
sido feito nenhum outro emprestimo em condições mais desíavoraveis, 
mais ruinosas para o Brazil, do que este contrahido para a realização 
das obras do porto . 

Responde aos arg11ment.os com que o nobre Senador pela Para-
hyba procurou justificar o emn-restimo, que aliás não póde figu.rar 
em confrontação com os de 1829, 1839, 1843, citados pelo nobre Se-
nador e que foram feitos com hypot.heoas, em épocrus em que o Bra-
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zil era desconhecido; ·e de-pois de longas considerações e confrontos 
julga ter ficado de pé toda a sua argumentação. 

Refere-se ao argumento do nobre Senador pela Pafl'ahyba que 
('Onsiderou menor a garantia para as obràs do porto do que a garan:. 
iia para, o funrling. Não acha justo, nem correcto o argumento. O va-
lor da garantia tem importancia -até certo limite, e a proporcionali-
dade entre o valor da garantia · e o objecto que serve de gall'antia 
uão é indefinida. 

O honrado Senador pela Parahyba tomou para base de argu-
mento a q_ue os dous empresfimos não era.m comparaveis, porque a 
garantia do funà!ing era superior; a garantia tem valor até um certo 
ponto; ultrapassado este, não tem valor o excesso. 

As garantias paxa as obras do porto são completas, e· pois, toda 
garantia que vier depois é surperflua e inutil. 

Além disSo, essa garantia pôde ser annullada se mudarmos nosso 
;;ystema tributaria. .. 

Supponhamos, porém, que não lançamos IP-ão desse :meio~ . 
Si o Bra.zil níio pudesse pagar os juros, os credores poderiam 

tomar conta de todas as rendas das - Alfandegas~ -
Não,-por certo. Mesmo que se alterasse o nosso systema tributa-

rio; mesmo que· o Brazil . se aJrruinasse, não custaria aos nossos crec 
dores tomar conta das obras do porto e elles o faziam com prazer parà 
iü·ar as vantagens inherentes á garantia. 

Julga. ter demonstrado que se houve vantagem de garantiá, esta 
foi em favor do funding. 

Contesta o argumento do honrado S~nador que logo depois de 
lançado á praça o funding, seus títulos fossem cotados a 78, 80 e 85 e 
que os do emprestimo actual já estivessem quasi ao par. · 

Ao par não pôde estar, diz o orador, mas sim alguns pontos 
ttcima das entradas feitas; o argumento, portanto, de S. Ex. é contra-
producente. 

O emprestimo é bom quando os seus ti tulos são collocados acima 
do typo de emissão. 0-fun&ing foi emittido em. tão boas condições para 
o Brazil, que desde logo obtivemos mais de 80 %, ao passo que o em-
prestimo actual foi collocado a 70 -% e os títulos estão no mercado 
a 71 e 71 112. 

Respondendo a aparte, repete que a Oeste de Minas não pôde 
~ervir de base á argumentação; não foi um emprestimo nAcionaL 

Ana1lysa detidamente a questão dos . depositas em Londres e diz 
:"1Ue os . Srs. Rothchilds são negociantes e sabem que o Brazil não 

·poderá saccar mais do que ;E 500. 000; se o fizesse seria o Brazil o 
preiudicado porque perderia o juro de 3 % que ·lhe cabe por esse de-
posito de dinheiro não retirado. 

<?utr~ ponto a .que se referiu é que o Governo pagou 4 % por 
anteCipaçao das entradas· e ~sta quantia anda em cerca de 2.000:000$, 
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J.e modo que o Govern? pagou para ter. o dinheir~ depositado. na 
casa Rothschilds e teve amda de pagar os Juros reduZidos a depo81to. 

N-ão quer t;atar do pagamento de juros de dinheiros que não fo-
ram saccados mas trata da oJnta corrente que orgaJlizou imaginando 
o liquido de;se e_mprestimo, para provar que elle fica reduzido BJ 86 
e pouco, isto é, a :E 4 . 781.000. . 

Historia as provaveis retiradas, que o Governo poderá fazer an-
nualmente, para concluir que no fim do período do emprestimo o 
Governo terá em Londres, a penas f 244. 000, tendo retirado libras 
6.500.000. 

Assim para um . emprestimo de :E 8. 500. 000 .o liquido utilizavel 
é de 79 e 9 : isto é, menos de 80 % . 

Õ Governo conhecia as obras que ia fazer, sabia o tempo que 
dias demandavam, a :i:J.ecessidwe que tinha, as importancias de que 
precisava para solver seus compromissos com os empreiteiros; fez, 
portanto, um emprestimo perfeitamente consciente sobre a perda qe 
20 % que corresponde a 34.000:000$000. 

Ahi está o prejuízo que teve o Governo, comparando este em· 
prestimo com outros semelhantes. Confessai, respondendo a apartes, 
que os emprestimos internos teem sido ruinosos para <> Brazil: que 
até 1880 tendo recebido 21.000. 000 esterlinos, já tínhamos pago por 
elles 31.000. 000 e ainda restava pagar 18. 000. 000._ . 

E' por. esta e outras razões que terminou o seu discurso fazendo 
~·er a.o Senado que o Presidente da Republica não tinha pensado bem, 
eliminando do seu espírito a construcção destas obras por meio de 
capitaes naeionaes; isso se teria realizado sem alteração no .orçamento, 

.nem no mercado de . apolices. Sem sahirmos das verbas do orçamento, 
teríamos no fim de nove annos a qua.ntia exacta que o Governo obteve 
por ;meio do emprestimo, não nos .sujeitando a outros prejuízos que 
enumera e commenta . 

Póde asseverar que os factos que se deram com este emprestimo 
deram--se tambem em relação a Oeste de Minas. O Governo. autoriza-
do a encampar esta estrad·a., cq_IJ?.prou-a afinal por 6. 200 :000$, quan-
do ella absolutamente não dá renda, e assim procedeu cedendo á pres-
~ão do governo allemão, salvando os interesses daquelles accionistas e 
abandonando os dos accionistas brazileiros_ 

Esta questão vinha desde o tempo em que o orador fazia parte 
do Governo do Dr. Campos Salles. Não crimina o actual Ministro da 
l<'azenda ; geriu esta pasta e sabe que muitas vezes o Ministro da Fa-
zenda tem de ceder a resoluções da Pasta do Exterior, impostas pela 
iDtervenção de governos estrangeiros. Na:rra que muitas vezes esteve 
Pm divergencia por estes e outros factos que menciona contractos da 
City I mprovements e do Gaz. ' 

Esteve em divergencia com os seus collegas de Ministerio e quan-
do foi perm.ittido o prolongamento da Estrada de Ferro Melhora-
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mentos do Brazil chegou até a dirigir uma carta ao Presidente da Re· 
publica, avisanJo-o do ..,erigo dessa medida que Viria até desvalorizar 
a Estrada de Ferro Central. 

Vê o Senado que o orador criticlll factos e não homens, e é justo, 
porque sempre permittiu a critica de sua administraçã~, nunca . re~e
lando colera nem máo humor, mesmo deante das calummas e das du-
tl·ibes de seus adversarios. 

V ae agora dizer algumas palavras sobre um incidente por oc. 
· rasião de seu ultimo discurso, quando tratava da resistencia que o 

Governo tinha encontrado para incinera!ÇãO do papel-moeda, resis-
tPntJia de associações comrnerciaes e até da bancada de Pernambuco, 
na Camara. · 

Não teve nessa occasião sinão paJavras de admiração e sympa-
tl,i a para o Sr. Rosa e Silva, e sente por isso tel-o irritado. O honrado 
Senador não teve, por consequencia, motivo para se agasta!'; o filn do 
orador foi elevado, nobre e santo; foi oiferecer a S. Ex., occasião 
para definir suas idéas ·sobre assumptos que nos interessam actual-
mente. Porque, diz o orador, ump. das graves lacunas da. Republica 

é a. falta de idéa.s, pensamentos e princípios de seus homens políticos. 
E' até esse um meio proveitoso de se apreciar a idéa acariciada 

pelo honrado Senador sobre uma reforma eleitoral. Foi com este fim 
nobre que o orador tocou neste a·ssumpto. 

Frequentemente apa•rteado pelo Sr. Rosa e Silva, discorre sobre 
o problema financeiro do Go.verno passado e o modo pelo qual devia 
(;Xecutal-o . 

Tratando da incineração do papel-moeda, o orador sustenta que 
o Governo não incinerou simplesmente em virtude do Fmuli.ng, foi 
a Iém ! Depois de ha.ver incinerado mais de 14. 000 :000$ por conta do 
Banco da Republica, pediu ao Congresso a creação de uma caixa de 
resgate do papel-moeda e tal caixa foi creada •. 

Ainda mais: nos ultimas dias de sua administração que1mou-se a 
quantia de 3. 000 :000$ existente nessa caixa e presentemente deve 
l'Jlli existir 6 a 7. 000:000$, para serem incinerados. 

Não trata de collocar o nobre Senador por Pernambuco em anta-
gonismo com a bancada de que é digno chefe; apenas quer que S. Ex. 
diga o seu modo de pensar sobre este e outros assumptos. 

A política de hoje é a mesma de hontem e a consequencia logica 
~eria, pois, fazer o nobre Senador por Pernambuco opposição ao Go-
\"erno actu-al. 

Si o nobre Senador affirma que a política do actual Governo 
.::tão é a mesma, o /Caso é outro. 

Entretanto, é a mesma. 
A caixa de resgate de pa.pel-moeda continúa a funccionar e certa 

quantidade de papel já es_tá prompta a ser incinerada. 
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O fundo de garantia e de resgate de apolices continúa tambem 
a funccionar. 

O Governo actual ainda faz arrendamento de Estradas de Ferro, 
medida tão vehementemente combatida pela bancada de Pernam-
buco. 

. O Governo tinha outro programma: o de não intervir nos ne-
gocios da lavoura, convencido . de que, quando um pr'Oducto perde de 

· \·alor por sua natureza, não ha Governo nenhum no mundo que o 
possa valorizar. 

Os acontecimentos o teem justificado, porque, desapparecida a; 
producção do café sem vªlor, os preço!! estão subindo. 

Por que os homens políticos não defendem por essa f6rma a sua 
posição, aggregando-se em torno de idéas e constituindo partidos~ 

Referindo-se ao discurso pronunciado na CamarBJ dos Deputados 
relo Sr. Juli{) de Mello, representante de Pernambuco, lê o ~rador va-
rios trechos desse discurso para mostrar que o Sr. Deputado combatia 
a incinera~ão do papel-moeda, e cundemnava os que consideravam 
excessivo o meio circulante. 

Nenhum paiz, observa o orador, tem o meio circulante que de-
St!ja ter, mas o que póde ter. O valor do nosso papel-moeda tem sem-
pre oscillado entre 25 milhões e 28 milhões esterlinos. Essa importan-
cia tem variado sómente nos annos de emprestimos éxterno.s que cor· 
respondem á exportação. 

O valor do papel-moeda corresponde ao valor da exportação. 
A contra-dicção apresentada pelo Sr. Deputado é de S. Ex. e não 

do ora;d{)r. 
_A q;antidade de papel-moeda que podemos ter é a que correspon-

Je ao cambio de 27 d. 
Quando se queima uma n{)ta, não se queima dinheiro, mas o seu 

·.ehiculo. A quantidade do yalor permanece. 
Continuando a commentar o discurso do honrado representante 

d-:- Pernambuco, lembra o orador que si o Governo passado estabele-
ct.u "impostos vexatorios", na phrase de .S. E x., o actual Governo 
os tem mantido e arrecadado de modo· mais pesado. -

O orador foi ainda accusado de ter arruinado o Banco da Re-
publica, recusando emittir papel-moeda na f6rin.a da lei de 1875. En-
tretanto, os. Governos já haviam emittido para soccorre1· o banco cerca 
de 270.000:000$ em pura perda . 

Ao Governo passado era, aliás, vedado fazer essa emissão. 
Socc~rreu ? banco eom cambiaes, conforme mandou que elle fi-

2~sse, e s1 os. duectores do banco não souberam aproveitar estas cam-
biaes, eram 1ncapazes. O Banco cahiu porque já estava cahido. 

O Banco só q?eria uma emissão de papel-m<>eda de 60.000 :000$, 
úU 70.000 :000$ e 1st o o Gaverno não podia fazer. 
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Disse ainda o Sr. Deputado por Pernambuco que em vez de res-
gr..tar papel-moeda o Governo deveria resgatar apolices. ·. 

Os que cpm S. Ex. tinham essa idéa devem estar ·satisfeitos po:r· 
que foi creada uma caixa de resgate de apolices. . 

O Sr. Deputado por P ernambuco affirmou que a formula mathe-
matica do Ministro da Fazenda, quanto á taxa .do cambio e papel-
moeda, tinha sido erra.da. Entretanto, o cambio firmou-se em 12 e 
tem·se mantido sobre essa taxa. 

Disse por fim S. Ex. que essa política havia arruinado o paiz. 
E ' o contrario e a actual situa.ção financeira o prova. 
Citou o orador esse discurso para provar a sua asser~ão de que 

um Deputado pon PeTnambuco havia af1firmado que o resga.te do 
papel-moeda constituía uma queima de dinheiro· e acarretava a ruína 
da fortuna publica. 

Tendo assim cumprido o compromisso que tomara com o nobre 
Senador por Pernambuco, não por sentimento de ordem inferior, mas 
pela muita consideração em que tem S. Ex., e sem nenhum resenti-
niento pela opposição que o nobre ·Senador fez ao seu governo, es-
pera ouvir· de S. Ex. a sua opinião sobre o program:ma do Governo 
passado e sobre o do Governo actual. · 

· O SR. FRANCisco GLYCERIO (pela orde·m) - Requeiro a proroga· 
ção da sessão por duas horas. 

Consultado, o Senado concede essa prorogação. 

O Sr. Rosa e SHva (movinvento ik att~nção) - Sr. Presidente, 
intervenho inesperadamente neste debate e o faço porque o nobre Se-
nador, que me precedeu na tribun-a, voltou ao incidente provocado por 
S. Ex. quando, ha tres ou quatro dias, referiu-se de modo inexacto á 
orientação da representação pernambucana. 

O nobre Senador dis~ então que, segundo opinião da bancada de 
Pernambuco, a incineração do papel-moeda era a destruição da for· 
tuna publica. 

Não pude, como era natural, deixa.r de apartear im:mediatamente 
a S. Ex. para contestai-o, pois .semelhante proposição, mais do que 
nm erro economico, envolvia uma heresia financeira; e é intuitivo que 
o honrado Senador, salientando a homogeneidade dessa bancada e 
sua orientação conhecida, implicitamente me attribuia a responsabi-
lidade de tal conceito. 

Resgatar papel-moeda é destruir ·a, fortuna publica! ' Isto, Sr. 
Presidente, ninguem aventurou, nem podia fazel-o, pois evidentemente 
não é o papel-moed·w nem mesmo a moeda metallica que constitue 
il fortuna publica, e os .seus mais fervorosos derfensores jámais o aí-
firmaram. 

Os proprios discursos, que o honrado ·Senador acabou de ler, para 
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documentar a sua affirmação, provam que S. Ex. se deixou ir -longe, 
avançando uma proposição falsa . .. 

O que o nobre Sena<lor encontrou nesses. discursos fo1 ~u:a e 
rimplesmente a opinião de dous distinctos am1gos meus, prest1g10sos 
.representantes do Estado de Pernambuco, que honram a minha terra 
natal na Camara dos Deputados, sustentando, como teem feito muitos 
homens notaveis, a não existencia de superabundancia de p_!pel-moeda. 

E' esta uma questão bem differente. 
V.' Ex. Sr. Presidente, que tem uma longa vida publica, sabe 

perfeitamente que sôbre esse assumpto sempre se dividiram, já no 
fll!tigo regimen, já na Repüblica, opiniões autorizadas e competentes. 

Não vejo, portanto, motivo para se estranhar que dous moços, 
que iniciaram, não ha muito; a carreira parlamentar, não sendo nem 
se apregoando doutores em finanças, propugnem e sustentem theses 
c opiniões que de longe veem controvertidas. 

O que é novo, senhores, é pretender--se responsabilizar a direcção 
de uma representação por opiniões emittidas por dous dos seus mem-
bros em momento em que estas questões não constituiam, por assim 
·i!izer, ponto principal do debaj;e. 

Quando -se está discutindo os Orçamentos, materia inteiramente 
neutra, conceitos adeantados por este ou aquelle Deputado, nunca 

. foram considerados manifestações collectivas, e menos ainda estalão 
da .orientação de uma bancada. 

Não- creio, senhores, que o honrado Senador, que é chefe da re-
presentação. do Estado de Matto~Grosso, faça suas todas as opiniões 
cmittidas pelos seus amigos, representantes daquelle .Estado na Ca-
mara dos Deputados. 
· E acho original, permitta-me o honrado Senador dizer-lhe, esse 
modo de discutir e essa maneira de me attribuir opi-niões! 

Não c.omprehendo, Sr. Presidente, que o honrado Senador, 
querendo conhecer as minhas idéas sobre o assumpto, . attribuindo-me 
import~ncia e prestigio que não tenho (não apoiados) prefira ana-
lysar discu~·sos dos meus amigos, e não os meus, que S. Ex. deve co· 
nhecer, pois somos collegas desde o Congresso Constituinte. 
. Sim, Sr. Presidente, não posso deixar de accentuar .quanto é ori-

gmal que, tendo eu sobre o assumpto opinião man'ifes.'tada, a qual 
consta dos A.nna-es do Congresso, o honrado Senador, ao envez de ana· 
lysal-a, ~rvmdo-se do meu . pro.ario pensamento, pretenda discutil-a 
cem os discursos dos meus amigos ! . 

O honra~o Senador pretextou ser preciso definir idéas! 
Sr. Presidente, cumpre definir idéas quando é opportuno fa-

~1-o f e S. Ex~, _que foi o pr?vocador deste debate, poder-me-h~ 
dize! · qual a razao dessa opportumdade no momento presente. 
· Porque ~ honrado Senador, _que occupa esta cadeira, ha tanto 
tempo, a traves de . numerosas sessões, em que as ordens -do dia d'o 
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Senado não accusavam materias de maior relevo, algumas mesmo du-
rando apenas meia hora, porque, estando já ha mezes contractado o 
emprestimo para as obras do porto, só agora veiu S. Ex. discutir 
essa operação, não duvidando qualificai-a de humilhante, o que im-
portava uma razão a mais para combatel-a desde logo~ 

Qual o motivo d'e ordem política que dete·rmina a necessidade ou 
a conveniencia de definir idéas na hora presente, quando nos encon-
tramos nos ultimos dias de sessão e ao Senado nem m&'lmo resta o 
tempo indispensavel para discutir e votar regularmente os orça-
mentos? 

S. Ex. suppoz que, de alguma fórma, eu me houvesse irritado. 
Já disse, em apart€, que o honrado Senador equivocou-se, não cos-
tumo irritar-me nas discussões ; sentado á distancia, dei naturalmente 
apartes em voz alta, para ser ouvid1o, quer por S. Ex .. , quer pelos 
tachygrapho.s, que estavam stenographando_ o seu discurso. 

Mfirmou o honrado Senador, Sr. Presidente, que a questão :fi-
nanceira é sempre uma questão política; eontesto que assim seja. 

· Ouvi muitas vezes dos rp.estres que as questões economicas são, 
em regra, questões neutras. E' muito commum, em ~a teria finan-
·ceíra, a divergencia entre membros de um mesmo partido . -

A questão financeira póde converter-se em questão política, 
quando arvorada em programma de governo. Na. hypothese, porém, 
Sr. Presidente, tratava-se unicamente da execução de um contracto. 

Si a representação pernambucana fez então opposição ao Governo 
foi por motivos outros e não por causa do resgate do papel-moed1a. 

N aquelle momento quem quer que assumisse o Governo, qualquer 
que fosse a opinião do Presidente da Republi-ca, seria obrigado, para 
honrar o bom nome do Brazil, a resgatar o papel-moeda, em vÍliude 
do funding-loon. 

Nesse contracto, V. Ex. sabe, Sr. Presidente, se haviá estabele-
cido que o Governo ou faria o resgate, ou teria que remett€r somma 
equivalente para Londres. -

Ora, conhecida a taxa cambial de então, qualquer que fosse a 
opinião de quem se achasse á frente da ad!ministração publica, é claro 
que não ousaria tomar cambiaes ·afim de remettel-as para Londres. 

Posteriormente, Sr. Presidente, quando a taxa cambial melho-
rou, ·o proprio Governo, de que foi Ministro o nobre Senador, parti-
dario do resgate do papel-moeda, recorreu ao outro alvitre facultado 
pelo funding-loan e fez remessas para Londres. 

O que se praticou, portanto, repito, foi apenas a execução do 
funding. 

Falou o honrado Senad'or nos 5 % destinados ao resgate do papel-
moeda e nos 14.000 :000$ resgatados pelo Banco da Republ:i.ca. 

Ora, Sr. Presidente, sabe o Senado, e quantos nos estão ouvindo 
e nos lerem comprehenderão, que não ha de ser o resgate de quantias 
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tão insignificantes, que poderá constituir o programma de um 
governo. 

O que o honrado Senador poderá articular em sua defesa é que, 
estando feito o funding e nelle estatuidlo o resgate, não era conve· 
niente ir ·além, mas isto mesmo prova a favor do r!ue venho affir-
mando. · 

O que podia e devia nessa occasião constituir programma do 
Governo era -a outra face do problema. O funá:ting estava feito, o 
fundmg, como o honrado Senador declarou, veiu quando se verificou 
a impossibilidade material do Brazil continuar a pagar os juros e a 
amortização de sua dlivida. 

Foi, não ha negar, um accôrdo. duro para o eredito nacional, 
para o nosso patriotismo; foi o fructo de circumstancias multiplas, 
que o honrado Se!nador releJllbrou em sua maior parte, e que não 
quero reproduzir para não alongar o debate. 

. Pois bem; por um lado cumpria - e isso fez o Governo - co~ 
gitar de habilitar o Thesouro com recursos para, terminado o funcbing, 
reatar os pagamentos em especie; mas por outro lado tambem se im-
punha, e era esta a segunda face do problema, não deixar em aban· 
dono outros interesses nacionaes, para que o paiz não fosse atirad'O, 
como aconteceu, á miseria publica. 

· Chegamos a esta situação, Sr . Presidente; exactamente, quando 
as condições do Thesouro melhoravam e se reatavam os pagamentos 
em especie, a miseria publica se accentuava! 

Mas, vamos á questão do papel~moeda. 
Já disse que não ha -quem sustente ser a sua incineração_ a des-

'truição da fortuna publica, e affirmal-o seria uma heresia financeira. 
Ha, porém, escolas extremas que sustentam a inocuidadle das 

emissões de papel-moeda, sem se preoccuparem com a sua superabun-
dancia. Ha outros que fazem do resgate do papel-moedla uma pa· 
nacPa, um especifico para todos os males financeiros, e entre estes, 
Sr. Presidente, está o honrado Senador. H a ainda outros que sem 
fazerem a apologia da moeda-papel, porque si lhes fosse dado escolher 
entre a moeda metallica e a fiduciaria não hesitariam em preferir 
aquella, entendem, entretanto, que a questão precisa ser encarada, 
não só á luz dos princípios da sciencia mas tambem praticamente, 
tendo-se em vista o momento e as circumstancias do paiz. 

Acredito qwe o honrado Senador não me contestará a affirma· 
ção de que em materia financeira a applicação dos princípios nem 
sempre póde ser absoluta; ella tem de variar e obedecer ás condições 
d~ meio e é difficil dizer a p'liori, em um paiz como o nosso, "qual a 
quantidade de moeda-papel necessaria á massa geral das transacções.. 

Já disse que estas questõ~s teem sempre d'ividido financeiros e 
políticos. 
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Pela minha parte, nunca impugnei nem considerei jámais ex· 
cessivo o resgate estatuído pelo fundling, pois era apenas de .cento e 
tantos mil contos. 

Não temos, repito, base segura para avaliar da quantidade de 
numerario de que carecemos; mas, Sr. Presidente, si eu tives'Se de 
escolher um limite, fixal-o·hia na somma de 600. 000 contos. 

Havendo naqueUa época mais de 700.000 contos em circulação, 
não me pareceu exaggerado o resgate estatuído no fwnding. 

Ao tempo d'o imperio, tínhamos sómente 200.000 :000$ de papel 
moeda, mas nessa occasião, é indubitavel, muito menores eram as 
necessidades de numerario. 

Só a lei de 13 de maio, de tão fulgida memoria para a Nação, 
determinou a necessidade de um grande augmento de numerario. 
Somos um paiz onde faltam ainda institutos de cred!itos em muitas 
cidades, o que difficulta a liquidação das transacções e pagamentos 
por meio de cheques. E foi a isto que me referi, quando ha pouco 
aparteei ao nobre Senador, havendo sido por S. Ex. mal compre-
hendido. · 

Sr. Presidente, nesta questão. de papel-moeda eu· me acho col-
locadlo entre as escolas extremas. 

A respeito externei-me, como já disse, desde o Congresso Consti-
tuinte. (Notarei que f alio de momento, quando o honrado Senador; 
quer da primeira, quer da segunda vez que orou, teve o tempo neces-
sario para consultar documentos e meditar o seu discurso.) 

Nessa ·occasião, em que já se attribuia exclusivamente á . supera· 
bundancia do papel-moeda a baixa do cambio, si bem me recordo, 
senhores, eu d'ises que, quanto a mim, as causas eram complexas, não 
havendo duvidas de que as emissões de papel-moeda feitas pelo Go-
verno Provisorio houvessem concorrido poderosamente para desva-
lorizai-o, não só porque foram excessivas, como tambem porque de--
terminaram desenvolvimento artificial de transaeções, em um período 
de transformação política, que não comportava absolutamente a 
acti vidade industrial, commercial e economica então operada. 

Mas tambem outras eausas influíram e entre ellas a desconfiança 
manifestada nos . mercados europeus, como resultante da propria 
transformação política . 

Não vae nisto, preciso observar, Sr. Presidente, um desar para 
a Republica; em regra, todas as transformações políticas . acarretam 
no primeiro momento natural desconfiança ao capital, que é essen-· 
cialmente tímido. 

Ainda hoje, pó!ie verificar 'quem o quizer as .sommas enormes re-
tiradas naquella occasião do Brazil para a ~m·opa, e este desequilí--
brio entre as sommas a exportar e a receber não poderia deixar de 
aetuar desfavoravelmente sobre o cambio. 

Outros factos accresceram e são conhecidos, como fosse a <>rganiza-
ção em massa de companhias fantasticas, a cuja frente figuraram 
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alguns políticos eminentes, parecendo, por conseguinte, que atraves-
sãvamos um periodo de verdadeira loucura financeira. 

Tudo isto~ senhores, é obvio, contribuiu naturalmente para au· 
gmentar a desconfiança e mais aggravar a· depressão cambial. 

Em taes condições, Sr. Presidente, sou dos que pensam que o 
remedio para sanar males, como os apontados, não podia e não póde 
consistir na retirada em massa do papel-moed1a. 

Dizer isto, entretanto, não é ser papelista, nem contestar · a su· 
perioridade da moeda metallica. 

Pergunto, porém, ao honrado Senador: dadas as condições do 
presente, é possível termos a moeda metalica como numeraTio ~ S. Ex. 
não ousará affirmal-o, estou certo. 

Esta questão, insisto, Sr. Presidente, não póde ser resolvida no 
momento pelas escolas extremas. 

Não me alarmei com a somma, que se resgatou em virtude do 
funiJJing; mas dahi por deante o papel-moeda não poderia nelll_; poderá 
ser retirado da circulação em avultadas sommas sem trazer emba-
·raços, ao menos emquanto não melhorar a situação economica e não 
se desenvolverem os nossos institutos de credito. 

E a prova dia exactidão desta affirmativa é, senhores, que até o 
nobre Senador, collom~:do em ponto diam.~tnala:rmnte !Oppostq. teve 
necessidade, ·em certo período do funding, de restringir o resgate do 
papel-moeda. 

E o facito de S. Ex. tel-o a principio precipitado talvez tenha 
-influido na suspensão de pagamentos do Banco da Republic.a. 

· O honrado Senador sabe que um dos primeiros effeitos . da re· 
tirada brusca d'o papel-moeda é, incontestavelmente, a elevação da 
taxa de desconto, seguida da retracção do credito. 

Desde que os bancos reflectem - nem podem deixar de reflectir 
- a maior ou menor quantidade de numeraria ein circulação, está 

. claro que o Tesgate em massa desfalca as suas caixas~ e, uma vez 
isto. dado, naturalmente elles elevam a taxa de desconto e diminuem 
o credito aos seus committentes. 

Um tal effeito, consequentemente, não deve passar despercebido, 
pois a um governo previdente incumbe não attender só á taxa cam-
bial; ·mais ainda ás consequencias que certas medidas financeiras 
podem produzir nas relações mercantis. 

O facto inilludivel é que o Banco da Republica, tendo atravessa-
do crises peiores, cahiu exactamente durante a gestão financeira do 
honrado Senador, produzindo um abalo tão extraordinario quanto 
incalculaveis foram os prejuízos dessa derr<>cada. 

O nobre Senador disse a principio que o Governo não tinha au-
xiliado o Banco, mas havendo eu aparteado a S. Ex. affirmando 
que o Governo o havia .feito, e mal, pois para· isso se servira de 
cambiaes, S. Ex. •Confessou o facto, accrescentando que si o auxilio 
dado não produzira o effeito necessario, deveu-se isto á impericia dos 
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directores daquelle instituto de credito, que não souberam se servir 
das cambiaes. 

- Ora, o honrado Senador} versado como é, em assumptos admi-
nistrativos e financeiros, sabe perfeitamente, ou deve saber, que, 
dada a corrida de um banco, de duas uma: ou o Governo vae em seu 
auxilio, sem que -absolutamente o incidente tl'lanspire, sem que se 
eaiba, afim de que, pelo prompto pagamento dos cheques, cesse a 
desconfiança, ou o Governo não o faz, abandona o Banco e o deixa 
eahir. 

O honrado Senador, ex~Ministro da Fazenda, não fez nem uma 
nem outra cousa: S. Ex. foi em auxilio do Banco com cambiaes, es-
quecido de que elle não podia dal-as em pagamento aos portad'ores de 
~heques, que ahi tinham contas correntes. - · 

O Banco viu-se obrigado a negociar as .cambiaes e o facto de ven-
der o Banco da Republica cambiaes fornecidlas pelo Thesouro deixou 
claro ser critica a sua situação, o que mais aggravou a corrida. 
· Por outro lado, uma somma avultada de cambiaes, creio que 
f 900.000, atirada de chofre no mercado, fatalmente havia de favo-
recer uma rapida alta de cambio, -ainda que de curta duração. 

Esta alta deu-se, incrementando a retiradla de capitaes, por isso 
que, brazileiros residentes na Europa e estrangeiros possuidores de 
fundos no nosso paiz, della se aproveitaram para a realização das 
suas remessas. · 

Por conseguinte, Sr. Presidente, o auxilio dado pe1o Governo ao 
Banco da Republica foi exactamente o que não devia ter sido, e assim 
não impediu:, como fôra para desejar, a cessação dos pagamentos do 
mesmo Banco, que arrastou na sua quéda os demais institutos de cre-
dito naeionaes. 

O Governo podia, talvez, ter salvo o Banco da- Republica, .como 
já se fizera em épocas anteriores, com um auxilio de 10 a 20 mil 
contos em especie; ao passo que, da f6rma por que fez, não conseguiu 
evitar · o.s prejuízos extraordinarios, que occorreram, e deu-se depois 
auxilio muito maior em inscripções, assumindo o Governo a direcção 
do Banco para entregai-a desastradamente ao gerente de uma caixa 
filial de banco estrangeiro ! 

Isto sim, Sr. PrGsidente, é humilhante, e provocou os protestos 
da bancada pernambu'Cana e da opinião em geral. Não era licito ver 
de animo frio e com bons olhos o Governo entregar o principal insti-
tuto de credito nacional a um caixeiro de banco estrangeiro, o Sr. 
Pertersen, alheio aos nossos interesses, sem nenhum amor ás institui-
ções e ao credito do paiz. . 

Que illação se devia tirar d.a escolha que fez o Governo desse em-
pregado estrangeiro para gerir o Banco da Republica ~ (PIJ!lMa.) 

Certamente a de que não ha no nosso paiz homens capazes de 
dirigir um instituto de credito. Não preciso salientar o que isto en-
cerra de grave e quanto offendeu com razão o melindre na-cional. 
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O honrado Senador pretendeu accusar a representação pernam-
bucana de combater e apoiar governos que tinham o mesmo pro-
w-amma. 

Julgo ter demonstrado que o Governo passado não tinha absoluta-
mente programma, pois foi mero executor do funàilng e descurou o 
problema economico . 

A bancada pernambucana combateu o nobre Senador, qu·ando 
Ministro, por outros motivos, e rompeu com o Governo do Sr. Campos 
Salles quando se levou a effeito a desastrada encampação e arrenda" 
mento das estradas de ferro do norte, com grave prejuízo para o Es-
tado, que represento e para o Thesouro Na-cional, chegando-se a dizer 
na praça de Londre;, em reunião · de accionistas, causas que, de certo, 
deixaram mal ~ nome do nosso paiz . 

Não quero, senhores, não ·desejo renovar o debate dessa transacção. 
Ella foi no momento proprio larga e brilhantemente discutida pelo 
meu distincto amigo e illustrado collega, <> Sr. Sigismundo Gonçalves. 

llas, estranhou o honrado Senador que a bancada pernambucana 
tanha combatido o Governo passado e apoie o actual, que tem o mes-
mo programma do resgate do papel-moeda; e, f allou S. Ex. em 
7. 000 :000$ destinados a este fim, confessando, porém, não terem elles 
ninda sido resgatados. 

Já ponderei que a bancada pernambuca.n~ .. não se oppoz nem 
. combate o resgate gradual do papel-moeda em quantidad'3 que não 

produza perturbações. · ~ 
Isto não é novo: já o Sr. Belisario de Souza, de saudosa roemo-

ria, havia consignado disposição identica em lei de orçamento do 
~u ministerio. 

Mas, além ·de se tratar de quantia insignificante, conforme as 
proprias paJavras do nobre Senador, occorre que nem mesmo isto 
st> tem resgata do . 

Deste modo, senhores, si ha alguem que não estej.a bem collocado 
não é, de certo, a bancad'a pernambucana; é antes S. Ex., que, con-
.oiderando o resga.te do papel-moeda a salvação do paiz tem estado 
&poiando ·a Governo que até agora não o praticou, pois llinda não 
resgatou quantia alguma. 

O nobre Senador, que me chamou ·ao debate, -referiu-se tambem 
ao arrendamento das estradas de ferro. 

S. Ex. por vezes ·se tem encontrooo commigo na vida publica, sabe 
perfeitamente que não conheço o que sejam curvaturae ao poder. 

A bancada pernambucana tem sido ·sempre contraria ao arren-
damento das estradas de ferro, considerou-o e considera-o um desas-
tre para um paiz como o nosso, que precisa desenvolver as suas forças 
pr?du?tora.§. O honra~o Senador foi Ministr<> da Viação quando pela 
primeira vez se tratou do arrendamento das estradas de ferro, e ia-se 
proceder a uma eleição; S. Ex. se deve recorda.r de que a bancada 
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pernambucana tomou posição definida; e que, ·convidado para fazer 
purte do Governo, do qual S. Ex. foi Ministro, sendo instado para 
occupar ·a. pasta da Fazen~a, não acceitei. 

Mas, Senhores, o facto do Dr. Pru-dente de Moraes ter concorda-
do e effectuado o arrendamento de algumas das estradas de ferro 
quando reassumiu a presidencia, da Republica, não era motivo para 
que a bancada pernambucana, que àpoiava o seu Governo patriotico e 
benefico. , . · · 

O SR. NoGuEIRA PARANAGu.A' - Apoiado. 
O SR. RoSA E SILVA - .. . e se orgulha de havei-o feito, não era 

motivo, repito, para passa:r a hostilizal~o. 
Isto não se daria nem mesmo em regimen parlamentar, onde, como 

S. Ex. deve saber, era lieito divergir em assumptos administrativos, 
salvo quando declarados questões de confiança. 

Mas, Sr . . Presidente, diverso é o regimen actual. 
E, francamente, o honrado Sena·dor não poderá conciliu.r a op1-. 

nião que acaba de externar com o regimen presidencial. 
Não sei si tenho respondido a todos os pontos da sabbatina po-

lítica e financeira do honrado Senador por 111:atto Grosso. 
Eu pe·di, e renovo o pedido a .S. Ex. : si por ventura alguma 

resposta sobre ponto importante me tenha escapado, o honrado Se-
tiador se digne avivar a minha. memoria, com o que muito me penho-
t·ará. (Pa-usa.) 

Occorre-me agora, Sr. Presidente, ter :S. Ex. dito que, apartean-
do-o, eu declarara que a causa, da alta do cambio não fôra só o res-
gate do papel-moeda, importando isto a confissão da minha parte de 
que o mesmo resgate tinha concorrido para aquella alta, embora haven-
do outras causa-s que S. Ex. desconhecia. . 

Sempre pensei, S'r. Presid.ente, e não tenho duvidas em o decla-
:tar, que o res~ate dn papel-moeda concorreu para a alta do cambio; 
•) nem podia deixar de ser assim . 

Mas, não foi a causa unica, e admira-me que o honrado Senador, 
entendido em negocios administr.ativo.s e financeiras, não conheça 
(certamente ~· Ex. conhece) as outras causas que conco.rreram para a 
alta do cambw. · · 

O honrado Senador sabe que sobre a taxa cambial influem as 
sommas a receber e a pagar· no extrangeiro. 

O cambil() é, seguJndo define economista notavel, o resultado do 
com:tnercio internacional . 

Digamos a cousa mais claramente: si o paiz tem a pagar 
~ 10.000 .000 no estrangeiro e apenas a receber ~ 9. 000 .000, o cambio 
não lhe póde deixar de ser desfavoravel; mas, si, ao contrario, elle 
tem a pagar no estrangeiro ~ 9. 000.000 e a· receber ~ 10.000, 000, 
o cambio lhe é favoravel. 
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' Mas, para isto não se computa exclusivamente a importa.ção ou a 
exportação do paiz. 

Economicamente devemos incluir como exportação todas as som-
mas a receber do exterior. e considerar como importação todas as 
despezas e pagamentos a fazer tambem no exterior. . 

Assim, para o ca11o, consideramos como importação não só as 
wmmas a paga1• no estr3jllgeiro das mercad!orias importadas, como 
ainda os juros e IB.mortização de nossas dividas, as despezas com o 
nosso c.orpo diplomatico e consular, as encommendas, os dispendios 
dos brazileiros que viajam na Europa, os fretes e transportes n~ts com-
panhias de navegação; emfim, todas as sommas que teem de sahir do 
paiz. 

Da mesma fórma, si um paiz realiza um emprestimo ou tem 
quantias a receber no exterior, por qualque r titulo, se as considera 
e.conomicamente q.omo exportação; supplemento de exporta~ão, é o 
Termo. 

Feito o funding, é claro, o Governo deixou de pagar oito milhões 
t~ tanto durante tres annos. 

Essa importancia actuou, conseguiutemente, em rela,ção ás nossas 
transacções internacionaes, como supplemento de exportação . 

.Si o honrado Senador, nesse período de tres annos, resgatando a 
mesma somma de pa,pel-moeda, houvesse remettido para Londres os 
oito milhões, de certo a alta do cambio teria sido menor e menos 
rapida. _ 

Eis, por conseguinte, mais uma causa que influiu directamente 
para a elevação da taxa cambial. 

Mas, além desta, outrau h11. •. e resultam economica ·e natur;:;l-
mente d!a propria depr<~ciaçã·q . da moeda~ 

Toda a vez que baixa a taxa cambial e um ·paiz chega infeliz-
J;nente á sitm•:"lo w que chegou o nosso, a:s mercadorias importadas 
C' são por um preço elevado. 

Ess·a elevação restringe naturalmente o seu consumo, e as de· 
mais despezas feitas nó exterior tendem, da mesma fórma, á diminui-
ção. . 

Brazileiros que costumam viaj a1• restringem suas despezas, ou 
adiam as viagens, famílias residindo na Europa tra.tam de regressar 
ao seu paiz; as encommendas, já officiaes já particulares, são dimi-
nuídas, ou tambem adiadas para melhores' tempos, etc., etc. · 

Eis porque eu disse ao honrado Senador, e S. Ex. deve , concor-
_dar, que diversas foram as causas que actuaram para a elevação da 
~axa cambial, embora o resga.te tenha sido, talvez;· a principal dellas. 

~as, Sr. Presidente, uma vez que o honrado Senador deseja que 
se defmam idéas, acr.3ditando eu já ter respondido, pelo menos ao que 
me accusa a; mem~ria, ~ quanto disse S. Ex. em relação ao incid~nte, 
que provocou a m1nha mtervenção neste debate, uma vez que S. Ex. 
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quer conhecer opiniões, permittir-m&-ha que aproveite a opportuni-
dade de achar-me ~a tribuna para dizer-lhe que considero falha a sua 
argumentação em relação ao emprestimo para as obras do porto. 

Para que ·a. argumentação de S. Ex. fosse verdadeira, seria pre-
óso que os objectos comparados, não fossem distinctos. 

O honrado Senador, querendo criticar o emprestimo realizado 
para as obras do porto, o comparou com o funding, denominando a 
este de emprestimo, e qualifi.<la.ndo de collocação de títulos o~ b-onds 
emittidos e destinados aos portadores doa tituloa brazileiros, que em 
reunião accordaram receber por essa fórm:a os juros e amortizações da 
r,ossa divida. . 

E disse S. Ex., armando ao effeito, que os títulos estavam a 48, 
f! o furMting foi emittido ao par, com uma differença, por t.anto de 52 
r-ontos. 

Ora, Sr. P residente, da·r-se-hia assim um facto nunca testemu-
nhado; creio que em mate1-ia financeira: paiz algum jámais regis-
trou a coHocação de um emprestimo com 52 po.ntos de differença aci-
ma da cotação de seus titu1os. 

Com ser um facto jámais testemunhado, e que é. impossível se 
dar, não haveria tambêm banqueiro bastante ingenuo ·para contra-
ctar uma operação em taes condições. 

O SR. URBANO DE GouvÉA - Isto quer dizer que quando o paiz 
vão tinha credito levantava emprestimos ao par! 

O SR. RosA E SILVA - O que foi o fu.mil,ing todos nós sabemos. 
Considerando os credores a• situação, vendo que, em virtude da 

depressão cambial, não podia o Brazil !pagar os juros e amortização de 
st~a divida, e que a continuação de uma tal conjunctura aggravava a 
;;orte do paiz, e por conseguinte ·os -ameaçava de serio prejuízo; cre-
dores que eram, tendo deante de si uma nação de recursos e que 
tlempre honrou o seu credito, viera.m muito ajuizadamente em auxilio 
della e accordaram em suspender ·por tres annos o recebimento dos 
juros e amortização da divida, recebendo como compensação quantia 
equivalente ~m títulos garantidos pelas rendas das alfandega~. 

Não é isto, senhores, que se chama emprestimo nem collocação 
de títulos . . 

•Nem hiouve nisto, Sr. Presidente, é preciso dizel-o . bem a:lto, 
um grande favor, foi antes um acto de sagacidade commum entre cre-
dores. 

T ratat->se, Sr. Presidente, de um facto frequentemente visto, e~ 
a bem dizer, commum nas relações commerciaes ~ desde que considera 
c devedor em más condições, o credor, no seu proprio int.eresse, tra-
tn de conceder-lhe prazo razoavel para satiefação dos seu!'! compro-
missos, dando o devedor bens em gara;ntia. 

E foi exactamente o que succedeu com o Brazil. 
Os credores estrangeiros contrac.taram com o Governo do Dr. 
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Prudente de Moraes deixar de receber em dinheiro, durante tres an-
uas, os juros e amortização da dl.vida, a1eooitando somma correspon- · 
dente em títulos garantidos pelas rendaos das alfandegas-

Foi não ha duvida, uma concessão vantajosru para o paiz, que 
assim h~nrou o seu credito; mas ao mesmo tempo foi tambem uma 
transacção boa para os credores estrangeiros, que ficaram perfeita-
mente garantidos. · 

O que não houve absolutamente foi o· que se chama collocação de 
títulos. -

O honrado Senador, fazendo semelhante comparação, confundiu 
bm realidade operações verdadeiramente distinctas, pois, insisto, uma 
coru5a é levantar dinheiro por meio de um emprestimo, que tem de ser 

collocad-o ou tomado, e outra· é dar ru credores, por accôrdo, títulos 
tm pagamento dos juros e amortização, que lhes são devidos. 

Ouvi ainda, Sr. Presi~ente, do honra~o Senador, o argumento de 
que a garantia do ftuniding não era' tão forte_ como se presumia, por-
que poderíamos mudar o systema tributaria, ficimdo assim o credor 
oom a garantia contractada! 

Surprehendeu~me, senhores, este ·a.rgumento, e o extranho porque, 
para honra de- minha Patria, não considero possível a existencia de 
um governo capaz de mudar o systema tributario para illudir uma 
obrigação contrarctual! . · 

Demais, senhores, paiz importador como somos, não poderíamos 
transformar o nosso systema tributaria ·deixando de cobrar nas al-
fandegas os direitos do que por ellas transacção, sob pena de crear-
tnO!i! o regimen do calote geral ou de transmudarmos a· nossa organi-
zr. ção social. 

E direi mais, a prevalecer o extranh'() a.:rgumento de S. Ex., nem 
us . hypothecas comm~ d~ predios e.sta:r~am garantidas, porque o 
d~vedor hypothecario poderia tambem destruir a propriedade. 

Não "Bão argumentos desta natureza, que podem servir para de-
r.uonstrar o que quer que seja,. muito menos a superioridade de uma 
operação financeira. · 

Disse mais o honra~o Senador que era improcedente a compara· 
<:ão feita pelo illustre relator do Orçamento ~·a Fazenda, o Sr. Al-
mro Machado, entre o emprestimo para rus obras do porto e o da Oeste 
de Minas, por ·ser este um emprestimo pa.rticular. 

Não, Sr. Presidente, o emprestim'() da Oeste de Minas não foi tal 
U1Ua operação particular, mas sim um emprestiriJ.o official; contra-
rtado, é certo, em nome dessa via-ferrea, com garantia della, ficando 
a mesma estrada obriga·da ao pagamento dos juros; mas sen~o o Go-
. verno o responsavel directo por esses juros e am01tização do empres-
timo, pagaveis pelos seus agentes em Londres. 

Si isto não é um emprestimo official, Sr. Presidente, então não 
ui que mais o seja. 
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Aqui está o contracto do empl'e.stimó. Diz a respectiva clausula, 
110 relatorio do illustre Dr. Serzedello Corrêa, á pagina 86 : 

" 0 Governo responsabiliza-se pelo pagamento dos juros e da 
vmorti.Z!llção do dito emprestimo, fazend-o o respelctivo servi,ço por 
ilJtermedio de seus agentes, mas a companhia contr-actante ficará por 
seu turno responsavel para com o Governo." 

Por ultimo, Sr. Presidento€1, o honra·do Se11ad!or qua.Iificou de 
ruinosos para· o Brazil os emprestimos externos. 

Tive assim, senhores, mais uma surpreza. 
Com prehendo que isso se escreva na Europa ; que -se o. diga no 

Parlamento da Inglatena1 ou da França, onde os capitaes ·abundam e 
precisam emigrar em busca de rendimentos. 
. Em paizes como esses, comprehende,se, os emprestimos externos 
serão verdadeiros desastres; mas em paiz novo como o Brazil, onde 
quasi tudo está }JOr fa2ler, onde ainda hoje não existem fortunas ac-

cumuladas, paiz pobre, paiz agrícola, si não tivessemos contrahido em-
' prestimos no exterior, si os nossos antepassados não houvessem en-
\'ereda,do por esse caminho, para1 construirem estradas de ferro, vi-
sando· o desenvolvimento da fortuna publica, o que seríamos, Sr. Pre-

. Gidente, ainda hoje? _ 
Não, senhores; evidentemente não foi feliz o honrado Senador. 
Os emprestimos externos são, para paizes como ·o Brazil, uma 

vantagem e . até uma necessidade. 
O que é preciso é que sejam contrahidos criteriosamente, não 

para se fazer face ás despezas ordinarias, mas para a· realização de 
obras reproductiv·al&. E neste caso está indubitavelmente o recente em-
prestimo destinado ás obras do porto, emprestimo esse, senhores, que 

11ão só defendo, como tambem applaudo. . 
· A Capital da Republica carece ser transformada, e saneada, o 

t!Ue ·ahi está é uma vergonha e um descredito para a nossa Patria. 
O emprestimo realizado para as obras do porto, Sr. Presidente, 

E-'.lrã Vantajosamente COmpensado, já pela renda e.ffectiva desse melho- , 
rnmento, já pelo desenvolvimento commercial, e ainda pelru ·melhor 
fiscalização na arrecadação ·da receita. 

A garantia _dada é uma1 consequencia do fun4ing loan. 
Emquanto as Tendas da·s alfandegas estiverem hypothecadas, não 

se poderá conseguir emprestimos em condiçõ"" vantajosas sem ga-
L'ilntia. 

Operações, como o emprestimo para as ol,ha.~ do port.o, asseguram 
vantagens reaes ao paiz, e não o humilham, segundo aprouve ao hon-
rado . Senador dizel-o. 

Senhores, não ha de ser pela celebre lei da destruição que. o Bra 
zil virá a occu_Bar o logar que o futuro lhe reserva no concerto das 
nações. ' 

.Tenho concluído! (Muüo bem; Ç,tuito bem/. O orailo?· é cornpri-
men'tac!Jo por mu'ito.s S'I'S. S~narlo'lle!S.) 







RELATORIO BERNARDINO DE CAMPOS (1898) 

APRECIAÇõES GERAES 

· Tlverattl a sua culmlnancla no actual perlodo governatlvo (•) e mais accen-
tu.adamente em 18·97 as causas ·determinantes das nossas perturbações flnan.ce!ras: 

1A.s inconven!e:nclas da Incipiente organlsação economlca que ora se desen-
vowe, decorrente da emancipação c!<vH, sem proporcionar li. vida nacional a pro-
ducção compat!vel com os r~urws naturaes e correspondente á$ necessidades d• 
c;,nsumo e o consequente accresc!mo de valores a exportar, resultBillte do suppri-
mento da dlfferença pela Importação; 

\As frequentes agitações, devidas a exa,Jtações de dLversas ordens, a paixões 
Viorentae c a manobras e expedientes partLdarlos que ultrapassam os mais extre-
mos Hm!tes, a:batendo o · credito pub-Lico, · desviando a a;dm!nistração ela senda 
normal, Impedindo ou demorando a adopc;:ão de providencias necessarlas, per.tu·r· 
bando todas as relações e banindo a calma e a tr111nqu!ll!dade indlspensaveis a. 
manutenção da confia-nça · e a. estab!J!dade do trabal•ho; 

tA. permanencla e a aggrava.Ção de uma elrcuJaçiJ.o Irregular e viciosa, para 
cÚjo mel-horamento não se cooseo,"'llra apparelhar os necessar!os elementos; 

A :pressão de grandes embaraços t !lef.ic!-enclas onerando e atrophiando o 
commercio, a agricultura e a lndustrla nascente, e: produzi-ndo a maior deS<va!o-
ri.sac;:ão jâ. alcança'!la .pelo nosso principal producto de exportação; 

Os graves defeitos -do nosso ' reglmen trlbu.tar!o, quasl exclusivamente aUmen-
tado da receita das alfa.ndegas, su•bmett!do l1.s contlgencias da taxa ca.m.biaJ que, 
ou deprimindo a importação, ou depreciando a moeda em que é o Imposto perce-
hldo, .· actüa semprl.' prejud!ca,ndo o !EStado: 

tA. négação do capital para esta.beli!oçer-se no paiz, predominando antes ~ ten-
dencta emigratoria ; · · 

IAs continuas remessas .para o exterior das rendas dos cap!taes e dos opera-
rios estabelecidos no pa!.z ; 

Os effe!too gravosos da !ilquidac;:ão de enormes despezas, o peso de sertos com-
promissos e encargos, constituindo responsaob!l!dades indec1!naveis; 

II'odo o iperlodo anterior de lnnovii!Cões e ·ensaios, luctas e rwolta,s, com o seu 
cort!Vo de ódios, lntolera.ncia, represallàs e descoof!anças; 

O àe!icit or~amentario surgindo das verbas insufflcientes, dos creditas extra· 
ord1nar!os, das differenças de cambio ; . 

As questões Irritantes, apaixonadas, meUndrosiss!mas, affectando as relações 
lnter.nachm~rea, commovendo e abalando a opinião; 

"A consequente, e~epclonal alta do agio do ouro, causa geradora d~ IJIOllcs 
!ncaloulaveis, absorv.ente do erarlo .publico e oda fortuna 'J)artlcular, cuja accil.o 

( •) Presldencla Prudente de .Moraes, 
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perniciosa se nutre e engrandece IA medida dos recursos que consome, sempre 
lnsaclavel ; 

IA. indisciplina social, a !ncomprehensão do dever civico, a desorientação, dis· 
persando forcas, a.brlndo confllctos, imposstbllitando a cohesão e a convergencia 
Indispensa'Ve:is ·:para superar diff!cuMades que não vencem forcas ·Isoladas, as mais 
prodl·giosas, poroque requerem ·o esforço coblectlvo e geral ; 

IAs especu.lações de caracter aleatorlo, o ~splrlto de agiotagem exercido de 
preferencla sobre os fundes pu.bl!cos e affectando desfavoravelmente o credito 
do ipaiiZ pelo emprego dos mais ignobels manejos; 

A parallsação dos negocias, retracção do credito e do numeraria e escass·ez 
de recursos; 

· IA li.qu1dação de Innumerae emprezàs desastrosas, de . negocias -e transacções 
ma:l paradas, resultantes do anterior .periodo de II!Venturas e especulações: 

Todos estes elementos, associando a sua accão, compuzeram o estado finan-
ceiro do paiz durante os ultimas annos, constituindo uma crise permanente. iD'ruh.l 
a posição atr.Iictiva, angustiosa em que se acharam, não só o Governo, mas tam-
bem a a..<>ricultura, o commerclo, a lndustrla, as em.preiZas em formação ou :l'â 
funcclonando. · 

lEstes males af.fectaram sens!ve.lmente a praça do Rio de Janeiro e todas as 
outras do iBrazil e de modo extremo em o anno findo e começo do corrente, 
impondo os maiores sacr1ficloa, encontrando porem a mais herolca reslstencia 
por parte das classes Interessadas, ã cuja elevação moral, honesto labor e amor 
ao dever, se deve a possível limitação de suas pem!clos·as consequencias. 

!Os graves acontecimentos de marco de 1,8•9·7, as p·ertunbações de maio, a cam-
·panha üe Ca:nudos, <1S crimes hediondos de ,5 üe novembr<~, mar.cam terrl·veis de-
pressões na escala das relações commerclaes e financeiras. 

Além do emprego das medidas· legaes para manter a ordem e suffocar o mrpl-
rlto de revolta, mtensamente propagado e manifestando-se por actos positivos, 
não cabia ao Governo, no terreno propriamente economtco, sinão a execução das 
providencias adoptadas pelo Congresso, na sessão de 18.9·6, ·e consignadas nas leis 
orcamentarias e na de 9 de dezembro, de que dou .conta em Qutra 'parte deste 
relatorio. 

!Não sa havendo effectuado o arrendamento ua Estrada de ;Ferro Central, que 
era à seu fundamento capital, maUogrou~e todo o plano concebido para norma-
Usar-se o :nosso regimen financeiro, constitu1ndo o !nsuccesso mais uma causa 
de desalento e abatimento para a situação !iâ. tão ,precaria e instaJVel, a exigir 
cuÍdado·s lmmediatos. 

1Como sabeis, foram desde logo communica:dos QS factos ao /Congresso por 
melo de suas drgnas commissões, apresentando o Governo as suae idêas relaUva-
mente ao assumpto, no sentido de amparar o Thesouro. 

!A.pezar de a,nnu•nciar o orçamento para H-97, um ooldo de cerca de a,~.O,Oô:MO.$ 
1'/erificou-se no começo de sua execução que, na realllda:de, o exerclcio demonstrava 
um de!iclt .de 120 a 1·30. 000. :00•0$, proveniente da verba crescente de dlfferenças 
de cambio, da insuffidencla de CGnsLgnações, como as que diminuíam as garan· 
tias de juros e o materiaJ para as estradas de ferro, de des•pezas extraordlnarlas 
accumuladas desde epochas anteriores e en.cargos não ·previstos. · 

IFori)Oso era attender a estas deflclencias e s6 .podia o Governo fatiei-o por 
melo de nperações de credito, para o que se ac.hava· autorisado. 

ISel'VIo..se, portanto, {lesse recurso, e poude ll.quldar o deficit existente. 
IA.s operações reaUsadas foram: - o emprestlmo Interno de 60. 0•~0 :0.001$ por 

3!polices emittid·ws ao typo de 95 e juros de 6 %, resgataveis ~m Hl annos, se-
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gundo 'llJS clausulas do decreto n. 269.5 d-e 2.9 de novembro d-e _l•8•97, cuda integra 
vae inserta nos Anne~os, e o .quG se effectuou em Londres, de ! 2. 00•0. 00•01 por 
letras odo 'Tihesouro, ao typo do 9·7 e juros de 5 %. a·ue se acha r_,duzidQ a 
! 1.5()0.,(}00 por effeito da amortisação e do pagamento dos juros vencidos . 

.Entre os encargos .Uquidados por estas operações, figuram os resultantes da 
transacção de ! 1. 0.00 .. u.O.O, effectuada com o "'!anco ·Francez em· S de janeiro 
de 1·897. 

Liquidou-se assim o ileficit anterior e consolidou-se a divida fluctuante, pro-
pa;rando-se os elementos para. a confecção de wn orçamento regu~Iar para 18198, o 
que não podl:a deixar de reflectir •beneficamente sobre as taxas cambiaes, cuõa 
qllléda cumpria impedir por todos os meios legitimos. 

As ·pertullbações consequentes dos crimes de 5 de novembro neutrallsaram, 
lj)OJ.1ém, os beneficios destas medidas. 

ll'ambem não se conseguio e.quili·brar a receita e a des.peza para o exercicio 
corrente, vela rejeição do imposto sobre a renda indicado pelas circumst~ncias 

e não substituido por outro qualquer reCUl'\SO, de modo que não se aproveitou 
a situação favoravel, creada pela eliminação do deficiot e ·consoolidação da di·vida 
!Iuctuante, para estabelecer-se o equi1i•brio orçamen.tario. 

:Estes factos e o grande desfalque occorrido nos valores da ex,portação, pela 
enorme baixa nos preços do caM, a·ggravaram sobrElmaneira a pressão dos onus 
e das diffi-culdades quasi intoleraveis, em que Jlâ. mal podiam 'haover-se as clal!Bes 
la·bo ri osas. 

As taxas do cambio, em ·vez de melhorarem, nem sequer se mantiveram, des· 
cendo a extremos ainda não experimentadoa; as no.vas tarifas aduaneiras, de 
cujo influxo se esperava o augmento da renda respectiva, llludiram a expectativa, 
como se faz notar em exposição apropriada, neste relatorlo. 

A diminuição da receita e a depressão cambiai são factores certos de al-
cance progressivo. IConteem em ai o mecanismo automati-co devorador de todos 
oa recursos. 

A grande· massa de moeda fiduciaria em circulação .l'â não fornecia o n·.Im&-
rario reclamado pelas transa,c.ções, escasseava o credito e, em geral, as caixRB dos 
bancos accusavam accentuado decrescimento. 

·_t\sslm começou o anno de 1·8'9o8. 
FeHzmente a arrecadação dos impoatos internos e de conswno -vae em parte 

compensandc- a diminuição riota:da. na importação, como demonstram as respecti-
vas tabel!a.s; o que. denota a conveniencia de orientar-sê de vez a poJ.itica finan-
ceira no sentido de •buscar o seu assento definitivo, ná .tr~buta.ção interna, dei-
xando âB alfandegas missão mais consentanea com a natureza desta instituição, 
do que a •que ora lhe l:mpõe a necessi-dade de considerai-a exclus}vamente !~tutora 
de renda, aem attender a interesses e occurrencias da maior ·ponderação, que 
possam exigir, em bem da industrl:a, ou de relações de ordem politica, administra-
tiva e commereial, determinações que não v~sem a immediata arrecadação de im-
postos certos, lndispensaveis iis despezas ordlnarias. 

E' muito pronundad-a a tendenoia para attribuir aos Governos todos os 
males que aff!lgem a SO<!ieda:de, ainda mesmo os que excedem de sua alça.da, ou 
obedecem a Jeis, que não podem ser sopitadas em sua acção, tão promptamen.te 
como se !pôde dese-jar. 

)ólão é ao presente que se ha de e~probar os acontecimentos decorl'entes dos 
factos ou successos do pass111do, quando muitas vezes nem os proprios poderes 
diriogentes, contemporaneos da situação antecedente, devem ser dhamados a contas. 

O "estaão financeiro de um paiz como o nosso, que resulta principalmente da 
sua constituição economica, quáesquer que sejam as imputações .por mais fun-
dadas que poasam ser feitas aos governamtPs, encontram tambem os responsaveis 
na propria collecti'yidade socia.I. 
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OS ·wpparelhos de governo reflectem o melo que os compõem, e a acc;:ão dlre-

ctora depende dos elementos de que rpOde dispOr :para promover e bem encami-
nhar a obra de orga.nisação e progresso, que al!Jâs se deve operar em ~arga escala, 
na vasta esphera da propria actl.<viodade e Iniciativa. social, ma.ximé quando esta-
belecido u-m reglmen de Hberdade. 

Sem duvida cabem aos Governos serios encargos, o estudo dos a.ssumptos, 
a sua diff.us!l.o para que se opere o convencimento geral, como melo de obter 
soluções justas, a indicação e a. execução opportuna. das providencias necessar!a.s, 
o con:funct!) de· medidas que· facilitem as reformas e abram o caminho da rprus-
perldade. 

O quadro delineado define clll.l'a:mente as relações de ordem ecOJlom!ca, finan:-
ceira e commereial, e as suas causas determinanteS'. 

IConduncto de phenomenos e de facto.s que não pooem ser removidos de prom-
pto, porque são a expressão natural de wn estado de causas preexistente, a sua 
eliminação deve ser çmprehend!da. por uma ser!e de medidas, cuja acção ·gradual-
mente alcance o fim desejado. · ' 

Nas circum1ltancias dadas cumprP. ter o ponto de partida e o melo de Iniciar 
efficazmente o processo repa.ra;dor, desembaraçando a a.ctivid!We governamental 
das pêas que a parlllys~~;m. · · 

!Como ficou exposto, o granoe mal proVIêm do d.eftcit crescente, avo.lumando-se 
sempre pelos proprios elementos de sua composição, que o tornam urna força que 
parece !nsuperavel. iProdu-ctor da desvaJor!sação da moeda -f! duelaria -" elle · ê, 
por sua vez, o producto desta. 

IE, neste Piano inclinado, a quêda não !POde encontrar paradeiro. 
F.' mani-festa nos orçamentos a. influencia malefica. da relação ent:·e o papel~ 

moeda e o ouro. _ 
l4.. verba «Differenças de cambio» que, ha. poucos annos, fôl'a. fixada em 

10.0.00:000$, eleVou-se, por !nsuffic!ente, a 5-CI.OOO:OOO.O$ e depois a, lllkOO,O:OOO$, 
sem ccmseguir atting!r o limite ,procurado, sempre fugitivo e cada vez mais 
distanciado. 

Su•pprimem-se serviços, reduzem-se despezas, me1hor~W~e a ar'reca.dação; 
porém o accrescimo de recursos advindos destes processos de economia, aliás 
louvavels, e em que se deve perseverar, não basta para equili·brar a receita e a. 
despeza, ~rque a differença entre a moeda do pa.i.z e 0- ouro, em que se f:wem 
os pagamentos externo's, a.uol!'inenta em esca1a maior -do que a a.quella em que se 
ela·bora. a renda. 

]COIJaboram· incesDante ~ vlctorlosamente para este resuUado ruinoso todos 
os factores apontado.s. · 

_>\.ttrLbue-,l;e o mal ao nosso regimen monetario e é evidente que se vivesse-
mos na communhão da circulação normal do ouro terla.mos os orçamentos equl-
·Ubrados, elimlna:do o escoadouro da dlfferen'Çll cam·b!al. 

!Nada mais facll do que demonstrar a superiori-dade da moeda de valor intrín-
seco, de curso mli'versa.l, sobre a. que ·apenas é uma convenção apoiada no credito, 
dependente da apreciação de cada um, e que se presta a err'os e rubusos d·e emissão. 

Mas, ciroulação monetarla. metalllca, regular, não a tem quem q.uer e &im 
quem pOde. 

Não ha, na vida doa .povos em formação, assum,pto mais comp-lexo, comPli-
cado, c'heio de embaraços, dlfficulda.des e accldentes do que o da regula.ri'dade da 
sua. circulação monetarla. 

Teem muitos luctado para consegu!l-o e ·poucos att!Jlgldo o fim com a. dese-
jada estabilidade, mas sempre pela convergenc!a fa.vara.vel dos elementos eco-
110m1cos. 

!Não se decreta. a circulação em ouro ; ipOde-se, sim, preparar o seu advento. 
Ql.balquer esforço, fOra das condições natura.es, não passa~ de um artifloio esteril 
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e prejudicial em seus reswltados; não edifi-cará. cousa f!J;,"llma duradoura e acarre-
taM onus. 

Entretanto nada attrruhe mais do que a perspectiva de uma sltnaçft.o, qne 
pudesse abolir o curso forçado do ,pa!)el e com elle o agio do ouro. 

:As tentativas, BJpoiadas em planos mais ou menos fundados, tee:m todas sos-
oobrado, apezar de engenhosamente com.blna;das e favorecida·s por grandes em-
prestlmos, em perlodos de grandes esperanças e de confianca lnabalavel em uma 
epooha de ren ascimento seguro e de solldo desenvolvimento de riquezas. 

',Y.em dentro de pouco te~po a reaJ.idade demonstrar que eram illusorias 
bases em que se edificara, e o reverso do quadro sedudor, com o seu cortejo 
decepções e prejuiiZos, tra.z ~t dolorosa lição da verd'<Lde. 

as 
de 

Cumpre, portanto, banir de VSIZ as fantasias, estu·dando, comparando e re!le-
ctindo profundamente, no empeiliho de nem ligar a sorte do paiz ~ cega rotina, 
nem confütl-a âis azas da chimera. 

iE' certo que a circulação metallica normal encontra o seu curso seguro e 
esta:vel nos pa.izeil que manteem com os outros o equ!Hbrio nas relações tl.e 
commercio. 

!Livre do deficit nas transacções inter:nacionaes, não tendo necessidade de sup-
prir pelo credito a differe~a contra si, . na troca de valores, - entra o paiz 
naturaJanente .na communhão monetaria uni·versal, não podendo ser affectado 
pelas differencas de moeda ou d<l cambio, a não ser, na esphera geral eni que 
gyram twos os povos, pelos phenomenos de movimento commercial e pelas leis 
naturaes, que determinam as correntes e o fluxo e refluxo dos capitaes. 

lPóde o !Braz!~ preten<der entrar, desde jlã., neste regimen, ou deve limitar-se a 
crear os elementos conducentes é. realidade desta aspiração? 

Cumpre Inventariar a sua situação no ponto de vista do assumpto e :verificar 
de que lado fica o saldo na conta dos recebimentos e das remessas nas relações 
com os dh•ersos palzes, ou si ha equilibrio. 

'E.stabe'1ecido que a exportação de mercadorias é superior á. impor.tação, fal-
tará ainda examinar os outros factores. 

IEx·portar mais do que se importa já. •é muito, porém não é bastante, porque 
não é deixar de importar o ,que se pôde produzir; e o accrescimo de producção 
para ·a·bastecer o consumo não s·ó alliviarla a importação, como tambem tenderia 
a alargar a expor.tação. 

o ponto a aquià·ar é o da impor.tan•cia das remessas e ahl a consid!erar 
não só os pagamentos <pela tm.por.tação, mas t111mbem aos que se fazem ;pelos em-
prestimos Ida Naçã.o·, dos ElstB.Jd.o·s, das iCOIIJJpiiiilihias e emp•rezas, e ainda as sommas 
enviadas :para o exterior ·provenientes dos capltaes e de tra·ba:lha!dores !ocallsa-
dos no ;paiz. 

lHa ainda as despSIZas do conpo diplomatico, das garantias de juros e <'!_as 
enco=endas, e da Marinha e Guerra. 

Os dados que &eguem demonstram que é contrario ao Brazil o saldo das rela-
ções cotnmerciaes; o que a·hi se verifica quanto ao anno de 1·&97, é applicavel. 
aos annos anteriores, tanto mais que nelle.s não só foi maior a Importação, como 
tambem o foram as remessas por conta do Estado; e, quanto ao futuro, é patente 
que só lenta e progressivamente poderemos conseguir tnverter a posiçã.o da ba-
lança internacional. 

IDamos tambem um quadro dos pagamentos em ouTo realisados pelo T.hesouro 
Federal nos annos de 189"6 e 1897 e dos que devem ser effectuailos em 1-8~·8, no 
estado actual doa encargos publicos. 

IDo exposto resulta a existencia de um escoadouro permanente, para. fóra do 
paiz, de valores reaes, do unico numerario de curso uniJVersal, e isto estabelece 
uma situação qJrecaria, anormal; incompatlveJ. com o regimen estavel e definitivo 
da circulação regular. 
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No anno ultimo (1·897) o movimento commercial de todo o Brazil, segundo 

os da.doo offic_iaes que o Thesouro conseguia coUiogir, com difflculdade, por falta 
de estatl;;tica, deu este resultado a.pproximado: 

O valor g&ral da exportação de merca.dorias 
(sem incluir ouro em especle e camblaes 83.1. 806 :918$00() f. 2,6.162 . .2124 
ao cambio médio do anno, 7 "'lu 

O valor geral da tmportac~o, Idem.......... 671. 6(),3 :·2·8•01$00.01 = f. 21,. 5·6.7. 6•60 

Saldo a ta.vor da exportacão ............•... 1-60•.203~6l3.S$0.00 = f. 6.18·4.6H 
Dedu.zlooo..se a. somma média annual em ouro 

ou cambiaes, remettlda. para o extrangeiro 
por con.ta. do Gwerno e dos particulares, 
calcula,Oa, wpproximadnmente em ......... 3·0i0.0()0:00()•$MO =f. 9.64.4.614 

resulta o saldo contra o palz de........ 1-3.9.796·:36·2.$000 f. 4.460.0.50 

.Neste computo das remessas de our·o ou camblaes para o extran.geiro não 
estlà comprehen-dido o ovalor da nossa im,portacãt> retro mencionado e deduzido do 
valor d-a nossa exportaçãt> e sim, sõmente, os pagamentos que o Governo fez no 
exterior e as remessas de numeraria ~a.lizadas pelos .pa.rticu·lares para dl~rsos 
fins, alheios ao pa.gamento da.s mercadorias que importámos. 

!Concluímos que não estamos em circumstanclas de firmar o · curso metallico, 
o que não eJrelue, entretanto, o dever de encaminhar todos os esforcas para. che-
gar a esse r~en. 

Se111i. isto o resultllldo, al'êm das condicõea moraes e pol.ttlcas, dás de ordem 
economica, fina;nceira e commerclal: 

A organisação do trabalho, o desenvolvimento da agricultura, o aug:mento 
da. ·produccão abastecendo o consumo e· wvolumando a exvortação; um systema 
tributaria raciona.!, adequado 'âs exigencias da a-ctualida;de, a arrecadação reguJar 
e a doopeza sensata e reproductiva, o orçamento equilibrado; o movimento com-
mercial, como intermediaria de •verdadeiros va;lores, fundwdo e desenvolvido o 
credito em suas · ·1egitímas expa.nsões e servido pelos lqlparelhos que multiplicam 
a actividade, sem espírito de agiotagem e de arrojadas aven-turas. 

Sem estes elementos, ha d·e pre'Valecer de fa-cto o curao forçado do papel, 
s111jelto, al·éru da;s leis geraes qu~ a e terminam a escassez ou a abundancia do nu-
meraria, em dados laga-res, tambem. a todas as conttngenclas enumeradas, resul-
tantes <!e sua condlcã.o de mero instrumento de credito, sem valor proprio. 

Se111i. a permanenola da. aituacã.o que em si mesma conflém o g~rrnen da. des-
ralorisação, das dífferenca.s cambiaes, do deficit. 

O Brazil chagou, porém, ao es-tado de não .poder mais supportar a oppressão 
que o as_p.hyx!a; attin.g!o o auge da crl.&e e -cumpre Q1Je se encontre o remedio. 

·E' a differenca de cambio a formula do mal, é nella que concentram a accão 
destruidora todos os elementos adversos. Deve-se, portanto, buscar o ·meio de sub-
trruhlr, promptamente, o paiz desse jU!gt> mortífero, para que elle possa iniciar o 
procP-sso da sua r egeneracão. 

No abatimento, em que ja.z, nada pode~ tentar, e ha de cada vez mais rapi-
dame-nte roQar pelo pJano inclinado, até profundezas insondaNeis. 

iF.:' forçoso libertai-o da necessidade d.e submetter,se at> agia actual do ouro. 
tA eliminação, ou ao menos, a redu-cção de differencas de cambio, equilibrará 

o orcamento e atê darâ sal.d-os, si continuar a poHtica de economiiiB, doo córtes 
nas despezas e augmentos na receita; e esses saldo9 terãQ salutar wp,plicação ao 
resgate gradual de uma parte do papel-moeda. 

Seria o principio, a base segura para edificar o regimen da ord·em e da proo-
pepridade financeira. 

Mas, como eJiminar, ou reduzir a differença de caroblo, sem o concurso dos 
elementos economicos, de ~enta elaboração, e não existentes no momento? 
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·E' se~ duvid!l. indispensavel recorrer a expedientes que tragam, desde já., os 

meioo que, naturalmente, não proporcionam as for(}B.s a<!tuaea do palz. 
!Para Blllpl!>rimir a differenca cambial, nas nossas circumstancias, é ne<!essario 

ou dis!)Or de ouro !)ara os pagawentos sem necessidade de obtel-o pela conversão 
do papel, ou nã.o ter obrigações a sol<Ver em ouro. 

o íBra.z!l não póde realisar, por completo, nenhum dof'. alvitres; .pó de, porém, 
reall~ar am•bos, em. ,parte, e de mod·o a reduzir sensivelment'é a differenca camblad. 

E' 'bastante, opara Isso, que por um lado o G<lverno deixe de concorrer no 
m~\,ca:tlo de cambio e I>Or outro que sejam quanto posslvel dlmlnuidos os pn.ga-
mentos em ouro. 

\P.ara conseguir a primeira pa.rte deste programma é lndispensavel ter ã dis-
pO'Sicão o curo su!!idente para os compromissos que não podem ser eliminados; 
e Isso se obtem ou alienando ou arrendando proprios nacionaea, ou contra;hindo 
u.m emprestlmo . 

.Para conseguir a segunda parte, deve-se converter os juros-<~uro da divida 
interna em juros•papel, Slii!>Primir as commissões e acqu!sicões na Europa,· rever 
os contractos de garantias, e llmita·r as despezas com a diplomacia. 

!Pelos dados que apresento neste relatorto pôde-se ·bem awaliar a lmportancia 
destas providencias e a influencia •beneflca que fatallmente bão de exereer. 

Ter-se-<hn a accão combinada da retirada do Governo do mercado do cambio, 
e da posse de recursos novos, extra-orçamentarios, que proporcionarão margem, 
não só ao equllibrio entre a receita e a despeza, mas tnmbem a saldos pelo e::r-
cesoo daquella soore esta, o qu~ permlttinã o resgate razoavel de uma parte do 
papel-moeda. 

Durante este tempo, pois, os novos recursoo deverão trazer folga por ·alguns 
annoa, tratando-se de augmentar a receita orçamentaria, desenvol<Venclo-se a ri-
queza pubJ.Ica, accumulando-se fundos, reduzindo-se o numerntio, e, portanto, 
dando-se-hhi! maior po.der acquisitlvo; <! lncontestawetl que, findo o periodo em que 
esta situação se eLaborar, terá o pa!z firmado um regjmen de franco melhoramento 
economico e financeiro com accesso para accentuada prosperidade. 

'Todos os es!orçoo, todos os sacrifícios, devem ser empenhados, para que se 
abra este caminho que póde certanl€ntc levar a uma feliz solução. 

Estu~os e projectos, neste sentido, foram submettidos á. vossa apreciação, 
receberam vos.sa approvação e estã'l em via de realisar-se. 

lE' de esperar, pois, t]Ue, '<l>Emtro de pouco tempo, deva ser iniciada esta nOIVa 
épocha preparatoria do renascimento economko-fina·ncelro do palz. 

iOffereceriá. ' eHa o desafo,go necessario para que os orçamentos, lilVres da 
<Yppressão esmagadora da.s dif!erenças de cambio, reunam os saldos applicaveis 
ao resgate criterioso de · uma parte do papel;moeda; augmentando-lhe assim o 
pod€r ~quisitivo e para que todas as classes activas. melhor amparadas, desen-
volvam a riqueza publica; para o que não será. menor contingente a collaboração 
dos capltaea locallsados entre nós, pelo restabelecimento da confiança e possível 
fixidez doo valores, da~a a esta.billdade da taxa cambial, verdadeiramente cor-
respondente é.s circums.tancias. 

lJ\.s ld~as apresentadas terão o effeito de tirar o palz da situação o.ppressi<Va 
em que se acha, pr®orcionando um perlodo sufficiente para que, desembaraçado, 
possa coordenar e pôr em prat!~a as medidas definitivas, reguladoras de sua 
eco.nomia. 

!Não constitue m, portanto, só por si, o remedlo efficaz e completo; não, ellas 
aJpeo·as .fornecem o melo que deve ser utlllsa~o de prompto e com seguro criterio, 
para ser ;or{)veitoso: ê uma .tregon na campanha do defio~t e da dlfferença cam-
bial ~ontra o Cl'·edito e a exlstenc!a do paiz, que não deve findar sem que se ten•lm 
munido das armas e dos apparelhos lndlspensaveis para ass.egurar-se da victorin 
ao recomeçar a lucta. 

iEstes appare}hos são os recursos . qu.e devem provir', além do deselivol•vimento 
eoclal e e<!onomlco, -garantindo a ord<em e a riquoe.za, de medidas !mmediatas, com-
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plementa.ras do pla.no !IIldlcado, e que poderão ter, algumas, o caracter de transl-
torla.s. 

•Estas medidas supprirão desde lo.go as vanta·gens que mal·s lentamente f.or-
neceiii!. o desenvoJvimento natural das forças soclaes, assegura·ndo os resultados. 

E' indispensavel pOr, desde :lá, o palz a coberto dos grandes ma.les que o teem · 
alquebrado e que ~· ·coooentram :na formula jil. annunciada: ·- d!ffel"ellças de 
cambio. . 

•A!astado temporariamente, o OJ:stado, do mercado do cambio; appllcadas ao 
resgate do .papel.;moeda as verbas orçamentarlas destinadas !!. divida extexma, o 
que se conseguiii!!. pela obtenção de recursos em ouro: é e<vidente que se ha de 
()perar grande reducção na differ~a entre o valor do ouro e do papel-moeda, 
proporcionando meJ.boras progressivas na situação nnancelra, que se ba de cara-
cterlsar pelo equlllbrio orçamentarlo e approxlmação do regimen regula·r da cir-
culação. 

IC·umprc, porta.Ílto, tomar effectivas as medidas immedtatas, proprill.!! a ga-
rantir o andamento nonna.l das cousas, a folga lndlspensa.vel pn.ra o ret=imento 
e a.ccumulação das forças .que dev>erão amparar a sl.tuação, quando .houver de 
retomar ella, outra vez, a seu cargo, dtrectamente, oo pa<gamentos no exterior, 
em sua totalid-ade. 

\Si o periodú tra•nsitorio não fOr a.proveltado com crlterio e firmeza, si es-
coar-se sem que as medidas pr-event!tvas COlll!blnadas effectuem-se, dever-se-ha, 
neste caso, contFLr com o renascimento dos males, não debeHa.dos d.e modo com-
pleto e definitivo. 

Essas prevenções são, alia-s, Intuitiv as, ha mu1to estudadas e preconisadas ; 
teem, ;porém, se tornado ·sedlça.s, sem que, entretanto, se real!sem ~or completo. 

São ellas: mais systhematicas economias e augmento da receita. 
,Além destas medidas, de ordem geral e ·permanente, constituindo uma norma 

elementar de governo, ba outra que a actualidail.e tm·põe; - é a cobrança, em 
ouro, de uma J)arte dos Impostos de Importação. 

lPreconceltoo, predom!.nancia de Interesses mal comprehendidos, hesitações, 
delongas resultantes de varias circumstancias - teem obstado o restabeleci-
m ento desta fôrma de contri•buição, por vezes, e sempre com proveito, experi-
mentada em nosso :regimen fisca.J . 

.Ado dos mais sabiamente concebidos do Governo ProVisorio, magistralmente 
fundamentado em demonstração cabal e inexcedivel pelo eminente estadista que 
primeiro gerio as finanças da Re-publica, deixou de prestar-lhe o apoio que teria 
Impedido o seu decll-nio pela irrefl.exão com que foi a.bollodo. 

\Não é só ao erario publlco que prejudica o cambio desfa.vorawel; elJ..e d·fecta 
maleficamente a. toda a collectlvidade socla·l, encarecendo a vida, dlfficultando a 
producção, gern.ndo a lnstabilMade dos valores, a .precariedade das relaçôes eco; 
nomicas e commerclaes, a lm\)lossibiUd.ade de · qualquer provisão e o es.plrlto rui-
noso do jogo. · 

Só aproveita exactamente ao especuJad<ll', ao profissional que vive e locuple-
ta-se, explorando a.s mar.gens da alta e da •baixa.. Entretaonto, o regimen do p~a

mento em papel-moeda dos direitos de importação, é um .poderoso eo!J.aborador 
da 1nstituiçã.o da. ag:totrugean cambial. 

iE11e cria uma classe de especu.Jadores do cambio, desenvolve o jago, por,que 
interessa nelle importantes elementos do commercio e nã"O ha como a convenien-
cia proprla. para im'Pe111r a acçã.o humana, eetabelecer ha.bitos e costumse e dar 
curso a.s praticas mercantis. 

Não ba movei mais procedente, agente mais proLifero. 
'El' facil verlfi~r de que modo contribue para este nefasto resultado o actual 

regimen. 
IE' sabido que a mercadoria importadl,l ,paga o seu .preço em ouro ao mercado 

productor E: a importancia do imposto de entrada, multas vezes equivalente ao 
preço. em J)alpel, por uma quota fixa, ou porcentaogem sobre o valor off!cial, cal-
eulailo opela a~tual tarifa a 1!2 d. por 1$ 000•. 
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O Importador, ·OU conslgnatario, •se acha assim collocado na alternativa na. 
convi!nlencla do cambio i'a:voravel (menor agia do ouro), quando tenha de con-
ver~er o ·papel-moeda, para .pagar o preço das mercadorias, e do cambio desta,. 
voravel (maior a;glo do ouro), quando tenha de converter o ouro em pa'!lel, pare. 
pagar o imposto. 

/Por outra - necessita de ouro bara:to., qua,ndo haja de pagar em ouro e de 
ouro caro, .quando haja de pa·gar em papel. 

!Eis ahi o principio 1io jogo lnatltuldo e radicll<do, pOJtl.Ue se estabelecem ele-
mentos lm,portantlssimos de valor tão formldavel, como é toda a nossa im'POrta,. 
cão, impellldos pelos seus mais vltaes interesses, pela proprla conven!encla, a ten· 
der ora. para a alta, ora para a baixa do ca.m.bio. 

!E essa. t~mdet1Cia .se coll'Verte em ionofrene especuiaçã:o, fomenta-da pelo fOco 
podflrooo a que alludimos. 

!Nesta eltua.ç!lo nã.o ha que extra.nhar o phenomeno diarlo das corridas ine:x-
pllcaveis da escala, sob os mais futeis pretextos e até mesmo sem pretexto, e 
que .pela debHidadfl a q.ue chegou o organismo social, submettlào ao depressivo 
reglmen, naturalmente cahe para os extremos da •baixa. 

!Em detrimento do fisco, occorre ainda a clrcumstancia de ser o valor o!ficlal 
das merca;dorlas para a fixação do Imposto, .caJ.e>ulado sempre a 12, dl.lllheiros, em-
bora a taxa desca a 6, e por este ex:tremo d 'e deevalorlBaçã.o ;re pague o lmpos1o 
em pa;pel! 

:Assoe>le-ee a este forte contingente de perturba.çã.o cambial a lntewenção dos 
nego·clos s<>bre o ca.flê, traz·endo vor -sua v.ez ta.mibem a conv·eniencla de apur-ar o 
maior rugi;> do ouro, e será. fadl de traçar com firmeza as J!lnhas do esta;do ruinoso 
das relações financeiras e cnmmerclaee. 

E, quanto â Importação, nenhuma razão séria se oppõe - antes todas accen-
tuam a legitimidade i! conrveniencia. gera) - de .que a transacção, que se inicia 
e oo:Péra no r.egim~m do p'agamento em ouro, ne1l·e venha a se con<:>luir. 

lSi o importBJdor, ou consignatarlo, ;paga o preço e o transporte da merca- , 
dor.i·a em QUro, por que •nllo pa.gana. o imposto na mesma moeda? 

Que dlfl!culdades hão de provir d~te com'Plemento de ouro em operaç11o já. 
corrente nesta moeda, e em um meio alimentado pelo commercio externo, vivendo 
no regimen meta.ll!co e .que facilmente llnporta!lá. o numeral'lo necessario? 

E' opre.clso lembrar qu.e a importação no Brarzll se faz em geral por meio de 
casas directamente representantes dos productores, que assim :relam e defendem 
os seus productos, mesmo n03 mercasdos de consumo, ao envez do que e dA com 
a pro.ducç!to brazilelra de exportaçllo, entregue, 'desde o nascedouro, a. direcç!to 
dos consumidores. 

SerA. facllimo aos importadores munlrem-ee do ouro necessario para o im'P~to, 
princlpa1mente quando, o que frequentemente acontece, o importador !Or tambem 
exportador. 

INã.o procedem as aHe.gações receiosa.s de que a necessidade de pagar o lm· 
posto oe>m curo promova a .baixa cambial, -pela concurrencia do mercado. Ni!.o, ao 
contrario ; a dlstribuição dos o nus, a sua disseminação eO tram vantagens: 

1•, convertendo em mantenedore-s da estabi!ioda.de das melhores taxas os que 
antes eram tnteressados na alta e baixa; 

2•, estabelecendo a solidariedade de toda.s as classes na convenlencla de ele-
var o opoder acqulsitifvo do papel-moeda; 

3•, ha.billtando o Esta-do, diredor da sociedade, sem intuitQS que não sejam 
o bem geral, pela posose dos recursos em ouro, a exer·cer a missã.o, que lhe cabe, 
de regula-dor da circulação . 

.Nilo havel'é. a dupla intervenção do E-stado e do commercio; porque aqueUe, 
que ·.,; ·o alvo certo da. especulação, retlrar-"Se-ha. 

IAtnda quando no momento não carecesse o Governo de recursos em ouro, 
nem por isso deveria ser -dispensada a medida, ponque, sim•ples autorlsacão como 
·cumpre que seja, e !la te!lá. · opportuna ap.plioação, quer ·para constiutlr um fundo 
<lest!nado 'â. divida externa, quer ao melhQJ"a.mento do me:Q clrcu·lante. 
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!Não ê necessa.rlo ~nca.recer ou preconlsar a lmporta.ncla. da acqulslçll.o dt 
recursos em ouro pelo Estado, nem -descrever os effeitos be~ficos decorrentes 
para todo o pa.iz, não sO para. o Th-esouro, de semelhante situação. 

Os prejul,zos resultantes da depressão cambial, para a fortuna publlca, para 
o commercio, os consumidores e o Estado, :podem ser fSJCilmente avaliados, con-
sldera:ndo-se a escda Inversa .do agio do ouro e da depreciação do .pa.pel-moeda-

JDxemplif.lcando-se, com as taxas d·e .6• a 18 d., temos o s·egui•nte: 

6- wgio do ouro- 3·50', depreciação do papel- '77, 77. 
9- » » - .2·001, » » 66. 

12- a.glo- '126, deprecia-ção li:5.,6&. 
1<6- » 8() ]) 44,4>4, 
18- » - 60 ·313,33• . 

.1'9. tiV'emos o cambio abaixo õ.e 6 d., soffren.do todos os valores naclonaes 
uma -rP.d-uccão de 80 o/'o. e esta sit·uaç:ll.o .tendia a permanecer e abê a-ggravar-se 
ainda. 

E' evidente que sera. legitimo q'Uallquer expediente que liberte o pa.lz di!Sta 
oppressão. tAugmen1o !da contribuição para o erario <publico, ou recebimento em 
ouro dos direitos de i,mportação, ou a combbnaçã:o das duas medl'daJS, 11ão provi-
dencias que, parecendo trazer Sll.CrHicios, ao contrario proporcionam vantagens, 
porque cons-tituem onu-s tr8.JilSito-rios ,por meio dos quaes se transformará. em 
ll'IIla situação regular a que ora depaupera e estrangula o paiz. 

·Aica.nçadas taxas mais elevadas, o {)nus !ta. progressivamente _diminuindo 
art!ê desapparecer, sendo compensado, porem, de&de logo pela valor!saÇão da 
moeda. 

iE o oommere!o sei'A dos primeiros -benefl-cl.a.dos. 
Supponha-se que a cobrança em ouro dos Impostos tle imp·ortação determina 

um a>Ccrestimo de 50• o/'o ~ que este recurso, pelas combinações que facllita, pro-
move a alta do cambio, elevando a ta:xa de 6· a 8 ; ·neste C'aso, o negociante que 
ad•q'llir.ia o ouro, vara pa;ga.r a merca;d·OTI-a, 111. razão de •3•50, passarlll. a adq·uirll-o 
li razão de 21817, além das cvantagens .g'eraes .da elevação e est abi1idade da cotação. 

O sacriflcio proveniente <JQ ·accres.cimo de 50. o/o SOibre a tarifa é sobejamente 
com-pensado. Imagine-se, poi'ém, Ql\le a elevação :não lê sOmente de 6 a 8, e que 
attinge ·a 12, o que· dar'á ao auro a cotação de 12-6, e .ver-s-e-:ba. a grandeza dos 
bell'eflclos que o apparente sacrificio pOde determinar. 

!N'eiD é uma novidade esta .fOrma de contribuição. O Brazil jt!. tem se utili-
sa<lo .della · em conjecturas ana!ogas lâ.s a-ctuaes e a e:x;periencia de outros patzes 
a favorece. 

<A Ru~ia adoptou-a desde 1-876·, os ·Estados Unidos da Ameriea, no $)eriodo 
de .guoerra civil, amparavam nella •a·s su-as finanças e a t<\.r-gentina ·a foo seguro apolo· 
de um perio-do ·de reforma. 

Não devem mais :vingar, por lnfunda.dos, escru·pulos em -contrario. São gra-
víssimos os ·perigos e nemhuma cons!Ueracão -pOde preV'alecer sinão a do encami-
nh-amento seguro da causa geral. 

· \E' in'dispensave1 armar o Estado com. os meios de accão, nada poupar. Oli 
àdl-a.r, .que con-tri-bua para a defooa do seu credito, para foi'necercJ.he o melo de 
amparar-se e não reca~hlr no opiano inclinado <lo d.efiott e <la desvalorisação 
da moeda. 

-Relativamente lá. cobrança dos impostos de importação em ouro, pessoa com-
petente offerece -o estu'<l.o que vae em seguida. 

!Apresenta este re1·atorio -ou:tras idléa.s de ma1or ou menor owortUll!Ldade, 
qruanto ao s-ystema tri•butarlo, a. confeccão <loo orçamentos e ao · paO.rão da moeda, 
que se relacionam (!()ID a regularidade da c\r.culação e ·d·evem ser culda,dosamente 
estudadas. 

'Vão tam-bem as tabellas e quadros demonstrativos do cambio, da C'Otaç!io dos 
titulos da divlda publica fu~1ada, externa e interna. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA, CAUSAS REMOTAS 
E P.ROX IMAS 

.As difficuldades de toda a sorte, que, assoclaodas intimamente, teem provo-
cBJdo a suprema resistencla da vitalidade e energia nacio-nal, não podem ser bem 
estudBJdas sem 'O exame de seus · antecedentes. Quem só encarai"R.!! no relevo 
a"Ctual, em que se ostentam •com uma superfetação de atr{1c!dade nunca imagi-
nada, revelar-se<ha QU um desmemoriado attonito ou um nostaLglco do passado. 
E' preciso •desvanecer o enleio armado á !n.genuida'de popular. 

f} problema financeiro, que presentemente desafia a acção combinada do 
patriotismo ·e na ·sabedori•a 'dos •brazileiros, 'é sem duvida o resultado immediat<> 
de um conjuncto de "Causas C<>ntempora.neas. Mas ·não esqueça ninguem que elle 
tem estBJdo, desde lo-nga data, na historla de nossa vida pol!tica, sempre a.berto 
a. convergencla de nQIV'oS fa,ctores. O aldiamento indefi.nido de uma solução certa 
comp1i.cou o~ seus term'Os, compromettendo a facilidade primttiva. 

Raras id'éas van taJosas, lque não foram apenas velleidades, •jA lograram exito 
permanente ·nos mea.ndros de nossa administração profundamente viciosa. 'De or-
dinario, as ·medidas salutares ou não tcem sido continuadas ou teem fracassadc. 
d•esde o ini·cio com as ai ~e r na ti v as poli ticas. 

O equilíbrio orçamentario, cuja necessidade pare. restauração das finanças 
não cessavam ·de proclamar os esta.distas '<l.o antigo regimen, não passou de uma 
fantasia .nos programmas mini<Sterlaes, ou de uma declamação .para armar ao 
effelto. 

Na nhetorica parlam.entar, na polemi-ca jornalistica, na critica dos pamphle 
tos, na objur.gatoria ·da tribuna popular, •no estylo pomposo dos manifestos, nas 
promessa·s seductoras ·das plataflírmas eleitoraes, entre os vocabulos sediços, com 
que os ·partid·os se recriminavam, a imminencia da 'bancarrota era an.nunciada 
como o fantruma theatral, ·sobre que <estava a .ca:hir o panno, IA luz da. ribalta 
politlca. E 'O àeficit, de anno para anno mais monstruoso, era do centro para. 
a ·perlpheria do palz o •g-rande ·po1vo, cll!joo tentaculos, mais e mais dilatando-se, 
entorpe'Ciam o progresso g.eral, sugamdo o atento IAs províncias florescentes e 
mal .permittLndo soccorrer as atrophiadas. !O imperio :é o aefic!t, repoetiam com~> 

um estribilho amigos severos no conselho, dissidentes rigorosos na advertencia 
e adversarios vehementes na censura . 

.O resgate do papel-moeda não passou de um expe·diente, com que os go-vernos 
só conseguiram !Iludir-se a si mesmos, pois que na alternativa de queimar certa 
quantidade e emittir outra, As vezes maior, ou de substituir o .papel do Thesouro 
pelo papel 1ban·cario e viee.nnersa, não tem cessado entre nós o regimen do curso 
forçado pela inconversibilida!de do bilhete de emissão, precioso instrumento de 
c~edito, quan·do conversível. O resg-ate, exprim!n•do capacidade de conversão ou 
existencia de stock meta1lico equivalente, é uma operação de effeito para a valo-
.risação da moeda fi:duciaria. Entre nós, pol'lém, sempre realisada a. custa de em-
p~estimos e não· ·com sa1dos reaes das rendas publicas, tem sido uma operação 
llilusoria, nulla in teiramente para o ,fim de attra'h.ir o ouro aos canaes de cir-
culação 'Pela ·diminuição de seu agio. !Mal ref·lecU.ndo-11e no cambio, cujo re,"lllador 
ê o cre!dito, o seu effeito nunca reslstio ao menor accidente pertunba.dor da con-
fiança e sempre foi transitorio por acompanlhal"' de perto a necessidade de cor-
rigir a insufficlencia do nunierario com pape'l e não metal. E' bem sabido como 
este foge á com:panh~a do nosso mei·o circulante, eminentemente suspeito pela 
inconversibi!.idade. Basta advertir em que o nlakel, que frequentemente é produ: 
zido pela Casa d·a M'Oeda, apezar de mais assimila:vel á circulação do que o ouro 
e a prata como moeda divisionarla e de menos va·lor intri.nseco, parece extin-
guir-se na renovação das relações commercjaes, :pois não cessam r eclamações con-
tra a sua escassez, !l 
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A canf!ança depositada pelo capital na !)orça ex·pansiva tios recursoo naturaes 
do p-aiz, a despeito da contlnuiodrude dos d.eficits o·rçamentar!os accumulados, esti-
mulou os financeiros do e.xtincto reg!men ao emprego . frequente das operações 
de oredlto. Esse meio 'de supprir a insufficiencia da renda, que só não é um 
perigo si usado com sobriedade e appliorudo prMicuamente ao Incremento da pro-

. ducção, perdeu a Tirtude multiplicadora para comrerter...:;e num IV!1lio de disper-
são sem vantagem permanente. Gam o vezo inveterado e facil tle tomar em-
prestado, cres.ceu a divida publica fundada e fluotuante, á proporção que ao. 
necessidades do Estado foram augmentando. Mas o act!V<> nacional, representad·ó 
veios res·u.Jtaodos da renda, não pO'diá, sem prodig.\•os "de desenvolvimento, seguir 
a ordem directa tão rapid.amente atlé o pon.to de galgar o ni'\"el de um passivo 
obstinado em redobrar -de vrogressão. 

·Entretanto, a .falsa plethora de crup!•taes, ou, em outros termos, a circulação 
v!oiosa d_e riqueza !angamente fracc!onada, emprestava ao conjuneto de t<Ydas as 
forças produ>et!vas uma phys!onom!a de reconsütuição e·stave! e prolifera. Uma 
onganisação engen.bosa, de industria.s fantasticas e emprezas· fabulosas, occultou 
a syncope ec01nomica, que se seguia â extincção do elemento semi, em consequen· 
cia de ter sià<> adiada negligentemente a transformação do tra.balho. 

O •braço ex.tra.rug·eir<> ooncorrendo com o nacional, a inaptMão ou o afasta-
mento voluntario do li>barto, mo.Uvando <> maior salario ao traba~had<Jr livre, o 
au.gmento de população determinando a lai1gueza d<> consumo, a ovalorisação do 
sólo, o enca!'ecimento da locação e a insuff!cienc!a dos meios de 'transporte 
foram outros tantos factores, que vieram fazer a · complexidade d<> problema da 
ronaso·ença nacional. · 

IA integração da Ji.berdade civil na sociedade óbrazileira, apagando do direito 
patr!o a nodoa, que tant<> abatia. o caracter nacional, acarret<>u a proclamação 
da liberdade politica para o complemento da d-emocracia -no continente. 

Na vida dos povos ha datas que se attrah>em c<>mo por um vinculo de soli-
darida'<le •preestabelecida fatalmente. Isto ainda se observou enti'e 1.3 de maio 
de 18•8•8 e 1·5 de noV'eiilbr<> de 118•8'9, que ficaram sendo d•ous ma!'cos em nossa 
historla, a assi·gnalarem a reivindicação dos direit<>·s ci<vis de uma raça para a 
confraternisação de um .povo Lnteir<>, no plenari>o americano da Iiberdade pol!tica. 

Os effeitos enganadores das condições favoraveis, que o Imperio se creou 
pelo instincto de canservação, só serviram para emprestar-lhe um certo :Prestigio 
na <phase do 'declínio. 

:Balanceando as finanças do extincto regimen, encontramo-nos face á. face 
com os seguintes rreultad-os em 18·8;9: 

Deficit orça.mentario durante 67 exercícios ...... . 
Dividas: 

•Inter>na fundada, propriamente dita ............. . 
li li de outras espeocies ............ . 

'Exter.na fundada, de :E 3.().2813.200 ou ao cambio de 
27 d. por 1$0>010· .••••••••.•..... ." •.••.•••.•••• 

ffi'luctuante i·nduindo 2·. 016·5 :568$812•0 d-e dividas de 
exeráici<>s findos .........................•.. 

Somma ..................... · ........ . 

6413. 5·86 :30!0·$01(),()· 
15. 76>5 :9·16$31~ 

2o69 .1;84 :O 00$0·01() 

815.935 :774$9•2·& 

li. 713.11312 :137$66·61 

O meio circulante em papel era de 2111. 0'1'1 :·34>6$600, comprehen:dend-o a emis-
são do Thesouro, que representa, como é s111bido, um emprestimo simulad-o do 
Esta1do .para com a Nação inteir11.. 

E' oerto que <> cambio, mesmo 'no extrem mínimo de 214, valorisa'Va a moeda 
fid uciaria. 

Si, porlém, attender-se 'á.s oscillações d·as taxas de 181l05 a 1·8·8'9, entre os ex-
tremos maximos de 19 e 2.8, e os o:poposto.s de 17 % e 24, facil ser'á conceber que 
o valor da moeda pa-pel acima do cambio 1)ar -não .passou de um acc!de.nte, si não 



-367 -

foi simples etfeito theatra1 da enscenação bolsista, favorecl'da pela anomalia do 
momento. 

Era preciso attrruhir o capital então demasiado confiante. A apot:heose des-
lumbrante, em que o anj{) tutelar da riqueza acenava seductoramente com a 
serenldaue aurea de sua cornucopia, fascinou tod·as as actLvtdades, desafiou 
·todas as ambicões, :provocou prOidigios de imaginação no campo das ori.gtnalldades 
!ndustrlaes e das aventuras .fantastlcas. 

IIDm .face da .grande i'Jluslio financeira raros se aperceberam de que o Imoperio 
era o grande em·prezario da nova represe-ntação, mais dram.a.tlca e pomposa, da 
mrugica archim!llionaria da febre das aoções, quoe tanto succesS>O havia feito entre 
os annos de 1855 e lo8·6fr. 

IA pluralida,de emissora, que a iRepubJI.ca, em miá. óhora, não repudiou, fez 
de 11!!18,9 a 1891 a elastici<ia.de do credito soem garantia contra a especulação, tal 
como já. havia acontecido na~quoelles outros annos. 

A idlêa de reparar, por melo de concessões demasiado lioberaes a escassez do 
melo circulante, seduz com as suas apparencia.s de mobilisação da riquB'lJa., de-
mocratlsacão do capital e vasto doesenV'Oivimento da prod·uccão e do commerclo. 
'Cêdo, pot11':m, desaba o ca.stello de cartas e a de;inusão ê a mais completa. Não 
devera.mos esqueoor o exemplo do passado. 

lO conselhe!To .Salles Torres Homem, depois Visconde de Inhomerlm, em 1>8·519, 
previo e procurou prevenir o desfecho da febre das acções, determinada pela 
a:bundancla. da moeda fiducia.ria dos •bancos. O kr{])(;h de 1864 tinha doemOonstrado 
não serem infundadas as apprehensões do eminente esta.dista sobre a instabill-
dadoe do valor do papel incoiliVertiovel como instrumento de cre'dlto. 

!Particularmente a respeito dos inconv-enientes da facul•da'de, conferida aos 
bancos, de eloevarem sua emissão a. altura do capital social, sem restricção do 
fundo 'd!sponive1, não sCJobre base metallica, mas sobre p3JPeie de credito, o !Hustre 
financeiro do Imperio bem ponderou que «quaJ.qu.er das frequentes crises mo-ne-
tarias e commerciaes deixa o bilóhete sem garantia suftl'i'Ciente de conversJ.bllidade 
immedlata, portqu'e, em semelhantes emel'gencias, os m•encio•nados titulos ou não 
cJaham oo>npna<W!<es,_ ou são rebatid.os dll 1<1>H< mameira 'l"'tdnosa . 

Este .vatioc!'Ilio cêllo conve!'teu-se em .realldad:e, pois em 18 6() jé. o con&eJifheiTo 
A'ngel·o !Fierraz, então na gerencla das finanças, assignalarva a diminuição no mo-
vimento commercial depois de grande extensão, o a·batimcnto e a escassez do 
capital fludua.nte, morosida'de nos pagamentos e não pequeno numero de quebras. 

oA .conse-quencia immedia.ta foi um decrescimento nas rendas publica.s de 
4 • OoOtO. : 0·0.0 $, !l!pproximadamen te. 

IN·o 1ouva.vel intuito de não onerar mais o futuro com o recurso do empres-
tinio externo ou Interno, o digno succes:sor de Torres Homean aconselhava a me-
lhor exploração dos impomos. 

A crisa accentuou..se co~ aggravação de exerclclo para exereicio, sem que 
lograsse debellal-a a capaci'liade de Silva Para.nohos, depois Visconde do Rio 
Branco, e do Marouez de IA.brantes, atlê que exnlodio o krach de 1D de stembro 
de 18&4-, cuJas co11Sequencia.s compe!liram o Governo, para trar;qulllisar o espirito 
pub1ico e fortalecer o credito, a abrir as portas <io 'Dhesouro é.s avultadas som-
mas, que eram retiraodas 'dos bancos e casas bancarias, recebendo-as em deposito. 

· Esta dolorosa 'lição dos fa'Ctos, que nossa histeria financeira da segunda me-
taJde deste seculo recolhera, foi eSiqueci'da em 11889 e l 18;9j), IA. memoria de povoi!J 
e .governos tambem faz solução de continuidade. 

A transformação do trabalho, colndodindo com a decadencia das velhas Insti-
tuições, awgmentara a ,grav!dad·e da situaçã:Oo. O throno, abalado em seus fu.n.da-
mentos, procurava ponto 'de apolo no s.ystema faHaz dos aux!lios á. lavoura, que 
teriam gravado o Thesouro, improductt.vamente, com a enorme despeza de 
8J6 .. 0010· :0.010$, si o Governo IPTovisorio da Republica, re&cindido alguns contractos, 
não a houvesse reduzido a 4:'7.·250· :0100$0.0.0.. 



-368-

-A falsa .pletho·ra de capita·es suscitou emprez.as ibancarias, dn:dÚiltrkles e ao·m-
merclaoo de tanta mrugnifkencia quanta instabllidrude. A vertigem da ri-quéza 
dominou o-s espirltos ainda os mais etquillbrados. 

Neste .dellrio 'liividio-se a maioria das acUvidades nesta praça · e suas v!sl-
nhas em •doue carn"pos - .um de inc(}rporadores de empreza.s, cu•jas denomlna.çise's 
já escasseavam ao genio lnventivo, ' o outro de avi. dos t<nnadores desses es·bo.cos 
apenas lançados e quasi runonymos. · 

A i·n'liustria ·ag·ricola, desprovida d•e braços, por-que estes se concentravam na~ 
crupitaes, não podia (}fferecer co.ncurrencla :vanta.josa aos novos campos de facll 
e fascina'Clcra especulação. O ca'Pltal ficticlo attrwh.io· o verdadeiro, que, deS.v:lado 
de seu curso ·normal· para arriscar-se aos azares do jogo sobre papeis de valor 
fl uctuante, deixo-u-se absol'Ver e disseminar tncautB..lllente. · 

IIDra natural que uma perda acarretaSS'e outra. Não raro a ruina materla·l 
foi succedida do deastre pessoal. Emqua.nto a industria agrlcola, base principal 
d.a riqueza nacional, encontrava-se quasi abandomtda, quando mais carecia de 
benefldos dlrectos, o . torvelinho bolsista devorava lnsaciaJVelmente não s6 gran-
des fortunas aonsolidadas mas at~ as poucas economias das classes laboriosas. 

·A circulação meta.J:Ji.ca dos ba;ncos, segmlo consta do relatorlo de 18191, tor-
nou-se insufflciente para a extensão das o•perações, jã. em ploeno domi.nio da 'IRepu-
bllca, e os em·prootimos de papel-moeda, apez.ar de terem exced-ido o maximo de 
215-.000:0.0.01$, fixad'O no art. ·1·• da lei n. 326!3· de 1'8' de julho de 18>8·5, não produ-
ziram resllltado apreciaJVel. 

«As condições favoraveis ã. alta do cambio tinham desa'Pparecido com a rubso-r-
pção dos emprestlmos externos, cuj·a corrente o ele:vára anomala e ephemeramente. 

·A circulação em our·o, convt·rtivel â IVista, bem cêdo experime;,tou a inani-
dade . das suas esperanças, quan•do ao primeiro rumor inconsciente na :praça, o 
Ban.co Naciom.a.l vio-se ameaçado . pelo começo ~loe uma col'rlda, que a tnter:venção 
d-a ·PalaJVra do GoV"erno Repu:b!ica,no conseguia atalhar. A emissão meta!l1ca retra-
hio-se immedlatam<mte. · 

INão podia continuar sem que o Governo a protegesse com o curso forçado.» 
/Nestas palavras do primeiro ministro 'lias finanças republicanrus esilâ. dese-

nhada em J,argos e vivos traços a gravi:dade da situação, que Ihe sUBcitou a 1ml-
taçito do exemplo dos Estados Unidos, em 1•8•6•3, quando. •para corrigir a escassez 
das especies metallicas, afugentadas pelos rubusos dos bancos locaes e os effeitoa. 
d·a guerra separatista, estabelecer= a circulação bancaria sobre tltulo-s federaes. 

E.is como a marcha CY'Cllca da nevrose financeira condUJZio-nos a;o perigo 
imminente, a;pontado eni 1;8.59· por Torres iHoanem, do bilhete sem g·aru,ntia suffi-
ciente de co7We?'sibi!idalàe immddiata. 

Os papeis d-e credito desceram subit.amente a 'J)reços vls e ainda assim não 
a.chaJVam facilmente .compradores. 

Comooou a baixa· gra:dativa e constante do cambio at<! o extremo de 2{)1 %, 
em 18,90., .de 1·0 'l<!.. em 1·89!1, de 10, em 1'8192-, qua:ndo a circulação -da moeda fidu-
ciaria era de 211•5.11•1:964$,5fr.O. 

IAfim de atallhar a progresslto de um tal estado de cousas, :lã. vizinh:o de um 
k'T!ach-, igual á cris-e commerclal de 1() de setembro de 1864., fez•se a reforma ba:n-
earia pelo 'decreto n. 11&7 de 17 de dezembro de 18192·, que a lei n. Ú13 C de 12•8 
de setemb~ de 1-893! a:pprovou com ligeiras modificações. 

IDa ·pluraJi.da:de tornou-se ao regimen da uni.dade da emissã'O bancaria, a~ 
que o •decreto n. 2-40.5 de 16 de dezemtJro de 1896, retabelscendo o direito de 
emittir ex-clusi.vo do Estado, transferio 1§. Unill.o a responsabilida'lie plena dos ' 
'bilhetes ba.ncarios em cir.culação, para substituil•os por notas do Tihesouro e, em 
compensação, a pro·prledade dos la:stros de:positados em garantia dos m.esmos 
'bilhetes. 

Oe bonus, que pelo art. 1>1 ela lei n. 183· .c de 2,3 de setembro de 18·n desti-
navam-se, especj.almente, a au:x;illar emprezas i.ndustriaes de qual·quer natureza, 
não 'POdendo preencher as condições de meio circulante, pol'Que o·s b-ancos e par-
ticulares, depois de o empregarem como instrumento de valor para o pa:ganl·ento 
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de Impostos nas estações publicas, recusav am-se a recebel-oo sem ag!o, foram 
substitui-dos· pnr notas do 'Dhesouro, no termos do decreto n; 240>6 de 16 - de 
dezembro de ·1-89·6. 

!Em 189•5 a emissão d'J IEstaido.- no total de 38·1.497 :8 68$, foi re'duzida de 
H .. U6• :•3·4•1$, com o resgate d·e 30•. 000•:0·0•0·$, por meu illustre a ntecessor, am Vl!r' 
tu de . do decreto n. 1.97 6 de 2,5 d e fevereiro do mesmo anno, e o troco de notas 
d-Ilaceradas e subst!tuidas na importancia de 14 . 14·6 :~11$0010. · 

iElm 1•8·96' o resgate dos b'0111!t.s e a substituição de papel d11acerado ou man-
da:do recolher motivaram a emlesão de. 52 .1'81 :2.3i3$. de mod'O que o total cir-
culante il'oi eJ.eva:do a ·3•89. 63·2 :760·$, de que se abateu a quantia de 17. 891•:7·2•6·$50·!i 
per subetitulcão troco e não recolhimento de notas no 1)razo da lei, coiliforme 
es·tlâ. ex:jJ!icado no relataria do anno passado. 

!Desta sorte, o pa'J)Cl 'Circulante, .inclusive o .. ban•cario, que em 31 de dezembro 
de 1-8.94 era de 711-4.~50:37•2 $, desceu a H2.355:39•31$5M, em 31 d•e dezembro 
de 1·~96'. 

IA taxa cam·bial de 9 l /1-6 no ·Primeiro e de ·8 11/Hl no segundo dos ditos 
a;nnos diá. a medid! da diminuição do poder acquisiUvo do papel-moeda, a des-
peito de t'Oda.a as 'Pr<YVJ.dencias p·ara sua gar..&Ptia e, até ~esmo, da reducção de 
2.4>94 :97•8$50<1} na massa colossal da circula~o . 

. E' que a situação fina.ncelra filia-se â. complexida·de do problema industrial 
e eoonomicfl. A emissão exag.gerada de ·papel-moeda i·nconvertivel foi um grande 
mal, por ter creado a falsa abund·a-ncia de capitaes e o de!irio da ri.queza factl 
pelo jogo e a especulação. Si, po11ém, o alarga mento do meio circulante tivesse 
sido determinado pela esoossez de numeraria a~ê onde a necessidad·e real e ur-
gente da lavoura, do commerclo licito e de industrias fund·adas com vida pro-
prla, o Indicasse, - o v·erda·deiro ca.p!tal, attl'ahi·do pela corrente da rpe'l'Inuta 
!nternadonal, en<:ontraria retribuição ao envez de dtluir-se na massa geral dn 
papel-moeda. 

\A a<:ção gavernamental, con<:edcnd·o aos ·bancos, com demasiada liberalidade, 
o direito de emissão, Blnil'll1lou-se para o effeito de encaminhar a actlvldade' indi-
vidual a applicaçõee, que red-undassem em beneficios directos é. collectivi-da'de 
pelo progr~sso !mlustrià.l do paiz. 

IA transformação d'O traball1·o, a!fectando parti·cularmente a agricultura, fo·nte 
principal de nossa riquez•a, era um problema novo, a reclamar proolsamente " 
conv.ergencia ·de todas as a.ptldões para sua solução. O momento n ão aconse-
lhava. a dil!persãn, mas a concentração dos rec.ursos realmente existentoo. 
O ·capital externo, representado no colono, no ér'edito ou, t11Jvez mesmo, 
rta moeda., ,viria espontaneamente procurar maior retri•buiçã!o. !Nesta harmonia dos 
élementos propiins com os estran:i1os, assimilando-se e fecundando-se o trabalho 
livre, estaria a boa e natural solução do problema economico-industrlal entre nós. 

IA variedad·e e o m a..'<imo de producto, com esforço rela•tivamente pequeno e 
larga.m.ente compensado, seria o resultado da acção concentrica e combinada de 
nac!onaes e extrangeiros, igualmente interessados na proS'J)CrLdade social . 

Assim teríamos o ver.da;deiro ideal da i·!ldustria - grandes lucras para .o 
·productor e, parallelamente, ibaixos preços para o consumi-dor. 

A circulação metallica pou·co a po·uco introduzir-se-hia nas relações da per-
muta até se assimilar e coex·istir com o pa<pel-moeda. lEste, a seu turno, serif\ 
valorisado rea:lmente na razão directa da propensão par ao ea.uillbrio da balança 

. oommel'cial. 
!Em consequencià .d·eixariamo.s de -ter o que faz a vida cada vez mais dura e 

diff!cil neste momento .- o preço exag.gerado de tudo na razão !n.vers'll. d o poder 
acq-uis!tiv.:> do •homem . 

.A -desvalorlsação do meio circulante, fazendo a carestia ·descommunal até dos 
tl'eneros de primeir·a necessidade, confinou o consumidnr nos limites elo !ndispen-
f!a'Vel, de sorte que a importação, fonte principal da renda aduaneira, não teve 
ala.I.ga.rn~to correspondente ao do povoamento. 
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Coincidia com esse phenomeno e o desfalque da receita ~h União pe!a trans-
ferencia aoo ;Estados doo Impostos de exportação e outros, noo t-ermos do art. 9• 
da •Constituição, a. elastlcld!i!de da deepeza com sel'VIços não só previstos, ma~t, 

tambem extraorolnarlos. 
'iMelhor exploração da llrea t ributruvel, com o aprO'Veltamento da mater!a ainda 

livre, devera. ser o melo m;rrprega;do -para repa·rar a es-cassez das fontes de renda, 
que a. oartlJ.ha constitucional reservou ã. !União. Entretanto a falta de estat!stica, 
allêm de outras causas, impedia a ampliação da rêde dos impostos. D111hi a neces-
sldad·e de reco.r.rer IA. intelll!idade das taxas. $6sa m-edida ant!pathlca para o con-
t'r!.J)u!nte jâ onerado não podia deixar de ser contra.'l)ro'ducente atJI! certo ponto 
não só pela diminuição d10< consumo, mas ta.mbem pela recrude-Scencia da. fraude. 
E' sabido Que o peso de nOIVOS sacrif!cios recahe todo sobre o consumi-dor. Si 
este, poliêm, lmlpõe-s.e lá. privação, recurso extremo e unico, que llbe .oa,be, o con-
tri•buinte, ao pnss'O que dA menor quota de renda ao Estado, procura resarc!r no 
preço dos al't!gos os juros do capital empregado, na razão do .prolon•gamento da 
lmmob!llsação pela menor procura. 

rrooos estes factos traduz.em-se em uma situação geral a. mais deploravel, em 
que o 1Dstado, prin-cipalmente, é preo:iudi.cado, como oredor, · obtendo recursos só 
nominalmente avultados e como d~or -libertando-se de seus compromissos com 
um dlsoendi-o ruinoso. ·Eis a sorte commum da. S'Ociedade sob a. pressão de UJila 
taxa cam·bial, ferozmente aviltante, d.a mo·eda f!duciaria e sobremado explorll'da 
pela especulação bolsista, aill'da n!i.o ~xtincta. 

' .A lncontLnencia do jogo e a aventura contra o credito nacional ·pela -perf!d!a., 
calumn!osa e o boato a·larmante, são decurrenciail da estructura viciosa d·e nossas 
f!nan.ça11. 

IA dispersão exces<Siva do capital, em pura perda dos que ·possuíam-no e em 
beneficio sámente dos .que souberam attrahll-o e occultal-o, faz hoje falta ao pro-
pr!etarlo, qu~ carece de. tomar emvresta<do, e não encontra quem lh'o dê sini!.o 
em condições multo onerosas. 

O tr-abalhador, quer nacio·nal, quer extrangelro, reputa seus serviços ;pela me· 
did.a de suas despezas. O salari'O não póde deixar ae acompanhar a carestia de 
todoo os preços. Não é, porlém, a utilidade do ·homem nem dos objectoo, que sobe 
de valor .TJela lnsu{ficienda desses aigentes, pois não é este o phenom~nlli eco-
nom!co. O melo circulante é que se avilta em ~eu poder acquisitlvo sem embargo 
do curso forçado. 

O capital metalllco, que logrou esca.par â wbsorpçã.o do diluvl·o emissor, não 
vilm aos canaes <da clr·culação, conserva"se retralhldo â l.mmo.bilidade lmprod.uct!-va, 
poliêm segura ,ou contlnü-a. empregado no exterior ao a·brigo das fluctuações doe 
v-a;lores lO'Cues e das alter-na tliVas do arzar bolsista. ·' 

{!)o capital .fixo g-rande parte acha-se depredada ou perdlda inteiramente, 
por ter sido applicada a. emprezas sem condições de vlabil!daüe, de que s(l restam 
esboços ou esqueletos em machln lsmos e edlficlos. 

Eis todo o desenlace da grande ll!usão -financeira, que nos suscitou as maio-
rils ·fantasiar · 

!E' sabido que causas accumuladas produzem e~feitos complexos e prolon-
gados. 

IA desordem financeira reflecte-se funestamente não s6 no mecanismo l·ndus-
trial e economico, mas tambem nos domínios da politica e .na estructura da admi-
nistração social. 

Os erros abriram ensejo aos a,busos. Uns e outroo. s.emeiaram as dissenções, 
geraram os od.i~s. excitaram a luta, provocaram as ambições. 
· tOs males chamaram a Impopularidade contr.a. os poderes publi-cos. O instlncto 
de revolta attentou contra o principi-o de autoridade, e o egoismo sobrepoz-se a 
todas as virtudes clvicae . 

.Cada Interess-e ferld.o ou contrariado ~ornou-se um agente da anarchia.. ~ 
anlmos, pred·ispostos para a exaltação, eX:a·cerbaram-se ao menor attri·cto. 
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®xaggerou-se a noção da liberdade ; a força do direito, repudiada, cedeu o 

Jogar ao 'direito da força. 
Nesta phase da indisciplina d·as vontades a ex,plosão tornou-se inevitawel 

e ella é o peior de todos os desastres soc!aes - o confll'cto arma-do entre a auto-
ridade e os revoltados, a commoção Intestina, a guerra civil. 

A Republlca, cujo advento &ntre nós resultou de uma revolução generosa e 
incruenta, bem cedo foi a:gitada por dolorosos accldentes na sua paz interna 

[Depois d'O eoly-pse politlco r..a vl·i'ia constitucional do· nOIVo regimen, pel~ 
golpe de Estado de 3 d·e novembr-o de 1.8•9'1, ainda pUdemos mostr-ar ao mundo 
ci'Vi!l:z.rud.o o resga;te rp;aci!f~co desse grande ·er.ro, com a ·res·ignaçã.o do· so.ldado valo-
roso e m·agnanlmo, .em ·face do mov.!menoto. de 12•3 do mesmo mez. 

O attentado contra a .Constituição, que . não foi outra cousa menos do que 
uma decurrencia da inversão da ordem política e financeira, ape21ar de expiado, 
sem dlff.usão -de sangue, pela submissão de seu autor â. autoridade da lei reivtn-
dicada, foi succedido, a peoqu'8nos inteJ:IVaNos, de multas outras commoções civis, 
assim nesta Ca~ital como nos Estados. 

IDe perturbação em perturbação os resentimcntos mais e mais ' exacerbaram-se 
até que explodia a revolução federalista .n'o Rio Grande do Sul. 

IA confiança na esta.bilidade da paz interna, já tão abalada pela frequencla 
das ameaças, teve de extinguir-se totalmente com gra.ve detrimento para o cre-
dito publico que, então bastante susceptlvel, carecia summamente de ser zelado 
e ma.nthlo. 

·Em abril de 11~·9·3, quando a quest§.o da paci·flcação puzera em crise o GQ-
verno pela sahida de doUB mi.nistros, um d·estes, o da F.azenda, expoz em memo-
rial a gravida.de do estad·o financeiro, mostrando-se apprehensivo pelo fa.cto repe-
ti-do do fecham.ento da Caixa com o saldo insi:gnificante 'de 40· ou 60• :00.0$, a 
coincidir com a imminencia d·a necesshia.de - de realizar p.rugamentos superiores a 
3o&, 010•0 :000$0·010. . • . . 

!Segundo outro documento official, a situação real do Thes·OUI'O, em 1 de maio 
do mesmo anno de 1893·, era a seguinte; 

Saldo em dinheiro .....•............ , .......... , ..... . 
» » ouro dos lastros dos bancos, :E ••••••••••••• 
» » mão 1ios agentes fi.nanceiros em Londres, f. 

!Pagamento pelo· T.hesouro â. Companfuia Oeste de 
Minas, ao ca·mbio de 20• d .• p'Or c/ do seu empres-. 
timo e creditauo pelos mesmos agentes, :E •••••••• 

5.206:000$000 
1. 718.300 

500•. 000< 

Quando se impunha a urgencia Ide uma solução, sem pesar nem fraqueza do 
Governo, para o resta.belecimento da paz no !Rio Grande, sobreveio a reovolta de 
6 de setembro de 189·3•, que fez recrudescer a rev<Jlução federalista. 

Conflagrado a.quelloe Estado e dominado o pOrto desta Capital, o pa.iz .não 
p·ooia deixar de resentir-se profundamente da violencia .desse vendava.! revol'Udo-
nari<J, ·que ameaÇava estender-se do extremo sul ao extremo norte. 

IE' facil imaginar como essa catastroP'be politica entorpeceu o desenvollVi-
mento da p.rosperid-ade republicruna e cornoprometteu o futuro do paiz, já. oberado 
de ruinosos sacrifícios pelo descal•abro fLnanceiro, que mal se procurava corrigir 
com a reforma bancaria de 1891! e 181!h3·. 

Os interesses commerciaes e economicoa desta Capital foram os a.ffectados 
mais de perto e· directamente pela revolta, q-ue obstou inteiramente a navegação 
de Cllibotagem e o trabalho aduaneiro. 

IA.lrêro. dos desastres pessoaes e materiaes n o theatro de suas primeiras o.pera-
ções, .occo·rreram outros numeroso~ .e não menos óeplorav.eis, em varias pontos dv 
paiz, até sna completa terminação, com a pacificação do Rio Grande, no começo 
do actual periodo presidenciaL São incalcu1ave1s a extensão 1ioo horrores e a re-
percussão dos effeltos funestíssimos dessa guerra f·ratri.cida na ordem 1JOlltica, 
commercial, economica e f!nan•ce!I·a. 
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a:>ir-se-.hia que, depois da explacã:o de .tMJ.tos erros por tamanhos desastres, a 

disciplina se restabeleceria nos eBpirlt<>s, e a reco·nc!llaç;ão se faria entre <>s bra: 
zlleiroo para, eongreg!lldos no seio carlnh<>so 1ia. patria, fraternisarem todos no 
pensamento de remediar o mal fina.nee!ro, que é o in!ortunio eommum. Entretanto, 
e esta. nisto a maior desgraça. ·das luctas eivis, á. deposição das armas ;não st 
seguia <> termino dos odios. 

Em,balde o Governo, para consoUd.a.r a paz. e fa.zer a coneentração de todas 
as act!vidardes e aptiàões, em bem do credito publico e da confiança, tã<> aba.laoa., 
na estabiUd.arle das instituições, não quiz que a familia bra.zileira continuasse 
dtvldida em dous campos - um de vencidos e outro de vencedores. 

·A allu.cinaQão partf.da.ria não se extinguio nos esplritos. Exacerbou-a o fana-
tismo arma.do de canudos. Mal aca,ba.vamos de vencer esse inimigo .Impenitente, 
com o sa.crlticio de milhares de contos, além de perdas pes·soaes irrepara.veis, de 
que o valor e a v!ctorla do noss·o heroi'Co exercito não nos consolam suffi.ciente-
mente, eis que o a.ttentado de 5 de novembro velo ecly:psar o regosj.jo nacional, 
e causar vacilla.ções ê. esperança renascida de restabelecimento da paz. 

Ainda para oumulo de. honra, embora dolorissima, do exeroito, qulz a !ata-
l!dade que um dos seus illustres generaes, impellido de heroi·co valor, immolasse 
sua. vida preotosa para defender na pessoa do Chefe do Estado a concretisa.Qão 
constitucional dessa entidade a.bstracta., que se chama - Republlca.. 

Este sa;criflocio, que immortallsou a viotima, revl.gora a fê no futuro feliz 
das instituicõ·es, qwe faQ:em dedicaçOes tão oecldidas. 

Oxalá que o sangue do mare<!'hal Carlos Mac:hado de iBittencourt possa ser 
o ultimo d~erramado para consolhiar os fundamentos da Repu:JJlica. 

O estad<> financeiro, nunca ima.ginrudo taLvez, a que somos chegados, ê o 
resultado lo.gico das cu~pas, cujo summario deixo feito actma. Penitenciamo-nos 
todos. Retemperoemo-nos na expia.ção. 

Os povos, dotados prodigamente pela naturezá, não conhecem, sinão exce-
pciona.lmente, os slllCriflos que experimentam aquelles para quem ella ê avara. 

O nosso mal economioo tem sido tudo esperar dos governos. O soclalism.o do 
iiDstrudo ê contra'Pro·ducente, poNtue anima a negli.gencla. Sem elle a Iniciativa 
partl.cular multiplica-se e a imprevidencla diminue. 

1Ainda que a industria sE\ia um melo de chegar ao fim - conforto e fa'Cilidade 
da vid'a sem grande somma de sacrificio, - tO'druvia, como observa um escri.ptor, 
anão se trabalha só para adquir!r gosos e fortuna, trabalha-se para cum'!)rir um 
dever ·para com os no~s sem{>lhantes, para realisar, nt~. região econonüca, o 
dogma d·a frater3,P.a<de humana». 

·Desde muito foi affirma<!o, e tem sido repetido como um. axioma, que o nosso , 
pa!z é essencialmente ·agricola. Mas eilJ:fQ.uanto pudemos aoprOfVeitar a ·barateza. do 
trabalho escravo, ou porque este pelo seu aviltamento fosse pouco fecundante, 
ou poroque nos faltassem o estimulo da necessidaJde e a hereditariedade de apti· 
dões superíores, não alarg<ámos os horlsontes da lavoura, rau·ba'll'do aos desertos 
todos os seus domlnlos seculares e multlpJi.oando a variedade do productos . 

.De outro laJdo não soubemos mais ced<> fundar Instituições, que attrwhissem 
a colonlsação espontanea das raças mais operosas, pela segu·r.anca da proprie-
dade, pela facilidad·e aoquisitiva do terreDQ e pela Uberdade civil e reUg!osa. 

Entretanto tínhamos bem perto de nós, e no meSliiQ conti·nente, o exemplo 
dos :Estados IUmidos, quanto aos m.eios Ide promOIVer a lmmligração da Europa e o 
tomento da ind•ustria. 

' !Debalde, ainda na primeira metade deste seculo, o Viscon:de de Abrantes 
assignalava entre os inoonrvenientes economicos da escra.vatura, o nosso commo· 
dismo entor.pecedor com a gratuidade do trabal:tlo, nestes termos: 

<':A existencia da escravatura parece, em verdade, que repelle a coneurrenda 
(lo !llgricultor livre, nllo tanto pela lmpossi·b!Uo.ade de emparelhar o negro coon 



-373 
o branco no trabal·ho do campo, como !Pela barateZ'a dos jornaes estabelecidos, que 
embora .sobrem para o africano, não bastam de certo .para o europeu.» 

Já o mesmo pubUcista apontava a necess!d·a-de, irrealizavel sem certas refor-
mas, de suppr!r com braços livres a falta de braços escra'Vos, que se fazia sentir 
nas fazendas estabelecidas, ou em cultura, nas di.VeMas provincias. 

!Persuadimo-nos erroneamente de que bastava preconisar a salubridade do 
<llima, a u·berdalle do sôlo e a ID!Ib"lli·fioencia dos productos . 

. No momento em que as novas Instituições abriram largos horizontes fi acti-
vidade extrangeira, não confi;ám'Os s6 ·I!J8. sua força de attracção e ainda ap.pe!lê.-
mos para a acção dos po·deres publicas. 

Dll'h! o au.gmento dos onus para o 'l'hesouro, com o custel'o da lntroducção 
de tmmLgrantes, notad·amente pelo rontracto de 12 de wgosto de 181912 com a Com-
panhi-... Metropollta:na, cuja rescisão em 5 de setembro de 189& custou á União 
uma indemn!sação de 8 .·50.0 :0>00$, para exonerar-se de compromissos, que se pro-
longariam ainda por 16 an.nos. 

rA. despesa da verba aTerras publicas e oolonisação», que jà em 1889 fllra de 
6. 51'4,:3~>7$17'4. sublo a 9. 346 :2<27$277 em 18!HI,a 22,. 850 :120$716 em 18o91, a 
1-2. 7Hí. 712$44:~ em 18192, a 7. 76·3 :2127$634- em 1893, a 3. 7.2t8•:419$1]16:8 em 
18194, a '1'.37.5 :•69:S$o&53 em 18115 e a 3.·6190 :692.$92'5 em 1896. 

u\.o mesmo tempo que essa e outras despezas colossaes augmentara·m, sem 
resultado correspondente o -desequ!l!br!o orçamentario, occorrera.m perturbações 
economicas resultantes da a.gglomeração dessa :POpulação adventida, a renovar-se 
pela entratla e salhida continuas. - , 

IA. tramsformação do tra:balho, 1!. custa de pesa.doo compromlssos, menos pa:ra 
o propr!etario a.gricola do que para <> iEstado, não se O!Perou no campo :vasto da 
polyoultura. O foment'O da ·producção e a sua variedade seriam. garantias de remu-
neração dos sacr!f!cios e teriam evitallo a crise economica, em que .nos encantrli.-
mos 'Pela desvalorlsação do café parallelnmente com a escassez de cerenes. E' sa-
bido .que o grão preciosa do nl)sso cafeeiro, outr'ora tão reputado como o fu)gid<> 
metal, est!!. depreciado •por falta de defesa e:llficaz, organiz.a.da C<JIIltra a especula-
ção. O augment'O de sua praduC".,ão no Bra~il e a diminuição della em a1guns 
paizes, coincidindo com a progressão do consumo no mUllldo, PQderia, quando 
muito, detcrm1na.r uma baixa razoavel do 'Preço, com a vantagem de sua maior 
proclllra ·Pela meno-r .falsificação do genero. A essa baixa, util para o apreço das 
qualidades 'Ph·Ys!ologicas e therapeuticas do- ·praducto verdadeiro ou Illlltura.l, con-
sumido em mais larga escala, a lavoura e o co:mmercio ibrazUe!ros teriam. podido 
resistir perfeitamente, si lhes não fallecessem recursos de propaganda, entre .os 
quaes sab!'eleva a es1atistica que a especulação falseia. 

IA.o .passo que os outros paizes tir!J.m partido da imPQrtação do- caflê, jâ fazendo 
Incidir sabre elle elevados iirupostos, jâ vendend<>-o em retalho a.o publico por 
alto preço-, nós não estamos preparados para gara,n.Ur o precioso praducto nacio-
nal eontra a ooncurren<lia da fa.lsificação barata, que determina a sua immerecida 
depreciação. · 

IA preconisação de sua utilidade, como ·bebirl'll salutar, pelas qualidades 
physiolog!ca.s e tlherapeuticas que o distinguem, deve despertar desvelos especiaes 
não s6 da di·p!Qmacia e doo consulados nacianaes, mas tambem dos govemos da 
Uniã<> e dos \Estadas, das associ-ações ·partieulares, üo c()lllmer-c!o e da lavoura. 

INelllh·um genero da producção nado-na! rivali,sa com o café em capacidade de 
permuta por valor metallico. 

IReergue!-o da anomala desvalor!sação, em que cahio, ê, sem duvida, um meio 
e4ficaz lie attenue.r o ma;! financeiro q.ue nos aff!Lge e depaupera. 

!Para incentivar a poly-cultura inolp!ente, que a dol'Orosa lição da baixa do 
ca11é suscitou aos agricultores, conv~m imitar os paizes que taxam onerosamente 
esse genero, au.grrientando os impostos so-bre os cereaes, que !mi><>rta.m.os para 
suoppr!r a !.nsuff!ciencla de nassa prpducção. 

A regularidade e ·a presteza dos transportes, o correctivo da especulação de 
guias sujeitas a osc!llações ll.e alta e Jlaix.a. e negooiave!s, como se fossem titulos · 
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de renda, e a valorisac;:ão da letra hypothecarla por melo de .garantia de juros, 
são prov!,Jenclas, que, concomitantemente, a União e os aDstados poderão empre-
gar para o renascimento e a vitalidade da lavoura em geral e particularmente 
em :Prove!tQ da oultura e valorlsac;:ão do ca.flê . 

. Transcrevo as s·eguintes considerações muito judic!O\Sas de meu illustre ante-
cessor, o Sr. Dr. !Rodrigues Alves: 

·«As necessidades da lavoura teem augmentaodo consideravelmente . 
.A cultura de hoje reclama maior SOIDIIlla de caopltaes, •porque o custeio tor-

nou-se muito mais oneroso. 
Além disso, essa r.arefacção de numeraria, que se accentua nos nossos cen-

tros agricolas, resulta, em grande parte, da confiança que os valores lndustriaes, 
as rendas do Estado e esta enormidade de tltulos da Bolsa Incutiram no animo 
dos capitalistas e banqueiros, que com elles teem constltuido as suas ca·rteiras. 

[)e sorte que o dinheiro, que fecundava a agricultura com sua circulação e 
que allmentava o credito agrlcola, embora ·muito mal orgamisado, emigrou ptli!'a 
os centros commerclaes.» 

'Reproduze o co.ncelto que, a meu turno, emitt1 no relatorlo do anno p!i$ado: 
•«!Confio ·plenamente nos beneficios qÚe não de trazer ã lavoura os lns.tltutos 

de credito real, bem como na providencia de garantia de }uroo, indicada como 
melo de valorisar a letra :hy:pothecaria. 

!Parece, entretanto, que aos ·Estados, a quem a.pro.veitBJm hoje os .Impostos 
de exportação e os -de t:ransmissão de proprioedade, lmcumbe o maior esforço para 
se alcançar esse àesideratum: 

Si !oss~m .folgadas as con<iiçÕES d<> 'l'hesouro faca seria ao Governo intervir 
directamentc no sentido de aux.iliar a .grande industr.Ia. :Ainda assim ao Governo 
não tem sido lndif.f.erente a sorte da lavoura, opprlmlda não só !pela reducção 
dos preços dos seus productos, como a,lnda sujeita a salarlos elevadO\S e á. cares-
tia dos generos -de primeira neceooidade.» 

iA a.cção salutar d.os opoderes publico~ nll.o· pôde de chôfre mmlar a f·ace de 
um .problema, cuja solução mais fe!Jz só pode!'!\. ser a meLhor meditada, !\. luz 
dos .proprlos tactos e dos re&Uitados expertmentaea. 

Em que pese a,os theoristas e a,o,s partldarios soffregos de princlopios abstra-
ctos, a desvalorisação do papel,moed•a lnconvertivel é effelto e não causa dos 
phenomenos desordena-dos na região da industria e do commercio. Uma synCO<pe 
economica opor causas inevitaveis e ~noplrradas, ou a:bundancia falsa de riquzea -
eis os dous estados de fra'C[ueza e desequilibrio do credito, que ~ o regulador dos 
movimentos da emissão. 

\Temos vivido num circulo vicioso - ora a querer corri:glr a escassez do 
n'llillleraTio, ora a diminuir a maesa do pa:pel-moeda. Emdooão e dep<>ls resga.te, 
ou vice-versa - eis a alternativa de nossa contradicÇão financeira. O empres-
timo simulado para ·com a Nação, ·representa,do na moeda fiduclarla, <>U o empres-
timo propriamente dito para trazer ao Thesouro um &tvck metalllco, que v.alorise 
ep.hemeramcnte a mesma moeda - el~ as formulas praticas que temos empre-
gado para cobrir o~ àe!icits, mas distanci-ando-nos do equlllbrlo orçamentarlo. 

Os palzes, ainda os mais prosperos e ri-coe, tee'ID d!,vida. O credito publico 
ê um grande elemento para o desenvolvimento doas forças proouctlvas de uma 
na,ção. Estas consideraÇões nos conduziram a utHlsar-nos com multa frequencla 
do ~eourso dos ernrprestlmos. A monarchta fez desse expedie'llte um logar com· 
mum, até com hy·pot:heca das rendas em gera·! e, nã.o obstante, faltando ã fé doe 
contratos quanto ê. regularidade da amortisação da divida externa. A IRepubllca 
nascente recebeu o k!gado de comi)romissos no exterior, representados pelo total 
clreulante nominal de i 3·0,. 2!83. 200. Obrigada á. remessa de fundos, que influe 
-coDS<ideravelmen<te no cBlll.blo, manteve-se com os recursos proprioe sem contra,hir 
emprestimo atlê '1S'95, n!l.o in-cluindo em linha de conta o da Companhia \Estrada 
de iFerro Oeste de Minas, de que o Gov~rn<> da União assumiu a obrlgacão ae 
prlncl·pal pagador. 
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O emprestimo de 1S.95 impoz-se ·pela t;ecessiclade de proYer diversas despezas 
no elcterior-, decorrentes da perturbação da paz interna, entre as qu.aes o resgate 
da dLvida. fluctuante, de ! 2. 000 .. 0.00, contraohlcla em janeiro do mesmo a.nno com 
os banqueiros IN. M. RotschiLd & .Sons. · 

A divida · externa, então reduzida só mente a f 28. 6·56. 8·001 foi elevada a 
f. 36.0i981.S•o.o, ou a ~ 39.80•8- •. 80'0', si comprehender-'Se a responsabilidade ' do em-
presUmo· de 1&92,, A amortisa çl!.o, nunca ·lntenomplda pela Republlca, a·pezar de 
todas as suas difflculdades, ·radnzio o total nominal a f ·35.2 1)-1. ·70•0 em 3•1 de 
dezembro de 1•8·96, e a f. .a 4. 697. 300 em 31 de dez-embro ultimo. 

1A e&peculação, não contente com os golpes infligidos ao credito nacional 
no eJCt.erior, inve.ntou mais uma arm-a - o boato falso d·a lmminencia de suspen-
são de .pagamento da di'Vida extern~. Entretanto, esse serviço, sem embargo da 
baixa Úroz do cambio, tem continuado com •toda a regularidade no corrente an-no, 
como passo a demonstrar ·por ordem chronologlca : 

1898 

17 de t.everelro: 5 %. 18915 .. ......................... .... . 
2 de marçó: Oeste de Mi·nas .......... • . . . ............. .. . . 
4 de abrll: 4 1/2 %, 18.8·8 ............................. . 
-l de abril: 4 %, 1889 •••.•. ........ • • . . .. ..........• ...•• 

Total dos re'-"!!'ntes ... ...... . . . .... ...... .. . 

57.300 
55 . 900 
94.61}1} 

14-5.1001 

35·2.800 

!Deste. modo, na ultima {]ata, a divida externa ficou reduzida ao capital noml-
tJal de ! 3~. 006. 400., comprehenüen·clo o emprestimo da Oeste de Mina;;; a s8iber: 

Jún,p?•esti.mo.~e Jwros Datc~s do !)a.ua·nttmto 
f f 

4 1/~ p. c. 1-Si8·31 . .. ... 3-. 3 8·2·. o 0·0· 15·2.190 1 de janeiro a de?,embro 
4. 1j2 p; -c. 188•8 ...... 5. ~98'.'600 2318·. 437 1• d·e abril a outu·i>ro 
4 p. c. 18•8'9 •..... 18. 38•8. 200 735. 6!2·8 1 de abril a outubro 
4 p. c. 18•S.5 ... . .. 7 .331.610!() 3•66. 6·8{1 1 de fevereiro a a-gosto 
5 p. ·C. O. ele Mina .. s 3·. 606.0M 180 .300 1 de março a setembro 

Totaes... . . . . . . . 3·8 .. 006 .400· 1: . 67·3. 035 

A despeito, portêm, da pontualrdade, com que a Repubilca tem sabido honrar 
os compromissos não s6mente seus, mas tambem do reglmen exti-ncto, que lh'os não 
legou pequenos, a maleüi eencia. da especulação logra facilmente o exlto dos Intui-
tos inconfessaveis, que tem em vista. 

L!!on Say a-dverte ·que anão ha cred·ito, si faltam 11 confiança e os capitaes, 
nrm quando •ha capitaes sem confiança, ou confianca sem ca.pitaes». 

A nos.<>a situação estâ definida neste enunciado do emineute economista. 
lO pa.iz carece de paz consolidada e permanente, pa.ra que, -com o concurso 

de todas as activldades e a expensão de seus recurso& naturaes, readqu.ira os 
elementos de c~ed'ito - confiança e c!llpitaeB - que tanta falta iQie estilo fazenno . 

.A' ordem social segu!r-se·ha a prosperidade da industria e do commercio. 
:A. expansão da receita, por um lado, e um programma continuado de eco-

nomias, por outro lado, farão o equ iJ.lbrio orçnmentarlo. 
Conto que os novos impostos, e ·ruquelles que puderem supportar aggravaQão, 

p ree-ncherão o desfalque que porventur a se veri'f!.que, ao fim do exerclclo, na 
receita ·pro·prinmente aduaneira, pela minoraçilo de al·gumas t axas da tarifa, para 
alllvio do contribuinte, a largamento do consumo e menos probabi.J!dade de fraude. 

A situação do T-hesouro seria ainda ma!R penosa, como credor, pela maior 
desvalorisação da moena e, como devedor, pela necessl<lade de mais remes.qas 
de fundos, si o Governo., al~m de ter wpprlmldo em 1·895 despeza.s supernuas 
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!!lo exterior, não resarcisse em ouro o valor, já pago, de navios de guerra, incllt-
sive dous dos contractados com armadores da ®urapa, pela somma colossa.l de 
~ 1. 8'13. 7'76-6·-8. 

:o conf·licto a;rmado entre as Estados Unidos e a Hespanha, que, affectan·do 
todo o mundo commer.cial, encontrou o IBraziJ em· condições cxcepclona;lmenta 
sueceptlvels, sob o ·ponto d'e vi·sta econ·omico, trouxe em compensação a vantagem 
desse ensejo, de libertar honrosamente o Thesouro dos compromissos, que lhG 
custou a acq.ulsição daquelles Instrumentos de mutuo extennini-o, . ql,le tanto noo 
devemos poupar. 

O estado lison,geiro de nossas relações internaclonaes e as favoravels nondi-
ções de todos os nossos· l!Hg>og de llmite; garantem-nos bem a desnecessidade 
de uma paz armada contra o exterior. 

Não esqueça.mos o exemplo da grande nação norte-americana quando, de 
1·8•6:5 a 18•8-3, sa·criflcava tudo á. unica preocupação de ver extincta a sua divida. 
A esta boa polltica financeira deve ella ·o ter podido crear depois sua poderos:;. 
marinha, uma das mais bem organi&adas do mundo. 

IA cobra.nç.a em ouro dos impostos de p.har6es e doca·s · sobre embar.cações 
extrrungeiras, como se ac.ha estabeleciàia no art. 1°, ns. 6 e 7, da lei n. 4;89 de 1ií 
de dezembro do anno passado, est·á muito longe de trazer ao T.hesouro stock me· 
talllco suffic!ente para o ·servico da divida externa, al-ém de outras des·p.ezas no 
exterior, ainda que estas se achem reduz·idas quasi exclusivamente ao ;pagamento 
do corpo dl·ploma.tico, do consular, do :pessoal da Deleg-acia c das g-arantia9 
de juros. 

A renda conhecida. da arrecadaç;lto durante o 1° trimef1tre foi: 

Imposto d.e plbaróes ...• , ...•.......... . , ... . . , ..... · .. , 
>> de dócas .... . ...... . ...... . ....... .. .... .. ... . 

Total. .. . ...... .. , . ............ ..... ...... . 

812 :8 5o$ QQ.O, 
25 :612$0o00' 

10·8:4162•$0001 

A do excrcicio p6dc ser avaliada qJo quadrupl-o da somma, ou seja 433 :848~000. 
E' de es-perar, portanto, do patriotismo dos legisladores, á. vl·sta da insu-ffi-

ciencia do resulta.do, o reconhecimento da necess-idade de estabelecer aquella co-
bra:nça sobre os generos de cons'\lmo. Os effeJto.s dess·a providencia só transitoria-
mente poderão a·ggravar a situação do consumidor pela diflferença de preço, com 
que o contr\budnte se compensa1<!í. do agio do ouro, po!.s que influirá. parallela-
mente sobre o ca!IIlbio. De resto, o novo onus, mais toleravel por encontrar o- con· 
tributnte !lilliviado ·Com a mitigação das taxas pela tarifa actual, vem corrigir a 
depressão da rend-a, que a arrecada,;ão está accusamdo, 

lA alta do cambio, seu efreito indirecto e reparador, dar-s·e-ha seguramente, 
jâ ·porque os commerclantes Importadores n1to · s<:orão indif{erentes á especulação, 
.i-á porque, ha·bilitado com· a somma de moeda 1netalllca para as despezas, irrea-
llzaveis -em papel; o iGov·erno deixam de concorrer á praça com um poderoso 
comprador de cambiaes, contra quem todos são interes.'lados em jogar, sem atten-
ção a que as uif.ficulda.'des do Estudo .alfectam a sorte commum. 

EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E 
RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

10 q:uadro, que segue, org.aniz·ado na 1Caixu da Amortisaç;ão, demonstra o 
&stado ·da 'Cir.culaç1to fiduciar!à .. 

A lei n. 427 de 9 de dez·embro de ·JS96 determinou ·que fossem appl!.cados 
ao resgate do P!'-Jlel-moedá os. segttintes reouMlos; 
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a) producto da venda ·de um terço, pelo menos, das apoli<ces existentes no 

Tllesouro, provenientes dos lastros das emissões bwncarias ; 
11) prestações do Banco da Republica, para pagamento de sua dlvlda, lnclu-

sLve a amortlsação e juros dos llonus; 
o) saldos orçamentarios; 
ld) partE· do producto do arrend·amento das es-tradas de .ferro da União. 
!Não se effectuou a venua das apoUces, que pennanecem no Thesouro, por 

não ter sido a. quad-ra propicia a essa operação ; ta.mbem não se realisou o arren-
damento d.a Estrada de !Ferro Central, cu.lo. produdo forneceria valores conve-
nientemente applicave!B ao resgate, não tendo tão pouco.se verificado saldo orça-
mentario; so tem tido emprego, no recolhlmento do papel, a lmportancln dos 
juros dos bom~s pegos· pelo Banco dn Repu·bllca, visto que, segun-do o seu con-
tra.cto, ainda 111ão teve de fazer outras prestações. 

Autorlsou tam.bem a lei citada a assumir o Governo a responsabilidade das 
notas ba!IIca.rla.s, em circulação. 

E.ffecttvamente, tendo-as executado a autorisação, tomando a si a União a 
r eSIPOn&a•bilidade -do Pillpel b111nca rio, com a propriedade dos lastros, e cessando n 
fa culdade emissora dos •ba;ncos, procede-se na .Caixa da Amortisução ao troco das 
suas ·notas pelas do Esta.do, uni.formisando-se assim a clrcu~ção. 

O quadro a que me refiro acima é o seguinte : 



t 
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Q.U.AJDRO CO!?.m'ARAf.I'.IV.O IDO P-!\.'PtEilr'Ml<XEll:X.<\. 'ElM C~ULAÇÃO A 15 DE NIOVlEM'BIR.O IDIE 1889 ICO:M Ó EXIS'l'ENT!E E!M 31 DE DE· 
Z.EM.'BRO IDIEl 18 9 7' 

Existente em 15 de novembro de 1889 ...•••..•..•.• 

Augmentou: 

Emi'Sdões de oonformldade com a lei n . .2.·56.5 de :29 
de maio de 1&715, n. 3 .~16·3 'lie 18 de junho de 1885 
e art. 112 do decreto :n. 1.1167 de 17 de dezembro 
de 1181912, ampliwdas aos Bancos, a saber : 

Banco !Nacional: 

Entregue opor emprestlmo, de lwcôrdo com a !oi 
n. ·3 .o2!6•3 de 1\8 de junho de 1885 : 

.Em 29 de novembro de 1'889 ...... . . ••....•••• 
Em t.lO ode dezem15ro de '18•8:9 .....••.. ...• .••.• 

Banco ·do Bl•azll: 

iEntregue •por emprestimo, de a;ccôrd.o com a •lei 
n. 3 .'21i·3 de 18 de \Juiho de 188·5, a saber: 

Em 29 de novembro de 1.88•9 ..... ... ..••..••••• 
» 120 » dezembro de l:flo89 ...... ...... ...... . 
» ].;21 » janeiro de 18~ .........•..•.•.•••• • 
» 5 » março 'll.e I:L8'92 .................... .. 
» 1!·9 » abril de 18t912 .•••••••••••••••••••••• 
·» 128 » junho d·e 18"9.2 .................... .. 
» 130 » eete:rnbro de 189.2 ................... . 
» 22 » outubro de 1•8912 .................... . 

Entreg>ue l)Or emprestlmo, conforme a lei nu-
mero .2 .-56.5 >de .29 de maio de 187·5 e art. 1.2 do de-
creto n. 1.1167 de 17 de dezembro de 189.2: 

Em 1'1 -de junho de 1893 .••.••.•.••.•••.•••• 
» o31 » julho de 18'93 •.....•. ... .....•••••• -
» LG » agosto de ·JJ&11.3 •.....•...•..•.•..•• • • 
» "9 » setembro de 1•8·93 ........ . ... ' •••• •••. 
» 19 » setembro de 1·8·9,3 .........•••••.••••• 
» ·214 » {)Utubro de 189o3 .................... . 

Entregue por eiiiiPrestlmo, de accôrdo com a lei 
n. 1>83 de :213 de setembro de ·1893: 

Em ~ de novembro >de 1·8>93 ...•......••••••••• 
» 21 » novembro de 189'3 ..•......•...•.•••• 
)) o2 )) dezembro de 18>9o3 ... .. . . ..... ..•••••• 
» 19 » dezembro de ;1.819,3 ..............•••••• 
» .e » ja,nelro de 18 9·4 .•.......•.••...•••••• 

Banco -dos ·Estados .Unidos do Brruzil: 

·Entregue •p.or em•prestlmo·, <Jon:forme a lei nu-
mero '3 .'21;.3 de 1•8 de julho de 188·5: 

Em 28 de junh.() de '1o89.2 ..•.. . .... · ...•..••.• . . 

A transportar ..••...••....•.•.••..••• . 

..... •'• ......... . 

4.000 :~00$0'00 
6.000 :000$000 

500 :000$000 
8.900 :000$000 
1.1516 :000$000 

12.fi00 :000$000 
8.000 :000·$000 

4.~00 :000$000 
5.40·0 :000$000 9.400 :000$000 

............. I· ......... -.. I 183.867 :·264$500 

17.000:000$000 '18.0.66 :000$000 

5.000 :000$000 
3.000 :000$000 
2.000 :000$000 
7.000 :000$0·00 
8.000 :000$000 
7 .55.2· :90·0$000 

7.447 :rt00$000 
10.000 :000$000 
10.000:000$000 
1{).000 :000$000 

5.000 :000$000 

3·2.'55.2 :900$000 

42.447 :100$000 133.0•56 :0·00$000 

2.400:000$000 '144.856 :000$0·00 

1-44.856 :00(}$000 183.867 :254$500 



·. 



(00Nll'.I1NU<4'QÃIO) 

Tra.nS'l)orte .•..•.. ' . • . . • • • . . . . . . • • • . . . . • . . . . • ..••. 

Emttssões effectuadas pelo Thesouro Federal em 
virtude ilo decreto n. 1. 616 A de 12•3 de dezembro de 
18~<1: 

Em 2•4 ·de dezembro de 1893 ••.•• ••• .• •• •••••••. 
» .ao » dezembro de 118·9•3 • •••• •••••••• ••••••• 

» 4 D ja.neiro de 1.&9o4 •••••••••••••••••••••• 
D 9 D janeiro de 1894 ••••• •••••.• •••• ••••• 
» Hí » janeiro de 1•8914 •••••••••••••••••••••• 
» ·2·9 D ;Janei.ro de 1894 •••••••••••••••••••••• 
» 30 » j111neiro de 1894 •••••••••••••• • ••••••• 

D ó » ·fevereiro de 18194 .••••••••••• •.•••••• 
» 1·3 l> fevereiro de ·1S·9 4 .• ••••••••••••••••• • : 
» :2!3 » :fevere:bro de 1894 • •• • . •••.••••••••••• 
» '2•6 » if.evereiro de -1&94 •••••••••••••••••• •• 

D ·3 » .m-arço de 1894 .••••••••••.••••••••••• 
» :L2 D março de 1·894 ••••••••••••••••••••••• 
» 20 D ma.rço de 1~94 ••• •••••••• •••• ••• ••.• • 
D 26 » março .de 18<94 .• , •••••••••..••••••••• 

» .g » abril d~ 18.9o4 •••••••••••••••••••••••• 
» 23 D abril de 18·9,4 •••••••••••.•••••••••••• 

» 1 » maio de 1894 •••••••••••••••.•••••••• 
» 4 » maio de 1894 ••••••••.•••.•••••••••• • 
» '1 » maio de 189'4, ••••.••.••••••.•••••••. 
» ·8 » maio de '1&94 •••••••••••••••••••••••• 
» 14 D maio de 1t&9:4 •••••••••••••••••••••••• 
» 29 » maio de 1894 •••••• ••• •••••• ••. ..•••• 

» 4 , junho de 18jj4, ••••••••• .• •.••••••••• 
D 1J3 oJ> junho d·e '18:94 ...................... . 
D 116 D dun·ho ile 18.94 ..••••••• • .•••• •••••••• 
» 18 D junho de 1-894 ..................... .. 
D 22 D junho de 18~4 •••.••••..• ••• •.••.•.•. 
» .2·8 » junho de 11894 ... .. .... ...... ...... .. 
D :30 D junho de 18!)14 ..................... .. 

D :2 » julho de 18~4 ••••..•••••••••••••••••. 
» ofí » julho de 1&94 •.•••••••••••••••••••••• 
» 11 » julho de 1'8914 !· •••••••••••••••••• ••••• 
D 19 » julho de 189•4 ...•••••••••.••...••• , • • 
D '2.7 D julho d"e 18194 ...................... .. 

])
D '3

3
0
1 

» julho de 18.94 ........... , ......... ,' •• 
» julho de 1•894 •••••••••••.••••••••••.. 

» '3 » fL8'osto de 18·94 ................ .. . .. . 
D 10 D agosto de 1894 .................. ... . 
» 17 » agosto de · 1894 ..................... . 

:A transportar ......... , ...... , .... .. 

,. j ... 

2.000 :000$00·0 
4,0(}() :000$000 

4.000 :000$000 
1.000 :000$0Qo0 
2.000 :000$00•0 
2.000 :000$000 
3.000 :000$000 

2.{)00 :000$000 
·5.()00 :000$000 
1.000 ;000$000 
2.000:000$000 

2.000 :000$000 
4.000 :000$000 
1.000 :000$00·0 
2.000 :000$001() 

2.000 :000$0(}() 
1.000 :000$000 

2.000 :000$00•0 
1.000 :000$00•0 
2.000:000$000 
2.000 :000$000 
1.000 :000$000 
2.000:000$000 

2.000:000$000 
2.000 :000$00·0 
2.000 :000$00·0 
2.000 :000$00•0 
3.00·0 :000$000 
'3.000 :000$000 
1.000 :000$00·0 

1.000 :000$00·0 
3.0()-0 :000$000 
1.000 :000$00.0 
1.000 :000$0M 
1.000 :000$0()-0 
2.000 :000$000 
6.(}()0 :000$000 

2.000 :000$0·0•0 
1.000 :000$000 
1,000 :OOC$000 

183.867 :254$600 1H.8.68 :000$000 
,, 

6.000 :000$000 

12.000 :000$000 

10.000 :000$000 

9.000 :000$000 

3.000:000$000 

10.000:000$000 

1'5.000 :000$000 

14.000:000$000 

4.00{) :000$000 

83.000 :00()$000 144.866 ;~)0$000 183.867 :264$500 





( CONTllNil:M;QÃO) 

Transporte .......... ... . ..... ..... . 

Emitti;do em sub&tituiçã.o d·e bO'M/,8 em cumprn-
mento do d&areto n. ·2. 40t5 de 1·6 dezembro de 189.6: 

IEm dezembro de 11.896 ••••••..••••• · ... . •••••••. 
» janeiro de 1S97 ••••••••.•• . •••.• .••• ••• •.•• 
» fevereir o de 1&97 ..••• •.•• ... ..••....••••••• . 
» mar~o de 1<897 ••••.•.•..•...•••.••••.•.•... 
» abril de 1-897 ••.•..• ••. · •••.••...••• , • , ..... 
» maio de. 18•9·7 • .• ..•• ••..•. .... .... ..•••. . •• 
» julho de 18>9•7 •... •• . • . .••.... • •....••••..•• 
» agosto de .1 &97 ••••...•...•..•. •• . •••...••• 

Emittldo .em substituição de notas de emis9ã.o b'an-
caria, de accôrdo com a lei n. 4.27 de ·9 de de-
zembro de l.J8·96 •••••••• .• •••• ...•.••• • ••• • •••.• 

Dimln-ulo: 

'!RESgate por conta óas emiseões feita-s -pa-ca au-
xilio aos i8ancos, de accôrdo com a lei n. 3 . 2-6;3 de 1-8 
de julho de 1-89.5, 11 .saber: 

:Banco !Nacional: 

Em !28 de dezembro de 1889 .•.•.••.••....•••••. 
» 2{1 " març,o de :!,:~90 ...................... . 
» 2 ». junho de 18!}Ó ....•.. . •.•••• .• ••••••• 
J> 3 » junho de 18•90 ••..••.••••••••.•...••. 
» '1 n junho de 1890 ••.• ••••.•••..•••••• ••. 
» :W » junho de 1890 ...... . : • .............. 
» 18 » jun·ho de 1890 ...................... : 
J> '9 » agosto de 18190 ....••••.•••••.•.••.•. • 

Banco do Brazll: 

Em 22 de março de il-~0 ...................... . 
» "2-4 " abril de 1-890 .••• .. • •.••..•. •.•• •.•.. 
" 6 » maw de 18'90 • •...•••• •.•••. . .. • •••• . 
» e7 " maio de 1890 ••••••.•••••••.•••••••.• 
» 15 n junh-o de 1890 ...................... . 
» 4 » agos-to de 1.S90 ..................... .. 
» 1-4 » agosto de 11890 ........ ..... ......... . 
» ~O » a-gosto ·de 1·8·90 .... ... ..... ...... . .. .. 
» 1.!'2 » agosto de . 18·9 O .................... . .. 
» 1 » setembro de 1-890 ................... .. 
» ·3 » setembro de 1890 •...••••••...•••.••• 
» 10 » setembro de 1890 •• · ~-' ..... ......... .. 
» o24 » setembro de 18'90 .................... . 
» 7 » <>utubro de 1890 .................... .. 
» 13 » outubro de 18·90 . •• ..•••.•.•••.•••.•. 
» 5 » ago,s:to -de '189·1. .... ................ .. 
» -28 n março ld.e 1893 .•••.....••... • . •• . .• . • 
» 6 » jun-ho de ·1>89(! . •• •••.•• ••. . .•• •.• •••. 

A transportar ...•.... , .....••...•• . .. . 

15.000 :000$000 
13.000 :000$000 

8.500 :000$000 
1.833 '300$ÕOO 
3.700 :000$000 

20.00 0:000$000 
13.101 :400$000 

4..844 :900$000 ....... ];:i. 
~ ..... .. .. ~ ~---- .. ... .. .. 

• ..... . . l 

.... ···.··· 

• • • • • • • • • & ........ . 

o •• o o.... .. & ••••• • • 

83.000 :00>0$000 

79.979 :600$000 

7.775 :000$000 
3.300 :00-0$000 
1.000 :000$000 
1.100 :000$000 

900:000$000 
700:000$000 
500:000$000 

1.900 :000$000 

2.500 :000$000 
l.G-00 :000$000 

500:000$000 
l.G-00 :000$000 
1.000 :000$000 
1.500 :000$000 
1.0'00 :0'00$000 
1.•500 :000$000 
1.000 :000$000 

200:000$000 
250:000$000 
550:000$000 
200:000$000 
"100:000$000 
~00:000$000 

3.4110 :016$000 
2.127:000$000 
3.200 :000$000 

144.8·56 :000$000 183·.867 :254$500 

16.2.979 :600>~000 

2-5.370:040$06-0 33'3,205 :6·40'$000 

17.175 :000$01>0 

21.297 :016'$0>00 

38A7.2 :01.16$000 333.205 :6"40'$000 183:867 :ll-54$51>0 



.. 



Tra!lls'POrte. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , . • ...... . 

Banco Rural Hypothe<)arlo: 

Em ·2·8 de maio de 1890 ••••.•••.•••••.•••• .•••• 
» 1o9 » junho de 18·90 ••••••••••..• ·• •••..•... 
• ~8 » ]ulno de 1Al90 ••••••••••..•••••••••.• 

Ban()o do Commercio : 

Em 10 de ju-nho ode 1890 .•.•.•.•..••••••••..• 

iR-~>sgate feito .por .conta das emissões ' do Thesouro 
Federal. .. .... ........... .. ..... ......... . ...•. 

Tr{}{l() de moeda de bronze ........................ . 
Troco de moeda de prata ..•.........• .... ..•.. · .. -. 
Troco de moeda suôsidiarla •..•...•......•.•••.....• 

<Notas que ficaram sem valor, a saber: 

231. -818 
818.971 
2:9.70.3 
1'2 ,,1•614 

1.'234 
. 50'9. 7·28 

3.80'3 

lh notas de 2$000 da '5• estampa •........ 
nota.s de •5.$000 da 7• estampa ........ . 
.notas de 10$006- da ii• estarri•pa ........ . 

lh ·notas -d.e 10·$0·00 da 7• estampa ........ . 
lh notas d.e :200$00() da ·5• estampa .•...•... 
lh notas de 1$()00 da ;fi• ~tampa .•....•.. 
lh notas de 50$00() da 5• estampa .••.....• 

.Descontos em :notas substltuidas ... ..•.....•... .... . 

.Juros de bonu.S . .•••••••••.••••.. •• •••••••• . •• •••.• • 

Importan<lia correspcmdente ao saldo de !llotas de 
·emissão do ~anco do Maranhão, que dei~ou de 
ser retirada õa -circulação .. ...........•....•... 

J:mlportanda <lo lastro ()Orr.espon.dente a-o saldo de 
notas da emissão do Banco de S. Paulo, que 
deixou de ser retirada da .cireulação ....•....... 

Exlstencla de opapel-'IIloeàa do Go.verno em circulação 
em 31 de <lezembro de 18-97 .••••••••.•••••••..•• 

Notas :d.e emissão banca.ria em drculação, e que !pOr 
forca Ida lei n. 42'7 de ·9 ·de d·ezeinbr.o de 18'9.6, 
têm de ·ser substittllid·as por notas do GoiVerno, 
a ll6.ber: 

Banco da lR.epubl!ca dos Estados Unidos do IBrazil .. 
" !Emissor da Bahia ............. .... ......... . 
» de Cred·i:to Popular ......................... . 
» União ·de S. Paulo . .... .............• ... ..•. 
» Emissor do Norte .......................... . 
» >> de P-ernambuco .. ........... ... ..... . 
» da !Repulilica Ido IBrazil ....... ... ...... •...• 

Total do papel-moeda em circulação ......•......... 

... ~ .... 
... ······ 
,. 

.... . . ······· 

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

1. 000 :000.$000 
300 :.()00$000 
700 :000$0()0 

······· 

463:637$000 
414 :s-5:5zo oo 
2·97 :()'30$000 
1·21 :6415$000 
246:900$000 
509 :7·28$500 
1.90 :175$0{)0 

.......... .. ... 
············ 

...... ········ 

.. ........... .. 
········ ······ 

Emissão 

194.6{)5 :310$000 
'6.871) :•2'5-5$00{) 
5.iili9 :415$000 
2.0:27 :90·5$000 

'6·96 :9:60$00·0 
.3.7:6·6 :850$000 

1.27.178 :•6 75$000 

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

38.47.2:016$000 333.120'5 :640$000 1811.867 :33-4$500 

2.000 :000$0()0 

1.100:000$000 

30.000 :000$000 
216 :4n$OOO 
904:272$000 

41;1$480 

2.273 :970$500 

17-2:613$520 
2.314 :47G$000 

2:600$000 

2 :78'3$5{)0 77.4.58 :618$000 2li5. 747:022$000 

. . ········ . ............. 439.614 :.27-6$50{) 

Resgate Liqui.ito 

14.578:4%$000 179.j9»6 :8,15$000 
377:200$0.00 6.602 :055$000 
86'5 :6315$000 4..793 :-780$000 
817 :80·0$000 1.210 :1()'5$000 
36 ;210$000 660 :7.50$000 

653:500$000 3.113 :r350$001} 
8.041 :20()$000 1•19.13'1 :475$000 315 . .344 :330$000 . 

....... ······· ....... ······· 754:.·958 :606$500 



.... 
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REGIMEN MONETARIO 

Dentre as nece<:~sidBJcles que •reclama o estado anormal do melo clrculan.te sobre-
owhe como uma da·s mais mornen•tosa.s •a da relforma da ·~el de n de · setem-
bro de 18'46, que fixou o val01· da oitava de ouro de 2:2 quilates em 4$, firmando 
assim a base do systema monetarlo vigente. 

Não ê que a depressão "continua do ·valor da. "lloeda fiduciaria, resultado de 
cam;as multlplas que estilo actuando de modo desfavoravel sobre a clreulac;:!lo, 
possa ser evitada ou siQ.uer Lmpedlda por uma. ·reforma deste genero; mas 
atlgura.-se-me necessarto, tra.ta'lldo-se de elevaT o valor do tpwpel-mocda, í'l!l:ar a 
relação real que deverA existir entre o meio circulante e o valor do ouro amoedado. 

Vadorlsar o papel até fazel·o att!:nglr a. essa relac;:!lo detennlna.da. pelas con-
dições normaes da nossa sltuac;:llo economlca deve ser e ê empenho constante do 
Govel'no, porquanto todas as dlftlculdades com que lucta presentemente o The-
souro sll~ motivadas pela desvalorlsaçã.o extraordlnarla da moeda, desvalorls:t· 
t:il.o esta que, acarretando eleva.c;:llo gera.J dos preços parà os ser:vlc;:os dos diversos 
ramos da admln!straçl.o, exige ainda por outro lado os maiores sacrlflclos da 
Nação para a sa.tlsfa.c;:ão dos compromissos da divida externa, das ga.ra,ntlas de 
juros ás estradas de ferro e outras despezas em numerarlo metalllco, a reallsar 
no exterior. · 

.A reforma resultante da lei de 1.S4•& não tra.duzla de facto á relac;:Ao real 
«mtre a sltuaçllo do melo circulante e a do vaior do ou'!'o amoedado, e tanto Isto 
~ verdade que o arti-go segundo desta lei autorlsava o Govero11o a ef·fectuar qua'l· 
quer o.peraçllo de credito para o fim de retlra.r da clreulaçll.o a quantidade de 
.,a'Pel-moeda, que fosse precisa atê que o. Cll:lllblo se elevasse a 27 .d. ·por 1$ e 
nc.Ste limite se mantivesse . 

. Essa diS'PosiCii.o revela claramente que se procurava dar ao papel circulante 
um valor superior ao que representava no momento, e essa circumsta.ncia nllo 
podia deixar de cODeorrer poderosamente para nulllflcar, como os factos poste-
Tiores o confirmaram, os beneflcos etfeltos daquella reforma. 

Desde aoqueFla eyoca atlê ao presente, decorrido mais de meio seculo em que 
as D<l6SIIS condições flna.nceiras soffreram profunda modificação, temos, entre-
tanto, procurado conservar como lmmutavel o reglmen monetario entã.o estabele-
alodo, a.doptando para a 'llossa moeda metalllca um padrão que tem continua e 
perma.nentemente estado em desaccordo com o estado real do nosso melo cir-
culante. 

Cumpre tambem l)OIIderar CJUe nesse longo ·período a producc;:l!.o e o consumo 
dos metaee preciosos teem variado consideravelmente, sendo alterado radical· 
~~nte não aO o valor Intrínseco dos mesmos, mas tambem modificando-se a rela-
c;:il.o dos valores entre si. 

As oondlções actuaes sli.o, nortanto, m_ulto diversas, relativamente lis que 
actuaram sobre os leg!&ladores de 11!4o6l para fixarem o pa.drllo ao cll:lllbio de 27 d. 

O metal, que continuou a ser e!IOOlhldo para medida ode valor, o ouro, con· 
servou o seu pwpel preponderante e, o que é mais, a.pezar do augmento da sua 
produeçllo, tomou-se cada vez mals procurado, e o seu valor lntrlnseeo ofol se ele-
vando de modo a possuir •hoje um ·poder acqul&ltlvo superior ao que lhe era 
attri•buldo naque.Jcra têpoca . 

.ESSil au.gmento do ovalor do ouro, seguido de um deprecl21meonto rapldo da 
prata, ainda mais se accen1u<I'U eom as reformas mO'IletaT!as da Alleman.ha e Hol-
landa, que reservaram uniea·mente ao metal 'br11111co o Jogar da moeda 'dhr1&!onaorla. 

Os cEstados Unidos da Amerlca do .Norte e a IF'rança, á frente da /Unl!lo 
Monetarla Latina, que quizerom resistir â lnfluencla do mono:metalllsmo, tlve-
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ram de suspender a cunhagem da prata e de gua1'<iar para. este metal um papel 
secundaria na circulação. 

Modemamente, o Japão e a .India acabam de adaptar igualmente a moeda de 
ouro como base dos seus aystemas monetarios, e um tal procedimento reve}a nes· 
tas nações a perfeita orientação na escolh.a. das medidas ode valor. 

IA procura, por·t.anto, do ouro para fins monetarios é geral e crescente, sendo 
facto sabi·do que os grandes cstabeiccimentos bancarias necessitadn ter grand.es 
atockB de metal amoedado e em ·barras ·para ·garantia dos bilhetes em circulação, 
e que e~sea <l.eposltos ·d~!Vem .ser ·reforçados crias ~oca·& d'e orises commei'claes pa,ra 
attender âs corridas em busca de numerario . 

.O incremento das transacções commerclaes JJroduz tombem maior procura 
de moeda e concorre por seu lado para manter elevado o preça deste metal. 

tNestas ·condições, a v!gencia Q.o pa<l.rão da lei ode l!Mc6 representa .apenas um 
anachroni·smo i•njustlfi.cavel, em dl&parf.dade i'lag.rante com a si·t·uação rool da 
circulação. 

IA alteração, portanto, ·do padrão mo.netarlo é !acto que se impõe pela força 
natural das circumstancias sobrevindos no decurso de um tão longo periodo de 
tempo . . 

Um rapido exame sl>'bre as tail!as ca.mbdMs que teem <vigorado de. 1•84.6 até ao 
,presente revela claramente .a posição .a·rtii'iciaj creada por aquella lei para o nosso 
melo circulante. 

IE' assim que, em 11!-po.cas de tranqu.U.l!da,de e ode JJrosperidade geral do paiz, 
sem haver excesso de papel em circulação, o cambio se · manttn.ha persl&tente· 
mente albaixo 'do pBir dous, tre.s e qua-tro dlnheirQB! 

Si . durante esse longo ·perlodo o papel-moeda uma ou outra vez attingio o 
limite flxado -na lei de 1-846, facll sel1â. Verll'icar ·que, em vez de .se manter ono . 
valor flxado, a tendencia era pelo contrario para a ·baixa, muitas v~zes rapida 
e sem causa appnrente que a justi-ficasse. 

'Foi, sem -duvida, impressionado pela observação dessa iustabilldatle do valor 
da nossa moeda no padrão fixado ' pela lei de 18·4•6, que 1\farti:ns Hoyer propu.· 
zera ado.ptar-se como cambio par o de 24 d. por !;$, !{llêa que em 1886 vemos 
patrocinada pelo então Ministro da !Fazenda, .Francisco íBel!sario, que em dis-
curso proferido na Ca.mara, assim se exprimia: 

•<dAlém desta razão, 'é :hoje, iSr. Presidente, facto reconhecido no mundo eco-
nomlco que o <valor do ouro tem augmentado. Portanto, si voltarmos ao padrão 
de 2·7 d. por· 1$, além da difficuldade de fazer o papel-moeda subir, o que é sem-
pre um ;con&t.ra:ngirrrento, cb·E!g'aremos, tal<vez, leva,ndo-o ao par, a dar·!Ule um valor 
excedente na realidade ao fixado pela lei de 1846, pori}ue, como disse, ê opin11'l.o 
geral de todos os economiHtas que o valor do ouro tem augmentado. 

«'Eis aqui, pois, o ponto de questã.o : si d.emorarmos -por mais tempo essa 
medida, si o cambio continuar em 20 ou nas •Proximidades de 20, o Goevrn.o não 
l))oderlâ mais fazel-o subir a ;27, e teremos necesetdade, o que ·no meu entender seré. 
muitlsslmo desagradavel, de alterar ainda uma vez o padrlo legal da no~sa. 
moeda.» 

!Não é, portanto, uma aspiração nova a ldéa da alteração do -nosso Plldrão 
mcmetar1o : a s·ua. opportunidade e convenie)lcia teem sido objecto de estu·do de 
todos aquelles que se teem preoccupado com o melhoramento tio nosso meio clr· 
cuJ.ante, tendo sido indicados nesse sentido diversos alvitres . 

.A idéa, vencedora no •Senado, onde desde 1&91 foi apresentado um pro.jecto 
elaborado ·pelo então senador Am!br·.> Cavaleanti, ·no qual se fixava o cambio 
par a .~4 'li., ·a'llop.tan.do-se a moeda de ouro de ·10$., com o •peso ·de .8· gr.0.65 e o 
titulo de 900 mlllesimoa; não teve, infelizmente, seguimento .na ICamara dos [)epu· 
tados, onde >pende ainda de solucão desde 'BI<lueHe anno. 

Não é sómente em relação á moeda de ouro que o nosso· reg.lmen monetario 
precisa ser modificado: o systema, tal qual se acha estabelec~do para a moeda 
divislonaria, necessita. ser retocado em pontos essenciaes, para que ~::orresponda 
á.s exlgencias de uma circulação racional e perfeita. 
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JA no tempo· ·do I:mperio, notava.f;e a · di:fficuldade de conservar-se no paiz a 

moeda de r.rata cu.nha'da no nosso estabelecimento e, ao passo que nas praças 
commerclaes '<lo Rio da .Prata se encontrava com abu.ndancia a nossa moeda, era 
de notar-se a sua raridade entre nós. 

O exodo da prata a.moed!IJda provinha principalmente da circumstancia de 
offer~cer a .nossa moeda um '!leso de .metal superior a.s equivalentes dos ,palzes 
vlslnhos e, o que é maia, apresentar um titulo :mais elevado que o geralment" 
adoptado. 

[)e facto, ao passo que as republlcns llm!trophes ápresentavam a moeda 
de prata d~ um peso co·ntendo 2-5 grammas de metal do titulo de 0.,90·0·, Isto ê, 
punham em -circulação uma moeda contendo 25X 0,-9·00=22,5 grammas, de prata pura 
o nosso estabelecimento monetarlo por uma s!.ngularidade pouco justlf·icavel obsti-
nava-se a cunhar moedas com o peso de 2•5,5 grammas com o titulo de 0.,917, con-
tendo 0,917 X 2..5,5=2·3,3.~35 •gramma.s de metal fino! 

IA. prefcrenc!a d·ada á. nossa moeda nas transacções coi:n as nações visinhas 
e o seu escoamento ra,pido para as praças do !Sul obedeciam sem duvida alguma 
ao eonhecli:nento que se tinha da vantagem offereclda pela dlfferenÇa de peso e 
titulo mala elevado que apresentavam as nossas moedas de 2'$ e de HOOO. 

Modificado esse reglmen pela lei ele 18·6•9 sob o gabinete Za.charlas, não tar-
dou entretanto essa lei em ser revogada, subsistindo at~ hoje para taes moedas 
os tltulos e pesos anteriormente ad.optados. 

L<\. lei de 1'869 equiparava as moedas de prata á.s dos Estados lim1trophes que, 
como se sabe, seguiram geralmente o systema da ·União !Monetacrla Latina, adop-
tando para o pe8o a mesma quantidade de metal e o mesmo titulo da moeda de 
cinco francos, e uma tal uniformidade vinha impedir a retirada ,para aquelles 
paizes d·as moedas aq:ui rabricadns, .permanooendo a circulação apporelhada desse 
agente de troco. 

!Posto que a ·baixa extr.m~a do cambio, que se tem accentuado com mai-s inten-
sidade nos ultimos tempos ·nll.o permltta por emquanto cogitar-se na cunhagem 
desta moeda, parece-me todavia de necessidade serem tomadas algumas provi-
dencias cu:iol! effeltos, uma vez melho-radas as nossas condições financeiras, ve-
n,ham cancorrer para uma org«nlsação mais perfeita e estavel da circulação. 

/Sendo a moeda de prata considerada no systema, que a(lopta.mos, apenas 
como moeda auxiliar de troco, tendo, portanto, ·força Uberatorla !Imitada, a sua 
quantldad,e na d:roulaçll..o €Bilâ, flpso jcroto, adstr.tcta ás eJL!genclas do maior ou 
menor movimento commerclaL 

IMas a necessidade de Umitar a cunhagem desta moeda se faré. tanto· mais 
urgente quanto mais rapida fôr a elevação da taxa cambial, por.que este metal, 
pelo. depreciamento rapi'do ~que soffre de an.no para anno, offerece grande margem 
de lucro quando convertido em moeda. 

!Semelhante f.acto que jlí. teve logar em '1888, ,pôde reproduzir-se e si naquella 
~pooa a circulação não foi ·albarrotada vor um e:Jroesso 'dessa moeda, foi devido 
As providencias que o Gover.no teve ue tomar, suspenden1'lo a: ounJ:!SJgem ·deste metal 
por conta dos .particulares. · 

!Como obstaculo a essa invasão do metal branco, o regulamento ·da .casa da 
Moeda apresenta a im:posiç!io do direito de senboriagem na razão de 9,8•4 % do 
metal amoedado, o que será. de todo lnsuffielente 'Para impedir a sua affluencla 
ao es·tabelecimento uma vez que melhore a taxa do cambio . 

. Julgo de conveniencia que, â semel·hança do que ·pratica o Governo inglez, 
o lu;cro da cunhagem da moeda de prata constitua uma fonte de receita exclusiva 
da União, sendo veda'da aoa partleulares qualquer cspeculaç!l.o desse genero. 

iA múeda de ·nlckel, •que representa ·papel Importante .na circulação como 
agente indispensavel .para as transacções de pequeno valor, apresenta .j,gualmente 
alguns inconvenientes que ca·recem ser ,removidos, o. bem da commodldade do 
publico que della 1le serve, 
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O .decreto n. 48.22 de 18 de novembro de 18·7'1 fL-..ou os pesos .de 15, 10 e 
7 grammas respectivamente para as moedas de 200, 100 e 60 .réis, determinando 
tambem as dimensões que deviam ter. 

!Devido talvez a'() facto de ser o nosso ·paiz oum dos .primeiros a utlllsaroofle 
desta especie de moeda, aconteceu que adoptJâmos no seu tabrlco pesos exagg<>ra-
dos, que se traduzem em offerecerem taes moedas pouca commod!da:de para .nq,uel-
lcs que mal~ <frequentemente . . della teem ode fa:zer uso. : 

IA.Ji;m desse inconveniente, que limita de multo a sua wcce!tnção paio iPUb!leo. 
um outro d~ granõe im-portancla para o Thesouro deve igualmente mere~er a atten-
çil.o : >ê o grande dispend!o, que -com a.cquislçl!.o ·da materia. prima é obrigado o 
G<>verno a fazer occorrer lá. su<n fabricação, reduzindo de multo o lucro que pôde 
auferir da sua emi-ssão. 

Não é que exista o ;perl4!'o de ser exportado o metal -para ser utllisado no 
extran.geiro, receio de todo lnfunõado, porque aliém de nilo ter app!kaçAo Indus-
trial a !Ioga monetar!a, acresce q~1e o seu valor nominal, mesmo ao cambio actual 
de 6 d. opor 1$, a.lnda é multo. suptlrior ao seu valO'!" intrínseco. 

Moeda de va.lor representativo, como em geral o são todas as que se destl-
na.m a fac!l!tar o troco nas transacções, nilo- ha mistêr do se lhe attribuir um 
valor metallico approx!mado do nominal. 

\Pelo quadro abaixo organisaodo, veremot; que os paiz.es que a doptaram a 
moeda. de nioltel deram-lile dimensões reduzidas, de maneii·a a torna:r o seu uso 
de summa ifacll!dade e acceltà~:ão por parte do publico. 

O peso õe sete grammas, que é o que foi adaptado para a no~sa.· moeda de 
50 rlêls, só encontra equivalente na moeda ·belga de 2~ ccntlmos, tendo todas as 
outras nações admittldo moedas .pesando no maxhno cinco· e quatro grammas. 

Q1J1AlDRO tDAS MOEDIA.S !DE ~'"'llCK'EL ®XTR1AI~GE1RAS 

Alleman·ha .............. .. , . ... . .... . . 
» 

Su!ssa 
» 

" Belgica 

" 

•••••• • • • •••••••••••• •• • ••• • o 

D ............................. . 

Estados Unidos . .......... .. ... ..... . 
» 

Japão 
)) 

10 JPfeunings 
-5 )) 

20 centlmos 
10· 

5 » 
20 
10 

)) 

li cents 
3 )) 
~sen 

. : ....... ·' · 
4·,00.0 
2,50.0 
4,000 
3,000 
2,000 
7~0 

3,000 
2,QOO 
6,000 
l,S44 -
4,6,6>6 

A falta de moeda d!vis!onaria se faz aind-a sentir com bastante instante inten-
eidade ~m oquasl todos os Estados, onde não tem sido 'POSlliVel evitar a circulação 
de fichas, :valee, apollces de pequeno valor, que abusivamente teem sido emittldas 
pelos governos munlcipaes, companhias de tramways e simples easas commerciaes 
e que na ausencia da moeda federa! são acceitas . nas transacçl5es, exercendo &.. 

funcção da moeda 'legal.. · 
!No intuito de obviar este inconveniente e não sendo possível obt.er d.a Casa 

da ·Moeola a producção 1_1eceasaria ê.s ex!goencias da circulação, o Governo, auto-
J.-isado ;por uma disposição da lei de orçamento v-igente, ·procuroo contractar na 
Europa, mediante eoncurrenc!a publica, a cun•hagem de 201. 00~ :000$, mas Infe-
lizmente as ·propostas que se aprt>sentaram ·não poderam se~ acceltas pO·r desvan-
tajosas ao IJlhesouro, que assim terA .de dar m~ilor desenvolvimento ao serviço 
daquelle estnbeleelmcnto pa1·a oceorrer a essn nece-ssidade. 



A •·eforma da lei concernente a esta moeda se nos afigura do toda a neces-
sidade para facilitar ao Th10souro os meios de supprtr a circulação com a moeda 
precisa sem acarretar os grandes onus que a amoedágem com os pesos anterior-
mente indicados attraJüria para os cofres publicos. 

AS EMISSõES DOS ESTADOS E MUNICIPIOS 

Questão das mais -importantés, a exJ.g1r seria.s mcdita.ç;õ"", é a da circulação 
do papel fiduciario dos Estados e munidplos, qwe se collocaram na contingencia 
de -crear recursos extraordlnarioa. 

!Não correspondendo a uma collocação• de numcrario ou valores, dt'sempenham 
comtudo o pwpel de moeda legal, não raro a ella substituem, quando a não inutill-
sam, aNolnmando a sornma do papel flduciario inconvertive!. 

Os Poderes Executivo e Judiciario não po:lem, porém, continuar atados diante 
·ele tão excepcional situação. GumprB adoptar uma lei ordtnari·a na e-specie para 
impedir energicamente a c!rcula(lão desses títulos de credito. 

A Constituição dos Estados Unidos prohibio por completo a circuia(lào rnolre-
tarla de taea pa-peis de credito, negando· lhes a qualidade de meio legali de paga-
mento e excluindo o proprio facto da-s emissões, co !limando concentrar nas· mãos 
do Governo Federal todo o sYstema monetario do paiz. O direito constitucional 
americano sancclonou as .seguintes proposições; 

a) :ProhLbk a emiseão de •tltulos de credito pelos govel'nos locaes equirv-ale a 
ceroear a circulação desses kitll'los no caracter de moeda; 

b) Os tituloo d-e qualquer· especie ou •denominação ~devem ser comprehendidos 
na pro<hibição, uma vez que }}OI' qu-alquer meio <de prava, sigmae~ ·externos, d•lzel·es, 
etc., -pareçam destinados â circulação monetaria : 

o) A excl'llsão comprehende, constituclonalrnente, os proprios tttulos que, por 
clausula expressa, garantirem juros a seus portaàorea ou que forem garantidos 
por fundo-a especiaes, valores ou be!1B de qualquer especie, inclusive immoveis , 
com o 'fim de operar a amortisação e o reS!l'a.te dentro de certos prazos: 

d) :Pa.pel"moeda são os titulas passíveis da prohibição constitudona l sem 
embargo · dos caracteres particulares ou externos de varias especies; 

e) A •tmica rcstrlcçlío a estabelecer ao direito que assiste aos Estados ele ope-
rarem a seu talante sobre o proprio credito, ~·em a ser a de não emittirem titulas 
com funcções de moeda corrente. · 

(O ponto de --Vista é, · não raro, exdusivi.sta e será acerta'do, sem prohibir 
a« emissões, /Vedar apanas a circulação dos títulos pelos governos locaea, 
pois · taes · tituloo operam como moeda corrente entrando na cirmila-
ção. IPóde f.icar, sem inconveniente ao a!'bitrio dos governos Jocaes, a. llber-
dade de eínittirem títulos de obrigação, instrumentos reaes de emprestimo, usando 
da incontestavel ,faculdade constitucional. 

Calcou-se a nossa Conatituiç;ão sobre o s:rstema dos p6ileres ~mplicltoo, thooria 
da .qual os .E-s.tados !Unidos se teem servido para estabelecer um meth.oclo racional 
ele interpretaç;tl.o • e um precioso complemento dos textos eXlpressos da lei ·fu-nda-
mental. 

IA constituição 'Patl:'ia ,não aó adoptou o systema de poderes implícitos, como 
se deprehencl€ dos ns. 33 e 34 .Uo art. 34•, como dispõe no art. 6•5 n. 2; <<•E' facul-
tado aos Estados ... Em geral todo e qualquer poder ou direito, que lhes não 
fôr negado por clausu•la expressa ou implicitamente conüdu nas cla.usulas expres-
$US da Constituição.>> 
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Sufflc1en te seria., pois, o texto con1ltltucional para .prohlb!r a circulação do 

papel fld'llc!ario dos Estados e Municipos. Concentrando naa mãos do Governo 
o systema monetarlo do <palz, a C<lnstituicão ('art. o34 ns.· 1 e- ·s) l·ndlca quaes as 
funcções quo, sobre o caso, pertencem á União c esta por Inteiro, com tantas 
outrBB prerog·ativas, da soberania nacional. 

Admltt!do eete prlnciplo lneoncusso, lo,gleo é o corollarlo, Cabendo ê. União, 
por melo do Leg!.slatlvo, o encargo de manter a lnteg.rlàade constitucional do 
systema monetario, claro esM. que ella não pOde f~car de:Jprov!da dos meios ctue 
ju1gar necessarlos, de aecorào com a Constituição, · para o exerci cio de semelhante 
~uncg!lo. 

Burlado, pela base, pelo contrario, esto.Iiá o Principio, s! ao lado da moedS: 
do. Unii!.o puderem oclrcu1a.r impllJilemente como moeda os <titulos fld tclarlos dos 
governos locaes. 

Nlnguem pretende cercear aos governos locaes a ernlss>W de tltulos que repre-
~entem suas legitimas operações de credito; mas convém que este direito seja 
subordinado ll.s regras e restrlcções que o Legislativo da Unift.o entender decretar, 
impedindo a metamorphose perigosa das em!ss6es Jocaes em emissões de moeda 
Uduc!arla . Seria tramBformM" o ·melhor por meio do peor. 

Não hn. direito contra direito e os governos locaes, na especie, ~O podem che-
gar om'le !seo lhes fôr ex;pressamente permittld() :pelas leia 1'ederaes (decretadas 
em conformidade, e para execução dos preceitos constlbucionaes) .ou na omisailo 
da Constituição. 

IA competencla üa União se verifica pela propria. competenc!a ela União; poder 
soberano no e:xerclclo deste direito, os ·g9vernos locaee devem ob~decer-lhe, sem 
embargo d·e qualquer reclamação perante o Ju<liclario no !fôro federal. . 

•Intervindo os governos locaes sobre o systema monetario do palz, ter-se-ha 
d.estruldo um dos prlnclpios basieos da necessarla unidade nacional, formando 
E'Ocledades politicas scrbero.nas e indepen-dentes. Encontramos o exemplo de con-
centração do systema monetario nas mll.os do Governo entre os povos organisados 
em federações após um rt"glmen de separação e independencla. reciprocas. Haja 
vista ni!.o só a Constituição dos Estados Unidos, .que concede ao Congresso o poder 
'l!!xclusivo «to leoin money, rcgulate the va!ue thel·eof an.d: l>f a foreing coim», 
como a da Suissa (art. 39·) e a da -Republica Argentina (art. 67 § 5•). 

Na Suls&a, o pacto federal, estatuído em 18'48, foi revisto em 1-8·74., no sentido 
de estabelecer-se uma central!sa,çã-o mais forte, delegados todos os .poderes sobe-
ranos ao conjunto da nação. A 'Constituição Suissa dispõe que á Confederação 
cabe o direito de decretar, por meios legislativos, prescripções geraes sobre a 
emissão e o reembolso d·as notas bancarias; a Constituição Argentina diz que «ao 
eongresso incumbe estabelecer e regulamentar um IBanco .:Nacional na capital e 
mais fiUaes nas províncias, com faculdBJde de emittir biLhetes». 

· Nll.o .podem, em \'erdade, os governos iocaes impOr a acceit!lção dos titulos 
fl<luciario!l como instrumento de permuta, caso de intervençlio, nos termos do 
n . ~. art. 6°. Em geral, ·porem, esse opapel -é dado -aos .funccionarios estadoaes em 
satisfação dt' seus ordenados e recebido em p~amento de contribuições e Impostos 
nas estações of!'iciaes subordina-das aos governo locaes. Eis o meio .pelo qual títu-
los, revestidos dos caracteres externos <le um em:Pretimo regular, estilo em con-
currencia com · a moeda. nacional. 

'Tranformam-se esses · t!tulos em moeda se va1enclo, em parte, dos seus dize-
res ()U 1nscripções, opemndo·se a transm!ssi!.o, .na phNllle dos p{Jbl!cüstas -dos iiDsta-
dos Unt-dos, trom 7161114 to hand, de ml!.o em mtí.o. Em taes tituloa, outra condiçllo 
de sua facii transformação em .moeda ~ a promessa de pagamento de •pequenas 
quantias, de 10.0 a ·500 ·réis, o que f()rga a circulaçi!.o dos tltulos como moeda 
cllv!c!onaria, nem sempre d!apon!vel. 

!Cumpre atalhar a.s asaustadoras proporções -do mal, ·.a menos de querer ·au-
gmentar por esse la.do a crise financeira. ·Pende de 2"' discuss11.o .nll Camarn. dos 
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Deputados um projecto, subscri.pto pelo prestt:loso nome do Dr. Amphllo];'hlo 
Botelho Freire de 1Carvalho, cujas disposiçõea reflectem perfeitamente a jâ feltu 
,exposição. 

·«0 ,congresso \Nacional decreta: 
tArt. 1. 0 Não poderão ser rec<>bidos como moeda ou nesta qualidade circular 

no pa!z quaesquer t!tulos de credito ao portador ou com G nome dtste em bi:an09, 
que forem em!tt!dos pelos governos dos !Estados ou municípios, com a declara-
ção de valor I·Dferlor a: 200$, sejam taes tltulos apollces ou outros de denominação 
dlliferente. 

Lo\rt. 2.• ;No caso de transgressão não só serão nullos de 'pleno direito todos 
os contractos ou actos jurldlcos, em que os referidos t!tulos forem empregados 
como moeda, como ficarão sujeitos A sancção do art. lHl do Codigo Penal os Indi-
víduos que como moeda os empregaram ou os receberem em troca de objectos, 
valores ou serviços de qualquer especle. 

Art. 3.• lOs orgãos da Justiça 'Federal serão os competentes para applicação 
desta lei, guardada a disposição que ·Se segue: 

.Paragra.p.ho unico. Quando em questões da competencia das justiças dos Esta-
dos fôr oor estes oroferida decisão contraria 'â. aoolica.cão da presente lei ou favo-
ravel! á validade ou app.Jicação de a:ctos ou !eis dos .gove1mos locaes, que tenham !rido 
contest:11dos rom fu,nda,mento nas :UiS]losiçÕ€6 desta lei, ihavel'â. de taea dlsposi-
gõea recurso para o Supremo Tribunai !Federal (·Constituição art. 59, § 1•) . 

. Art. 4,,o !Reyogam-se as disposições em contrario.» 

EXECUÇÃO DA LE I N. 427 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1896 

!Em meu re)atorio do anno pa.~sado (•) ex·puz com minuclosidadc quanto tin)'UI 
sido feito com relação a "!Ste RSSUIDpto até 30 de abril. 

!Com-pleto agora a serie de informações alli m!nlstl'8.daB, transcrevendo o terrr:~ 

do accordo effectuado entre o Thesouro !Federa! e o Banco da Republica íh 
'Brazll, do teor seguinte : 

>Oóp.ia - ·AOB dezoLto odia.B .do .rnez de maio de mil oitocentos ·noventa e sete~ 
na iDtrectoria do 'Oonteme!oso, presente o 'Sr. -Dr. Democrito Ca.valca.nti 'de :Albu-
querque, director, compareceu o Sr. Dr. Mlonso !Moreira IPenna, presidente do 
Banco da Republica do Brazil, e disse que, em virtude do accordo celebrado com 
o Sr. Ministro da .Fazenda e do despacho do mesmo senhor de dezesete do cor-
rente, ·vinha !IJSSigmar o ;presente ·tel'mo, pe'!o qual! o referido Ba,nco da Repub!iea 
ào ·Brazil se obrJga a. ·11quídJa,r -toda a -sua ·dLvida existente até á preeente data 

··para com a Fazenda Nacional, mediante a fôrma e condicões seguintes: 1.• - Fica 
~xtincta a faculdade <1e emittlr notas ao vortador, de que goza o CBanco dá' IR~JpU
blica do Brazil, em v-irtude de seus contractos e lels vigentes, assumindo o Go-
v~rno a responsabilidade de todas as notas em circulação pertencentea ao mesmo 
Republica do BrazH. 3.• - Fica fixada em v!nte ' e. um mil seiscentos e sete con-
e das de que trata' o decreto numero mil cento sessenta e sete, de dezoito de 
dezembro de mil oitocentos noventa e do!.s. 2. • - !Fica;m pertencendo ao TJle-
souro, em .plena propriedade, o lastro em ouro e todas as apolices depositadas para 
'RepubJ.ica .do Brazil. 3. • --, !Fica fixada ·em v-Lnte ·e llllll mil seiscentos e sessenta e 
sete contos e quiJnihentos mhl réis (.21. 6167 :1500$) a s6mma a a;bater na doi. vida do 
'banoo ao 'l'hesouto, 'd,ifferença a fa'Vor do !banco ·entre o rvalor dos lastros e o total 

(*) Vide annexos, vo!. 5. 



-402-

das -notas em drculação, comp.u.taJos o~ juros das oaopollces á. táxa de -dez. 4. •-O 
b!lll<:O re<:anhece QUe nenhum direito lhe asBiBtC a qualquer reclamação pela ces-
sação de sua faculdade emissora e demai\'3 favores de suas exti-nctas concessões. 
5, • - Eleva-se adualmente n divida do banco ao ThesouTo a cento clncoenta 
e nove mil cento e noventa contos Q'llinl1entos e oitenta e sete mil e dez rêls 
Hi9. 190 :687$010) em papel e quinhentas ~tenta e quatro mi·l seiscentas e vinte 
uma libras, sete shlllings e onze dinheiros (57 4. 6·21-7-11) em ouro, ass.lui discri· 
minada: Divida em moeda-papel: conta de caução, ci·ncoenta mil novecentos e 
oito contos oitenta e sete mil e dez reis ( 60.. 90o8 :0.87$010) ; conta oopecial, qua-
renta e seis m!l 'llovecentos e cincoenta ccmtos de t'êis (46.9-50 :000$); conta de 
supprlmentos setenta e cinco mli ·contos de t"é!s (7•6 .00•0 :0•0.0$); conta de auxlllos 
a. Ulvoura, oito mil contos de reis (8.000•:000$); somma.ndo tudo cento e oitenta. 
mil oitocentos cincoenta e oito contos oitenta e sete mil e dez reis .. ............ ,' 
180.858 :087$o.10), e deduzindo a importancia da compensação supra mencionada, 
vinte e um mil seiscentos sessenta e sete contos e quinhentos mil r-éis (2•1.6-&7 :.Ji.OO·$), 
resta cento cincoenta e nove mil cento e noventa contos quinhentos e oitenta e 
sete ml! e dez reis (169.1'9<0:5·8·7$010). ID!vida em móeda metal!lca: conta uo 
emprootlmo em ouro, quatrocentos e nove m!l oitocen-tos c vinte uma libras sete 
shi1!lngs e onze dinheiros ( 4·Qo9. S2•1-7-lol) ; conta de camblae!i, cento e sessenta e 
quatro mll e oitocentas libras (164.800-()..0), no total ' de quin!hentas setenta e 
quatro mil seiscentas e vinte uma Ubras, sete sb:Ui·ngs e onz·e dinheiros 
(•574.621-7-11). ·6.• - Resolve o Governo, nos termos da auto.riaa.çll.o que lhe !oi 
conferida ;>elo artigo terceiro da lei numero quatrocentoS e vinte e sete, de nove 
de dezembro de mll oitocentos noventa e seis, receber Por conta da mesma divida 
os segu-Intes bens, of!ercchl.os pela d!rectolia do banco: a) . o novo ed!ficio do 
·banco em construcçilo na rua Primeiro de Marco 'Pela. ~mma. de quatro mil se-
tenta e tres contos oitocentos e quarenta o tres mll trezentos sessenta e no<Ve 
~Js (4.M•3 ~84~$369), despendida atê trinta de abril ultimo e peles que forem 
necessarias 11. sua conclusão; !>) Se!s mil oitocentos e dezesete (6.817) titulas 
da divida da Republica ·Oriental do Urnoguay de quinhentos pesos cada um no 
total de setecentas vinte cinco mll duzentas e doze llbras quinze shi!lings e trcs 
dinheiros 0: 725. 2'1.2.-lõ-3), e sete mil tresentos e setenta e cinco debentures de 
vinte li'bras cada um da IAssociaçiio Commercial do Rio de Janeiro, na importan-
cia total Je cento e quarenta e sete mil e quinhentas libras (:E 147. 600•) :Para " 
pagamento de quinhentas setenta e quatro mil seiscentas e vinte uma libras sete 
sbl!lings e onze dinheiros (f ó?-4.621-7-11) que o banco deve ao Thesouro, levan-
do-se a di'tferença ao pagamento de outras dividas, feita a conversão em moeda. 
nacional ao cambio de dez dinheiros por mil reis. O banco se encarregarA de. 
cobrança dos juros e da à.mort!sação da divida do Uruguay, si assim o qul.zer " 
Governo; c) A divida do Lloyd Brazllelro ao banco na imp()rtancia de ml! oito-
centos e vinte dois contos duzentos e dois ml! oitocentos o dez 11ils . . .. . ... , ... . 
(1.82i2' :·2.0J2$8•l:()l) ; d) 'Vinte e um mil duzentos setenta e seis (2-1.276·) debentu-
res · da prLmeira serie da mesma companhia LloYd Brazlleiro c~ni o abatimento 
de vinte cinco por cento de seu vaior nominal, na importancia de tres mil cento 
e noventa e um contos e quatrocentos mil reis (.3 .1•91 :400$); e). Cento e .noventa 
e oito .mil trezentos sessenta e ~;ete (19<8.36·7) debentures da !Companhia Unlllo 
Sorocabana e Ituoana da emissão de mil oitocentos noventa e cinc<l, do valor no~ 
minai de cem mil t!éis cada u.m (100<$) e juros de seis por cento, com o mesmo 
abatimento de vinte cinco por cento na importancia total de quatorze ml! oito-
centos setenta e sete contos oquinhentos e vint~ cinco ml! .réis (14 .8·7{[ :5.2-5$). 
SI na !lq'llldaçllo total dos tltulos do Lloyd e da Companbia Sorocabana c Ituana, 
ora recebidos em pa.gamento, o Governo apurar maior somma do que a menclo-
.nada, a ditferença para mais serlâ abatida da divida do banco. Ao banco ê reser-
vad.a 'Preferencla para compra defiseS t!tulos,· quando algum negocio seja proposto 
ao Governo por nien.os do valor nominal doe mesmos; f) Reparacão e orríamen· 
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tação do palacio presidencial uo Cattete, na importancia 'de doi,; mll trezontos 
e sessenta contos de !iê!a (2.360 :0•00$); g) O mercado da pra<;:a da Gloria, as 
marinhas e cães a;djacentes pelo preço de mil e cem contos de réis ('1.100 :0.00$) ; 
h) O cu~to dos vapores comprados pelo M!.n!sterlo da Marinha a La.ge Irmãos, 
sendo: vapor Itali.tlú (Cal'los Gomes) mil c duzentos contos de r-éis ~1.200 :000$) , 
vapor .Itapeva, q,uinhentos e cincoenta contos de réis (·6·5();:0.0,01$) :. doia reboca-
dores, duzentos e quarenta contes ( 24() :000$), dois saveiros setenta ll seis con-
tos de réis ( 7•6 :OO;O·$), no total de dois mll sessenta e seis contos de ~!s 

(2. 0·&6 :0008) ; i) .A divida da Companhia Lcopoldina ao banco na importancla de 
vinte sete mil cento e quinze contos duzentos setenta e trés mil quatrocentos e qua-
renta e oito· rêls (-27.11&:2'7'3$44.8); j) O valor das indemnisações convenciona-
das .pelo ;Minlsterio da lndustria, por contractos rescindidos com empreiteiros ou 
concesslonarios que sejam clevedores ao !Banco da Rapubllca; k) O pavllhão da 
Exposição Industrial pelo valor de cincoenta contos de réis (.50 :00·0$) ; l) O edifi-
cio da ·fabrica de rendas da rua Francisco E.ugenlo por cento e oitenta contos de 
réis (180:000$), e o ed1f.icio aa fabrica de ferro esmaltado, da rua da Alegria, por 
cEm contos de réis (l~G:OOO.$). 7. • - Al~m dos bens mencionados no presente 
accordo, com os preços jli fixados por avaliações, serão recebidos pelo Governp 
aluguns outros pelo preço quf.! fOr combinado depois das precisas indagações e 
avaliações. 8. • - Dos bens de que trata a condição anterior, dado o caso de não 
serem recebidos pelo Goverr.o, em pa!gamento, o.s que em seguida se enumeram, 
se vierem a ~<er liquidados pelo banco, o producto de sua !lquldação em dl,nhe!ro 
ou titulas -que não sejam as ,proprias acções elo ·banco ou bonu•s, entr.aJ'\â para o 
Tohesouro, •Para amortisar a divi-da d.o banco, salvo tambem o que se referir á 
liquidação de bontts; 1) 'Os edificlos e terrenos da companhia S. Lazaro; ·2.) no\·e 
predlos de propriedade do conselheiro :uayrink, situados 1!. rua General Caldwcll 
numeras oitenta. e sete a cento e tres, enfrentando com os ·fundos da Casa da 
Moeda; 3-) Uma parte do Sanatorlo de ffiarbacena; 4) Os terrenos nas immedia-
ções da fortaleza de Santa. Cruz; 5) O que f6r util da Companhia Geral de Servi-
~.os 'Marltimos; 6·) '.A estrada de ferro ua Empreza Industrial de iMelhoramentoo do 
!Braz!!. 9. • - Os saldos que o banoo .ficar devendo, depois de deduzidos todos os 
valores descriptos e apur,ados neste accordo, ser!lo pagos no prazo de vinte nnnos, 
mediante as se-guintes amortlsaç!le-s e sem juros: dois por ce>nto ao anno no pri-
meiro qu!nquennio, quatro por cento ao anno no segundo quinquennio, seis por 
cento ao anno no terceiro qulnquennio, B oito por ~ento ao anno no ultimo quln-
quennio. 10 .• - O banco obriga-se a empregar dentro do prazo de dez annos a 
somma de vinte cinco mil contos de réis, 'ê. razfio de dois mll quinhentos contos 
por .anno, no minimo, ' em letras hypothecar las de auxlllo a. lavoura, que forem 
emlttldas depois desta data por lnstituiç!les de credito, oujas &êdes sejam a capi-
tal >dos Estados do Rio Grande da !Sul, S. Paulo; Rio ue Janeiro, Minas Geraes, 
Bahia, Pernambuco e IPam, quando esses titulas tenham a garantia do Governo 

- '(ia União ou desses Estados, ou obtenham cotaçllo real no mercado. 1;1.• - O 
Ministro da Fazenda determinarA a data para Inicio do decennio. 12·.• - Embora 
legalmente autorls!lldas, as letras hy:pothecarias só serão acceitas pelo ·banco 
para o fim su,pra Indicado, qunndo emittidas .por institutos que o Governo Federal 
i.n.cJ.icar. 13!.• - O ·Governo Federal expedi!<! instrueções regulamentares a este 
respeito e .quanto :Aa relações com os estabelecimentos que emittirem a.s letras, a 
fiscs.llsaçllo e a distribuição e appllcação dos auxilias pelas .differentes circumscrl-
pções. 14.• -O juro das letra.~ serA. de seis ·por cento no ma .. ..:lmo e a amortisa-
cllo até vinte annos. 15. • - Logo que sejam feitas as transferencias na devida 
fôrma dos bens descriptos no presente acc6rdo, serão restituidos ao banco os 
titulas que caucionam as suas dividas e estão em deposito especial no Thesouro. 
l6 .• - !A. carteira .de bon1ts entra, desde ;i'ã., em Uquidaçlll). 17. • - O l:lanco pa-
garê. ao Thesouro os juros da importancia dos bon~ não res·gatados e as respecti-
va-s a.mortisações, á proporçlio que fOr recebendo dos mutuari08 no11 Pr!I.ZOI! ;m 
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eonslgnados -no regimen deste emprestimo. 18 .• - A amortisacão comecará. no 
a·nno de mil oitocentos noventa e oito. 19. •:---Si no fim• d·e 'quinze annos, a partif• d·e 
janeiro de ml! oitocentos noventa e oito, não houver o banco conclu-ldo o resgate, 
ser-lhe•.ha concedido o .prazo addicional de cinco annos para a· liquidação final 
desta carteira, obse1·vando-sl' o disposto no artigo dez da lei numero cento e 
oitenta e tres C de vinte tres de fietembro de mil oitocentos noventa e tres e na 
lei numero quatrocentos e vinte c sete de· nove de dezembro de mil oitocentos e no· 
venta e sel<l. 2~.· - Logo que se der a liquidação ou venda de qua:lquer das Com-
panhias Lloyd Brazileiro e So.roco.bana, o ·banco entrai'â para o Thesouro, por conta 
da amortlsação de sua o-lvida com clncoenta por cento uo que apurar '()elos titules 
e acc15es que -possu.e destas empr.ezns. A' clausula 8• deste accordo addicionem-se 
os seguintes bens, que tleixaram .de ser · incluldos no Jogar competente·: ']) fazen-
das e vapores da ICompanhitl !Fr!.gorifica; 8) Estabelecimento da Ponta da .Areia, 
das Fol'l!as e Estaleiros. E pelo senhor doutor director foi dito que, em nome 
e por parte da !Fazenda :Nacional, acceltava este accordo, manda·ndo para constar 
lavrar este termo que, .send.o lido asslgna com o senhor presi<lente do Banco da 
Rewubllca. do Bra zll. ® eu, Rau!. da Motta · Prágana, segundo escrlpturario do 
T.hesOUI'O .Federal, o <'!-SCrevl. - Assl.g>nados - Doutor Detnocrito Oavalcanti d6 
A'buquerqtte. - Alfonso A . M . P~mna. 

EsM confo.rme. - 0 dlrector, Om•!os A1~g1Mto · Na.ylol', 



RELATOR IO JOAQUIM MURTINHO (1 897 ) 

I NT RODUCÇÃO AO RELATOR IO DA VIAÇÃO 

!Sr. ;Presidente da •Republica, 
Ao .apresentar-vos o relatorlo dos serviç:os a cargo do iMlnister!o cuja direcção 

me foi confiada, seja-me ·perm!t tido fazer algumas considerações geraes, antes de 
tr.atar detalha!damen te de cada uma· das s~ç:ões em que se subdivide este ramo 
da administraç:ão publica. 

A n<1ssa organiz'II.Çilo Industrial tem seguido nestes ultimos tempos uma marcha 
anomala, Irregular e profundamente viciosa. 

•Duas grandes causas têm contribuído para ease resultado: uma comprehen-
são falsa do patriotismo e uma pletbora não menos falsa de capitaes. 

A idéa erronea e anti-social de que a grandeza industrial de nossa patria 
depende sobretudo da nossa libertaç:ão, cada vez mais completa, dos productos 
da i·ndustrla extra;n.gel.·ra, 'f<1L prov.ocando a aspiraç:ão de estabelecer emprezlls 
induf!trlaes de todos os generos, para se conseguir realizar aquelle desMel'a·t1l1n 
pseudo-patriotico. 

!De outro lado, a g·rande illusão financeira, de que mal acabamos de swhir, 
fez-nos acreditar na existenciR de cap!taes enormes, de riquezas inesgotnve!s 
e mais que suflficient es para realizar aquella aspiração. 

(Confundindo o _ blllhete de emissão ·convertlvel, precioso ·1 nstrumen to de cre-
d.lto, com o 'billhete lnconver·t1vel, simples instrumen to de dlctadura economica, 
o t•g·ani~l\.mos os nossos ·bancos emissores, pensando por esta fôrma dar ao nosso 
credito e~pan.são sufflc!ente para satisfazer a todas as nossas fantazias patrlo-
tlcas .. 

IA emissão de bilhetes c.onvertiveis é sempre solicitada por necessidades 
sociaes verdadeiras e regulada em suas .oscillações pelo credito, que se manifesta 
pela maior ou menor frequencia da conversão. 

No regimen do curso :f<1rç:ado, porém, como entre nós, não ha iiL•trumento 
algum para regular os movimentos da emissão; o credito não ê mais o seu re.gu-
ladOl'; ella se :faz, opor lssc, ~s cegas, impellida pela especulação, pelo jogo e- por 
todas as .loucuras da 'bolsa, 

Dahi essa massa colossal de papel-moeda inconvertivel, invertendo os laços 
que l!lgam a lndustria ao credito; r..ão sendo mais á necessidade social de umR. 
indu.atrla que provoca a emissão, mas a emissão que solicita a crenç:ilo de indus-
triM sem razão de ser, 

.Eata solicitação dos pseudo-ca;pitaes procurando collocação a todo transe, 
reunida ao esforço pseudo-patrlotico para a nossa emancipação industrial abso-
luta, gerou a es t ructura actual da organizaç1i.c da nossa il'l.dustria, organização 
viciosa, porq_ue ella daria como resultado a extincção do commerclo internacio-
nal e o isolamento dos 'P<IVOS po1·que nenhum povo dispõe nem das aptidões, nem 
dos elementos naturaes, nem dos recurso• economico:; para rea.llzar semelhante 
aspiração. 
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O resultado dC'Ssa. polltlca industrial nós o conhecemos de uma fôrma bem 
dolorosa • 

.Antes que a emissão dPsordenacla e louca de papei tivesse manlfestai!o llf:US 
effeltos completos, durante o tempo em que o valor e o credito se diluíam na 
massa geral do papel-moeda : antes que a baixa do cambio viesse mostrar aos 
mais cegos que o sueco era o mesmo e que só o bagaÇo havia augmentado, mani-
festou-se A. illusão da abundancla. quasi ineagotavcl de ca.pitaes. 

Organizaram-se emprcz~s de todas as especies e a esperança de que imme-
dlatamente o Brasil se tornaria um grande paiz industrial parecia trans-formar-se 
em realidade. 

Em -breve tempo, porlêm, a illusã,o dissi,pou-se, deixando ver ·bem claro que 
os capitaes não se haviam multiplica<'lo, que o credito havia cahido desastrada-
mente e que os recursos distribui<'los a cada uma das emprezas eram absoluta-
mente insuffici~mtes para seu desenvolvimento. 

Verificou-f;e - e )á tarde - que tinha havido dispersão excessiva -elo ca..pitP 
e começÓu-se entíl.o o traba~ho ·de sua concentração. 

Uma. ,grande somma, porém, de· capital circulante havia sido transformada 
em ca.pital fixo, immo1,JI!izando-~ em machinas e edificios, ficando assim impro-
duct!vo durante muito. tempo ou inutillzando-se para sempre. 

EsRa lmmobl!lzação improducUva e eRsa lnutlllzaç!lo defmltlva de capitaell 
acarretaram, como consequencln, o (.'mpobreclmento do palz e perturbações graves 
nas nossas condições financeiras. 

Ainda mais, o trabalho reparador se faz não em favor de Industrial! ndu-
raes, -que ti!m condições de vida propria, mas em favor das que por causas varia-
das têm merecido a protecção dos poderes pu,bllcos. 

IESila protecção consiste na elevaçtl.o de tarifas das alfandcags, tarifas que, 
em muitos casos, quasi se tornaram ,prohibltivas .. 

!Por esta fOrma tornou-se o •Estado o agente. principal da. selecção das indus-
trias que procuram desenvolver-se no palz. 

Julgando tudo á Pl'i01'i, procurou-se organi?:ar ao mesmo tempo um sem nu-
mero de i:ndustrlas, dispersando-se de um modo exagerado o capital social, diluindo 
por essa fOrma o seu poder fecundante. 

·Sem a sensibilidade bastante delicada para perceber quaes as industrias mais 
naturaes, agindo llOb a pressão de intt>resses pÓI!ticos .variados, o Estado desvia 
o elemento de vida de industrlas naturat'fl e jA existentes para outras que sll.o 
puramente parasitarias. 

lDahi resulta que deixamos de importar productos que só podemos fabricar 
com grande esforÇo e por alto pres:o, para importa1·mos productos que poderia-
mcs fabricar com pequeno esforço, por preço baixo e com lucros reaes para os 
cnpltaes nelles empregados. • 

Augmentamos o preço dos objectos de consumo, tornando a vida cara sem 
vantagem ,para os industriaes que poderiam tirar os m('Smos lucros em lndllStrias 
naturaes, sem pesar sobre o consumidor, sem exercer uma . funcção antlpathlca 
para aquelies que silo vietimas da carestia da vida. 

:rmportamos cereaes para n!Io importnrmos phosphoros; lmportnmos gado· para 
não Importarmos se-das. 

O nosso 'Patriotismo exulta com esta politlca industrial curiosa: I ·ntpot·tamos 
caro a;;wUZo que p1cUamos produz·!t• bar-Gto e Pl•oduR:ituos caro aquilw q·ue podia-
mos impor·ta·r ba.rato, formula QU€ representa degradação economlca, pois que ella 
se traduz n<' emnre,g:o dos nossos cap!taes e do noooo esforço pm·a elevar o prel)O 
dos objectos de consumo, torna-ndo a vida cada vez mal". dura c mais difficll. 

Ora, a lndustrla não constitue um fim a que se deve procurnr attingir a 
custa -de todos os sacrlficioe, ma.q simples-mente um meio de tornar ma-is facH, mais 
C(l!líorto.vel ,e mais .feliz a :vida h'Umana. 
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IEl como a amolltude e a Intensidade da vida. se trBJduzem pelo consumo, o 
fim da tndustrla ê tornar -pOBslvel o maxlmo de consumo, o que se consegue 
augmentando o poder acqulsltlvo do homem e diminuindo o preço do11 ;prod~tCt08. 

\Para obter-se esse resultado t! necessarto procurar-se o trabalho que dê o 
maxtmo d-e producto com o mtn!mo de esforco, o que se traduz por grandes lucro& 
para o 'Jiroductor, coincidindo com preças baixos para o consumldqt'. 

·E' nesta harmonia entre dous elementos, que parecem lrreconc!l!ave!s, que 
estlâ a so1ução do pr<Jblema !nuustrlal e econom!co. 

iPara attinglr a e.l!Be desid61'at<um duas silo as cond!o;:ões necessar!as: 
IA primeira é nll.o perder de vista que, sendo ainda multo limitados o nosso 

capital social e o nosso credit<J, somos forcados a limitar ·tambem a esphera de 
nossa vida Industrial, para evitarmos a dispersão e a consequ.ente esterl!lzaçll.o 
dos nossos recursos. 

A segunda é ter sempre em mente que o Cal)ltal nAo prec!za de gula, nem 
de mentor governamental para chegar ao ponto em que elle encontra maior renda, 
determl-nandQ assim a in1'1Íl&trla que comnêm ·fundar. 

INetllhum Governo, por mais sablo, mais poderoso e mais patr!otlco que seja, 
pOde substituir-se a. acção dos millhares de homens de negocias, que, lmpell!dos 
pela grande !orca do interesse Indivi-dual, esclarecidos por longos annos de pra-
tica, dividem a solução de um problema destes em milhares de problemas par-
claes, a que cada um póde, pela competencia adquirida, pelo estudo e exper!en-
cla de muitos annos em uma esphera determinada, dar a meihor solução posslvel. 

•Nem se dt.g·a que este modo de resolver o problema !nd·ustr!at pOde multas 
vezea, sa t!sfazendo a Interesses indlvlduaes, não attender ao Interesse publico. 

O interesse publico estlâ sempre na satisfação das necessidade mais urgentes 
da sociedade; e, como essas são sempre as mais bem retribui das, como o capital 
;procura espontaneamente a maior retribulçll.o, elle ·por-ee-ha a.o servlo;:o das neces-
s!di!Jdes mais urgentes 'da socledaue e sem a acção governamental satisfará. aos 
interesses publicas ao mesmo tempo que aos Interesses !ndlviduaes. 

Subordinemos paciente e corajosamente a nossa expansão Ind-ustrial é peque-
nhez dos nossos recursos economlcos, e limitemos a accão governamental ao que 
ella. pOde offerecer de mais utll e de mais salutar ao desenvolvimento Industrial 
de nossa l!atr!a: a Ordem por meio da Liberdade, mantendo a paz a todo t ranse 
e tazendo desapparecer todas as pêa-s regulamentares que entor pecem os movlmen" 
tos da actlv!dade Individual. 

!Depois, devemos refleotir que o proteccionismo contribuiria talvez para o 
desenvolvimento exagerado de grandes fortunas, que, entre nOs, {)aderiam crear 
uma especle de a ristocracia do dl·nheiro, 

E como no maior numero de casos as emprezas !ndustrlaes productoras de 
gran1les fortunas sO se poderiam manter A custa da protecção pelas tarifas, u 
lutas partldarlas, entre nOs, poderiam ·ser dominadas pelos interesses dos !·ndus-
triaes poderosos e não pelas grandes idt!as politlcas . 

.A. supremacia do industrialismo poderia trazer•nos _graooes males aocla.es, 
d•ixand<Ntoe t4l'Y'ez a fôt"lll&, mu f ll.2<eond<Hl.Oll perder oom certeoza. a eubsta.nola. da 
001!11& l~rdfl.dg. 

Nll.o podemos, como mu-itos a.e.p!ram, toma.r os ·Estados t:n!'doa da. Amer!ea 
do oNol'te como typo para nosso desenvolvimento industrial, porque nau temos u 
aptidões SU·IHlr!ores de sua ra~:a, força que representa o pa-pel principal no pro-
gresso industrial desse grande paiz. Nem devemos consi{lerar o proteccionlsmo 
comG agente exclusivo, nem mesmo principal, do progresso Industrial da Amerlca 
do Norte, pois a tndustrla de transporte por caminhos de ferro, que jamais alll 
gozou de protecção officlal, representa, entretanto, a maior victorla industrial 
dos Amerlcano.s sobre todoa os outros povos do mundo. 

Se:la, pois, esta a formula da nossa polltica Industrial: 
-· Produ.rir barato aquiUo que só pO<U:moa importar caro, e ~rtcw barato 

oqumo que a6 podem-os JWOdu~w ooro. 
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IPor este tOrma teremoll o maxlmo de producçll.o com o mlntmo de esforço, 
o QUe se traduz .por grandes lucros para os productores e preços baixos para os 
consumidores, Isto é, riqueza e vida facll e conforte.TeL 

t 
IA. crise nnancelra. e a febre industrial de que acabamos de fallar acarretaram 

para. a agricultura perturbações de tal ordem, que essa fonte principal de nossas 
l"iquezas esta. sob a acção de uma crise profunda e de dit.flcil solução. 

IA attraccão que a vida das cidades exerce sobre os operarlos, a acçll.o que 
os lucros grandes e rapldos das industrlas protegidas exercem sobre os capltaes 
e sobre os braços, a desconfiança caracterlstlca das épocss de crises financeiras 
são outras tantas causas .de drenagem que soffre a agricultura em seus elementos 
mais Importantes de producção . 

.Accrescente-se a Isto a elevaçAo de salarlos produzida entre outras causas 
pela carestia. de vida e pelo habito de uma extstencla mala confortavel e por Isso 
mesmo dl~endlosa por parte dos operarias e ver-se-ha facilmente uma das faces 
mais lmportantes de nossa crise agricola. 

Se em condições financeiras normaes os defeitos intrinsecos do credito agrl-
cola constituem uma das gran~ dlff!culdades da lavoura, pOde-se imaginar os 
embaraÇOs que elles devem produzir nas condições em que nos aohamos. 

IAlêm destas causas geraes, outras l·ndlvlduaes actuam no mesmo sentido: a 
talta de lnstr:ucçll.o, de prevldencla, de energia, de actlvldade e sobretudo de eco-
nomia da parte de muUos dos nossos agricultores. 

Sem duvida o Estado contribue de certo modo para formação de algumal 
daquellaa causas geraes. E', pois, do dever delle procu.ra.r removei-as. 

O agente principal da nossa situação financeira ê a desvalorizaçll.o da 
nossa mosda, consequente A emissão exagerada de papel-moeda lnconvertlvel. 

O resgate real deRse excesso de papel é, pois, para a agricultura, como para 
todas as outras actlvldades nacionaes, o primei-ro dos deveres do Governo. 

!Nilo pensam assim a.quelles que acredi-tam ser a baixa do cambio um ele-
mento favoravel aos agricultores do café. 

!Antes Que o estado cambial tenha exerci:do sua imfluencla malefica sobre 
todas as relsções economlcas do palz, é certo que essa crença tem alguma cousa 
de real ; desde, porém, QUe a baixa do cambio tenha elevado o preço de todos 
os elementos que contribuem para a producçllo do car.ê, o excesso do preço de 
renda calculado em papel-moeda é neutralizado pelo excesliO no custo de pro-
ducçllo. 

A renda liquida SPI'â, é verdade, ex.;>ressa por um numero maior, mas a.anl-
dade sei'A menor, porque o poder acquisltlvo da nossa moeda estará. dlmlnu·ldo 
e o valor real da. renda liquida em nada. terá augmentado. 

Reduzam-se ns fracções ao mcsm.o denominador, traduzam-se todas as ope-
ra~es em linguagem - ouro e ter-se-ha. facilmente a verdade do que asseveramos. 

Se nll11 ha vantagem nem pre.iulzos d!rectos debaixo do ponto de vista que 
acabamos de considerar, é certo que a cultura do café soffre lndlrectamente, como 
todas as actlvldades soclaes, com a crise financeira, que, abalando o credito e 
deslocando os capltaes, dlfflculta as operações economlcas necessarias a todo o 
trabalho humano na sociedade. 

O desvio de braços e capltaes da agricultura é outro facto de que o Estado 
tem responsabilidade dlrecta, pois ellc tem lmpeildo rsses elementos de producçll.o 
pari\ multas lndustrias artiflclaes por melo de tarifas ultra-protecclonistas . 

. Moderar o proteccionismo Industrial é, pois, outro dever do ~Estado para com 
a agricultura. 

Outra causa de caracter geral, que contribue para a crise da lavoura, é a 
que se manifesta na ot·ganização do credito a-&Ticola., 
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<Legislar, pois, não sõ para fazer desapparecer tudo que possa es torva r a. 
co:>nstituição de estabelecimentos de cre:lito agrlcola, e, mais ainda, estimular 
por todos os mplos lndirectos a creação destas instituições, procurando sempre 
assimilar G mais possível o credito agrícola ao credito commercial & Industrial, 
é ainda outro dever do Esta<lo para com a lavoura. 

o systema Torrens que realiza esse deaideratum e que tem dado resultados 
brilhantes nos ·paiz.es em que tem sido a,pplicado, nenhum resultatlo deu entre :sôs, 

IConviém Indagar a causa desse desastre e remover, tanto quanto posslvel ao~ 
poderes publicos, as difoficuldades com que essa belllssima Instituição esN!. lutando 
em nosso paiz . 

. A instrucção agrícola, não sómente a que se. ensina nas escolas superiores, 
como acontece entre nõs, mas a que se <li·rlge ãs classes médias e populares; as 
conferencias, os a rtigos, não em jornaes especiaes, mas na propria imprensa po-
litica, que conta um circulo de leitores maior e mais certo; os concursos, não 
alimente esses que se realizam pelas ex-posições em que causas accidentaes e 
artificlaes dão muitas vezes a v1ctoria á.Quelles que menos a merecem, mas o 
concurso real em que os juizes, visitando os EBtabelecimentos em occaslão ines-
perada, podem apreciar o estado verdadeiro e real dos trabalhos agrícolas; todos 
esses agentes, todos esses elementos impulsivos de industria agrícola são a obra 
por excellencia das sociedades de agricultura, â;s q-uaes em um .paiz como o nosso, 
em que a iniciativa particular é tão fraca, o Estado deve -fornecer todos os meios 
de prosperida-de, sem entretanto nunca substituir..se a cllas exercendo dlrecta-
mente suas funcções. 

A educação moral não é menos importante n a agricultura q ue a instrueçll.o: 
mas essa, sõ a escola dura e ll.s vezes cruel da Pxperiencia pôde fornecer. 

A imprevidencia, o amor á ociosidade e a dissi-pação sj.o vicios que só ;>Odem 
ser curados pelos males e soffrimentos que elles acar retam . 

\Procurar afastar esses sof.friment os de um modo absoluto é perpetuar aquel-
les vf.cios, é destruir o unico agente n-atural e efficaz d-a regeneração. 

Quando se manifesta uma crise no trabrulho, é dever do IElstado afastar todas 
as ca,usas com que elle tenha contribuído para aquelle mal; mas seria contra os 
princípios de justiça .proteger os ineptos, os imprevidentes, os viciosos, com o sa-
cri·ficio daquelles que lut am, que se esforçam e que vencem com os elementos 
proprios da eneriga indivi-dual. 

A fôrma mais agu.:Ja que tomou ultim-ament e a crise da lavoura foi devida, 
como se sabe, ã baixa forte que soffreu o preço do ca fé . 

. 'Sem fa llar nas especulações commerciaes que podem alterar momentanea-
mente os preços deste impo!'tante prQducto, duas causas mais graves estão 
actuando no sentido de produzir a;quelle resultado. 

O desenvolvimento, cada vez mais extenso, que tem tido em noSilo paiz a 
cultura do caiflé, sem que se manifeste desenvolvimento correspondente no con-
sumo desse producto, alterou profundamente as relações antigas entre a offert4 
e 1a procura em favor do ,primeiro dessPs dous elementos e a baixa do preço foi 
a consequencia natural e inevitavel. . . 

Nestas condições, nenhuma acção podia ter o Estado sobre essa manifesta-
ção de crise agrícola; nenhum poder bumano pôde alterar as leis natura,es, e toda 
tentativa que se fizesse nesse serutido só. serviria para tornar a situação mais 
angustiosa. 

A unica solução do problema em ta,es casDB é, submettendo-se a essas leia, 
proceder de a,ccõrdo com ellas. 

Restringir a cultura de café aos pontos mais produc t ivos, procura,n d.o outralj 
culturas dentre tantas que podemos explorar com grandes vantagens, é o que 
de um modo lento e graduai se iha de dar fatalmente. 

O proprio interesse !ndi'Vidual, sem .a acção do proteccionismo, para o qual 
.i.ã. muitos appellam, ha de resolver o problema neESii senUdo. 
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Mas, como outros pdzes se estão entregando tambem em escala ascendente 
6. eul<tura do caflé, teremos que lutar não só ·c-Om o excesso da nossa propria pro-
dueção, mas ainda com a concurrencia desses paizes. 

Nessa luta só poderem{)s vencer pela superiorLdade do nosso producto, o que 
só oonseguiremos com o aper-feiçoamento do seu !!Jreparo. 

Limitação no desenvolvimento da producção do ca.fé, de modo a acompanhar 
o desenv<>lvimento do seu consumo, que se deve procurar ampl!ar, e aperfeicoa-
mento 1do preparo desse producto, são os unicos meios de evitar a ag>gravação 
da. crise actual e o apparecimento de crises iguaes no. futuro. 

<Se estes dous resultados só podem ser obtidos ·pela acção particular, se o 
Estado nad.a !pÔde i·nf!uir de um modo efficaz s<>bre o preço do café, elle ,pôde, 
entretanto, modi-ficand-o certoS .factores que oneram esse produ.éto, augmentar a 
renda liq-uida do produetor. · . 

Esses factores são o custo de transpor-te e os impost<>s de exportação. 
Os deficits enormes da.s estradas de ferro mostram de um modo bem claro 

que a União :lã. foi al~m do que era razoave! nesse sentld<>: os Estados, porém, 
que têm interesses directos na cultur-a do café, podem auxl!lal,a com a reducciii.o 
dos impostos que a oneram, e que diminuem a renda liquida dos lavradores. 

!Não penso, porém, que essa. acção esta.doal deva ser inde·finida, pois que ella 
poderia contribuir a-rtificialmente para maior desenv<>lvimento da producção do 
ca;llê, mas que ella se deve exerc~r tão sómentê o teiD!!Jo necessario para a multi-
pl!cação das nossas culturas. · 

Confesso, portêm, que tenho mais confiança na s<>lução d·a crise do caí'é pela. 
accão indiVidual de que acima fallei, do que pela intervenção governamental que 
acaoo de indic!!J". 

O Mlnisterio da In&ustria, entre nós, não presta é. agricultura os servicos 
que .presta o de v.rashington, na America do Norte. 

Aqui, como M, toJos o~ •Estados da Federação têm uma secção da adminis-
tração publica que se occupa da a.gricultura, ao passo, po·r'ém, que na America 
do •Norte os m:ni.stros estadoaes estão em communicação constante com o mmJS· 
tro federal, tornani'io llf;sim o -serviço central mais completo e mais util; entre 
nós o isolament<> torna Impossível toda a cooperação efficiente em beneficio da 
pr!-nc!<pal industrla da nossa ~atria, ·pois que não se pôde agir sem oonhecer . 

• o\.s cau~as eeonomlcas e financeiras que têm actuado de um modo til.o depl.o-
ra:vel na noBil-a lndustrla e agricultura não podiam deixar de exercer sua influen-
cia, e de modo intenso, sobre o IiCRSo commerclo. 

O retrnhimento extraordinari.o dos capitaes e o abalo profund<> do credito 
· ~rrf!.ncara.m aQ negocia-nte os ~us princi'PB.!es ·in~trumentos de prod uccão . 

...l baixa feroz do cambio, ligada ao proteccionismo, não menos feroz, eleva· 
ram por tal fôrma o preco dos objectos, que o consumo soffreu uma forte depre!!· 
são, obrl.ga.nd<> o commerciante 1t não exigir grande! J.u·cros para não augmentar 
ainda mais aquella depressão. 

Por esta fôrma o camP<> da actividade commercial ao mesmo tempo que se 
restringia ~ se>ffreu uma grande esterilização. · 

!Em luta com todos estes embaraços, as mais importantes praças commerclaes 
da IRepublica têm desenvolvido uma virilidade, uma energia e sobretudo uma 
·honestid-ade que faz honra 'â. noasa patria e que constitue um motivo de just<> 
<>rgulh.o para o Brasil. · · 

Com. a extlncc!l.o do serviço de lmmlgrac!l.o feito pela União, a corrent• 
lmml~ratoria para o .Bras!! d~vet•ã. sofirer uma diminuição sensível. 
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Não con&ldoero me fruoto um mal, d·eba:iX>O id•e todos os ·pontos de rv-lsta,. pall'& 

o no&eo palz, mesmo porque o considero transltorio, devendo desapparecer quando 
estiver definitivamente estabelecida a imml.gração espontanea . 

.Antes de tllldo, ê !PI1ecizo ro.IJBidemr que, .gra:nde numero de imm'ltglra111tes que 
vinham por conta do Estado, v-oltavam ·aos seus paizes sem que aq1.11! tivess~m 
deixado o menor vestlglo de sua passagem, a não ser a despeza para o 'Dhesouro, 
de modo que os sacrlficios impostos â. nação não correspondla:m ao povoamento 
do nos·so territorio. 

Depois, bav1!ndo uma grande diÚerença entre · diversos Estad-os da União 
qua·nto ao poder attrahente sobre os immigrantes, d!f-!erença relativa ao cl!ma, 
salarios, meios de tra.nsporte, costumes e outras ciroum&twnc!as, a corrente s~ 

estabelecia fatalmente par-a certos Estados em detr-imento de outros, quaeaquer 
que foosem os meios empregados para. eVitar esse Inconveniente. 

!Desta. fôrma, o serviço la., a. pouco .e po·uoo, perdendo o seu caracter fedeM!: 
os Estados ricos iam augmenta.ndo a sua. .pro~perldade â. custa dos Estados po-
bres, e começava-se a o·bserva.r na Republica Federativa o mesmo phenomeno que 
no Imp·erio Un!tario, embora devido a causas diversas. 

Para a;ecentuar ainda mais este facto, a Uniãc> via-se forçada algumas vezee 
a fazer tambem despezas avultadas com a localização de lmmlgrantes, como acon· 
teoeu ultimamente no IEsta:do do Paraná.. · 

!Debaixo do ponto de vista federativo, a cessação do serviço de immlgração 
por conta da União foi, pois, uma medida acertada. 

1Sob o !pOnto de vista econom1co, se •ê incontestavel que esse systema de im· 
migração fornecia agentes de tmbalho para a agri•cultura e lndustria., desenvol· 
vendo as nossas p'rodu.cções e as ·nossas riquezas, não ê menos verdade que, além 
de excessivamente dispendioso, esse serviço trazi·a-nos wbretudo homens sem ten-
dencia para se fixarem definitivamente em nosso solo, .augmentando o nosso 
c~~>p!tal soci-al com os lucros do seu trabalho. 

·Ao contrario, esses lucros, sendo envia.dos em grande parte para !f'óra do 
pai.:, pesam na ·balança commerc!al como um augmento de importação, e, en· 
trando no mercBido cambial, influem de modo desastrado sobre a baixa do noSIIo 
cambio, 

Debaixo do ponto de vista politlco, esse systema derramava em nosso terrlto-
rio grandes massas de homens que, em virtude da fraqueza do nosso poder SBS!· 
milador, permaneciam por muito tempo como col'ljlos extranhos no nosso orga-
nismo social. 

Por essa fórina, em vez .de receberem o cunho da nossa nacionalidade, !nt rG-
duzlndo nellas alguns aperfei~oamentos, Iam a pouco e pouco dominando pela sua 
massa -a IIIOSSa evol'llçãQ social e -B!tJlrarndo pa.ra oog:undQ !plano os 61btributos que 
possuíamos como nação. 

,A .grandeza e a felicidade de um povo não estl!,o simplesmente na !ua gran· 
dez-a numerica, nem nas suas riquezas mater!aes. 

Os attrlbutos moraes da raça, a indole .paci-fica; o amor As instituições polí-
ticas livres, a tolerancia reUgiosa e outras qua.Udades deste genero, são para 
mim muito mai,s ·importantes; ·e eu preftro eem ·hesitar para minha p!wtr!a a feli· 
cidade d·a Su!ssa lâ. grandeza <La Russ!a ou da Allenianhn. 

Não devemos, -pois, sacrificar a um desenvolvimento material rap!do a perdll 
dos grandes ·attr!butos de nos.sa nacional!dade, alguilil d{)s quaes devem consti· 
tu!r motivo de ,jusro orgulho de nossa parte. 

·.• IN !lo devendo, nem sustento o nB!t!Vlemo intolerante: preclza:mos de elemllnto 
extrangeiro, ·para Püvoar· o nosso pa!z, para fecundar 'as nossae riquezas natU-
raes, melhorando as condicões àe nose:a vida material, mesmo para ceder-nos 
altUma.S qualÍda.des moraes . que não possuim·os em quanti-dade ·l!lll:tficlente; mas 
devemos ter semp!,e em mente que o •nosso poder ru;similador é fraco e que, f*! 
nosso esforço pe[o progres•so materla.l ;não fOr reflecttdo e modera•do, a. POOIJII. ·u.a.· 
ctma~J.dfl.il-e eoff~ gulJl'e'S ~tiS -g iiTepa.~'S. -



\ 

- 41!--

iEm 111-.guns pontos do !Brasil e.sse phenomeno jâ começa a revel·ar-se ·de ·um 
modo inquietador e basta o .-apparecl:mento, entre n6e, embora confuso ainda, do 
socialismo, essa volta da sociedade ã. escravidão <primitiva, para nos fazer Ver o 
per!.go que póde trazer-nos um dooenvolvlmento precipitado e Imprudente. 

Os !PO\"OS não são constltuldos por unidades homogeneas, de tal sorte que 
um delles . possa crescer instantemente ã. custa do outro. 

O crescimento de cad-a nação o=s!.'ê. su-jeito a leis naturaes: como todos os 
sêres vivos, os povos precizam de um teinpo determinado por uma serie de cir-
cum•stan.clas para seu crescimento. 

Quando um povo qualquer procura infringir essas leis, em lugar de absorver 
e crescer, elle é absorVIido em seus elementos de nacionalidade. 

Não procuremos imitar tambem neste ponto os !Estados Unidos da America 
do Norte: nã<> temos o poder asslmi!ador energi-co e i-ntenso de.Sse .grande povo. 

·Elle pôde quasi sem esforço dÚrerir, abs<>rver, assimilar e aproveitar para 
l!eu eresc!mento essa grande ma.ssn de alimentos que lhe vai ohegando todos os 
ennos de todos os pontos da. terra. 

1Noas mesmas condiç!!es .nós ser.lnmotl diserl-dos, absomd os e asslm.llad<>S pelo 
elemento -ext rangelro. 

O paiz cresceria, ma.s o fundo de nos-sa nacionalida'de teria desapparecido. 
Não deseojo este futuro para a min!ha patria. 
Com a .immigração oopontanea, oes-...-a.rAo todos os Inconvenientes que acab~ 

de ·~WontaT. 'RelrutlovameJ!l•te of.ra.ca, n pri•ncipio, e1la i-1\1. am:gm~nt,a,ndo g.ra•dual e pro-
gres.s"i•va·mente . 

.A distribuição !ar-se"ha ainda desigualmente pelos Estados; mas a U.nião 
não contribuitâ. para exagerar essa <lesigualda.de pelo povoamento brusoo doe 
Estados prosperas. 

/Cada um ·delles procu·rara., ~ custa dos seus proprlos esf.orços, fazer desap-
parecer a causa de sua -inferiorida-de, e o equHibrio tanto quant<> possível dar-
se-ha de modo mais regular e harmcnlco. 

Sem solicitação artificial o . !mmig·rante só -deixará a sua ·patrla, impellido . 
pela nece<'sidade real de •proc).lrar em noos<> paiz condições de vi'da mais pros-
peras e mais felizes; vin'<io sem !Ilusões e sem promessas, lLs vezes fantastlcas, 
nAo te!1â. as decepções <JUe o .le\•am a uma volta lmmediata, ou a uma fixação 
temporaria -com a tenden-cia e a aspiração constante de regresso ê. sua patria. 

A sua situação se!iá a de um. equU!br!o estavel, que crearn para seu espl-
rito a necessida>de de rfixar aaui os seus capltaes, ele estudar a nossa lingua, 
adquirir os nossos costumes, amar as nossas li-berdades, naci'Onallzar-se emfim.. 

lO escoamento de suas economias para sua antiga patr!a não se fa!iá em 
tão g.randc escala que ven•ha pt•rturbar as nossas condições economi-cas, e a 
adaptação no nosso melo sel'A mn!s um elemento rpara sustentaçã<> de nossa nacio-
nalidade. 

O nosso crescimento serâ. lento e gradual, mais serê. um vet'drudelro cresci-
mento organ!eo, um ldesen v<>lvimento, isto ê, uma ampliação conservando o molde 
e a estru·ctura em suas linhas essenc!aes. · 

Teremos o tempo necessario para com o·s recursos da ·nossa -f'Orça assimila-
dora absorver o elemento extranho fazendo delle parte constituinte do nosso 
organismo social. 

'I'eremo5 assim, não tão sOmente augmentado o nosso palz, mas feito crescer 
• desenvolver a nossa patria como n-açfuo. 

_<A mudanca de systema no servlQO. de !mmi·gracll.o tal, pois, um pro.gtesso e 
nem po,dia deixar de 6el-o, porque repres&nta 11ma intervençlkl de menos por 
pilrte do IEI!ta.do. 

!Esforcemo-nos, pois, para as~egurar e forte.lecer a corrente de !mm!g.ração 
esponta.nea; empreguemos no aperfeiQOamento dê nosso melo social, tonando-<1 
cllda véz mall!l attra:hente, a · avultada ·somma consumi-da a:tlé aqui na -caça do• 
lmmt8rm~. 
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Cortemos o nosso territorio àe estrad·as de hrro, proeuremoe desenvolver 

o nosso servico postal e telegrap-hieo -e ampliar a navegação dos nossos rios 
sem •umero, ' facilitando por esta fôrma o commercio, a industrla e a .agricul-
tura; valorizemos a nossa moeda, firmemos o nosso credito e sobretudo façamos 
reinar entre nós a paz, a oroem e a liberdaàe para todas as crenças e para 
todas as opiniões e não teremos .necessi'lia!de de nada àespenàer para chamar 
a nós o extrangei.ro em bus·ca do que ·não encontrar em sua p-atria. 

N!J.o teremos necessidade •de impulsão, quando tivermos a attra~ão real. 

Os nossos trabal:hos publicas ,foram em ·gi·an'lie ·p-arte suspensos .por autori-
zaç!J.o •legislativa, de que o !Poder ·Executivo se vio forçado a u.sar por falta. 
absoluta de recursos. 

IS·e essa. suspensão foi àevida lâ.s nossas condições :financeiras, não é menos 
verdade que para a •produ.cção do nosso estado economico · precario muito contri-
buíram esses tra:balhos pub!icos. 

!Antes de tudo é necessario observar que as leis orçamentarias da IRepublica 
encerram .grande quanti-dade ·de verbas destinadas a obras estoooaes e á.s vezet1 
puramente municipaes. 

A nossa !Constituição !Política, reduzindo -as fontes de renda da União, redu-
zio, ·como era logico, os serviços a .car.go do 'Governo \Federal. 

· lOs habit9s politicos, po!1êm, têm tido mais força que as leis constltucionaes 
e a estru.ctura do orçamento da Republica •Federativa traz o cunho eviàente 'da 
acção ·do •Imperio Unitario sobre a política republicana. 

Defendendo com zelo e intransl:gencia muito lou:vavel a renda dos Esta:do!, 
os nossos !homens pub!icos em geral )lão sentem .grandes escrupulos em atirar 
sobre os hombros >da :União despezas pertencentes por sua natureza ao domínio 
privativo dos Estados. 

!Nestas condições as rendas fed·eraes n11o podem supportar a sobrecar.ga 
Inconstitucional, e o àesequi!ibrio cada vez maior no orçamento da União é a 
consequencla Inevitavel e fatal. 

IA outra fôrma pela qual os trabalhos publileos têm ·contribuído para noEsas 
tristes condições financeiras estâ no mo'clo pelo •qual esses tra:bwlhos têm stdo 
emprehendldos. 

Des.de que os recursos ofede1·aes são limitados, àeviamos escolher as obras 
mais 'Urgentes e mais utels realizando-as ·no menor prazo de tempo posslvel, 
sem nbs preoccuparmos em saber quaes os .Estados que v!J.o ti-rar vantagem dos 
mel-horamentos realizados. 

Entretanto, llSSim não tem acontecido: calda Estooo julga-se com direito 
de exi:gi.r todos os annos a execução ·de obras federaes em seu terrltorio, e soli-
citada ou antes arrastada por tedos os lados, a União 'divide, retaliha. a verba 
destluaàa a essas abras em uma. ·lnfintdade de parcel!as t.s vezes rldl-cu.ll!ls -com 
o fim de satisfazer âs exlgencias de diversos ·Estados. 

!Procurando satisfazer a todos, nA.o satlsl\az realmente a nen·hum. 
·!Estas pequenas verbas são então empregllldas em obras, que não têm mais 

fim, que nunca mais attingem ao seu termo. 
!Imagine-se quando poderão ficar promptos portos .para cud.o melhoramento 

se votam lO;Q· ou ~00' contos ao cambio I!JCtua;l, como se nota. no orçamento 
vtgente. 

Imaginem-se · as eommas enterradas e paralY88Jdas nessae obras sem · termo, 
e 011 juroe que se peroem del!ses cap-ita.es empregadOI!I em obra.e que ·na.da. pro-
du;zern, porque nunca estão acabadas. 

[maglne-ee que este.s e outras oausft;S, desequH!bntn'do o orçamento, torea.m-
nos a. suspender gran·de numero de traba;lhp:s, alguns ;IA. a-diantados e <ia.lll'Uiom:-!W-
a.il trtnnmae a.viulta'dlni1'rfa.S ltu'e! &hl . 'fl~m I"Eir'dliiail e'm ol1r'al!! lt'b'a,:ridi1!ltltra.e; ·". 
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· E nem se pense poder evitar esta situação dolorosa, pois, quando não ha 
abl!lolutamente ·recursos as Qbras s!l.o ~atalínente suspensas, quaesquer que sejam 
os prej.u!zos que semeLhante faCto acarrete. 

Capltaes immob!lizados em obras que nunca se completam, capitaes que p(}r 
isso mesmo n!l.o podem dar lucro, capltaes perdidoo pelo abandono de obras: 
ei·s o resultado dessa •dispel.'são ant!-economica d.e rendas da União destinadas a 
obras federaes, dispersão que esteriliza os capltaes, esterilização que constitue 
um dos innumeros factores 'de nossa situação econom!ca. 

!Outro mO'do ainda ·pelo qual os nossos tra:bal:hos publicas têm lnfluldo •para 
o empobrecimento do paiz estâ. na a.pplkação d·os doil3 systemas seguidos entre 
nOs para a realizS.Çã'!l desses traba1hos: o custeio 'dlrecto pelo Estado e o auxilio 
a compil.n:hias particulares. · 

INo prlmei·ro caso, quando ns obras são feitas por adminhrtraçio directa, o 
abuso de excesso de pes;;oal é difoficil de ser cortado diante da pressão politica; 
quando por empreitada, a ·fiscalização o:Cfictal, \ilé. em si muito dispendiosa, nem 
sem-pre consegue evitar a pratica escandalosa de inventar obras inutels com o 
fim de a:ugmentar os lucros dos empreiteiros. 

A.pezar, porém, de todos estes inconvenientes, o systema õe custeio directo 
das obras por parte do ·Estado, é sem duvida .preferivel ao ~e auxHio por meio 
de .garantias de juros. 

Todas as vantagens que se apresentam na administraçãQ -particular deri-
vam-se directamente do Interesse individual, que se traduz •pelas rendas dos 
capitaes em,pregados. 

®' este grande estimulo que torna essa admlnistracão muito superior 11 
administração offlcial. 

•A renda dos C!llpitaes •que se destinam á. sat!S'faç!l.o ·dos Interesses individuaes 
sO lê assegurada por um conjunto de elementos:· escolha 'das obras a realizar, acti-
vida'de, zelo, economia. e ·honestidade. 

!São estes os elementos, .que ·só podem ser .obtidos á. cus·ta de multo esf<>rço 
e que, representando as cond·ições de successo, com~tituem a ,garantia effectlva 
dos lucros, a ·garantia real dos juros ·dos capltaes empregaõos nas emprezas par-
. tlculares, que •vivem sem auxilio € •sem .tutela Ido Esta:do. 

ISe vem, :Porém, o Governo e .garante os juros dos -capltaes empregados, 
cessa então immediatamente a necessidade daquelles eleme·ntos de successo, e 
não ha mai;; raz·ão tde ser no es·forço por parte dos ·em-prezarias. 

'Todas requellas grandes forças socines e economicas, todos aquelles elemen-
tos d.e successo são .postos 111. margem. como Instrumentos inutels. Nlnguem lucta, 
QU•a·ndo pOde attingir ao mesmo .fim .sem esforço. 

lEste systema, -pois, de garantia de juros por parte õo Estado annulla todas 
as granões vantagens -ln•herentes ã atdmlnistra.ção particular, so·brecarregando. o 
;pa.iz com g.l'ltlnde"S onus, de q:ue sO com muita dJfficuldad:e e no fim de muitoo 
annos con,,egue libertar-se. · 

iNão param, porém, ahi os seus inconvenientes. 
O auxilio dado ·pelo Governo gera um contrato que por sua vez exige uma 

lflsca.:Uzação e uma Intervenção de que se pOde usar e abusar; da;hl lutas entre a 
companhia e a. a-dministração publlca, lutas que quasi sempre redundam em 
prejuizus avultad!ssimos 1>ara os cofres .publlcOI!I, -sem vantagem aJ.guma corres-
pon-dente para o paiz. 

iA.hi e!!tlo, para só :fallAr nos .ea.so11 mais .recentet!l, Rl!l companhias E·. de iFer.ro 
do :Ohap!m, a ·do Rio ·:Bonito e ·a dl!.!l obrai! do porto -do 'Cear'! para demon!trar 
!. evidencia a. n'!l.esa a!!Serç!lo.' · · 

·TenJ:ro 11empre defendido na minha vMa publloa.· o prlncl·plo de reducção ao 
mln1mo da intervenção do ·Estado em queaUSes desta natureza. · 

Um porto eujo commerclo, uma el!ltra'da de 'ferro cujo tra-fego n!o podem 
torneeer renda para os ca.pltae~~ nelles empregado• nlo mereoom uma ~~ 
cdnm-u.1tl~:, b'!ít'rb 4\.t~ I!~ Ihfe !atam lll'STh~m~'l'd'!. 
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E' de a:ccOrdo oom este pr!n.c!.pio e com d!sposiçli.o leg.!slat!va, que vil.o ser 

o!fereoldos ·a. exploraçã.o particular os portos de !Pernambuco e do Pará., e que 
se esperam obter para elloo e para o do Rio de Janeiro os grandes melhoramen-
tos do porto de Santos, q.ue ê uma grande fonte de renda para o seu 'empreza-
r!o, um auxll!:o p(lderoslssimo para o commercio e para a a'dm!nistraçã.o publica 
e uma gloria para o 'BrasiL 

1Nem todos, porem, têm a mesma f~ que eu tenho nestes pr!nclpios de liber-
dade !niustrlal, e emquanto por sy.stema ou por necessidade o Estado tiver de 
Intervir nn construcção de certas obras, convém que elle o !aça d!rectamente 
como nos serviços dos melhoramentos da barra do Rio Grande do Sul. 

As~lm, eliminação das obras de caracter estadoal do orçamento da UnUlo, 
concentração 'dos recursos do palz em um -pequeno numero de obras !edet"ae8, 
naturalmente ae consideradas mais importantes e, finalmente, execução dlrecta 
por parte õo Estado e consequente abandono do systema de garantia de juros, 
systema .hybrldo .que; nã.o a.presentando as vantSJgens nem de adm!nistraçll.o par-
ticular nem 'de administração publlca, tem, entretanto, os defeitos in;herentea 
a ambM: taes são os prlnciplos que devem servir de gula 'é. ad.mlnistraçllo ·neste 
ramo do serV'iQO publlro. 

IE' prec!Zo, ·porém, observar que o -Poder Executivo .pouco podem >fazer nesse 
sentido, se o !Congresso iN'a.clonal, unico competente para crear serviços e distri-
buir opor elles as rendas da Unlll.o, nil.o Imprimir esta dlrecçã.o nova á. marcha 
dos .. negoc!os publlcos neste ramo Jmportante de admin!straçi!.o. 

Se na execuçllo õas obras publicas encontramos causas que têm contr!bu!do 
para. o desequ!llbrio orçamentario e para a nossa crise financeir-a, na erplora-
cã.o de servlcos custeados pela União, as mesmas causas apparecem dii um modo 
ainda mais notavel. 

A !d~ socialista estA. se !·nfiltto~.ndo em nossa organ!zacllo social de 'Um 
modo insidioso; n!l.o temos partido socialista arregimentado, mas o socialismo 
estA !nva-d!rrdo o espirlto dos homens publlcos do nosso pa!z. 

O principio, ·hoje, corrente, de que os servlcos de correios, telegrapho&, illl· 
tradas de fer-ro il fornecimento de agua devem ser feitos -quasi que só a expensas 
do .Estado é uma manliestac!l.o clara e evi'dente da conquista que aquella escola. 
retrograda vai fazenno no Brasil. 

O q.Ie n!l.o se .comprehende da parte odSJQueH•es qu~ e;cce!tam esse principio 
ê .a. !nconsequencla e a falta. de Jogica, que revelam, acceltando a sua appllcacã.o 
em ·certos casos e 'repell~ndo-a em casos per-feitamente seme~hantcs. 

Se 1'osse apresentada a !déa 'de em épocas nonnaes se estabelecerem serviQOI 
de oforneoimento de generoo alimentlcios por opreço inferior ao cooto d-e produ· 
ceio a quem o solicitasse, devendo os grandes deficlts .provenientes dessa operacll.o 
ser pagos pelo Tohesouro Federal, essa iõéa ~;eda repell!da sem 11xame e sem 
hesitacã.o. 

!Se, porem, se estabelecem servioos para a traosmlssã.o do pensamento por 
cartas ou tele'grammas, para transporte de passageiros ou cargas por l!n·has fer-
reas, tu'do por preco fnter!or ao !CUsto de produecl!.o, correndo os respectivos 
de!ilc<its por conta do E5tado, quas! todos applaudem a !déa e a defendem com 
calor e 1ntrans!gencla contra a.quelles que .combatem tão .grande lnconsequencla.. 

Entretanto, o primeiro desses serviços satisfaz ai! nocessld,ades mal!l urgen-
tes, malf! !mperlosa.s e m&l!l importantes que as que sll.o sa.tl!lfeltas ~etoi 1iegÚndoe. 

E' pela appl!caçi!.o daquelle principio soclal!sta que ellta'mos a reduzir todoe 
O!. anllOB ae tsxas telegraphicas e de estradas de ferro. 

No serv!co dos correios a. renda. r-epresenta metade da de6'peza.; no dos tele-
graphQ.!I nem chega a alcançar es~e nlv-el ; no das_ estradas d.e ferro e forneci-
mento de agua os d.e!Wita sobem Invariavelmente todos 011 a.nnow, a.tt!nglndo 
i4 a :r:ntata!r'el! a-e cantbà o{! r®;. · ~ 
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·E quando se agita. a. questão de augmento ligeiro de taxas, a idéa. ê repel-

llda. como odiosa e iniqua., como se não fosse da mais rigorostl. justica pedtr-se 
par um objecto, ao menos, o custo de sua produccão, e <:-orno se a jtl.'3tiça fosse 
a!gum dia od·iosa. e inlqua. 

1n nem se attende que o que se .pede muitas vezes m.m é augmento real da 
taxa primitiva, mas simples augmento do seu valor nominal, oonsl:derando & '<le-
preciacão de nos·sa moeda, pois quo a taxa d·e 200 réis para trans.porte de uma 
carta 1hoj.e ê inferior na realidade -a 1 OtO· réis em outros tempos. · 

Todas as relacões economicas se i!Sta.belecem na actua11dade tendo em atten-
c1io a baixa. '<lo ·cambio, todos multLplicam 'hoje . por tres suas reooas e 
suas despezas, de.sde o capitalista até o oper(!.l'io e os proprios funcclonarios obti-
veram -dos poderes publicas augmento de vencimentos, allegando a desvaloriza<;ão 
de nossa moeda. 

Só o \Estado esM. fóra da ·proteccã.o das leis economicas e tem de fazer hoje 
os mesmos servlços pelo te.,;o do preço pelo qual os fazia outr'ora.. 

oMas não são só as taxas ·mesquinhas que geram os deli.cits daque!les serv>iços 
que golpeam fundo as ren•da.s da União, porque os deficUs que se mani•festam 
clara e evidentemente pela dlffer ença entre a reillda bruta e a despeza n1io 'COn-
stituem os <'lefioU8 reaes e totae9 dos mesmos serviços. 

A1êm da •insufficiencia àa·s taxas, .ha outras causas menos vl.slveis Que :ficam 
innscaradas no orçamento pela necessidade •de manter ce·rta ordem na classiftca-
ção das despezas publicas. 

Refiro-me 'li.s .aposentadorias, aos montepios e a. instituição de funcciona.rlos 
extinctos. 

O numero de aposentados cresce de um modo espantoso, e a verba que a 
elle se refere no orçamento oavolmna-se de um modo aterrador para. aquelles que 
esttrda.m os meios de melhorar as nossas condições .financeiras. 

ISem duvida que a precocidade da invalidez ·no nosso clima. e nosso tempo 
contribue de al·guma fOrma para aquelle resultado; mas é preci.ro ter ooragem 
de dizer que a aposenta:dorla constitue h()lje uma das explorações mais lucrativM 
dos car.gos pubUcoil. 

•Oentenares de aposenta.dos por invalidez entregam-se a traba1llos rendosos 
e que exigem grande actlvidade; e a mll.o v!.gorosa que tra:balha actlvamente 
nos serviços ·partl'culares, ganhand.o ·honrada:mente o fructo do seu- esforço, ê 
·multas vezoes a mesma que tS1l estEnde invali-da para receber, menos honrada-

• mente, dos cofreiS publicas, aqu!llo a que só têm direito os · que a velhice ou a 
molestia. tornaram v erdadeiramente lnélllpazes. 

Mebhor seria que o .Estado retri·bu!sse mais gener.osamente os oseus runccio-
narlos, deixando-rhes •a tarefa de cuidarem elles proopr!O!!J,· como entenderem, do 
&eu futuro. 

(Elv:ltar-se-lam ·os abu.sos que acabamos · •de apontar •procurando-se ao mesmo 
tempo cultivar entre elles pelo exerci•cio a faculdade preciosa de prev.idencia, tão 
atrophi•ada. nos nossoo !unccionarios publkos. 

Mas, nl!.o sl!.o só as aposentadorias: os mont>epios representa.m tambem tl'a.ct.or 
Im-portante na parte occulta dos defic'i.'btl daquelles serviÇos. 

Sabe-se que a instituiçll.o do montep1o só .póde ex!st!r e produzir os seus 
etfeltos quando em S'llA organização osll.o attendidos certos pr!-lliCipios fundamen-
taes, de modo ' que o serviço da.s pensões possa ser .feito a. custa da- quota dos 
eontrlbu!ntes. 

IPols ·bem : na orga.nlza.QII.o do nosso montepio de Eetado nem se pen·sou na 
existencla desses ·princlplos. · · ' · 

!Acssim a i"da;de e o estad-o· de saude, dous elem•entos Clapltaes n!L organizactLo 
de 1nstltuiçÕe·s desta ordem, são factos absolutamente .fnd!f!erantee no moJLteplo 
actual do Estado. 

J:>ous 'funcc!onarlos de :Igual categoria, um velho ou gravemente doente • 
o'Otrb' m\:97 Ut1 lie p'e-rruitTi. !tautl9, C'tllltrlbuem eom a m.êsma. qutJta. 
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Ora., um ·montepio .que ni!.o ae ibasela na probab!Udade do tempo de vida, é 
ama ·instituição condemnada a perooer. 

iNo flm de algum tempo as pensões não poderil.o mais ser custeadas pelas 
quotas dos contribuintes; e, para que e !las possam continuar a ser distribuídas, 
Berâ necessarlo que o serviço seja feito a. custa dos cofres publlcos. 

Desta -fónna teremos entre nó.s pens!onlstas de uma instituição mantida 11. 
custa •do pro.prlo funcclonalismo e apenas di'!'lgida pelo Estado, mas na reali-
dade pensionis-tas directos do proprio The.souro. 

lkccrescente-se a isto que, como a aposentadoria, o montepio constlt:ue outra.. 
exoploração lucrativa dos 11ar.gos publicos; refJi.cta-se que ha indivíduos, alguns 
ve~hos, outros doentes, que só entram para o serviço publico por alguns mezes 
para adquirir o direito ao montepio e ver-se-fua sem 'difflculdade que no fim de 
n!!.o muitos annos ni!.o haverâ. Thesouro cS!paz de &Upp(}rtar seme~hante carga. 

!Me}hor serâ recuar em tempo, .restituln't'lo gradualmente aos funccionarios 
~ quotas com que elles têm contribu-ldo, do que Ir por diante até chegar a uma 
Uquldaçi!.o 'dolorosa e triste •para os contribuintes do montepio e -desmoralizadora 
para a Republlca. 

IDesapparecei1â d-este modo uma institulçi!.o que, se ê bella quando espont-a-
nea, pois que é a manifestação da ·prevldenda. uma ·das mais elevadas faculda-
d·es •do homem, é ao contrario degradante Quando obrigatoria, pois que então ella 
exprime a aceitação por parte do contribuinte da a.ffirmação, por parte do <HJ-
verno, de imprevidencia e de Incapaci-dade dos -funccionartos publ!cos para tra-
tar do. futuro dos seus. 

CessarA assim a tutela atrophiante do Estado e a grande e a ·nobre facul-
da:de 'de preVidencla podem se desenvolver livremente opelil exercício, augmen-
tando-se ·ru;~sim oCOm ·um elemento precioso o .nosso patrimonio moral. 

A Instituição da dasse dos extinctos no funccionalismo publico é outra eausa 
productora de defíai.ts nos serviçOs da nação, causas que, entretanto, como ~ 
duas ultimas, si!.o pouco visíveis por fifl"Urar nas despezas de 11utro Mlnlsterio. 

Nlnguem contesta que os cargos publicos são creados para satisfazer necessi-
dades publicas e não para garantir interesse lnd!v.idual. 

!Parece,- pois, que, extincto um serviço publico e com elle os cargos creados 
para realizai-o, desa.pparece ao me~mo tempo a razll.o ode ser dos empregados 
que desempenhavam as funcções daquelles cargos. 

!Entret!linto, assim não é: o lfunccionario que jâ. ent!to ti'V'er dez annos de 
serviçO, com direito 'á aposentadoria, continúa a ser !uncciO'!lario, mas sem fun-
cção, ou antes com a de augmentar !mpraductlvamente as repartições publicas. 

E como ahi não 'ha nem -pôde haver traba}ho para elles, inventa-se alguma 
cousa para que ao menos na apparencia possam 1Jazer jus aos venctmentos que 
continuam a receber. 

E' uma ·especie de ruposentadoria <Sem !nvalldez, goza:da dentro ~a repart!çil.o 
e •sem reducçi!.o dos vencimentos. 

·Ai·nda mais: esses homens, cujo traballho prindpal, !!laivo raras excepções, ê 
receber os vencimentos, contam para ·a sua aposentadoria futura o tempo em que 
real!.zam aquelle esteril serviço ; de modo que a aposentadoria não é tão sómente 
um premio para aquelles .que se invalidaram no ·serviço da nação, mas tambem 
uma recompensa para os que consumiram annos realizando o grande trab-alho 
de .receber vendmentos. 

Nas emprezas particulares um individuo entra. quando seus &erv-lço~ e!l.o 
neceesarioS e sahe quando elles não t~m ma.is razll.o de ser: l!le ê previdente, prepara 
o futuro· para sl e para os seus ; se é hn·previdente, soffre, como· de Jwstlça., a.s 
conaequenclas de sua faRa. 

INo serviço publico, porém, Jogo que entra o funcclonarlo, comecam a de!en 
volver-se nelle os orgãos parasltar!os, e no <fim de dez annos esse.s or.gil.os estão 
completoB e promptos para entrar em exercício . 

. E por que se exc:lta. ·~ esta fOrma. o api}etlte dds Bn.Sile!rcJI para. ds cargvl!l 
publlbbll? . . -
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!N!o ê de certo· pela d·iff!-cuMade que se en(){)ntra em achar quem os queira. 
~ada uma vaga, os que pretendem pr-eenchel-a constituem leg-ião. 
!Em todas as secretarias ha individuas que esperam ·pacientemente mezes 

e at;; annos pOr uma collocação, onde, ent r etanto, não po-dem ter as vantagéns 
que encontrariam em tantos outros serviços, que se podem constituir ;neete paiz. 

O que ha, po·ls, ê a tend-encia eX'aggerruda pa-ra o funccionaHsmo e, longe de 
procurarmos -excitai-a ain'é!·a mais, deY.emos, ao contrario, empregar todos os 
nossos esforços para restringil-a. · 

!Essa tend-encia opara o funcc!-onal~smo já. tem acarret3Jdo ent!'e n6s um desen-
volvimento burocraUco extraordinario, um dos nossos gran-des males. 

!Essa hypertrophia burocrat!ca produz em nosso meio uma organização social 
desgracada quanto ao trabalho. 

E' assim que de um la-do temoo um sem numero de fontes d-e producções e 
de riqueza, sem encontrar quem as queira fecuDldar, -do outro la-do vemos homens 
que, eur.dos As sol!cltações tão attrahentes do trabalho particular, pedem, suppli-
cam um lugar no lfu.nocion alismo publico e atir.am~ ao · desanimo e .ao desespero 
quando perdem a esperança de obter ·essa, para elles, uni.ca taboa de salvação. 

1Dir-1!e-hia qu-e o serv'lço •pub!1C{), como a morphina e outros venenos, produz 
coon a. intoxicação chronica uma veroade!ra mania: dir-se.hia qu-e ha buroma-
niacoa como 'ha mo11p•Mnoma'Macos; uns não comprehen'dem a vida sem o emprego 
publico, outros sem a morpbina. !Ambos .perdem a fo!'Qa de vontade, a C{)ragem, 
a lnlc!atiV'a ,a e;nergia moral para a luta. 

Ali'ml dos grandes preju!-zos trazidos ao Tlhesouro por esses favores conce-
didos aos empr~gados dos serviços custea-dos pela União, ·outros não menos im-
portantes produzidos ·~la mesma causa operturbam a boa maroha •da administra-
ção publica. 

\Assim, ê ilorçoso confessar que esses trabalhos não são feitos com a regu-
lar!.dad-e e perfeição que seria para desejar-se. 

!Nesses llerviços, que são clhamados publlcos simplesmente por serem custea-
dos pelo ~tado, deviarse tamto quanto p>ossivel apoproximar a administração pu-
blica. do typo da administração particular. 

86 assim teriamos a rapidez e precizão, a simplicidade e a energia de acção 
tll.o necessarias na direcção de s-efflços dessa ordem. 

•Entretanto, é exactamente·· o contrario o que se d'á.: a machina rudm!·nist ra-
tiva ê ah! tão vagarosa, tão pesada, tão complicad•a e tão dura em seus mov1-
mento1! ·como a .'da. admi.nistracão dos verdadeiros serviços publicas. 

\Com a. organização actual os serviços dos oorreios, telegr aphos, est!'ada.s · de 
terro e fo!'necknento de agua e-erão todos elles mal feitos; qualquer que se'ja 
a competencla dOs homens que ·os dirijam. 

!Dada uma falta em uma dessas repartições, o director respectivo ê qu.asi 
l!elllpre impotente para puo~~.ir efficazmente o delinquente, a sua acção a.nnulla~e 
ou ~lo menos restringe-se d·iante 'de j;antas regalias, tantos prlv!legios, que· cer-
cam o pessoal sob sua direcção. 

!No .fim de alguns annos o funccionar!o mediocre .gal-ga posições elevadas e 
com o seu direito de a·ntiguid'ade põe de lado a outros que pela competencia e 
activida:de -exerceriam as fnncçooH do cargo com maois •proveito para o paiz. 

!Com alguns annos -de serviço o funccionarlo cerca-se de taes immunMad.es, 
a. sua dis~nsa do s·erv!co •exige processos tão 'é!!.Jlf-icei,s e complicados, que o Go-
verno vê-se multas wzes na. conttng-enc!a. de arcar ·Per ante a nação com a respon-
l!ab!lMade de faltas de muitos funcclonar>io-s desLdiosos. 
· IReunain-s·e agora M .grandes despeza1! feitB.s . com ei!ses serviços custeadO!! 
pela 'Unlã.a e r!lflicta.-se que esses enormes sacr!flcios s'o. pOdem dar em resul-
tatto trrubalbos que ·deixam muito a desejar, e comprehender-se4la a .razão pela 
qua.l ha um ,gr-upO d·e 'h-omens que .se batem pe'l.o pri-ncipio da en.trega de todos 
ao:J.uelles sei'Vlços ao tra.baliho part!cllll11ol'. 

!Emquanto, porêm, se espera por esee desf4erat114n, que não podem ser obtido 
il>m l:'l"amte re~lstel'!Ma, prdtu~nrtie ao m-en'DB d~~ i~ a.mnue.r ~u.nto JM!SlYel 
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os lnoonvenlent1!s do cuetelo desses serviços pelo Estado, ad0'\)tan<1o taxas razoa-
vela, suffident~s ao menos para cvltar deJicf.ts e reduzindo os favores tll.o dlt!· 
pendlosos para os cofres publicos com que se têm cercado os empregados neeses 
se!"VVços. 

Já o Congresso deu, felizmente, o primeiro :passo neslse sentido quanto 6. 
segunda .parte, declarando na l<!l do orçamento vi-gente que aos empregados de 
emprezas custeadas pela União não são emprtgados pulillcos» . 

• Eleta sábia e patriotics. disposição IWPlicada pelo Governo aos empreg~~:dos 

nos traba)hos de estradas de .ferro e portos, que foram suspensos, tr.ouxe para 
o Thesouro economia constderavel, evita.ndo que ·homens fortes, robustos e de 
perfeita. .saude viessem como empregrudos e,xt\nctos exercer uma funcçllo parasi· 
tnrla enoostados <1'w3 repartições pubilerus e 1)ercebendo venoimentos. 

!Como, entretanto, a appllca~:ão dessa dlsposlc;:ão legal, al!A.s tll.o clara, des-
pertou duvidas da <parte de alguns membros do Congresso, conV'ém QUe o IPoder 
Lr;glslativo defina de modo ainda mais categorlco o seu pensamento neste sen-
tido, afim de .habilitar o Executiv.o a estender com firmeza a appllcacão da 
meE<ma terminacão legal a outros servlc;:os do mesmo gEmera. Dado este primeiro 
passo, os outros seguir-se-hão logicamente. 

Assim, se oo empregados das ernprezas t-ust~adas pela União não são ~m
pregados pu.blleos c como taes não pod~m ficar atldidos como extinctos, é claro 
que não poderão, pela mesm!l razão, gozar dos t9,vores d~ a;:JOsentadorla e mon· 
tepio, fav01·es esses que são dispensados aos empregados pub!Icos. 

Uma d!sposí-cão ~gislatlva r espeitando os direitos adquiridos, se aSt!lm o 
entenderem, mas tirando todas M oonsequencias do prlnci·pto estabelecido no 
oroamento vl·gente, deela.rando que o <principio de a·posentadoria e montepio 
emquanto· existirem só são a!}pllt!ave!s nos empregados publicoa e não aos em-
pregados das emprezas custeadas p~la União qu~ não devem ser considerados 
taes, seria a meu ver u.m a.cto acertado e patriotico de ·parte do Congrelilao. 

A dassc dos vet'<ladei.ros funccionarios "publlcos tem attributoo multo dlffe-
rentes da dos empregados das emprezas custeadas pela União. 

;A !fixidez, a. estabilida<le ~ a estrue.tura de uma Secretaria de Estado con-
tra.~tam de um modo notavel e singular com a varia.bij1dade, a ·Instabilidade 
dos trabalhC'B de uma estrada de ferro, cujo trafego pódo crescer lndeflnlda· 
mente e cuja construccão .póde progredir ou ser sus.pensa de accôrd.o com os 
recursos do palz . 

. !Nas repart!cões publicas o pessoal ê mais ou menos det~rmi·nado, a ~ma 
renovação ~ ·faz com certa regularidade e lentidão; ·póde-ee, pois, até certo 
ponto, co.hiblndo os abusos, calcular os sacrificios que o Estado •preclza impôr-se 
para conceder aquelles favores. 

!Nas estradas de ferro o pes.."{{al ê variavel, a ren.ovação se !faz ra·plda e Irre-
gularmente, em poucos annos uma lmmensldade .de homens póde ter atravessado 
esses servi.;:os. -e se todos elles sahlr~m carregados daquellt>s favores, ninguem 
ma.ús ·pode!'â. calcular no fim de a·Jg·um te111po a quanto montam a res'PDM&bi> 
llda.d·e do T.hesouro na &atisfacão daq_uelles compromls!os. 

íPreciza.mos resistir com corag!'m e tenacld'llde a esta onda que tende a 
alargar e ampllar cada. vez mais o quadro das claases dos empregados publlcos 
e dos favc;·es que lhes são concedidos. 

'Do contrario, no fim de algum tem!l'O, em vez de uma · classe de fu:nccio· 
narlos trabalhando para a nação, teremos a nac;:ão trabalhando para a classe 
dos funcclonar!os e por um e!f!elto de degenerescencla social teremos voltado 
ao typo primitivo das sociedades aristocratit!as. 

<Não é uma hY'pothese fa·ntastica esta que acabo de fazer: em n.1sso proprlo 
palz, no momento actual, :ha zonas em que ns ren:d115 ·publicas são quasi com-
pletamente abt!orvldas 'Pelo fun.ccional!smo. 

A reducção de um terço no funcdonallsmo traria 1\. União recursos necelt-
earlos para recomll('nsar mais generosa.mente ot; que fOIISem eoruservadoe, dando· · 



420-
lhe assim o direito de retirar esses favores que constituem pesado e lncalcula-
vel onus .para o Thesouro. melhorando ao mesmo tempo as condições do · serviço 
pu·bllco. 

Taes são, Sr. !Presidente, as considerações geraes que entendi dever fazer, 
arntes de .apresentar-vos n<Jti-clas ma-Is detal'hac1as sobr& cada: um dos ramos da 
administração q-ue me foi confiada. 

tEllas a-pontam de modo bem claro algumas das causas que com mais lnten-
eld·ade traba1ham para a nossa decadencia economica . 

. As fontes prlmitiV'Rs de riquezas de um povo vêm, em sua origem, dos ser-
viços que em seu conjunto constituem a espll·era do ramo d·e administração 
publica, que tenho sob miruha dlrecção. 

iPois bEom: entre nós, quasi todos esses serviços nada produzem de reá!; 
quasl todas as fontes nada fornecem. ao · contrario, absorvem; não são 'fontes 
de riqueza, mas de empobrecimento para o paiz. 

\A agricultura, a lndustria e os serviÇOs custeados pelrt União deviam ser 
as tres arvores productoras da nossa riqueza. 

S6 a agricultura, poroé.m, produz na realidade; os serviços custeados pela 
União de um lado, e a industria. do outrq lado, iransform~tram-se em parasitas, 
uom sob a acção do socialismo, a outra pela influencia do protecclonlsmo. 

!Por esta ofónna a lndustrla passa a ser simplesmente uma exploração do 
pa!z em proveitó de alguns industriaes e os servlço.s custeádos pela. União trans-
formaram~e em verdadeiras instituições de cnridade. 

E essts parasitas que se enfeitam com as cOres sympat'hicas, um do patrio-
tismo, outro da beneficencla, sugam sem piedade a seiva com que só a agricul-
tura procura alimentar o nosso org-anismo depau-per ado. 

IA cawsa de tOdO\$ esses males, o Inimigo a combater, é o icléal socialista 
que, in-filtrando-se em nossa sociedade, transforma cada um de nós em um men· 
digo do Estado. 

E' a confraria de pedintes que se estende por todo nosso t errltorio. 
E' necessario reagir com cora-gem e tenacidade ·proporclonaes A grandeza 

da o,bra a realizar, Implantando em nosso espirit(} o ideal i-ndividualista, ideal 
de energia, ideal de trabalho, ideal . de independenda, a que o povo !nglez deve 
toda a sua. enorme grande7.a. 

tE' precizo convencermo-nos de que o •Estado não tem o dever. nem o poder 
de dar-nos directamente a felicidade sem esforço de nossa parte, mas tão sim· 
plesmente a liberdade para o trabalho e a ordem e a justiça para garantia do 
producto do nosso esforço. 

A cada um de nós c(}mpete ter confiança e fé em si mesmo, trabalhar .e lutar 
contra todos OS concurrentes pelo esforço, pela perSeVel·ança C pela competencla. 

Sli.o estes os principias libe!'aes, que se firmam pela pratica leal e sincera 
da Uberdaõ.e. 

!Toda.; as liberd·a.de.s se li~am umas é.s outras ; destruindo uma de lias, com-
promettemos a exU!tenela das outras, e é por Isso que a llberdade pol!tica não 
pOde ser completa. sem a liberdade economica. 

Entretanto, é doloroso d-izer-se que muitos daquell~ que se batem com dedi-
oação "Delas no&sas liberdades polit.icas defendendo a Reoublica, são os mesmos 
que sustentam o ·protecclon!smÕ na lndustria e o soclalls~o em todos os ser-
viços custeados pela União, como se a Rep·ubUca pudesse ser um mixto hy;brido 
de Uberda.di' pollt!ca e de despotismo economico. 

"roda a protecção a alguns traduz-se em aggressão pelo menos indlrecta 
a outros ·; e aquelles que sustentam que o Estado tem o dever de proteger a 
indiVi'<luos ou a classes, só vêem uma parte da sociedade, fechando os olhOS 
para não ver a outra. 

Têm elles o coração terno para aquelles que sollc!taut a protecção, e duro 
e insensive! para aquelles a quem são arrancados os meios, para proteger. os 
l'rlmeir06. 
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A generosidade é, sem duvida, um sentimento elevado, opols que ell& 90de 
remed-iar os males presentes; mas a Justiça, que tem por fim realizar as con-
dições necessarlas para que esses males não se reproduzam, é senUmt>!lto muito 
mais elevaüo. 

A verdadeira generosidade só pOde ser bem praticada pela acçã<> do senti-
mento .individual, ·pois Qru·e e1la sO ex.iste •rea.lmente quoamdo é exponta~nea; a Jus-
tiça, porém, consU.tue o o:tJIJectlvo ma:ls eHW.a,do dos po•deres pUJbllcos .. 

O E·s-tado não ·Póde nem deve proteger a individuas ou classes, mas sim 
aos direitos de cada um, não os .falsos direitos co·eados por let.s, que, por serem 
decretadas •por Governos republica-nos, nem por isso deixam de ser algumas 
vezes despotlcas, mas aos direitos que são a emanação da Justiça. 

E, corno esses direitos não são mais que corollarios da lei de igual liber-
dade, é em torno dessa Lei aue devem ~lrar todos o& actos dos Governos. repu-
blicanos. 

!Bem 6ei que ·ha quem encolha os ohombros, ouvindo fallar na pretenção de 
dirigir a politica opor meio de :princ~os. que, se nem sempre podem rer seguã-
dos em absoluto, nunca devem, entretanto, ser perdidos de vista. 

'Riem-se do que elles em sua ignoranc[a chamam th.eOTÚMJ e pretendem reme-
diar todos os IIUIJles pubHooo com medlda,s palllia>tivas que, se conseguem atte-
nuar oe males no presente, preparam o desenvolvimento de maiores desgraças 
no futuro. 

!Penso de modo diverso e entendo que as socie'dades sO se governam por 
grandes prlnclpios e que cada homem publico tem o dever · de, com lealdade, 
franqueza e sinceridade, dizer quaes as Id.êas que lfor.mam o seu programma, qual 
o caminho que pretende pereorrer. 

E' por d·sso, ISr. P:resi.dente, que joulLgo dever ·asswera,r que o despotismo eco-
nomico é a ·causa das difficuldades financeiras com que luta a iRepubHca; des-
potismo economico, impondo curso forçado ao ;papel-moeda emittldo por 1Bancos; 
despotismo economlco, impondo a todo o palz {)ontribu ições para sustentar indus-
trias arUflciaes; despotismo eco.nomico, Impondo a muitos ramos de commercio 
pêas e embaraços com o fim lllUJSorio de evitar factos n;~.turaes; despotismo eco-
no mico, impondo a toda a Nação contribuições para Olfferecer a a~?uns indivl-
duos ser.viços quasi gratuitos, sacrificando aS&im a jUJStiça, a generosidade; e 
tantos e tantos outros despotismos que seria longo enumerar e que constituem 
a substancla do grande numero de leis decretada.s pela !Republica. 

ISó a pratica franca, decidida e sem hesitação dos .princip!os de liberdade 
.em nossa a.dlministraçã.o, podoer1á eurar os mossos mates; e se os mesmos princi-
pios de liberdade com que procuramos resolver os nossos problema.s políticos 
não nos merecem con.ftança. .a solução dos probolernas ooonom!cos, então é for-
çoso confessar que não merecemos o nome de republicanos. 

IE' ·por ·i.sso que conVIém dizer bem alt<> que - consolidar a .Republica não 
é simplesmente derendel-a contra os a{)tos de a,ggressão viol-enta do sseus .inimi-
gos, mas 'é, sobretudo, e principalmente, impregnar, embeber, não sOmente a 
nossa' poÚUca, mas a no.ssa administração e os nossos costumes, nos prlnoip!os 
de liberdade. 

E' necessario, >Sr. !Presidente, republicanlzar a Republlca. 



LEI N . 581 - DE 20 DE JULH O DE 1899 ' 

Orêa um tumdo espeo4la;l aqJ!'P/Ilo(I!Ve~ ao res·gáte e ou.tro iP'U·ra u.a.rawtia do pap·el-
moeda em ci•·culação 

10 ;Presidente .da Repu·bU.ca do!> ®arados Unidos do Braz!!: 
!Faço saber que o CQIIJgrcsso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei: 
iA.rt. 1·.• .E' 'Constitul'do. um ·fundo espec~al appl1cav-el ao l!'esgate do papel-

moeda, ·com os seguintes recursos: 
I . Renda em papel ·proveniente d·o ·arrendamento das · estra;das de ferro de 

propriedade da União. 
H. 'Prodli.cto da ·cobrança da dlvi·da a-ctlva da União, qualqu-er ·que. seja a sua 

natureza, lnclu<;;lve as sominas 'Provenientes <la liquWação do debito dos ban cos· 
e dos emprestlmos feitos ás lndustrtas sob a fórma de bonus. 

[I!, Tod.as e quaesq.uer rendas eventuaes percebidas em papel pelo Thesouro. 
rllV, Os ;Saldos que se a·purarem no Orçamento. 
:Art. 2.• Para ·garantia do papel-moeda em circulaçil.o é creado um fundo com 

os r ecursos seguintes : 
1. A quota de 6 o/o, ouro, sobre todos os direitos ode Importação para consumo, 

que sel1A percebida a ·partir .de 1 de janeiro de 1900. 
Jri. O saJ.do da.s taxas arrecadada'S em ouro, ·deduzidos os serViços que nesta 

especle o 'l'hesouro é obrLgado a cústear. 
[![. O prod·udo lnte.gral do .arrendamento d·as estradas de ferro da União 

que ·tiver sido ou fOr estipulado em ouro. 
ii!V, Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em ouro. 
IPara:grapho unloo·. •Fica excluido das disposições da presente lei o producto 

da operação que porventura se realizar sobre a Estrad·a de Ferro Centrai do 
Brasil. 

rArt. ·3.• Semp.re que a situação cambial e o estaJdo da ci·rculação o aconse-
Lha·l'etn, •podel1A o Governo empregar o funrdo de res.gate no · a:ugmento do fundo tlil 
garantia e vioe-versa, 

O ll'undo de g.arantia nunca pode!'A ser reduzido a menos da metade d11 
seu valor. 

IATt. 4 . o O 1'unüo de garantia serâ constltuido em metal ou eeu 6QUivalente 
11 deposita.do em um estabelecimento bancarlo de Londres, devendo -os jucros do 

··dep011ito, a.ss1m constltuido, eer Incorporados ao mesmo f.~ndo, 
Art .. · ~, o •E' extlncto o direito de emiaslLo concerdldo ao Governo pell!3 leis 

di! :!9 de maio de 1876, .18 de junho de 18'8•5 e 2;3 de setembro de 18'93 . 
.Art . ·6 . • E' autorizado o Governo a r etirar do f·U.ndo de garantia a tê a 

quan tia de vinte mil contos, papel, para, por lntermedio do Banco da Repu-
bllca, acudir á.s necessidades do commercio por motivo de crise excepcional. 

Os emprestlmos s·erão ifeitos sob garantia ode titulos <~J.a •dlvLda pu.bJi.ca federal 
fundada e ·por prazo n ão excedente de um amio , 

!Paragra·p!ho unl·co. O capita l e juros desses emprestimos reverterão p·ara o 
fundo d·e ,garantia. 

Art. 7 .• A incineração do ·p·apel-moeda i!ar-se.J:ta com toda a publicidade pos· 
aivel e pela fórmll. j.ulgada mal!! conveniente pelo Governo. · 



lA.I1:. it.• 10 Governo fa1~ publicar mensalmente o estado da clrcutnção do 
pa.pebmoeda. e annualmente darâ 1:onta ao Congresso, no relatorio da .Fa.zeml•a, 
do estado doe fundos de resgate e de garantia, indicando detalha.ciamente as 
rendas que para esses concorreram, o quantum de cada uma e o movimento 
que tenham tido os referidos fundos. 

\Art. 9.• Revogam-se as disposições em con·trar1o. 

\Capital tFedera.l, 20. de jul;ho de 18t99, 11° da Republlca. 

M. Fli:RRAZ DE CAMPOS SALLEB. 
J'oaqvim D. Murtin.ho. 



RELATOÀIO JOAàUiM MURTINHO (1899) 

INTRODUCÇÃO 

IA.o &presentar-vos o relatorlo dos serviços a car.go do M1n~sterio, cuja dire· 
cQão me foi confiada, seda-me permitUdo, antes de tratar detal"ba.da.mente de 
cada uma das secções em que se subdivide este ramo de administração publica, 
'lazer aLgumas -consijieraçõ·es geraes sobre os dous problemas, que mais de perto 
interessam ao pà!.z: a crise economica e a crise financeira. 

IA primeira depende não da diminuição da massa de productos, mas da 
reducção do valor da un!dade do mais importante delles: o café. 

Essa reducção de preço ê :1. consequenc!a economica, . !oglca_ e forçada, da 
producção exag.gerada em relação ao consumo. 

;A_ crise 1!, pois, a expressão, não d·e uma decadencia no trabalho na.cional, 
mas de uma degradação economica consequente â applicação viciosa desse tra· 
ba.lbo na producção de um genero excessivo no mercaüo. 

IA crise financeira depende por sua vez, não tanto da <;llminulção da massa 
das rendas do !Estado, mas da reducção do valor da unidade dessa massa. 

Esta reducção ê por seu turno a consequencia economlca, !ogica e forçada, 
da producção exa.ggeraõa do meio olrculante em relação ao valor real da circulação. 

(A, crise financeira é, pois, não a ex-pressão de uma grande decadencia nas 
fontes de renda do Estado, mas do reg!men, que produz-la a super.abundancia 
de papel-moeda no mercado. 

As .duas crises são, Sr. !Presidente, perfeitamente semelhantes em sua ex-
pressão :geral: superabundanda de cruflê em relação ao consumo, sutperabundan· 
ela de opapel-moeda em relaçã,o ao valor da circulação; abaixamento do preço do 
cafiê, abaixamento do preça do papel ; reduocção do valor total da renda nacional, 
reducção do valor total das rend88 do Estado. 

Seme~hantes em suas manifestações, são tambem semel-hantes em suas 
<U'igen~. 

IA.s grandes emissões, que excitaram a febre de negocias, desenvolvendo 
os canaes da circulação monetaria, invadiram os campos, destruindo a calma, a 
·prudencla e a sabedoria no esplrito dos agricultores, Infiltrando-lhes a ambição 
de gtrandes fortunas reall:zadas com grande rapidez. 

Os t!tuloo de credito representam sem duvida papel de grande importancla 
nas transacções das sociedades adeanta.das, e essa importancla cresce tão P;&ral· 
lelamente ao -desenvolvimento deS4õas sodedaxl.es, qui'\ se pôde dizer que o papel 
que elles representam no commercio -serve d-e t hermometro para medir o progresso 
Industrial e commercial dos :povos. 

Esses· titulas não t6m valor rea'i em si mesmos, mas representam um valor 
potencial, que ·pôde, fecunda-do pelo traballho, produzir valores reaes. 

IAs l-etras descontadas todos o.s dias pelos commerciantes, lndustriaes e agri-
cultores são f.actores importantes na .rormaQão das riquezas creadas por aquel-
las tres grandes manifestações da. actividade ibumana. 

Si o valor !POtencial dos títulos de credito pôde exercer as mesmas fu'llcções 
que o valor real da moeda, ha, entretanto, uma ditfferença radical entre essas 
duas especles de valor: o ultimo tem uma existencia permunente, ao passo que 
o primeirÕ tem uma exlstencia transoitoria. 

O valor potencial .ou crêa um valor real, que o substitue, ou desapparece 
em um tempo mala ou menos curto. 
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iS! os que descontam as letras nos bancos conseguem. com o seu trabalho 

crear ·novos valores, estes vão substituir naquelles bancos os valores potenclaeii 
das letras pelos valores reaes creados, dados em pagamento, e ter.;;;e-dla Mslm 
a1rgmentado a riqueza publica e particular. 

SI, porém, nenhum valor real foi creado pelas letras descontadas, esotas vão 
se doepreclarul.o pelas 'l'eformas •suooe&SiiV·as, ruté que ten.hliJIIl perdido de to'do o 
seu valor. 

INo primeiro caso, ·as carteiras bancarias ter-se-hão enriquecido :por um'l 
parte dos novos valores creados pelo trabalho productlvo : no segundo caso, 
pozlém, ellas ficarão com um grande valor nnminal em deposito, mas desse valor 
nominal só uma parte terá. valor real ; a o11tra, representada por letras descon· 
tadas sem -valor, representam massa inerte, éliluindo o valor real do b.anco em 
uma gr.ande maooa de valor nominal, 

Alguma cousa de semelhante se passa com o papel..moeda, que e:ic:prime um 
titulo de credito, uma •promessa de pagamento, uma especie de letra descontada. 
que f'e deposita. na circulação monetaria do paiz. 

O p.apel-moeda representa por isso tambem um valor potencial no momento 
de eua emis~;ão, e esse valor potencial tenéle por sua vez a ser substituído por 
um novo valor real creado, ou, ao contrario, a desappareeer. 

SI o papel emittido é empregado em traba}ho productivo, a riqueza creada 
vem substituir o valor potencial do biihete e ha augmento verdadeiro de riqueza 
publi-ca e particular, manlfestrudo por um desenvolvimento de circulacão mona-
tarda não só em sua extensão, mas tambem em seu valor real. 

SI, porém, o emprego do papel.;moeda se faz em trabalhos improductlvos, 
nen!hum valor real será. creado para substituir o valor potencial do bilhete, que 
assim desa,pparece, dei:~an:do uma circulação grande em sua extensão e pequena 
em seu valor real. 

A emissão de papel-moeda, creando valores potenclaes, ·provoca a formacão 
de negoc;os., alarga de facto a ci.rculacão, augmentando-lhe o valor primitivo 
d·urante o tempo de existencla daquelles valores potenclaes. 

Si nesse perlodo o traba1ho, fecundado pelo !Valor dos bi}hetes, crear novas 
riquezas, a circulação filca definitivamente 3/Uo<>:Jnentada e enriquoectda peloa 
valores creados, que virão ·substituir os valores potenciaes desaJpparecidos. 

Si, porém, durante aquelle período, os valores potendaes forem entregues 
a trabaLho improductivo, nenhum valor novo será creado para substituir oe 
valores poten<li'aes, que por sua naturez:a vão desapparecendo na circulacão. 
Esta flcar'â. assim com granéle massa de bilhetes Inertes, servindo apenas para 
diluir o valor real drcula.nte. 

Teremos deste -modo uma circulação grande em sua extensão e pequÊma em 
seu !Valor. 

A em-issão de papel-moeda nem sempre, ~ois, ~ um mal; ella pôde, ao con-
trlllrio, representar um grande agente de progresSo e prosperld3!éle das nações. 

Tudo depende, como em todas as questões de credito, da moderacão, d& 
prudencia, .do criterio com que se Jfaz a emissão e do emprego productlvo que 
della. 'Se faz, determinando ·a creação de novas riquezM, que valorizem a circul.a· 
ção au.gmentada pela emissão. · 

IDas duas especies de emissões que se póde fazer : a de ·bilhetes convers1· 
veia â. vista e ao portador e a de bilhetes de curso forçado, só a prl!meira póde 
Sla'tisfazer as condições adma indicadas como essenci'aes -p.ara o bom exito da 
operação. INeUa a emissão ê solicit3!éla por uma ne<leesidade social preexistente 
é. operação. 

A possibilidade da conversão crêa uma responsabilidade no agente emissor, 
provocando o estudo dos negocios que o solicitam. O facto da conversão repe-
tida com frequencia. previne-o -da necessidade de .restringir as emissões, desper· 
tando em sÉm espírito a prudehcia e a moderacão na realiza~ão dos negoclos. 

De sorte que, si os lucros o impellem. .a novas emissões, a res·ponsabilidade 
ligada lli. conversão modera-lhe os movimentos e a operaçll.o se faz s111bia. e ca1.1· 
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telosamente em beneficio dos negocias bem estudados, cuJos resultados serão 
lllOVos vaaores creados. O ootudo e a .se.Iecçã.o dos n:egocios sã.o, pods, .a !l:'eB'UltaJnte 
da conversibilidade dos bilhetes. · 

lEis por que a emissão de bilhetes conversíveis se fa.z de modo lento e gra-
dual; eis por que os valores potenciaes desses biLhetes são transform!lldos em 
valores reaes .pelos trabathos product!vos, escolhidos dentre os mais tecu·ndos 
e mais urgentes; eis oporque a circula.cão creece constantemente não só em eX-
tensão, mas ta..'Tlbem em valor pela Incorporação de novas riquêzas creadas. . 

iN a emissão de curso forcado, o interesse Jjgado á operacão não tem freio; 
sem a responsabilldade l!gada .1.0 dever da conversão, o agente emissor procura · 
inventar negocies, multiplica-os, sem se preoccupar com outra causa que não 
e~ a o lucro do momento. 

JNelm sle diga · que, dadas certas circumstanclaB especiaes de melo e de. qua-
lidad-es pessoaes, o agente emissor pôde agir em relação ao papel de curso 
forÇa-do oom a mesma p.rudenc!a e a mesma sabedoria. com que !llgir!a em rela-
ção ao papel conversível. 

E' precizo não conhecer a natureza humana e a historla. das emissões em 
todos os paizes para aceitar semelhante assercão. 

A emissão de curso forçado, realizada precipitadamente, a~a.rgando de modo 
brusco a <:ircu1ação e realizando promptamente grandes lucros pela especulação 
que desenvoliVe, ,gera u.m ~tado es~rul ode espiorito, 1\lolila. verdadeira. nEl'W'ose, 
caracterisada pela mania das gra.ndezas, •por um opümismo · exaggerado, por um 
arrojo invencivel, que SIUPPrlme toda o. orudencia e todo o criterio. 

Leia-t>e o que espíritos, a.1guns delles superiores, escreveram no tempo do 
f·uror das nossas emissões ; procure-se .r.ecordar acto& de homens q·ue até então 
eram notaveis pela sua honradez e clrcums·pecção, e ter-se-ha a verdade do que 
al!firmamos. 

Nestas condições, a emis-são de curso forçado traz em s·ua propria natureza. 
os elementos de ~ua ruina. 

Os negocias inventados por ella são em .geral improductlvos; e, quando os 
valores potenciaes dos bilhetes em1ttidos têm desapparec!do, nenhum valor novo 
creado oe vem substituir. 

!Por esta fôrma a circulação ficarã. a.ugmenta.da em exten.são, ma;s o seu 
:valor voltam ao que era antes da emissão, , 

. Teremos assim uma circulacão monetarla cu:ja forca vivifica.nte não cor-
ore&ponde 11. amplitude de. sua extenSão. 

Aa nossas emissões de curso forçado, sobretudo as de 1~1!0· :para ca., constl-
tuem exemplo notav~ll do que acabâmos de expender. 

A existenci.à. do papel-moeda começou · entre nós em 1o8·09, qu~ndo o !Banco 
do .BrazU fez a sua primeira. emissão, seguida em .pouco tempo de outraB, de 
sorte que em 182<7 a. so.mma emlttida. se elevava a pouco mais de 21.0!00:0.001$000. 

iEncamp.ada ·esta emissão pelo Governo, outras :foram reallza.das, .de S()rte 
que em 1~4-1 a circulação total montava a mais de 40. 000 :OOOo$0.00.. 

IDahl em deante a •hlstorla do papel-moeda entre nós é a. repetição em ma.lor 
escala desta primeira phase, que acabAmos de descrever. · 

Emissões bancari!l8, enco.mpacão peJo GQverno, emi&sões pelo Estado. 
!Foi por 1esta fôrma que em 1889 a massa. de papel-moeda de curso· ;forçado 

se elevava a mais de 192 •. 00·0 ;·0001$000·. 
Proclamada a .Republica, as emissões precipitaram-se de tal .fôrma que, an.no 

a !illlllo, el1a se el-e>VO'U a 297, 51.3, o661, ~1, 712, 67.1!, 711, 720 e 786.000:000$, valor 
este ultimo a. que aMJ.ngio em fins doe 18:98. 

Esses numeras formam a escada de dooa.dencia economica e flna.nceira que 
a .Republica dev-ia descer lo.gÓ nos seus primeiros annoe de exlstencia. 

tComquanto no regimen da monarch!a as emissões tivessem emprego imp-ro-
d·uctlvo, o valor real d:a circulação, embora com osci!laeões mais ·ou menos no-
tavets, m~-ee em certo mv.el, e~a!do, relativMllente fall&ndo, ao <l!Ue boje 
obJierv~mos. -- ... 
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.As correntes de ouro aue neriodicamente entravam no Brasil, .tá. por em• 

·prest-imos ao Estado, jâ. como ca·pitaes de companhias extrange1rlls, neutraliz-a-
vam até certo ponto a multi-plicidade das emissões e seu empre·go improductlvo. 

Entretanto, como bem o demo·nstrou o Dr. Jos>é Carlos !Rodri,gues em seu 
im'Oortantf\ trabalho sobre o papel-moeda no Br.nsil, mesmo no temPO da mo-
lllar6hla, as emissões ·r-elativ-amente pequenas, neutralizada-s p elas corre nt-es de ouro 
d-o exterior, nunca deixaram de exer-cer in:flue:ncia >deprimente sobre o cambio, 
desvaJ!orlztando a <nossa oir-cUJlação. 

DurantE' o r eglmen republicano as grandes em issões se f izeram em tão 
grande escala e as corr-entes da ouro do exterior se r eduziram de tal fôrma. 
que só' os oegos e os symemàticos po:derã.o negar a inNu.en,cl.a desaatQ·a:da da sutPer· 
e:bundll!llcia do papel inco:rwersivel. 

O quadro seguinte ~mcerra verdades duras e am-argas; elle reprosenta o 
tronco da arvore genealogica das nossas crises econoruicas e <financeiras, arvore 
cujas radiculas veem de&de o terreno da monarchla: 

1NIOTA S!OBRE A CliROULA.ÇjÃO DO :PIA'P.IDL-MIOEDA 

EM !'IM DE EMISSÃO 

EM OIROULAÇÃO 

VALOR EM O UI\ O 

RÉIS 

o o 

1889, nov. 15 .. 192.800:000$000 !96.308 :96 ~:sooo 1,82 % 27 

... "' ~ ~ ... 
<I o= p 

~ "' 1:> 111 ... o :>:; <I ~ ::3 . ~ .... ~ .... z 
~ ~ ~ <I ~ f!l 1>1 "' .., .. 01 ~ o ... o .... 1'1 ... o .... "' -&1 o ., 

:l-&1 
01 .... "' ~ ~ :> :>! 

I i/• 22.091.638 S$727 .272 

1890 . ... , .... . 297 .80f': 000$000 249.556:400$000 16,20 % 22 
·r 

5/ 8 . ~8.073.856 10$607.734 
I 

1891 .... ... . . 513. 727:000$000 311.010:325$800 39,46 % !6 

1892 .. : .. ... .. 561.000:000$00(, 248.074:200$000 55,78 % 11 

1893 .......... 6iH.700;.00 $000270.557:Ü <!$0!J0 57,17 % 11 

1894.. . .... .. . 712.Q00:000$00(J 266.216:800$000 62,61 %' 10 

1895 .. . ....... 678. 100:000$·lUO 2~9.6'J8 : 610$ JOO 63,19 % 9 

1896 . ..... : . .. 711. 641 : oooso o 240. 534 :658$000 66,20 % 9 

1897 .... .. .. . . 720 .962 : 158$00LJ 206.123:080$972 71,41 % 
1898 .......... 785 .9H:75fiS')(l0 209.296:290$155 73,37 % 

Fevereiro 779 .953:568$000200.448:065$691 74,3 ) % 

Matçci .... 778.802 :43::!$000 197.087:479$685 74,53 % 

Abl'il. . •. 764.795: 391$00 I 207 . 183:0i1$42~ 7~, 91 % 

1899 Maio, ... . 757.792; .135$000 221.048:082-$160 70,83 % 
Junho. . . 750. 790:a7l$000 221.633: 465$119 70.48 % 

Julho ..... 740 . 7tÜ: 141$0002~.784 : 846$996 69,79 % 

Agosto .. , 735.759:000$000 219. 736:530$300 70,13 % 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

11/32 34 .984.27514$684.512 
I 

15/i8
126.808 .20J 20$926.4::!0 

9/,e/30.4 :3.4ti5 2~5756.756 
3/3~ 29.944.793 2.;$777 ,(i89 

15/t ;128. 077.578 24$1'50. 943 

1/., 27.057.185 26$301.369 

!3!3'1. 23. 187.195 31$093.117 

3/te 23 .b37.319 33$39l.304 

'
5/ts 22.545.533 34$594.594 

7/s 22 .166.216 34$909.090 

5/16 23 .302.360 32$820.512 

7/s 24.S65.068 30$476.190 

31
132 24.928.603 3,·$117. 647 

"/a, 25. 174 .407 29$425 . 287 

1/i& 24 .717.270 29$767.441 
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1889 ...•.•••. 9:7 8/18 8S827.586 253.9j3 :000$:JOO 258 .574:944$6)0 28.768.Ú4 

1800 .. ....... 22 5(s 10$607.734 291.900: 000$000 244.612:2u0-$000 27 .517.659 

1891. ....•.• 16 i'fa! 

1

14$684.512 438.641:495$250 265.553: 561$-N4 29.871.030 

1892 ......... 11 i5f i8 20$926. 430 453. 980: 420$250 200.7 50: 141$835 21.694.117 

1893 ......... 11 9/!& 20$756.756 636.355:183$800 272. 55\J: 925$222 30.657.737 

1894 ......... 10 3/3! 23$777.089 631. OY8: 650$700. 235.967:735$497 26.542.301 

1895 ......... . 9 f5{i& 24$150 943 731 178:371$700 269.146 :758$522 30.275.355 

1896 ......... 9 Ifs 26$301.359 735.701:342$200 '246.321:138;063,27.708.092 

1897 ..• ' ..... 7 '-lf: I 31$093.117 !168.890:673$350 248.415:843.501 27.944.792 

]898 ..... ... ! 'j 3fi& ; 33$3!)1 . 304 814 301:311$950 216.848:439$373124 386.6 .8 
: i 

Os numeras que nelles figuram têm a eloquencla que, si nã.o deleita, con· 
vence de certo; a luz que delles brota, si n!lo tem o poder offu.scwnte dos so-
phismas, tem a claridade serena e fixa que illumina . 

.A primeira observação a fazer é que a deprecia.çã.o do papel-moeda comecou 
a torna~·se notavel desde a primeira emii!Sã.o Tepubllcana, o que se to! accen· 
tuanuo é. medida aue novas emissões eram reallsa<la.s, att!n-gindo o seu maximo 
em março d·e l8•9o9, tres mezes deJ)ols de ·haov<er sldo iniciado o Tesg>a,te. 

A !!ePl'CCi-ação, que em 1:8·9-0· era a.penas de 1·6.,.2()o o/o, elevou-se a 74;53 o/o 
em marco de 1899. 

Como expressl!-o do mesmo facto econom.ico, nota-se ainda nesse quadro que 
o ·Valor -médio da Jl.bra esterlina. subio de 10$607 a 34$90~ oe que o cambio médio 
desceu de 22 ·5/8 a 6 7/Pt no mesmo periodo de tempo. 

-A nr$meira <Jonclusão a tirar é que o augmento crescente do papel-moed.a. 
de ourso forcado determinou um augmento cre51cente da deprecia.çã.o do papel, 
do valor da l!bra esterlina e da depressã.o cambial. 

A se;,"""lnda observação a. fazer-se ~ que o valor em ouro da. circulação teve 
um augmento notavel nos primeir{)S annoo, mantendo-se em nivel su.perlior ao que 
tinha antes das emissões, mas que esse augmento foi decrescendo a pouco e 
pouco até que em março de 18!)9 se achava ao nivel que occupara nos ultimos 
dias da monarchia. 

IDabi se deduz oue. a 'Principio, a depreclacã.o do papel·moed·a nã.o foi rigoro-
samente proporcional á quantidade das emissões, isto :é, que a depreclaçil.o nil.o 
se tez. com a mesma rapidez com que se realjzara]J!· as emis~ões, mas ctue no 
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fim de algum tempo a depreclaç!l.o se precipitou de tal fOrma ·que o augmento 
do valor em ouro da circulação obtida pelas primeiras emissões se foi a pouco 
e pÓuco reduzindo at'ê· chegar ao que era antes. 
~ nossas emissões, como todas as outras, trouxeram, poiS, uma a.mp!la~:ão 

da circulação e um augmento do seu valor pela creação dos valores potenciaes 
de seus bll:hetes. 

IMas, como em tod-as as emissões de curso .forçado, os valores potenciaes 
desappareceram sem ser substituldos por valorea reaes, de sorte que o resul-
tado fina.! foi deixar-nos para um V'alor circulante igual ao dos ultimas dias da 
monal.'chta, Isto é, 22 milhões esterlinos, uma massa circulante quatro vez~ 
maior . 

.Nem se diga que a degvalorização continua da nossa circulação possa ser 
explicada tão sómente pela reducção do valor de nossa exportação, pois, como 
se vê do quadro lliclma, o valor da exportação em 18,95 foi multo maior que em 
·11894, 1.1891 e 1&90.; entretanto, o valor em ouro da circulaç!l.o em "18,95 foi igual 
ao de 1890 e menor que os de 1891 e 1-894; o valor da e~portação em L8•97 foi 
maior que em 1896, lS.94 e 1,8-90, entretanto, o val1>r em ouro da circulação nesses 
tres annos foi maior que em 18'97. 

A s-Ituação, pois, creada para a RepubU.ca em virtude das emissões repetidas 
de papel-moeda de curso il'orçado f{)! a de um V'alor circulante I-gual ao dos ulti-
mos tempos da monarchia, para uma circulação quatro vezes maior, para um 
apparelh·o circu~atorlo quatro ve:!leS mais amplo. 

E, como o V•alor circulante se trad!uz .pelo valor da sua unidade, o. mal tra-
duz-se pela desvalorização da unida;de circulatorta mil réis em relação á. uni-
dade ty.po !íbra ester!11na, Isto ê, pela baixa do cambio. 

Estudado o mecanismo pelo quàl as emissões desvaloriz-aram a nossa cir-
culação, não é di·fficl! comprehender-se como por um mecanismo . seme~hante des-
yalorizaram a nossa producção . 

.A pseudo abundancia de crupltaes por . e!las produzida promoveu a creação 
de um .sem numero de ln-dustrlas e desenvolveu de modo -extr.aordinario a activl-
dade agrlcola. 

!Como to·do o desenvolvimento ·preci-pitado, eHe se fez sem ordem, sem calma 
necessarla ao estudo, sem estudo lndispensavel á. . previsão. . 

IDB!hl o ~beleclmento de lnodustrtas artlflclaes e a organização agr!cola 
para producção exa;ggerada do ·ca,fê, os dois .fa;ctores da desvalorização da nossa. 
producção. 

O emprego de capitaes e operarias em tndustrias artlflclaes representa. uza 
verdadeiro esbanjamento da fortuna. nacional. 

IA renda dos prodU!Ctos dessas ~ndustrias só se .faz afastando-se artificial· 
mente do mercado productos similares estr&ngeiros. 

O custo de producção nessas in•dustrla;s, sendo muito alto em relacão aa 
dos que nos vêm do exterior, eleva, ·por meio de taxas ultra-proteccionlstas nas 
ta.rifas da Alfa;ndega, o preço dos productoe estrangeiros, ~reandÓ ass~m um 
mevoado falso, em que os productos lnternoe vencem na concurrencia. os produ-
ctos do exterior. 

ITodo consumidor é, pois, lesado, e a dif.ferença entre o que e lle p;l8'a .pelo! 
objectos nesse regimen e o que pagaria em um regimen livre representa. um 
imposto que lhe é arrancado para man-utenção daquelJas industrlas. 

· E, como o plantador de ca.f'ê e o productor de borracha., de matte, de algo-
dão, lpecacua.nlb.a e outros generos, que constituem nossa riqueza. de exportação, 
são ta.mbem consumidores, n!l.o ·ê dtfflcll ver-ae que no custo. de_oproducção t'-
todos essas generos entra como elemento de depreciação esse Imposto em il'·a.vor 
Q.as industrias artiflciaes, 
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Os nossos produ"Ctos ·ex"por.tado.g levam, pois, comsf.go a taxa parasitaria que 

faz diminuir de modo notavel a riau~za nacional. 
Nem se allegue que algumas dessas lndustrias estrio nacio·nallzadas, por ser 

toda a materla prlma por ellas empregada extra;hida do paiz, pois que uma 
1n~tr1a. nacional IJ.)Ode não ser natural. 

O que caracterJza ouma industrla natural não é o facto de ter sua materla 
prima importada ou não, mas o de ter capac!daüe de ·produzir o maxlmo resul-
tado posslvel em relação ao capital empregado com o mais baixo preço em um 
regimen de livre concurrencla. 
· Uma industrla em •que a mão .de obra representa o 'Papel principal no custo 

de prooducção deve ser con1!lider31da actualmente artificial no 1Braz11, mesmo 
qUando toda a materla prima exista entre nOs. IA l·ndustrla de artefactoo de bor-
racha estaria evidentemente neste caro. 

Noem se dtga ainda, Sr. Pres.idente, que essas lndustrlas, contribuindo para 
a. •diminuição da nossa importação nos trazem o beneficio do · equllibrto da ba-
lança commercial. . 

10 iüeal economl!co de um opalz não deve ser ....:. importar pouco, .mas importar 
c e:x;portar multo. 

tOs eapitaes empregados ·nas industrlas artificiaes que contribuem para a 
reducção da ·nossa importação, si fossem empregados em inüustrlas nattira.es, 
deveriam produzir na exportação renda sullficiente para. cobrir essa di:tlferença 
na importação e Ir alnda além, colloeamio a. balança commercial em meLhores 
con-dições. 

Assim, iSr. Presidente, a producção üas lndustrlas . arUficiaes não representa 
um resultado economleo; os seus lucros exprimem apenas impostos sobre as 
outras .producções ; oo capl-taes nellas empregados não são ·faetores, mas antes 
a;gentes ·pa.rasltarlos da riqueza publica. 

lEis como as emissões, crean-do indllStria.s · artiflciaes, contrtbuiram para. a 
diminuição da riqueza nacional. 

;Por um mecanismo de alguma. fOrma semelhante ella.s produzi-ram o mesmo 
resultado com a excitação desordenada na cultura do ca:M . . 

Uma lndustrla ·natural em um paiz pOde·, desenvolvendo-se além de certo 
.ponto, tórmar~ em ·'Plllliie al'ltid'-icla'l, qu:31Ddo a p.ro,du.cção exceSSiva em •relação ao 
!COrurumo ·determinar redueç'!ío exaJg~gerada nos preçQs da mereadorla. · 

'E' o que se dA. actualmente com a industria agricola do café no IBrazll. 
Em nenhum outro palz se pO{Ie .prO'dUZ'!r esse genero em con-dições tão eco-

nomica.s como entre nOs; entretanto, o resultado dessa . lndustria, quer conside-
rado debalxo do ponto de vl.sta ;partlcult~.r, auer encarado sob o ponto de vista 
nacional, cheg0u a dimi-nuir de ifO.rm~ tal que quasl deixa de remunerar o h·aba-
lfrlo d·e sua prod·uéc~o. . .. 

LA.. lavoura do cailé deve ser consi·derada em relação ao consumo actual como 
comwsta de duas ·opartes: uma constitulda pela cultura em terrenos e clim8.8 
superiores, . por agrtcultores inteillgentes e em boas condições economieas, outra 
repre6eiltada. pela ·cultura em terrenos e climas il:lferiores, por agricultores roti-
neiros e em mlâ.s condições ec(mom1ca.s. . · · 
· 'A producçã.o da S.i.gunda parte contri•Que ·pa.~'a. a desvalorizacão da primeira, 

au,gmént!!Jndo a producç~q geral; ella actua, pois, em relação á;quella como 
agente parasitaria, debaixo do ponto de vista nacional. 

Os callitael!! e actlv!dades empregados n&sta segunda parte não são sômente 
elemenlm! estereis, s§.o factores orejudiciaes a. riqueza .:publica no momento a.ctua1, 
são a.gentes de destrui(l~o e nl!.o de orooucoão de valores. A situação, •pois, creada 
na. agricultura pelas grandes emissões de pa;pel-moe-da foi um movimento brusco 
e desordenado, dando em resultado uma producção de café excessiva em reis-
cão ao consumo actual. 

\Como vêdes, Sr. Presidente, os ef·feltos das emissões · exàggerada.s sobre a 
circulação inonetarla e sobre a producçã.o naciOiia.l -são muito sem~Ihantes em 
'S'Ilas mantfestações: discorãancia entre ()' va)or r!lal ~a çirp~11a~ãq e !t. sull- IIJÇ-
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ti)nç§.o; dlscordancia entre a producclio do café i) o seu consumo, acarret1111do 
CoinO COil.se'qUetlOia .f-a;ta.J - ·ibli,ixa. do preço ~a nOSEoft. moeda., baixa do ipreQCI do ca,fé, 

IA supera'bllJilda.n,cia de um ge!llllro .no mercado erêa um elemento novo, que 
pOde, tomando grande desenvolvimento, exercer uma influencia notavel e per· 
niciosa. sobre a sirua.ção eoonom!ca, oomo esfJâ acon~ndo actu1!.1-men,te eDitre nOs. 

Quando a p:roducção de um genero corresponde ao seu consumo, dá.-se a 
~~>b.sor:pelio desse genero, a circulaçã.o do producto faz-se com regularidade e o 
preço que se estabelece ~ o preço normal. 

Quando a producção eJCcede de pouco o consumo, a absor.pção do genéro niio 
pôde ser compli)ta; fOrma-se uma pequena esta:g·nação, uma pequena estase na 
circulação, produz·!ndo-'Se um stock; mas o excesso de offerta determln& baixa. 
no preço do objecto, e esta baixa provoca augmento de consumo, regularlzaudo-se 
desta :!órma a circulaçll.o. 

INESte caso o preco. apezar de um pouco mais baixo, ·é ainda um preco nor-
mal, visto que elle resulta da offerta e procura, exercen-do-se naturalmente. · 

Quando, porem, a producção ê excessivamente grande em relação ao consumo, 
dA-se entãJ uma gra.nde estase na circulação, formando um grande 8tock. 

O a~ento de consumo prod·uz!do pelo abaixamento do .preço já não é suffi-
climte para regularizar a c!rculacão. 

O stook tende, pois, a crescer constantemente, pertur.ba.ndo cada V.).Z mais 
a. circulacão e org!I>D!zando -um apparellho ·por melo do qual o especulador fOrma 
mercado artificial, fixando ar.b!trarlamente o preco da mercadoria. . 

O gran-de stock de ca.flê ê bem conhecido; o grande atock de papel-moeda ê 
representado pelos depo.s!tos bancarlos, que· n!l.o se destinam a operações eom-
merc!aes e inüustriaes. 

10 preço do objecto, sendo o resu.Jtado da luta entre o comprador e o vende-
dor, tanto mais forte o primeiro, tanto mais fraco o segundo, tanto ma!s baixo 
o .preço· - iJ i l.zfl 

O grande stock é a arma poderosa do comprador contra o vendedor. . 
!Por meio della o comprador sU>pprime a procura., não tendo necessidade de 

comprar por algum tempo e impõe o ·preço que J.he convém; e, s!, de outro lado, 
o ·vendedor tem necessidade urgente de vender, a · lucta ê lmposslvel e elle terà 
de acceltar o preço imposto pelo comprador. 

O 'Preço então do genero não é o resultado normal da o!terta e procura, mas 
a consequenc!a da !mposlç!l.o d9 especulador. 

O abaixamento do ·preço não .é mais nessas condições proporcional â di!!e-
renca entre a ·produoção e o consumo, e não tem outro .Jimite si-não a ruina do 
vendedor, !Imite nunca attingido, porque elle traria a suppressão do negocio e, 
por conseguinte, das va.nta.gens para o comprador. 

E' esta· a situ~~>Ção do mercado de c~!ê e do mercado de cambio ou de papel-
moeda,. entre nõs. 

IA.rmado do grande ~rtock de c afê, o e:x;portador nll.o . precisa com-
prar por algum, temw e impõe o preco ao productor, que acce!ta a imposição, 
não tendo elementos ·de res!stencla, ·pela· necessidade em que esta. de vender, sem 
demora, o seu prod-uoto. 

!Armado do atock de papel-moeda, o .negociante de cambio não precisa. . com-
prar papel para pagamento da producção nacional, durante algum· temp~>, e ·pOde 
por isso impor o preço ao vendedor do papel, Isto ê, ao importador, que acce!ta 
a impos!cã.o por não ter elementos de resistencia, visto que precisa vender o seu 
papel a troco de ouro, !para pagamento urgente nos mercados estrangeiros. · 

O opreco do cruflé e do impel~moeda· desceu, POis, entre nós, actualmente, 
abaixo do Que se deveria esperar dos eilfeitos da supera.bunllancla do eafê e do 
papel. 



-432-
l!lsses preços representam, pois, além dos effeitos naturaes da superabundan-

aia dos generos, a a<:ção, âs vezes i-ntensa e sempre funesta, da especulação. 
E' <por esta fôrma que as emissões exaggeradas, creando a 8\lpera.bundancia 

do papel-moeda e do café, langaram as bases para o desenvolvlmento da espe-
eulação, .factor importa-nte na aggravaçl!.o dos nossos males. 

!Nas consider.ações que vos acabo de apresentar !iz o:bstracç;l!.o de outras 
causas produetoras das nossas di.fficuldaues economicas e financeiras, isola.ndo, 
para assim dizer, a acção do papel-moeda, para que seus effeitos pudessem ser 
estudados de modo mais perfeito e mais completo. 

Não devemos, porém, esquecer que outras causas têm a<:tuado, conjuncta.-
mente cc>m as emissões, na producção dos tristes resultados que apprimem a 
R€-publica. • 

Os deficits orçamentarios, que vêm desde o tempo da monal'chia, tomaram 
incremento Ílotavel no reg1men actual. 

A execuç!to de serviços creados em leis es-peciaes e s-em credito no orça-
mento, a pratica abusiva, em quasi todas as repartições, de excederem as verbas 
autoriza-das .por lei, os calculos aptimlstas no orçamento da receita, os abusos 
que se introduziram nas repartlcões arrecadailoras, foram outras tantas causas 
productoras dos de!icits orcamentar ios. .Ess-es de!icttB saldaram-se ou por emis-
sões de papel-moeda, produzindo touos os males que ha pouco estud~mos, ou por 
emprestlmo.s intel'nos e extemos. . 

INo primeiro destes dois ultimos casos, retir.ara.m da circulação capitaes que 
deviam contribuir para o n066o desenvolvimento . economico, fecundando a agri-
cultura, a industrla e o commerclo, para lmmobiliza.!-Qs sob a fôrma de a:pollces 
da divida. publlca, cujos jurQS sobrecarregam com maiores onus o oroa:mento 
da ·iRepublica. · 

!No s-egu·ndo caso, au.gmentando a divida. externa, ampliou-se nosso serviço 
em ouro, que se tornou ult-imamente onerooiss!mo com a depres.o;ão da taxa 
cambial • 

.As concessões feitu .pelo Governo têm sido outra fonte de esba-njamento 
dos dinheiros pu-blicos e de ruina para o paiz. 

Um grande numero de estradas de ferro com gara.nt!a. de juros são outros 
tantos parasitas que nos sugam e nos hão 'de sugar a seiva durante muitos annos 
ainda. 

Nem se pense que ellas contri-buirão para o desenvolVimento commercial e 
industrial do palz, pois a ·falta de renda bruta nessa,s estradas é a consequenc!a 
da falta de mercadorias e passageiros a transportar, o que por sua vez é a de· 
monstração de que ellas -pouco têm contribuhlo pará o progresso economlco 
do paiz. 

Outras concessões, que não chegara-m a sel' l'eallza.das, arra.st.aram-se por 
algum tempo, até que o Governo, por actoo precipitados, ~hes deu vida, pela. de-
claração extemporanea ·de caducidadé. 

IAs indemnizaç·oos· que dahi se originaram e que foram determinadas ·pelo 
Poder Judiciario ·pesam so·bre o Thesouro de :modo a arruinar em ' um d.ta eco-
nomias accumula.das em multas mezes. 

tOs ca.pita.es, quasl todos (}btldos por empreatimos externos, em•pregados na 
construccão de estradas ile ferro do Estado, si contribu!ra.m de alguma fOrma 
para algum desenvolvimento material das zonas que atravessam, .ficaram até agora 
sem remuneração dlrecta pela mA. administração por parte do Governo. 

O arrendamento ·dessa.s estradas conseguiu não só sUJpprimir os d6ficits, mas 
até ilar uma certa retribuição aos oapitaes nellas emprega-dos ; essa ·retribuição, 
poliêm, nunca. se!'IA .proporcional ao capital empregado, pois que e!ll. quasi. -todas 
ellas houve grandes esbanjamentos nas construcções, 
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. i.Tuntem-ae a. Isto as despeza.s mll1ta.res com as guerras civis, o abuso da.s 
a.posentadorla.s, o systema de montepios e caixas economlcas, em que as quotas 
e os depoeitos são consumidos oomo _ ~endaa da. União, a.u,gmen-taJndo dia. a dia. 
os nossos compromimos, e ter-se-llo as causas oprlrrcipaes da situação ciue nos fez 
descer at.é §. triste necessidade do accordo .financeiro de 15 de ;Junho do anno 
passado. 

IMuitaa dessas causas veem .actuando desde o tempo da monarchla; não ê, 
opols, de ad;mi.NIJr 'l:Ue o elemento c01ll6titu·Lnte . .Cte.<;se accOroo tenha a.-p.paTooido desde 
aq.ueUe tenvpo. 

Cmn effeito, o que constitue a essencla do accordQ ê o pagamento de uma 
divida com os recursos de vutra ·divi.d'8. contmhlda. para esse fim. 

NILo é mysterio para ningouem atie antes de 18819 uma. parte mais oo menoo 
Importante de diversos emprestimos externos foi destinada !I.Q serviço dos juros 
vencidos de dividas j§. existentes. 

1Eete fa.'dto foi ~ accen•buando cad·a. vez mais, de sorte que os u.Jti.mos empl"eS-
timOs externos no a-eg4men l'epu'b!1ca;no foram qu:aJSi completa.menlbe absorvidos no 
pagamento Q.e juroo de dlvlid<as no exter.lor _ 

lA. unica. dillferença. entre esse facto e o que se dâ no a.ccordo de Hí de junho 
é aue neste o emorestlmo, para -paga.m€11lto dos juros da divida externa. e garan-
tia de estl'adas de feno durante tres annos, foi feito pelos mesmos nredores a. 
auem era. devido o l>",gamento desses juros, ao passo aue em outras éopocas os 
novos emprestimoo ·foram tomados por pessoas diversas. 

O facto financeiro esoonclal nesta questão é o .pa.gamento de uma divida com 
os recursos obtidos por um novo emprestimo. Esse facto essencial ext~t·? t'ntre 
nós 'ha muitos a.nnos ; o facto accidenta.l é ser o emprestimo feito pelos mesmos 
credores dos juros vencidos; isso é o que se deu de- especial no accordo de 16 de 
junho. 

E' por isso, \Sr. Presidente, que ninguem poderá negar que o embryão desse 
accordo vem dos temoos do a.nUgo reg!men e Que a Repub!lca, longe de des-
truil•o em seus elementos essencla.es, o alimentou e desenvol·veu, determinando 
a explosão da. catastraphe financeira ·de que a;que!le a.ccordo ê a. . expressão. 

IDe todos os mal·es que e.caJb!Jjmos de apolllbar como oausadwes da •noosa crise 
oflniincelr·a. e economica., uns são como que males ·externos, locaes, dem raizes pro-
fundas no organismo social, que podem por iSBo ser extrahldas bruscamente, 
sem que da.hl pos~a resultar grandes Inconvenientes. 

·De!-!cits QrÇamentarios, novas emissões de papel-moeda, concessões onerosas 
para. o Theeouro, lndemn!zações provocadas por a.ctos precipitados do Governo. 
encargos onerosos e crescentes do actual systema -de aposentadoria, ·montepio e 
caixns economica.s - são males que opor sua natureza podem 5er extirq>a.dos 
rapidamente sem .pretluizo a.J;gum para a. vida nacional. 

Outros, pollé.m, penetraram fundo na. socieda.dil, constituindo vlcios internos, 
males diathesicos, que não podem ser combatidos senão por meios brandos, cu~a. 

acção lenta. não traia perturbações peores que o pro.prio mal que se procura 
combater. 

rr.a.es são ·1ltluEilll~ que 9e !ligam lês ellÚISSões de papel d:o cu'l'So forçado. 
iPela Influencia. extraordinaria e profunda. que e!la. exerce, quer directa, quer 

ind!<rectamen<te so'bre a. vida - da socled&de, a. oiroU'laçll.o mo:net.a.rla. imprlme um 
cunho especial na. orga.niz.acllo ' economlca das nações. 

E' por Isso ctue a estructura. economico. de uin pa!z se tórma sempre sob a 
Influencia. daaue!la circulação, e que todos os defeitos e todos os vicios desta se 
reflectem naquella., como em um espeLho , 

IDo:hi vem que os males crea;dos por uma. circulação vic!o.Q.a são males que 
residem na. estructura.' int ima da socledad.e e não podem por Isso ser removidos 
bruscamente sem pertul.'bações graves para a vida. social. 

lNeste ca·so estão a des..-a.lor!z·ag!J.o do ca.te e a desvalorização do papel-moeda. 
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tA diminuiçl!.o do valor da nossa exportaç_!l.o não depende, como vimos, de uma. 

redu.cção na massa dos productos, mas da dei>res.s!l.o do preco do mais importante 
desses productos - o café. . 

Não é, pois, uma crise devida á. accão de agentes naturaes, contrariando 
e destruindo o trabalho humano: sec.ca, Inundações, geadll.6 e outras causas seme-
~~. . 

E' antes uma crise d.evida é. In'á applicação dos capltaes e do trabalho, pro-
duzindo generos em excess-o no mercado actual. · · 

A ddéa de que a badxoa. do !pl"eço do ca'flé depende de uma. superabunda;nela 
desse genero, repelllda a princip!o até como antl-patrlotica, é 'hoje acceita mesmo 
por a'quelles que, so:flfre:ndo ·n:ra16 dlorectam.ente os e:llí"eirtos da crise, vêem os fa'Ctos 
atraVIés os seus interesses immedlatos 'e as suas paixões .-

iReconhecida como elemento essencial da crise economlca a ·falta de propor-
ção entre a produccão e o consumo do caM, a so1ucão do problema apresenta-se 
debaixo de dois pontos de vista dl-versos: augmento de consumo, diminuição de 
producção. 

A primeira seria a solução completa, a desejada por todos, a que concilia 
todos os Interesses nacionaes com todos os InteresSes lndivlduaes, a que traria 
a teldeida.de geral sem o Sll>CrWcio de n!-ngu,em. 

linfelizmente esta solução é lenta de mais para um problema. tão urgente 
e nlnguem teria o poder de prolongar o estado a.ctual de equ111brlo lnstavel da 
iavoura do callê 'â. esoera do aumnento de consumo. · · 

<E mesmo, dada a possi-bilidade desse facto, nenhuma vàntagem haveria na 
contl-nuacão por multo tem.w de uma sltuaçii<J que acarreta grandes males para 
o palz e principalmente para os propr!os lavradores do caté. 
. E' uma soluç!l.o, entretanto, que deveriA completar uma outra attenuando·Lhe 
os rlgores. · 

!Dois são os a,gentes capazes de desenvolver o consumo do caf-é: a divulga,cão 
das qualidades desse producto nos povos onde elle é pouco conhécLdo e a redu-
'cç!l.o das fortes . taxas . de entrada em: alguns palzes, taxas que . neutralizam o 
effelto -que o baixo preco no merca.do productor poderia exercer sob're o alarga-
mento do consumo naquelles paLzes. 

Não preciso dizer-vo8, Sr. iPresldente, que a primeira operacão só póde ser 
executada. com vantagens reaes pelo tra.bal'ho particular dos proprios Interessa-
dos, e que a .acção do Governo neste ponto só poderia pr,oduzlr desaistres para 
o 'Dhesouro, sem . resulta·do algum para o fim que se deseja· obter. _ 

A segunda operação, porém, está em ccmdicões diametralmente OPIJlostas; a 
acção particular _ nada · coll5egulrá. neste terreno onde tudo depende da acçii<J go-
vernaroental . 

. Uma comm.lssão da <Camara dos (l)eputaidos estuda neste momento o systeíD.a 
~e tarifas com taxas ma.xlmas e m1~lmas, unieo recurso que nos resta na solução 
da.quella questão. 

•E' de esperar que. o Congresso acceite a !déa fundamenta.! desse tra;babho 
e o !Governo com pri.Ldencla, ma.s com firmez-a, resoluc!l.o e tenacidade, .ha de pro-
curar obter a -facilidade de elrculaçã<J 'DO exterior para ·o nos.so Í!DPO·rtante pro-
dueto. 

iE agora, Sr. !Presidente, que sentimos os efteitos penosoa de dlt!lculdade 
d-e circulação do catlé em certos paizea e que nos 'esforçamos para remover essas 
diUimJ.ldades, é . bom, ê. justo até .. Que meditemos sobre ·os 6mbarac;9s que por noasa 
vez ta.mbem creamo.s na enfrada das· nossas .Alfandegaé aos productoà: e5tl'II<Ii· 
ge!ros com as nossas taxas protecciont.stas. ' . · 

- iE' bom·, 'é sab!o, mesmo, que no momento em que aoftremos as consequenc1118 
doa embaraços de circulação do nosso pro.ducto, aproveltemo.s a lição da expe-
rlenela, para não envere(iarmos ainda mais por essa .estrada tortuosa do protec-
ciondsmo, que, perbu~amdo a. olrculacllo dos produotos dos d-i-vilrsos povos, orêa 
!!Sempre situações, é.a vezes atlé de ordem politica, qué acabam por neutralizar 
todas as vantagens que pareciam produzidas por ag,uéne systéll).a, 



Si não ~emos contar com o a.ug mento do consumo slnã.o como solu~:í!.o au-
xiliar e complement&r em virtude da lentldí!.o ligada a essa medida, aO nos resta 
como solu~:.ão definitiva: a diminuição da- producção. 

Ha quem pense, S1·. -!Presidente, que b-astaria destruir os má.os effeitos do 
excesso de · producção para termos a soluçí!.o da crise. 

!Para esse fim, o <ffiverno receberia, a titulo de imposto, uma certa quantl-
daKie de callê de cada productor e o tota:l arrecadado seria destruido, diminuindo-se 
assim a quantidade a exportar. 

!Semelhante ldêa é absolutamente inacceitavel dea.nte dos factos e dos prln-
c~pfos ~onomlcos. 

IEm primeiro logar, este processo empregado todos os annos .daria não. a 
swucão. mas o adiamento da crise. 

· lDepois, a massa recebida pelo <ffiverno, mesmo no caso de ser constitulda 
por productós,~de igual qualidade, &erla, entvetanto, uma massa -hetero.genea.. q;uanto 
ao :valor debaixo do ponto de vJsta 111ooLanal. 

'.um certo peso de café fornecido por um lavrador, cultivando terras pobres, 
não representa o mesmo valor liquido que o mesmo peso produzido em terras 

. lerte!.s. 
O valor !Jq,uldo dlliPBnde de =a grande q,u.adllti.dade de elementoo : fertilidade 

de terras, conveniencia de <:limas, f retes, competencla do agrlcult->r, salarios, con-
dições do capital <:om que oada lavrador trabal-ha. e uma serie de outras circuzir. 
stan<:las varia v eis. 

De sorte que na· massa total a quantidade fornecida por cada contrib-uin te 
teria um valor liquido difõferente do de todos os outros. 

Dar-se-hia., pois, o facto de destruicão de genero que representa valor liqui-
do grande, deiXando ·no mer.cado genero que representa valor Uquido inferior, o 
que seria wna reducção da riq:ueze. .nacional e uma· ag:greilsã.o de ordem eco-
nom1ca ao paiz. 1 

Alnda mai.s, á. custa da destruição de g.eneros .produzidos por homens intelU-
gentes em terras t.er.tels, em climas · a dequados; em condi.ções economi.cas tavo-
ra.veis, iriamoo ·beneficiar os inéompetentes, cultiv-a.nldo terra'!l inferiores, em 
climas improprios, os que, devido á. lmprudencia ou i.ncapacidade, se coblocariiJill 
t>lll moas cona•lcões eco-n()IIIli-ca.s. . 

Seria como s·l, tPara r esolv er -u·m-a crise commercial íPtodJuzida. por um excesso 
de negociaa-~tes em ll'e1açã.o A quantidade •POSsivel de nego.cio-s, o 1Governo decre.. 
tasse que cada um !deveria reduzir a.s suis transaC\tÕes .para que os negocios e 
os lucros podessem bene!iciar a todos •. 

Seria a. protecção aos i'llferl.ores á. custa dos s\llperiores, seria. o socialismo 
a.pplioado á. solução de .um ·problema .eco.n.omico. 

Seria uma anedida utill a. alguns lavradores, ma.s profundamente prejudicial é. 
llllvoura., que entraria. e;n degenerescene!.a, como toda a or.gani.sa.ção em que se ne-ga. 
aos seres s\llperiores :as vantagen-s l.nherentes á sua. su-perioridade. 

··Serra · um beJlo acto de generosJdaJde em. relação a alguns, mas -de certo seria. 
um attentado oontr11. a justlca e um grande erro econO'lllico. 

Outros, Sr. Presi11ente, pensam que os má.os e!-feltos do BX'Ce.s.so de producção 
poderiam ser 111eutrallsaJdos si o G.averno chamasse a '51 o co=erc!.o do cat>é, 
para, regularisando a venda, evitar o excesso da. offerta. 

iEsses não reflectem que, mesmo que o <ffiverno tivesse capacidade para exer-
cer funccõee com.merciaes, elle não poderia ll'egularisar a venda: do cat>é sení!.o á. 
custa kl.e gra.ndes despesas COIII' a. manutenção de um Btluck, que augmenta todos 
os annos, de sorte que essas .despezas a·bsorveria m os lucros proven ientes da valo-
tiZa.çã.o do '17l'oducto. 

IE, como ~s des-pezas ser.i-am ll1elll1ls-adas com recUll'\SOO provell'ientes d~ im-
postos fornecidos , <por todo o . · paiz e -prinCi•palmen-te ;pelas clas~~M fP'l'Od·u-
.ctoraa, ní!.o · é diff1c1J. ver-se que a obra. do Governo •nio PO_deria ser maill 
eBte:fiF, da !,lido .~ uma d~ mios o que tira cooru a outra.. 
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Aagoos apreS'entam ·ai!l<da como idléa. salva1iora. a <le xa.rgos empreatimos aos 

!llgT[<cu:JJtores; e, esquecendCNJe da experienela do passado, sustentam que quantia• 
não avulta!das ~plicadas Aquelle fim re&Olveriam todas as dlffieWd·&ldes. 

:Não reflectem os defensor-es dessa medida que, mesmo na hy.pothese de 
poder o -Governo dispor dos recu.r&Os neees>sa.rios a>a.ra a.queLle f1m, os largos em· 
prestl-mos, na situaçã{) a.ctuall, se tr8/dulbH'.!am em ibenefl.clo tallvez, pa:ra a!lguns 
aavradores, anas com certeza em grandes desastres .para o The.souro, para ·a agri· 
cultura e para o palz' 

Não 'havendo falta de produoçAo, :devido ê. fallita de caJpitaes, e sendo a crise 
oriu.nda de u.ma org.aniza.çã{) viciosa da lavoura, os emprestlmos só serViriam 
para. llillmentar, desenvolver e ,ampliar aq.uena ol'ganizaçilo Viciaosa, .p·rolongando 
por mais tempo a crise que se procura combater. . 

Todos eSote& .a.J.vitres que acabAmos de e,naiyaar sã{) impotentes 11ara debellaT 
o mal, .pols todos elles, deixa:ndo inta>Cta a caU$11 procuram \destruir artifi'cia:l· 
mente os effeltos. · 

O mal está. na supera.bunda.ncia em rela.çA.o ao consumo, o remedio ~ IPOde 
estar na rediWQ~ da producçã.o tio caf~. 

iEsta opera.çã{) extTemamente complexa e compllcad·a nunca. poderia ser rêall· 
zada pelo Governo, e!la serA o0 resultado da lwta, da concurren.cla e'lltre os diversos 
lavra-dores, produzindo por anelo de _liquidações .a seloecção na:tura:l, manifesta~a 
pelo de.sappareelmento doo inferiores e pela J>ermanencta doe superiores. 

A cultura ficarA então concentrada nas zonas e nos c'Limas maJis atlequados 
e nas anã.os dos !a;Vradores anais babeis e de maiores recu~SG8. 

O resul1tado dessa. concentracilo sera. uma reducçã.o na quantidade do pro· 
duoto, QJUe ficaTê. adaptada ao oonsumo ·e valorlzada . 

.As terras abandonadas pela cultura do cajjê, os cnpitaes e actlvidad.es nellas 
empregados serA.o a·proveitados em outras cu.J,turas . 

•E assim a riqueza na.cional se desenvolverA, ;n!l.o só pela. V!lllorlzaçã.o do ca!é, 
ooano ainda pela producção daa novas cultouras. 

· E' este um trabalho q.ue ~â está em a.ct!V'id&lde, tra:bal.ho que n!l.o !precisa 
outro direetor sin!l.o o 'ionteresse i.llilividual, tta~ba.llho .reaJizeodo por mi•Lba.Tes de 
indiViduo.&, a.gindo de e..ocO;rdo com f;Ua.s conven1enclas pessoae.s, sean coaCQão 
algu.m.a. governamental, e obedeeer.do apenas âs leis economicas naturaes, contra 
as Q:Uaes •Il'inguem pó de nem deve 1nsurgi'l'-se. 

Si a iVil.lori..zação do ca.té, que Uun.to j.nf.luoe na. 'Or.ise oeconomiea, ê, como aca-
bamos ·de vêr, ;uma. operaçll.o complexa, a valorJ,zaçA.o do !PB)pe!-moeda, que tMJoue, 
não só naqueHa como ti!ombem na flnrunceira, n!l.o ê menos oomp:Lexa, como ê faocil 
observar. 

O ha'bi<to de !Ver o :papel ctroude.tr como •moelda. empresta-lhe 111m .vil:!ã{) <tã-o reaft 
paTa muitos, que temos visto entre nós ·bomens eminentes opor dÍVersos tlotulos 
lamentar a deBtruição> da fortuna ·JPublioa ao recebereiDI a ·notidw ·da inclner&Qio 
do .papel de curso forçado. 

Para esses o .papel-moeda :nunca J>Óde ser de mais, e a. anaioOr ou menor quan· 
tldade não 1'll'lllue sobre o V'allor da cirou1a.ção ou sobre o cMn:bio, 

Pooeriaanos a.ssl.m1 91. seme:I!ha:nte OIPiniA.o extravagante fosse verdllideira, emit· 
tir lê. vontade malS papel-moeda, que, continuando oom o mesmo valor que tem 
aetual.mente, .!IJOS fornecerá. os .t}lelos ·neeessarios para satisfazer tddos os nosso• 
COill!Promissos. 

A 80<1 uç§.o das ;nossas crises estaria, 'POis, ,na. m•aclhina. de impressão, cujo• 
bilhetes poderiam ser trocadoe sempre com o mesmo valor pela riqueza· e pro· 
duetos dos outros 111al:Des. 

E' :neste assumpto a. suprema fantasia. 
Outros, diante das conclusões rl:diculas 'desse modo de encarar esta queatlo, 

proouram a.pproximaT-tie,..m'D.ie da verda,de sustenta·ndo que ha. -um Umite além 
,4o qua.l a:a.o convém ew,lttir; ·e&se .Um! te oê !l:udo jj,rbltr&riwmente •por w]l&'u·u, 
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outros, 'POO'W, a-ooenam e. extensão da popu.J.a.çl!.o e ~ ltrl\.n&a~s como seu 
regUlador. 

Têm-se febto ·lllelml'O tabel:las multo curiosas em que se compara nos ~tversos 
povos a quota de moeda por oada habitante, co.m o 'fim de demonstrar que o 
pa-pel-moeda não é exactamente ex-ceeslvo entre nOS. 

Esquecem-se, II)Orêm, de que essa coill'para.çã.o llll!.o temi senttio slquer, sendo 
feita entre pavoa que têm clrcula.çll.o metallic;a e os que se servem de papel de 
curso força,do. 

O IP&-Pel-moeda é um ·titulo de credito e, como tal, o seu valor depende da 
riqueza e da !honestidade de quean o emttte. 

O nuan•ero de habitantes de um :palz não tem rela.çll.o ~irecta, nem com a sua 
rlque:z;a, nem com a sua ho<nes.Udade, e não .pôde, :por isso, determinar a CBIPftCl-
dade emissora em relaçã.o- .ao papel-moeda. -

O ·numero de transa-cções estA lllO mesmo caso, porque o creldi.to não cre.sce 
com o mumero d'IIIS tra-nsacções; ao oontrar'io, estas é que têm de subordinar-se ao 
credito. 

E' por isso que dizer-se que um: paiz mwtltfll.ca.ndo as suas transacçlles 
atigmentara. sua capacidade para emittlr pa'Pel-moeda, lê dizer que ·um individuo 
que augqnenta SUJas transacções augmenta. o seu crecllto e sua capacidade de 
descontar letras IWS ba.IlilOs. 

· IA experiencla já. d:emonstrou entre .nós .a verdaJde <lo que acabamos de dl:z;er. 
Para justifi>car a :necessldwde das grandes emissões invocou-se o desenvolvt-

mento extraordlnario que tinham tido as nossas transacçõeB, tJQ. pela llberta.çã.o 
dos escravos, já. :peUa ·entrruda dos lmmtgra;ntes. 

O resultado .n·i'Lo ee fez esperar ; no fim de a:lg'Um .tem:po o :paJPel começou a 
soffrer a depreciação, e essa foi tã.o lcmge que hoje o valor circulante, que a.ll-
menta as tll'a-nsacçõe.s que exigiram a1> gra.IIIdes emMI.sões, é ®1181 lgua~ ao dos 
últimos tempos da mon.ar<lhla. 

Tivemos o ;poder de imprimir ibld'h.etes multiplicando-os Ide a.ccôrdo com o 
crescimento das nossas tran.sa.ogões, ana.s não podemos .nem fPOdiamos ter a fa-
c~ade <!e dar-lhes va.loo- propOrc'ional a essas tra.nsa.cções, e s6 conseguimos obter 
a. diluição do va-lor primitivo, mal que s6 corr~emos se,gulndo a polltiea. I.D-
versa., subordinando 1) .nu.mero das nossas :transacções ao ~osso valor circulante 
e á. nossa capacidade emissora reg.u!a~a pela fortuna e credito IPUbllcos. 

Dutros ainda d-a mesma escolla su1!tenta:m que a qua-ntidade de IPlllPel-mooda 
em nad.a influe na sua depreciaçã.o, e que s6 a balwnça, commerciall é a reguladora 
do cambio. _ 

.Antes de tudo convém observar que temo.s tido cambio alto com ballança 
commercl811 ~esfavoravel, mesmo oom ba;la:nça economlca desfavoravel; e de-
poiS, st a qua-ntlda.de de pa-pel não lnJ.Iluls.se sobre a taxa cambial, 'Poder-se-hla. 
emittlr o sufficlente :para, em falta de· cambla-es, comprar ouro e equ111brar a. 
balança oommerclal, de 110rte que por meio de novas emissões poderiamos elevar 
o cambio a.nnulla-ndo os mé.os effeltos da balança desequ!Ubrada, conclusã.o tão 
extravaga-nte que el~a constitue uma demonstraçã.o !Por absurdo da. falsidade 
do principio que anM.ysamos. 

!Esta questão de balança commercial tem s.ido encarada entre nôs debaixo 
de pon·to de vista 'falro. 

Uma balança desfavoravel 'llem sempre lê si·S'Da.I de decadencla eoonomlca em! 
palz em que e!la se ma-nifesta. 

Um ex.cesso de lmportaçãlo representa multas vezes, 111ã.o objecto de con-
sumo, mas agentes de !Producção, que no fim' de ·algum tempo póde dar resullltado 
C34Jaz de cobrir a dltferenca. ·manifesta.da. nll' bala.nça commerclal no momento 
da importação e a,presenbr a:Lnda um eal<'lo. 

IE' 'POr isso que .se deve considerar prospero o palz que, tendo todos os annot 
balança commerclal deSfaVO!'&~l, a:presente., entretanto, augmen.to constante 
em BUa producção a.nnual, o que quer dizer q.ue oontrll'he tGdos os annos !llovos 
compromisi!Oil, mas que esses eoanpfOiiD_issoa sl.o ellllPregados no augmento de sua. 
;prod·~ e - de sue, rtquemoa. - -.-' 
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E' o que .se nota em todos os paizes IIIOVOS 1m11 es'iarto de progresso eco-

nomico. . 
·Ainda mais, o equ!librio da balança commerda.J. mrprime n·penas a relação 

~tre a exportação e a impo.rtaç1!.o, d.e sorte que dous opaiu.S . podem ter a ba-
lança .commercial equil!brada, tendo um tdEi!les li!ntportação e exportação muito 
pequenas e o outro os mesmos elementos muito grandes. 

Evi:dentemente. o segundo desses paizes é multo mais rico e sua .potencia 
emissora de papel"DJ.oeda 'llão IPóde deixar ·de ser mu!Jto maior, de fórma que, 
si ambos tiverem a mesma quantidade de_ papehmoeda em. ciroulação, o papel 
do seg;undo terâ, sem duvida, maior valor, isto ê: o cambio estará. ne1!e em 
melhor situação, apezar da i,gualdade das condiçÕes da balança oommerciaJI. 

Procuremos, pois, Sr. Presidente, em outros elementos as causas da ·des-
valorização da nossa moeda e da depresJ;~ão da taxa. cambial. 

>Em_ paiz em~obrec!do ·como o l!losso, com . o ··credito quasi extincto, quer no 
exterior, quer no interior, a ~otenJCia emissora não ~ó.de ·ter outra lbase, outra 
garantia, a não ser a riqueza por nós produzida e exportada, riquez·a destruida 
pelo consumo, m'as renovada todos os annos. 

Calcu·:lou-se o a:Q.llo passado o valor da nossa exportação em .24,5. mtthões 
esteruinos:; si admittil11Ilos que elle :não decresce este ~~;nno, podemOs dizer que 
a mossa !POtencla emissora é ·de ;217. 0·00 :·00·0$ ao par, correspondente aos 24,5 
milhões esterl!nos. 

. Para que os 73-5. 00·0 :0010>$, que ron.stittuem tnossa circulação em pap&l pos-
sam representar os 217.000 ;OtOO$, ouro, ou os· 24,5 milhões eflterlinos, é necessário 
que o valor do ·mil reis seja mais ou menos 8 penc·e, numero que exprime a 
nossa taxa -cambial, . na hypothese de que o valor ,da exportaç!Lo não desça de 
24,6 milhões· esterlinos. · 

Si estudarmos as condições do mercado, chegaremos a resultados semelhantes, 
como é facl.l verificar. 

· Si o· im:portaxior ,precisa de ouro para pagamentos mo exterior, o ex·Portador 
prec1sa de papel [para pagamentos aos .produ.ctores do Brazlll. · 

Si o .p·wpel !Pl'Ócura tcomprar o ouro, es.te ·por \SUa vez ··procura .comprar o 
'[papel. 

Aos 24,5 milhões esterlinos offerecidos pelos exportadores ou seus inter-
med!arJos, apresentam"Se os 73t5. 0·00 :0·00$, valor dQ. mo~a circulação em papel-
moeda. · · 

· ·Ora, o preÇO do ouro e do !Papel, como o de todos os obdectos, ê regulado 
pela lei da offerta e -procura, ê uma relação entre estes dous termos, rEilação que. 
reduzida ' {L sua fórma mais sim;ples, ex.prlme-se por um :quociente. 

Nestas {)O'lldições, o preço (l.o •nosso IPapel-moeda deve ser ~apresentado pelo 
quooiellite de 24,& miLhões •esterlinos · divididos por 735, 0{)0 ;00·0$00·0, ·isto é, 

i 24.500. 00·0 5. 88t0. ()lO O. 000 
.g pence. 

l3-5.ooo :o.oo-$ 7U.oo.o,:o.o·()$ 
Si :o valor da nossa exportaç!Lo se mantiver jgual ao do anno >Passado, a ta:x.a. 

de 8 &erA., pois, o eixo das pe~uenas oscillações cambiaes na bolsa, oscillaç!!oes 
que se far!Lo com limitada; ampl!tud·e ou para alta, como em :Julho, ou para e. 
baixa, oomo no momento actual. 

· S6 um augm<ento do valor da exportQ.çãio ou uma nova redu-cç!Lo do pa.pel 
poder!!. alterar esse eixo do movimento cambiSJl, salvo possiveis migrações de 
euro. 

Como vêdes, Sr. P~dente, o pl"Qbllema d'llo 'V'81lorlza~llo do nosso melo o!a--
cuJamte ~ferooe, oomo o da valoriZ~aÇilo do Cll.lflê, d.was soluções : o augmen,to do 
valor da exportação e a reducção da quantidade do .papel..moeda, pois que tanto 
se !Pôde · elevar o quociente augm•entand·o .o dividendo, como diminuindo 0 dl-
vLwr. 

A primeira soluç!Lo pelo augmento do valor da ex.portaç!Lo, a que maie eori-
virla aos inter.es&es do paiz, p()'I"Que tJ"aJria a valorização da circu.laçllo sem di-
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mi-nuir-lhe a extensão, é .extrem.a.mente lenta para um probllema tão urgente, 
mas póde e deve servir de · auxiliar e complem-entar ã. solugão pela r~ucçã.o do 
(Papel por mei·o do res,gate. 

O resgate, como exeaução de. nosso programlJilla, foi iniciado em prlneiplo 
deste anno e a ·q-uantia retirada da circulação e incinerada·, j<S. em virtude do 
accOrdo de 16 de junho, jã. em virtude do decreto n. 2 .. 41.2, de 28 de dezembro 
de 18.96, até a presente data, excede a 50.. o·oo. :000$000.. 

O effeito dessa medida revela-se, com• ·bastante clareza, no quadro sobre & 
circulação do ·papel-moeda qu.e figura na principio desta minha exposição. 

!Por elle s·e <vê que, assi•m como a e.Inissão não dessvaloniza immetll.a.tamen~e 
a .circul-ação, o res•gate, por sua vez, não tem dfeito instantaneo sobre a valori-
zação. 

IDo mesmo modo, porem, que algum .tempO depois da. emissão o . eflfeito de-
primente sobre o valor do papel se manüesta, assim tambem no fim de algum 
tempO o effeito do resgate se torna evidente. 

Assrm, em fevereiro e março d-este anno, apezar da aeção do resgate, o 
cambio -manteve-se baixo e o valor -da circulação oontinuou em ~2 milh-ões ester-
linos -ou 197 .'000 :000$, ouro, valDr. dos ultimos tempos da mDnarchia. 

Jllm abrhl, -po!'êm, o effeito do resgate começou a ma·nif€Star-se de mod-o 
visível, passando à média <:ambiaJ~ de 6 7j8 a 7 5j16 - 7 7/8 - 7 31jl32 -
8 5/3•2 - 8 1/16, subi.ndo o valor da circulação até quasi 2•5 -milhões esterlinos 
ou 222. 0\J.O :000$, ouro, lb.avendo, pois, um accrescimo de cerca de .25·. -o o o :000$, 
ouro. 

Pouco antes do accôrdo de 1•5 de junho o cambio estava a -5 1iJ"8; houve, 
pois, uma -alta de mais de doÚ.s l!lence. Tem-se asseverado que essé effeito não 
deve ser B~ttribuido ao resgate, allegando-se que, logo -depois daq,uelle a.ooOrdo, 
·a taxa cambillil se elevou ·ainda mais, quando o resgate nem siquer havia sido 
ktíciado. · 

, Estudemos a questão ·debaixo deste ponto de vista. 
Tres foram a,s causas q.ue logo depOis do accôrdo financeiro determinaram 

a a.lta do cambio: 
A primeira - a crença em' uma grande -differença da situação no meri::ado 

de cambio como comprador; 
· A segunda - a especurlação -para a alta que ·sempre 'se IIIIB~Difesta :depe1f!1 de 

<lperações como aquella; 
A t_ereeira - a i-ntervenção extra-oeommercial ·no mercado -de cambio, au-

gmen.tando artificialmente a offerta. 
A prlgn:eira ca.usa desa.ppareceu, entrando hoje o Glovemo no mercac}o 

como comprador de dous milhões esterlinos, situação :igual lã. que tinha. no ul-
timo anno que precedeu a.o accôrdo, isto ,(!, de junho de 189'1 -a j.unho de lUS, 
u>ois que, em virtude dos recursos fornecidos .pela venda de debentures da iLeo. 
:POl!dina, de titula-s da Oeste •de Mina:s, dos cruzadores Armaz()rnia8 e .d.ltM-
rante .Abreu, da quota imicial do arrendamento da Estra.da -de IF'erro de !PDrto 
Alegre a Uruguayana, e do emprestimo de dous milhões no exterior, a compra 
de cambiaes •DOr conta do Governo não atting!u ID-e9Se anno a dous milhÕEs .es-
terlinos. 

A segunda causa -cessou de todo e ning:uem contesta que o m-ovlamto 
eepeculador na bolsa é francamente de baixa. 

A terceira, finrulmente, d·esappareceu por sua vez, pois que é facto CO'IIhecido 
de todos que nenhuma influencia extra-commercial se faz sentir actua·lmente no 
mercado de ca-mbiD e que o Governo actual ID.unca i·nterveiu para produalr artl-
ficialm'ente a alta, 

Cessadas, 'POÍ.S, as causas que determinaram a elevação da taxa cambial, logo 
após o aooôrdo financeiro, o mercado teria -reassumido a sua ·sLtuação anterior 
ã.-q:ueUe accõrdo o cambio te.r-ia :vo~tado li. taxa de ó %, si as med.idas p081:as em 
11ratica pelos poderes publ-icos nãil tivessem •produZiido eflfeitos b~neficoe posiUvos. 

!Dentre ess·as medidas destacaêse, como a mais importante, o resgate de mais 
de 5& .• o.oG:O&O$OOO. 
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Tem-se pr-ocurado negar -a acçlW do <resgate, allegando que, dewols de haver 
ultrap~ado a taxa de 81 o -cambio deS'Ceu de novo, apezar de se ter· continuado· 
a incineração do papel. 
" ~~ · exclamações de triump;ho dos a:dversarioa do -resgate . deante deste facto 

são Blpenas gritos de ignorancia em assumpto t!i.o simples e tão claro. 
IS!. reflectissem um momento que a taxa cambial nas nossas condições actuaee-

é 'O ouociente de uma divisão em Que o dividendo é o valor da ex·portação e o 
-dtv!t;or a quantidade de papel em cir-culação, vel."iam sem grande esforço que a 
influencia da diminuição ·do papel sobre o cambio ·pôde ser neutraliBada pela-
.diminuiç!i.o do valor da exportac!i.o, sem que se possa· negar aque!la in.fluencia, 
pois · ninguem ·~om que um quociente pOde diminuir, apezar da diminuição d·o-
divi.sor, si ao mesmo tempo se !a.z uma diminuição no dividendo; ninguem contes-
tando, entretanto, a influencia que a diminui!:ão do divisor exerce sobre o au-
gmento ·do quociente. 

IE' esta, ISr . . Presidente, a nossa posição nesta questão: a descida continua 
do preço do café vai reduzindo o · valor da nossa eXJportação e a taxa cambial 
de·· 8 que calculamos •p;ara um valor de exportação de 24,5 milhões esterlinos e • 
uma c!rculaç!i.o de 735. O·OO•: <HliO$, pOde descer como estA. acontecendo e desceri!i. 
ainda muito maia si não tivessemos por meio do resgate, attenuado os effeit<J6 
ile. dim>inuição do dividendo - valor da eJqpOrtação, opel.a - di-minuição do divisor-
- quantidade de papel-moeda. 

. ISi · attendermos a que a especulação pOde auxiliar e ampliar os effeitos d& 
baixa que acabl\mos de apontar, ninguem PQdei1A. negar que os factos estão de 
pe!Ífeito accôl."do com a doutrina que temos sustentado. 

· o· ef·feito da reducção da massa de .papel sobre a elevaç.ão· da taxa. cambial 
e ·consequente valori·zação da nossa cir-culação monetaria., ié, pois, um .facto ineon-
t.!'stave!. · 

ES6e effelto, ~IW!lo a prinelplo, em virtude da exãguidade da quantia retl· 
rada ,da circulação, ir-se-dia accentuando com o augmento do res·gate e estou 
oonvenci.do d~ que rom o mesmo v-alor de 24,5 milhões esterlinos para nossa ex-
portação e indepe'lldentemente de qualquer entrada de ouro do exterior, não havendo 
eá.usas deprimentes de ordem :politica, o cambio a:ul>iroá a 9, 10·, 12 e lolí, quando 
tivermos reduzido a. cir-culação a ·660, ' 5180, 4901 e 3·90..000 :000$000<. 

Perisa.ndo assim, eu ·desejo partilhar das responsabilidades Uga.das a.o resgate 
com os que realizaram o accôrdo de 15 de junho e o Congresso que escolhera 
entre <ia dois alvitres propostos naquelle accôrdo. o da destruição do. papel-moeda. 

.lã déstes, Sr. Presidente, uma manifeataçlW clara do vosso pensamento neste 
assum:pto, quando pedietes .é· oonseguistes do. CoilÚesso a ereação dos fundos. 
dE: resgate e garantia do papel-moeda com o fim de alargar e ampliar os 'resul-
tados . ~btÚios . por aqu~lle accõrdo em relação á valorlza,ção do nosso melo . cir-
culante. , 

· O enthusia.smo que tenho pelo resgate do papel-moeda nlW me céga, porém, 
a <t>Onto de não ver os peri.g<o;; <Úle elle pOde .trazer, si n!i.o d'ôr executado com 
grande· prudencla e extraordinario critel'lio. 

O perigo e.stá em que a reducçã.o do papel traz como consequencia uma re-
4ucção na ·amplltude .da circulação, na extens!i.o do a.pparelho clrculatorlo, que 
ae manifesta por grande diminuição de· negocios. 

U'!l.hi uma moddftcação :profunda na · estru'()tura da sociedade, considerada. 
debaixó do ponto de vista industrial, oommercial e até governamental. 

· iDepo!s de muitos ann:os de grande circulação de papel de curso forçado, 
todas as relações sociaes de ordem economica, todos os contractos, todos oo üe" 

gocios se adaptam a esta situação Mpecial, a que tudo se· subol."d.ina., os preÇos. 
dos ob]eCÍo&, os salario.s e a.s ·rendas. 

!Nestas oeon·dições um r.es:gate brusco, trazendo como consequencia uma valo-
rizaÇão rapida. do melo circulante, traria .grandes . prejuízos IL certas classes 
110'C!aes e especialmente aos :productores nlllcionaes, que teriam um preço para a. 
produeção e outro para a venda dos productos. 
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Si todos os elementos economicos tivessem a mesma rapidez em seus movi-
mentos, a valorização .brusca da moeda não traria grandes Inconvenientes ; . isto, 
poriém, não se eM. com os preços dos objectos e com os S'alarios, que têm sempre 
seus movim~mtos extremamente lentos e nunca poderiam acompan.har os movi-
mentos relativamente rapidos da valorização do meio circulante. 

Rompe-se por esta fôrma a relação entre os lucros do productor e o custo 
da 'Producção, sacri·ficando assim os mruis sagrados interesses da nação. 

De outro lado, como o resgate reduz a circulação em sua extensão e ampli-
tude, elle promove a suppressão por meio de liquidações d·e um certo numero de 
transa.cções e de negocios em benefido das tra.nsacções e negocios que conti-
nuam a subsistir. 

IDe sorte que, si o resgate se faz bruscamente, as Hquidações precipitam-se 
desordenadamente, dando logar a crises commerciaes, que podem se tornar graves. 

!Si · ha., pois, individuos que podem auferir lucros immediatos, outros sertam 
lwnçados â. ruina pela subida brusca do camb;o e reducção na extensão da clr-
eulação. 

E' necesSa.rio, poiB, nem deixar"Se arrastar pelas impaclencias dos primeiros, 
nem estacar deante das exi.gencias dos outros. 

IE' necessario resgatar, valorizar o prupel, excitando lentamente as l!quida-
ções de negocios i·nferiores opara concentrar os valores n~ negocios superiores, 
modificando pouco a pouco a nossa estructura economica. 

iE' necessario, 'lJOrém, que a acção seja lenta C graduada, de modo que, nO 
movdmento geral para constituir uma nova ordem de cousa.s, uma nova estru-
ctura economica, os elementos mais morosos possam alcançar os mais rapidos. 

E' nécessario mesmo algumas vezes suspender temporariamente a acção doo 
roogate .para que os elementos mais retardatarios, como o preÇO e os salarios, nl!.e> 
fiqueni tão desloca·dos que possam perturbar ·profundamente as relações eco• 
nomicas. 

·E' uma o:peraçãÓ em cuda reallzação a paciencia, o tacto, o crUerio e a pru-
denoia devem andar ao lrudo ·da coragem, da tenrucida-de e da perseverança. 

Estudando os e:llfeitos da superabundancia excessiva de um genero no mer-
. cado, tirve occasião de .VOS> mostraa- que a especulação, em ·sua essencia, não é 

uma entidade nova que se apresC'Ilta no mercado. 
IElla é o proprio oomm.er.cio, que toma a fôrma prurasita.l'ia, ada'!ltando-se ao 

meio especial em que se desenvolve~ . 
;Emquanto; pois, não se modioficar esse· meio, só se podellá. restringir e sup-

primir a especulação, rest:çinglndo e supprimindo o proprio commercio-
.. <A especulação entre nós no mercado do caJlê e do cambio tem ·seus elemen-

tos de vida na superabundancia do cafê e do papel-moeda; supprimam-se esses 
elementos e a especulação desapparecerâ. Antes disso não cr~o na efficada de 
·nenhum outro meio. 

IA regulamentação do cominercio de ca,;.bio nada tem produzido· de positivo, 
a esiJ)eeulrução 'é um .Protheu; a cada novo · regulamento elle responde tonian'Cl.o 
fôrmas novas, e, quando se suppõe que vai extinguir-se, surge oheio de vida, 
d€11Ilo0natrrundo que os regwl.a.men,tos mada podem contra sua essenc!a; .q,ue é o p:rooprio 
coon•meroio, nem contl'a a sua modallJdade, que é a eX!pressão d·e 'Wil· ro;,i.Cio economico. 

Podemos e devemos legislar para auferir desse· commerclo, altamente lucra-
tivo, rend·aa ·pam o Thesouro; podemos e devemos retirar as ~·nstituições que se 
entregam a esse commercio tão nocivo dM situações especiaes em que alguma!! 
del1as se acham collocadas, obrigando:as a entrar no regrmen que lhes é pro;prio. 

!Mas nada d.e real, de .positivo e de duradouro conS'eguiremos ·contra a espe-
culrução, sinão quando tivermos adaptado a ;producção do café ao seu consumo 
e a extensão da circula.ção ao seu valor real,' salvo si novos capita.e:>, attrahldos 
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por grandes lucros, entrarem em 1ucta ·com os que :hoje alimentam a especulação, 
e que dessa lucta,. dessa concurrencla travada dentro da propda esp~culação, 

resultem beneficios 11ara o Brazll. 

Emquanto se operam todos esses phenomenos, que se traduzirão por uma remo-
delação o>conomlca do palz, debaixo do ponto de v:ista. a.grlcola, industrial e com-
merda!, remodelação que só ·Póde t-er logat de um modo lento e gradual, é nec€6-
sario que o Governo organize os meios necessarlos para fazer face a todos os 
seus encar·gos durà·nte o periodo de dlr.ficuldades que está atravessando o paiz, 
na. phase mais aguda daS' liquidações indi.spensaveis e absolutamente necessarias 
âquella remodelaÇão. . 

'Tres são as . d1ff.iouida-des mais 6értas que noe..."lle periodo soe <1t'fer€>00IIl â nossa 
vida financeira. · 

A primeira é constituida pela dinúnuição da.lil rendas aduan-eiras, em virtude 
de reducçã.o da importação, consequente ao empobrecimento do paiz; a segunda 
prov-en iente da diminuição das rendas aduaneiras, consequente âs taxas ultra-
pr.oteccio·r.istas das tarifas nas alfandegas; a terceira· a S'ensibllidade cxaggerada 
do mercado onde o Governo. vai buscar o ouro para satisJ'ação dos seus encargos · 
00~~ ' 

-.A reducção das nossas rendas aduaneiras, consequente ao empobrecimento do 
pa'iz, só a podemos combater com a red·ucção correspon~nte das despoezas em 
todos os ramos da administração •pub'ltc.a.. 

lr>urante o periodo de empobrecimento, a economia a mais severa se impõe 
oomo uma necessidade e como um dever, pois seria um erro e até ·um crime a 
ostentação de uma adminlstra~:ão luxuosa no meio da ·Pobreza na.eional. 

Essas economias têm sido e continuarão a ser feitas .pela a.cção combinada 
e patriotica. ~o •Congresso e -do !Poder ·Executivo. 

IA redu.cção nas ta-nfas das aJ.faJnod:egas da.e ·ultra-prmeccionkstns au.gm.enta-
r!a, sem duvida, a entrada dos productos estrangeiros no ·nosso mercado, fazendo 
crescer por esta fôrma as rendas aduaneiras. 

Mas nem ê oossivel, nem mesmo conve:niente, sobretudo em uma êpocha d·e 
grandes abalos, .provocar uma transformação brusca no nosso v.i.cioso systema 
industrial, suSpendendo instantaneamente ·protec~:ões ofticiaes, á sombra' das 
quaes se organizaram e vivem muitas ionodustrias artlficiaes entr.e nós. 

Emquanto, .pois, se opera lenta e gradualmente · a metamorphooe 1ndustrial 
entre nós, não temos outro reclll'l!() sinão pedir a essas meosmas industrl:as a 
compensa~:ã<> dos prejuizos que ellas causam ás rendas da Unillo. 

D'ahi vem o desenvolvimento extraordinario, que estão dando Congresso e 
Governo aos impostas de consumo, $A. augmentando al'gllmas das taxas existen-tes; jlâ. estendendo a seção tri·butarla a grande numero de t~ro'ductos. iEsse acto 
governamental, que va.i sem duvida augmentar os nossos re.:ursos•,. despertou, 
c0111o era .natural, reeistencia.s proprlas de toda :~daptação a uma , 1}0V·a ordem 
de OOUSfiS. ' 

tE' de justiça, por<ém, declarar que o ·bom senso e o sentimento de rectidão 
da maior pa.rte dos iJl!dustr·iae.s e commere.ian.tes !bastaram para veDCer as diffi-
culdades creadas i}Or alguns espíritos exaltados. 

·Esta nova peça do nosso cystema tributaria representa o apparelho de adap-
taçã~ do nosso organismo financeiro a ' .um mei() econiJIIlico Que não pó'de ser 
alterado instantaneamente sem graiJ!des inconvenientes. 

O imposto em ouro de uma parte da s nossas rendas aduaneiras representa 
outro apparei'ho de adapta~:ão 1\ sensibilidade doentia do nosso mercado de cambio. 

O accôrdo de Hi ·d e jun·h.o não retirou completamente o Governo daqueHe 
mercadO, .J)()JS QUe OS recurSOS ind·iSpensaveis para satisfazer as 'des.pezas ordi-
narlaB 'em our<i, não co.ntGIDIPladas naquelle !IIC>CÔI1d<l, -e o -paoga.Inento do .resto do 



emprestim.:> externo de 1·8197, montam quasi a dous milhões esterllnos no corrente 
exercido. 

Mesmo na hypot-hese da ausem:ia complete. de pa-gamentos na.quella especle, 
seria. imorev!den~ o Governo aue nil.o coglta.sae desde jé. na organlz~ão do 
a,pparelho necessarlo para obter o ouro, quando tivermós de voltar ao ieg!men 
nonna.l com oe nossos credores do exterior. 

Nas circurn;;tancia.s em qU'e nos achamos, os apparelhoo dessa ordem nil.o ae 
organ izam Instantaneamente sem produzir grandes abalos e dlftlculdades multas 
vezes lna~peraveis. 

!EJJles devem c omeçar com pequenas dimensões, crescer e desenvolver-se de 
modo lento e gradual, apalpando, por assim dizer, o terreno, de modo q-ue a 
-a.dapt'li.Ção se faça. sem grandes attrlotoe e &em g;randea commoções. 

E' necessario aue com el.les se ~aca como que e~perlendas, antes que se 
tenha necessi<Jade absoluta do resultado do seu l'unccionamento, a.ilm de ter-se 
o temPo preciso de sonda):' o melo em aue devem trabalhar e estudar as modifi-
cações nelles a introduzir, s1 os resultados das experiencias não correspon<lerem 
O. nossa espectativa. 

Só por e.sta fôrma se podem evitar decepções e dif,ficuldades, que podean 
causar embaraços !nsuperaveis em momento em que não ha calma para reflectlr, 
nem temp·J para corrl.gir. 

Foi o aue fez o (}(}verno, <>.stabelecC'Ddo desde :1lâ o impooto de 10. %. ouro, 
sobre o valor da iml)Ortação e ·pedindo ao :Congresso o augmento de mais 5 o/oi 
para o ·anno vindouro, taxa aue . será. augmentada, a pouco e pouco, si as clrcum-
stwnclas o .exigirem e si as nossas condlçõe~ o permittirem. 

A ldl!a do impoeto em our<> não é nova entre nlis. .. os lnsuccessos na sua 
tlxaçã.o em n08Bo meio foram devidos ao modo brusco pelo qual se procurou reali-
zai-o, com taxas fortes, desde o 'Principio de sua execução. 

Essa fôrma de cobrança do Imposto não a.!asta o Governo do mercado de 
cambio, como muitos pensam, no sentido üe que os recursos em ouro de que elle 
,precisa tenham outra origeDI que· não o nosso proprlo mercado. 

•O imposto em ouro não é nem podia ser um a,pparelho creador, mas aponas 
um a:ppare lho extra~tor. 

O ouro nesta fôrma de Imposto vem ·sempre do nooso mercado, o modo de 
extrahil-o é aue varia de maneira notavel nos dous proceesos. 

•No processo commum o Governo, em epochas determinadas e conhecidas dos 
negociantes de cambio, -procura, por lnte rmedlo de um ou de a!,guns corretort!$, 
fazer a compra de gra ndes ~ommas em duas ou tres •Pracas da Republlca. 

No processo do imposto em ouro, o Governo, a todo o instante, por lnter-
med1o de todos os lmportaodores, e>m todos os pontos em que ha alfandegas, retira, 
.por pequenas parcellas, o ouro de que necessita . 

.A diff.:rença é radical : no primeiro caso, a compra do ouro faz-se ~om intew-
m!ttencia.s bruscas, o que produz gra.ndea abalos, ume. verdadeira trepidaçi!.o no 
movimento cambial. 

lA oo.mpra f·az-se por grandes quruntias em épocas determina.da.e, o q.ue am-
.pllfica extraordinariamente a. trepidação de que acabamos de fallar . 

. A ~om.pra realiza-se em um nwnero muito limitado de pontos, o que faz con-
centrar ne~ses pontos e, por conseguinte, exagge rar a. a~ção perturbailora sobre 
o movimento cam-bial. 

Finalmente, a operação é realizada por um pequeno numero de intermedia-
rlos, que não têm Interesse dlrecto na operacão, aliêm dos seus lu~ros immedlatos. 

No seg.u.ruio caso, J)(n'ém, a operaçil.o t.az-ee a todos os momen-tos, em todos 
oe logar es, diluindo, assim, sua accã.o perturbadora em uma continuidade de 
tempo e de espaço . 

Ain•do. mais, os agentes da {)·peração, neste caso, sã-o innumeros, são todofl' os 
lmporta.dores aue, zelando ~aàa um o seu proprio Interesse, procuram realizar 
a.s tra.nsaeções nas cond-ições as mais fa-vore.veis . 
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Eis, oomo, .por meio deste awar<llho financeiro, o Governo consegue extrahir 

do mercadu o ouro de que tem necessidade, sem . os grandes a baloo que tanto fa-
vorecem. aos -êspeculadores, quanto prejudicam ao commercio honesto. 

lEstes tres agentes .financeiros ; a reducção ~as despezas em todos os ramos 
da admlnlstracão tmbl!ca, ~ara corresponder ao emnobrecllnento actua! do 'paiz; 
0 lmpooto de consumo, · .para corresponder á nossa viciosa orga-nização industrial; 
e 0 imnooto em ouro, nara rorresponde.r ao mercado de cambio, em Que uma 
massa enorme de pa:pel-moeda desvalorizado im·prime o cuon·ho de uma . sensibili-
dade doentia, cons-Utuem os tres apparelhos de , a-daptação do nosso organismo 
financeiro ao nosso meio econom!co . 

IP<Jr esta fôrma teremos por · ·a.Igum tempo uma vida 1ti'nanceira pobre: dos 
nossos serviQOs publica! uns foram, ·outros terão tailvez, de ser SUIPilrlm.ldoo ; ou~ 
tros, ainda, terão dotação redu7jda; mas teremos as condições essenciaes de 
vMa, l>Orque, esta, antes de tudo, oa.da<pta-se M .m.eW em. q,u.e <tem de il'ellllizan:--se. 

;Em 18·97, eu tive occasião ele chamar a attenção para e. falta de concordan-
cla. en·~e -·a vida f.imanceil'a e o meio eoonomico. 

A des;peza. não foi reduzida convenleM:emell'te, rupeza.r doo esforços patrioti- ' 
oos -do meu honrado oollega. que naquelle tempo occupa.va a pasta da. fazenda. 

O dtJficit orçamentario subiu nesse anno a 120. 00() :000$, e foi necessario 
recorrer a dois -eanpr~. 'WD interno de ·6~.000o:OOO$ e ou.t<o externo de dois 
m,11hões ester!inc.s para ·fazer frente a este dejici-t. 

INo anno seguinte a situação aggravou-se por tal fôrma que, apeza.r doe es-
forços heroicos do meu antecessor; fomos levados a suspend·er no exterior os 
nossos pa.gamentos em especle e a recorrer ao accordo de 16 de jun'ho. 

O · Governo est!i. traba:IhaJndo ooan J}erseveralllça e tenacMade no sentido de 
reduzl:r muitoo dos encargos que pesavam sobre o Thesouro na .oocaslão em que 
fomos f<Jrçados a acceltar aquelle accOrdo. · 

IC0m a grande depressão da taxa cambial, os encargos em ouro tornaram-se 
extremamente onerosos, dahi a gre,nde va.ntagem de reduzl:r, o maximo pooeivel, 
as dividas internas dessa e!ipecie. 

O Governo tem em andamento operações que, terminadas antes do periódo 
-d,o accOrdo, reduzirão essa Givida em mais de 217. O'Ofr :000$ ou tres milhões ester-
linos. 

Na parte ma!s onerosa da divida interna em papel e representada pelas apo-
llces de juros de 6 o/o tivemos no mesmo perlodo uma reducção de 18.000 :OOoOo$0.00, 

iAB dividas de .exerclclos findos, amontoadas dur'a:nte muitoo annos, estão 
sendo liquidadas com tal empenho, que espero que ellas estejam regularizadas 
quando ex'Pi.rar o convento finan-ceiro. . 

IN<J mesmo período, creio poder liquidar os mais pesados dos eneargos pr~ 
venientes de sentenças judlcla.riaa, que monta,m actualmente a sommas avultadas, 
e libertar-nos dos dejici.ts de peqúenas estradas de ferr<J que jâ. então devem estar 
arrendadas. ' 

IDe outro lado, a arrecadação das mais importantes das nossas · rendas deve 
ir melhorando de modo sensivel: a da remia · do sello, pelos effeltos ··da lei ulti-
mamente votada pelo Con gresso, a dos impootos de <!onsumo, pela lei actualmente 
em elaboração e as das rendas a:duaneiras, pelas mod!.flcações · introduzidas, quer nas 
tarifas, quer na Consolõàação das Zeis da.!i aZ/a1t4egas, e quer pelo Convenio esta-
belecido entre o Governo da União e o do iRio Grande do Sul, para repressão do 
contrabando nas fronteiras desse !Esta-do, Convenio que eStlâ. dando os ·mais bri· 
lhantes resultados. · 

O estado das nossas rendas correspondentes ao 1• semestre deste anno mos-
tra, n<J quadro que a{)Ompnnha este . ;relatorio, uma dif ferenÇa para menos de 
10.000 :000$, comparada oom a do 1• semestre do anno passado. 

Essa dif!erença, porém, não é rêal, pois, si comparal"!llos a receita da Alfan-
dega em 1898 com a d.e 1897, observaremos que havoo-do decr~ido sensivelmen-te 
durante o anno de 1~8, o mez de dezembro desse mesmo anno o!!erece um au-
gmento de renda de mal., de 11 . 000 :00.0,, rompara.do oom igual! me.7l de 1-697. 
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dez,embro . de . 1·89•8. uma antecipação' de receita, produz.ida 
de · importação, com () fim 'de evitar. a aoção .. do impost~ 

iSI passarmos, pois, ·para o corrente anno o ·pro-dueto ··· dessa antecipação de 
r·ecelta, veremos ·que desapparece a differença acima .apontada.. · · 

Entretanto, para não sermos optimistas neste ru;sum·pto, admittamos. UM 
:rendas a-duaneiras ''uma diminuição de 20 .. 0·()0 :000$; essa diminuição será neutra-
Uza·da pelo augmento certo, que teremos nas rendas do i•mposto de sejlo e .·de 
<:onsumo. 

Si tivermos ainda renda t~tai menor que a -de 18,9·8, a differença será. co~-
pensada pela reducção nas d€&pezas feitas em todQs os orçamentos. . 

Dada, P<J.ls, · eom todas essas compensações e na pelor dai! hypotheses uma 
'situação semelhante á de 1:8·9·8, quanto á relação entre a receita e a despezà, 
estaremos, sem duvida, quando expirar o Convenlo de 15 de junho, em condi-
ções de voltar ao pagamento em · especie, pois, como é sabido, a di!ferença de 
·eambiO foi a · CaUSa mais notavel de SUSpensão da<J.·Uelles pagamentos e, rece• 
bendo o Governo actualmente uma parte das rendiU! aduaneiras, ao cambio de 27, 
terá incontestavelmente os recursos necessarios para o serviço no exterior sem 
·Qs onÚs da d~f·erença de cambi<J·. · · 

Podemos, pois, estar certos que a Republica, que, duran~e a vigencia do 
·accôrdo ftna·n?eiro, ainda não faltou a um só <jos seus compromissos, terá. os 
recur,os necessarios para cumprir o seu dever quando houver ex•pirado aquelle 

aooôrdo. 

Taes sã<:>, Sr. Prooidente, as conSiderações -geraes que julguei conveniente 
lf.a.'zer, antes de vos apresentar noticias· mais deta .1hadas sobr e o rrumo de admi-
nistração que me confiastes. 

IEHas .apontam, de modo bem claro.; as caus·as que com mais •intensi-dade têm 
trabalhado para a nossa decadencia economica .e fina;LCeira; imprimindo á ·nossa 
sociedade uma estrnctur~;. economica viciosa, caracteris·ada pela discor•danci:a 
·entre elementos que de'Vem guardar entre si. a mais completa harmonia - con-
su,rrw e i!)TO·ducção, v,aJa<r e •e:'ét,ensão. de cireu!ação, receita e d·eBPe:lla da União. 

!Para combater essas causas . e destruir os seus effeitos perni•ci·oso·s, dois são 
().<; camf!n.hos a seguir : o camlbio estreito e tortu()so da . po.Jitica de expedientes e 
.a ·estrada re-cta e la·rga da politica de principias, que acabo de vos apresentar. 

10 primeiro é facil de percorrer; os beneficios que nelle enoontramos são 
de effeitos immediatos, embora tra·nsltorios : emprestimos é. lavoura, a alta arti-
ficial do cambio á custa do The.souro, a propaganda em favor do consumo do 
café p()r agentes officiaes, o commerdo· desse producto .realiza<Io d irectamente 
'J)elo proprio Governo e outras formulas sed uctoras arrancam applausos calor<J-
sos a muitos daquelles que, sentindo mais directamente os effe!tQs terríveis da 
crise, . pensam e raciocinam sO.b a forte proosão de seus proprios males. 

A estrada da .p-olitica de prindpios é aspera e rud·e; os resultados longinquos, 
mas seguros que ella nos offerece, só podem ser percebidos por aquelles . que têm 
.a calma, a clarivldencia e a serenidade de espírito no estudo destas questões . 

A polltica de expedientes é a politica da mascara, com que soe procura 
oocul.tar ao paiiZ os seus pro,prios males; é a poLttioa do nareotLco, que insensi•bi-
Iis•a a nação pa,ra as ·suas pr()l]lrias dôres, tlra:n<Ú)"lihe a coiJ&L'iencia da nece&Sii-
dad·e de -uma reacção ener,gka e ·Vi•ril CQntra os agentes que ameaça.JII destrui.J-a . . 

'A outra é a ·poH<ti:ca da frrunqueza e 1ea1dade, <J.UJe n ão esconde as vevda des 
.duras e a>mal'gas •q;ue o paiz Pr·ec1sa conhecer ; a po1i>tdca que, tendo fk na vita-
lidade da Repub!ica, não tem · receio de provocar de sua parte um movimento 
-ener.gic<J de reacção saiutar. 
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tA escolha não póde aer duvidosa, Sr. !Presidente, para um espírito como o 

VO!f!!O, que ta,ntas. vezes tem demonstrado preferir ..:> enre·nto 'doce e elevado de 
uma oonsclencia patrlotica ê. baixa seducção da popularidade de moment<J. 

E' P<Jr isso que, no correr desta exposição, eu fiz sentir conartantemente qUe, 
não aó ao Governo, mas tambem e, principalmente â. ·naçã.D, cabe a parte, a. mais 
importante, na solução das nossas difficuldades actuaes.. 

IAo Govoerno cwbe, fti'I1181!ld'O o nosso credito e va;lorloo.ndo a nosaa moeda, pro-
VDcar a entrad·a de novos capitaés, que veliJham dQ exterior desenVQlver noSISas 
riquezas. A' lavoura, porem, cabe mQdificar sua organização vici<Jsa, para que 
e·sses ca:pltaes não se transfQI'ttllem em eleme'Iltos de d•estruição da fortuna. 
nacional. 

Ao Governo compete a legislação que garanta da melhor fórma as institui-
ções de .credito agrícola; a lavoura, porem, deve estar certa que nen:hum governo· 
tem o poder de crear o credito a:grieola, que. só p6de ser constituído pelo tra,balho, 

. pela economia e pela PQnt:ualidade nos pa,gamentos. 
E' dever do Governo facilitar a circulaçã.D doa nossos praductos nos paizes 

esbrwngtlloros; sÓ os prQipl'los lav.rarlores, porem, .conseg:l,lirão Levar a effeito a pro-
paga-nda, de que deve resultar o augmento de consumo. 

·Ao GQverno compete a redueção da extensão da circulação, para valorizar· 
a noosa moeda; só, porém, o paiz.. augmentando o valor de sua ·producção, póde 
evitar a necessi:dade de uma reducção que modiJllque profundamente rel·açõoo 
economicas importantes da vida nacional. 

Sr. Presidente, vivemos em uma Republica ·em que os republicanos empres-
tam aos que governa-m o poder oobrenatu1'311 que os antigos povos attri-buia.m aos 
monarchas de origem divina. 

!Para elles o Governo da Repu·blica deve ter o .poder de derogar as lei:s na-
turaes da offerta e ·nrocura e valorizar instantaneamente o caftê sem alterar a 
discordancia entre a producção e o commmo, levantar bruscamente Q Cl!'mbio sem 
alterar a desproopÔrção enorme entre o valor da circulação e a sua extensão e aflé 
alargar e desenvolver todos os serviç;oo publico<!, mesmo com diminu.ição notavel 
d.as noosas rendas. · . 

!Para chegar a esse resultado fantastlco de corri.gi.r em ·paucos mezes effei-
tos de erros accumulados em muitos annos, não hesitam em aconseihar o emprego 
de todos os · procoooos contra a liberdade econo.mica, esquecendo-se que a !Repu-
blica não 'Póde ser um mixto hybrido de liberdade pol~tica e de despotismo 
economlco. 

· :E' preciso reagir com energia contra essas tendencias retrogradas ; e, no 
mmnento actual, o dever mais espinho-.010, mais arduo, mas ta:mbem o mais no.bre 
e patriotico é resistir calmo, firnne e inalbalavel a oosa onda em que se :misturam 
a lgnora.nci-a e a má fé de una com as paixões partidarias de outros. 

•E' neces...<4arlo, Sr. 'Presidente, que o nO<Sl>O patriotismo seJa maior que o nosso 
amor prQIPri·o, e Que saibamos sem rui do · e sem ostentação sacrificar os effeitos, 
ás vezes brilha.n.tes, mBJS sempre pas>S>agei.ros, dos !processos wrtif.iciaes, â. ob-ra de 
resbauração solida e perman.,nte da situação economica e financeira da !Repu-
bllca. 

!Republicano por lndole, PQr educação c por princl·pio, eu tenho f-é absoluta 
- que todas as noosas dlfficuldades só pod.em ter solução na pratica leal e 11incera 

dos .princlpiDs ·de l!berdade. 
Que a !Republica entre nós não seja uma palavra vã, simples inscri.pção de 

bandeira dos que lutam ·pelos seus interesses individuaes, mas que seja a 1nsp!• 
radora dos nossos pensamentos e a sy.ntllese de todas as liberdades. 

E', ISr. Presidente, o Que em outra occasião eu concretisei na formula -
repubUcanisar a Republica. 



RELATORIO JOAQUIM MURTINHO (1900} 

JNTRODUCÇ~O 

.!No relatorio que tive a ·hon~a de apre•entar-vos o anno passado, analysando 
as c!rcumst:lmdas que determinaram a.; nossas crises economica e fina.nooira, 
condensei todas as suas causas nestas tres formulas: 

!Discorda•rJ.cia entre a producçã.o do· oafê e seu cons umo, determi·n~tndo a re-
ducção do preço daquelle genero, e como consequencia o empo.brecimento da 
lavoura e do pa!z ; 

D!scordancia entre a noosa riqueza annual em ouro, representada pelo valor 
da exportação e a massa de papel-moeda !nconvertivel em circu·lação, produzindo 
reducçã.o do preço do papel, baixa do cambio, em:pobrecimento da circulação 
na.ciona.l ; 

Dlscordan<;ia entre a receita e a despeza federal, produzindo de/icits orça-
mentarlos, novas emissões, novos emprestimos, e, como consequencia, o doocre· 
dito no exteri1>r. 

IColloca<la. neste terreno, ·a solução da questão ei:onomlco-flna.nce!ra entre nós 
sô .se podia encontrar no restabelecimento <la concordancia daquelles elementos: 
reduzindo a producção do ca(é e augmentando o seu consumo, reduzindo a massa 
de papel-moeda e au.gmenta ndo o valor da exportação, re<luzindo a despeza pu· 
bUca e augmentamdo a receita, - operações todas estas duras, asperas, irritan-
tes. oantipa:thicas, e rãs vezes mesmo oom a;pparenc!a de ocrueldade, mas que o 
Governo executou com a .firmeza, a ca.lma e a serenidade, que sô pôde dar a 
consctencla d e estar . bem servindo a,o paiz. 

Conv'icto de aue a intervencão offic!al só .poderia augmentar os nossos males, 
o Governo deixou qu~ a producçã.o do ·ca.fê se re<luzisse por selecçã.o natural, de-
terminando-se assim a liquidação e a eliminação doo que não ti-nham condiçi'les de 
vl<'la, ficando ella nas mãos doe mais fortes e dos mais bem organizados para 
a lucta . 

Este processo provocou grande alarma entre muitos agricultores. Habituados 
estes â tutella governamental, que . só pôde produz.ir beneficios apparemtes no 
'Presente, multiplicando os males no futuro, algumas v.esociações agrícolas .a.ggre· 
dir.am com violencla o programma do Governo. ' 

INem s(ll1Preza, nem magoa me causaram essas aggressões ; a ·ntes, ~o con-
trario, v!, eom . grande prazer, que a lavoura começava a mover-fie, a agitar-se, 
a dar signaes de vida e de a.ctivldade pr~pria. 

lOs seus rprimeiros movimentos, como todos os que são -produzidos por um 
o11ganismo que sahe de torpor prolongado, foram desordenados, e só produziram 
.agi taçã.o esteril . 

Pouco a .pouco, porém, es.ses movimentos foram se cool"denando e lí esteril!· 
dade sue%deu a . fecundidade, a .agitação política e aggressiva foi sub6t!tuida 
Pelo traba.lho organizador, que est'ú. neste momento produzindo os appareibos 
necessarios é. propaganda do con.suroo do -ca;l'é co exterior. 
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IDe SêU lado o Governo, agindo na esp.hera que lhe ê propria, opromoveu e 
conseguiu, com a diminuição dos impostos sobre aq·uelle genero na França e na 
Italia .. facilitar a cirmilação do callê naquelles pai:res, coopel'ltndo assim com os 
lavra-dores na grande obra da va:lorização do nosso principal producto de ex;por-
tação. 

O resultado de todos esses esforços jâ. se faz sentir: o preço do cafíé ele-
vou-se de modo acce'IJ.tuado, e, ainda que essa <elevação não Vlá aliém, como tudo 
faz suppor, o valor da nossa expor.tação ~poderá attingir este anno a 34.000.000 
esterlinos. 

<Na solução, pois, da qu~tão economi·ca, o programma do Gover-no deu os 
melhores resulta-dos, manifestados .pela prosper-idade da lavoura e pela pro::~pe

ridade do paiz; e, si males foram supporto:dos por aLguns lavradoree, tê que infe-
lizmente a ninguem é da<lo suppr!mlr todos os males. 

IDa-do c augmento que acabamos de vêr, do valor da exportação pela valo-
rização do c111fê, a solução do segundo 'IJ'I'Oblema, isto é, a concord:ancl.a entre o 
valor da exportação e a massa de pape!-'Illoeda, .fica reduzida é. diminuição deBse 
papel. 

A realização desta parte do programma governamental, 'feita com toda tru-
dencia, ·ma~ tambem com toda firmeza, provocou por sUa. · vez protestos e reneuras, 
as mais vehementes, .110r parte de alguns críticos financeiros . 

.Os maM; moderadoo repetiam sentenciosamente que só resgata. papel-moeda 
quem pôde e não quem quer; 03 mais exalta<loo clamavam com i·ndignação que 
o Gover.no destruía nl).s fornal'has da AMandega grBJilde parte da riqueza publica 
e .que, em vez de navios e estradas de ferro, que podiam ser construidoS com 
aquelles capltaea, não nos restava mais do que um montão de cinzas. 

<Não tinham a vista .bastante •Penetrante para perceber que o que se tem 
queimado ê apenas o vehiculo, e que o 'Valor a elle incorporado antes da incine-
ração· passa depois dell.a para o papel que f·ica em circulação. 

·As leia naturaes, poi'êm, se executam apezar dos clamores dos que não as 
conhecem; lfl. medida que a massa de papel foi se reduzindo, o seu valor foi se 
elevando e o cambio foi o thermometro dessa elevação . . 

Ao cambio de 7 a nossa circulação de 788. oo.o :0100$ valia 19.700. 0•00· ester-
I!rnos, ao,cambio de 10 os 70•3.00•0:000$ da circulação actual jâ valiam :2.9.900.09•0·; 
{) que quer diwr 1l.<í90. 0001 esterlinos a mais na· circulação nacional. Esses mi-
lhões esterlinos '"om que . enriquecemos a circulação do paiz, e com os quaes nos 
estamos pl'eparan<lo para .mais tard~ fazer navios e estradas de ferro, 'é que oE 
nossos critlcos financeiros não viam ou fingiam não ve~ atravez das cinzas dos 
biLhetes destruidos :nas fornalhas da tA.Ifandega. · 

10 que, PQrém, elles não viram 'ê o que todoo actu.a.lmente sentem, compara-ndo 
o. valor da fortuna de cada um agora com o que esta representava o anno prussado. 

!Na solução do terceiro problema, o de concordancla entre a receita e a des-
peza publica, a acção do Governo se manifestou pela mais severa economia, pela 
ordem introduzida na a.dmi!nistração, pela discrimlnaç~ nos orçamentos da 
receita e despeza em ouro e papel, pela melhor arrecadação das ren<l~ pe'la 
cl'eação de novas fontes de receita, 'COm o estabelecimento doo direitos em ouro 
nas Alfandegas, e com o desenvolvimento enorme que deu aos imposto~ de 
consumo. 

Por esta fôrma transl'orinou os. oofkits permanentes em saMos orçamenta-
rios, ampliou os fundos de garantia e resgate· do papel-moeda em circulaÇão, 
continuou o resgate das apolices ouro de 18•68 e 188·9; reduziu a divida enorme 
de e:xercicios findos a tal ponto que houve no ultimo. exercicio saldo de 1.000 :000'$ 
na verba votada pelo Congresso para esse serviço ; trocou titulos ur uguayos e1n 
titulos ·brazilei·ros, . resgatando 676.000 libras de nossa d~vida em. miro; l[)agou 
grandes sommas devidas por sentenças judlciarla-s e liquidou ·debito.s de diversoS 
bancos ao Thes(}uro, pond{) fim â. . intervenção governamenta-l' na direcção · do 

-Banco <la 'Republica. Esta.s dua.s ultimas oper.ações ,provocaram cr1ticas apaixo-
nadas rontra o Governo. · 
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tA respeito da liqui-dação das c.ontas oriundas de sentenças dudlclarlas :foi 
o Gover!lo accusado de não havH seguido sempre a mesma Ji.nha em todos oi! 
crusos, e de haver em algumas dessas liquidações attendido mais âs Inspirações 
do :fe.vorltlmno do que aos interesses do Thesouro. 

&A. tabe!la sobre esse assumpto, que . acompanha este relatorio, responde a 
essas a.ccusações de modo mais cabal e .COnveniente do que todoo os argumentos 
que pudessemos produzir a respeito. 

IPor ella se vê que os accordos realizados eom todos aquel!es que tinham em 
seu favor sentenças .Jiquida.s foram leitos em todos os caoos sempre e invaria-
rvelmente sobre a mesma base: ·a reducção de ·2·8 1/8.. ®m relação á Companhia 
da •Estrada d.e .Ferro do Chapim o Governo foi mais exi.gente e conseguiu a redu-
cção de 50 o/o, ·attendendo a que ·a sentença se referia á quantia por liquidar, em-
bora tudo fizesse crer que a liquidação ser-la mais favoravel é. companhl·a em 
vista doo favores verdade!r~ente eX'Oepcionaes que cercavam a sua conceoo!l.o. 

Qua!llto tls liqu!dacões eom os bancos •não anal.ysarei a triste histor!a dos 
empra;tlmos 'Para auxil!os é. laYoura, operação que trouxe enormes preju!zos ao 
'11be6ouro, sem vantageDB reaes para e!la. 

!Citarei a'Penas a critica feita ll. l!quldação de contas com o Banco da IRepu-
'blica., como um modelo das criticas que costumàm fazer ao Governo os que lhe 
movem opposição de politlea partldaria. 

Dizer que o G<lverno lesou ao· Thesouro l!quldando uma divida de H!-6.000· :OO·Oo$ 
POr ·51). 000 :000$, calando a eircumstancla de que a divida só tinha aquelle valor 
no fim de t8 annós, é revelar uma lg·norancla ou má foé o.ue torna lmpoesivel 
qualquer dlBClussão sobre o assumpto. 

Basta ter noções ligeiras de mathematicas elementares para saber que nas 
formulas de juros e descontos entra sempre a lettra - t -, indicador e ex;pres-
são do tempo, ·factor essencial no calculo daquelles valores . 

O Governo não teve diante de si uma divida do valor actual de 18·6. 000 :001)$, 
mas simplesmente uma divida que no fim de 1·8 annos attingirla ê.quelle valor. 
Para ter o va:lor actual e fazer a liquidação, o Governo empregou os mesmos 
processos de descontos usados pelo commer.cio, e, . recebendo por liquidação do 
valor futuro de uma divida, a lmportancia do valor actual da meema divida, 
realizou uma operação nas mesmas eondições em que são realizadas milhares 
de transacções diarias entr:e o comm{>rclo e os .bancos de descontos . , 

!Dizer, .Sr. !Presidente, que o rr'·hesouro .foi aoesado nessa operação é dizer que 
o ·commerclo .em todos os paizes ·ê l.esado constantemente pelos bancos, quando 
descontam as letras ·aos commerciantes. 

/Si, POis. algum favor foi foeito ao oBa.noco da Republica, reduzindo uma diVida 
de l.SS.OOO::OO·O$ a •50 . 000:000$, esse favor não fo i feito no aClto da liquidação 
realizada -pelo actual Governo, ·mas sim na época em que deram aos Bancos da 
Repub!lca e '!Lypothecario o pra.so de 20 annos para pagamento de ~uas dividas. 

IA concess!l.o. desse longo pra.so constitue uma verdadeira reducção nas divi-
das; o Governo actual, oo!s, :Já, as achou reduzidas, não fez mais do que !iqui: 
dal-as ·nas ocoi!dições em que as encontrou. 

rrodos oo elementos que aCIIJbamos de ·Pa<>sar em r e...-ista e ondensam-se em um 
facto, que é a ex-pressão da nossa prosper.idade : a elevação da t axa cambial. 

A diminuição na massa do .papel-moeda circulante e o au.gmento do valor 
da nossa ex·portação representam os elementos materiaes daquella alta·. 

•O resurgimento do nosso credito, a confiança despertada pela fidelidade com 
que cumprimos os nossos contra~tos e exeoutamos um programma de administra-
ção honesta e economica representam os eloementos moraes. 

•No relntorio do anno passado apresentei uma formula para calcular appro-. 
ximadamente a tax·a do cambio, dadas certas d rcumstancias especiaes em que 
nos achavnmos naque!la occas!ão. Essa formula. não contém nem podia. conter 
slnão os elementos materiaes que concorrem para. a fOrmação daque lla t axa. 

No momento a.qtual, poi1êm, oo elementos morae9 que se t raduzem pela. con-
fianca não ,podem deixar de exercer uma acção d.ecidida sobre o valor da nossa 
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moeda, de sorte que ao resultado fornecido por .aquella formula · devemos accres· 
centar a quota produzida .. por aquelles· factores moraes . 

.Com o .preço actual do calié o valor da nossa exportação pode11á attingir a 
3·4.00.0.000 esterlinos e, como a quantida.d-e 4o papel-moeda em circulação está 

f. 34.0010.00~ 

red-uzida a 70·3. 000 :0010$, a relação entre esses elementos será = 
703.0()0:000~ 

d. ·8.160-.0·00.0·00 
= = 11t6, numero ·que exprime a .relação entre o valor :(lo pa-pel 

7013.000 :O•Ü'O$ 
e o Vllllor do ouro, isto é, a taxa do cambio, consi.derando-,se exdusivamente a 
acção doo •elementos materiaes: valor da exportação, quantidade õe paj}el-moeda.. 

•SI, •porém, attendermos a que não d-evemos desprezar em no·ssos oalculos · a 
acção dos elementos morMB; si ref.lectlrmos ainda que a quantidaõe ~e papel· 
moeda Irá diminuindo pelo resgate que o Governo contin1l.a e continuam. a fazer; 
e que, .finalmente. o preçÓ do caflê •Póde elevar-se além do preço actual, não ser~ 
de admirar que a taxa do cambio V'â aH!m da que acabamos de enoontr.ar. 

IASBim, independentemente de maior resgata de ipSpel, de -maior valorizaçãO 
do caJé, sem contar mesmo com a acção dos elementos moraes, as condições de 
nossa circulação e o valor da nossa exportação nos dão ·direito ao cambio 
de 11 1/2. 

Si a offerta e a procura entre o nosso pa-pel-moeda e o ·ouro se floossem de 
m0do nor:nal, regular e contmuo, poderíamos manter a taxa do ealn-bio com certa 
fixidez. o oue seria de g.ra.ndes vantagens para ·o pa.iz. · 

1Mas a especulação neste genero de negocios, que· se nota sobretudo nos pal-
zes de reg1men de papel-moeda 1-nconvertivel, roncontrou em nosso meio condições 
EBpeciaes - pa~a se desenvolver e crear raizes profundas, jâ pelo estado da nossa 
circulação, :lá pela imprevidencia com que o Governo no •Brazil tem proced-ido 
nesta questão·. 

Do que póde fazer esta especulação, creando situações artificiaes de offerta 
e procura, tivemos a prova bem evidente ainda no mez õe jul.ho que corre . 

. A regulamentaçã.o das operações de cambio, ensaiada entre nós com tantas 
esperanças para muitos, nenhum resultado positivo produziu, e Isso pela razão 
de aue .ha mUhar€s de meios para llludir as d~sposiçõoo regulamentares e é muito 
dif,ficil na pratica traçar a linha divisoria entre o negocio legitimo e real de 
um lado e o negocio ficticio e a especulação do outro lado . 

. Para mim, ISr. Presidente, o unico remedio de effeitos radicaes, · duradouros 
e per.manente..~. capazes de eliminar os abusos da egpeculação, estã. na. .reducção 
gradual e continua da massa do papel-moeda em circulação, até que entremos no 
regimen da -conversibilidade ou, pelo menos, até que o papel restante, eonver.tiõo 
ao cambio de ··24 d .. produza em ouro o valor da nossa. expC>rtação. 

E' para este delrideratwm que devem convergir todos og nossos esforços. 
Antes de terminar estas ligeiras observações sobre a nossa taxa cambial, 

devlo aesegurar-vos, Sr. Presiõente, .que a acção do Governo no traba.l'ho da ele· 
vação do cambio se tem exercido exclusivamente na espheta eeonomic.a e Hna.n· 
ceira, jã. orocurando valorizar o caliê, ;iâ reduzindo a ma,;,;a de opapel-:moeda, jl'i. 
finalment€ restabelecendo o nosso credito no exterior e no interior. 

O Governo actual num~a procurou intervir éomrnerclalmente no mercado de 
c.ambio, convicto como está de que esta Intervenção s6 !pOderia augmentar os 
effeitos desastrosos d·a es.neculação. 

O Governo não v~mdeu, nem prometteu vender; não comprou, nem :prometteu 
comprar uma li!bra esterlina, nem directa, nem indirectamente, nem por si, nem 
por intermedio de quem quer que seja: - ê esta a decl:aração cathegorlca que 
julgo do meu dever fazer-vos neste m<omento. 

São ' efrtas, Sr. !Presidente, as consid-erações geraes qoo entenõi dever adduzlr 
:antes de vos apresentar noticias mais detathadas sobre o ramo da administração . 
que me confiastes. 
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IEJ.las ·mostram oue ~ílá temos ganho ba-stante t erreno no caminho da reconstru-
cção economica e linanceiTa da Republlca, mas que ainda nos falta muito a con-
quistar. 

Não é, :pois, a vaidade mesquinha o sentimento ·que nos deve dominar, mas 
a :llé no exito da grande obra, fé que pnégastes em vossa primeira lMensa·gem no 
melo da descrença quasi geral, .fé {!Ue foi a Inspiradora do programma do Go· 
verno e à alavanca. com que temos ·removido todos os obstaculos . 

IP.recisamos ·continuar a manter a mesma ·coragem diante elas diff'iculdades, 
a mesma .serenidade diante das ag,gressões, a mesma calma diante do ent-husiasmo 
de u·ns e a mesma confiança diante do dCBa.n lmo de outros, segui·r sempre e sem-
pre com firmeza e .sem •hesitações o camin·ho que .traçámos, ·qua;e.squer que s ejam 
os obstaculos; e assim podemos ter a certeza de que conseguiremos demonstrar 
praticamente .que a Rep•ublica encerra em si os elementos para dominar as crise~ 
economica .e .fi.nanceira que têm pesado sobre noo . 

E' a esta •demonst ração, !Sr .. Presidente, que o ·pai-z está assistindo nesta 
momento. 



RELATORIO JOAQUIM. MURTINHO (1901) 

INTRODUCÇÃO 

.-.. po1itica. fina-nceira do imperio, seguida. inJfelizmente 'Pela Republica, fDi a 
dos ilf!ficits orçamentarios C<ibertos, ora por empres timos, ora por emi-ssões d~ 
tpa:pel-moeda. ? 

A multiplicação dos empr.estimos 'POr sua vez fDi augmentando a somma des-
tin-ada aD l!erviço de duros e ·amQrtlza.ção desses com}Jrom!s-sos , pesando oosim 
de modo cada v-ez mais intenso no QrçamentQ da clespeza . 

. A multipli-cação das emissões de pa-pel-moeda, de outro lado, foi abatendo a 
taxa cambial, e, d~valorizando a nossa moeda, red-uziu 'POr .conseg uinte o valor 
real da recei·ta. · 

<Os dois a:gentes de que se serviam ·para debellar os àe.fioits na occasião 
t rabal'haram a-ssim h-arm<inicamente para augmentar os àeficits futur<JS, um fa-
zendo crescer as despezas, ·outro c1imin'uindo o valor reai da receita. 

Os emiH'est~ruos, ,cujos productos se des-tinara m a ahr-as fecundas e remune-
rra.doras. e q_ue -podiam até certo •ponto àttenuar os eftfeitos desastrados dos ou-
tros, foram tão raros -Q:Ue a sua a-cção nesse sentido p6de ser considerad-a quasi 
nuna. 

F.Jdemos, .Pois, dizer uue a situação .em •oue se aohou o pa.i·z em 189·81 foi 
obra. daquelles dois agentes, que, .produzindD na. occasiãD ap.pa:rencia.s de riqueza 
e de credfto, .fot~am .cavando a pouco e pouco a ·ruina do Theso·uro. 

Em 1'89!8 a decadencia financeira havia attingido ao seu limite maximv; 
nenh'llm meio se encont-rav-a mais p-ara cobrir o enorme defwit; nem cr-edito para 
novos emprestimos, nem possibili-da-de de emittir mais pap.el-moeda, sem a;ggravar 
a: situaçãD provocando maior qttêda no cambio. 

, Todos os es-forços do Gove-rno foram inutei•s diante de uma s1tuação em que 
só a di-fferenÇa de cambi-o se e levava a 1'8'6·. 000 : 00'0$, wbsorvendo quasi 2/~ da · 
l'eceita orçamentaria. 1 

o.A. taxa ~ambial havia descido a 5 5/8·, os títulos externos de 1·88-9 cotavam-se 
a 4.2 1/21, os desoontos qua;si que foram suspensos, as fallenci-as multiplicavam-se, 
e o commercio, ·comprel!endend-o a inutilid3ide de novos sacrifici-os, pediu aos 
Poderes Publicos que nã'O adiassem nor mais tempo a unica solução, que nlto 
·POdia ser outra ·senão a sus·pensão dos pagamentos dos juros e amDrtização da 
divida nacion-al. 

Todos comprehendiam que a.s di:f.ficuldades nasciam da depressão da taxa 
cambial, e p<ir iss·o a idéa domina-nte era qu<> a valoriz.ação do meio cir-culante 
constituía o problema cwpital a r-esolver-se. 

IN a svlução pratica, porém, dess•e problema as opiniões variavam; para 
a.quelles que não viam outro agente d·e baixa sinão a especulação, bastavam boas 
leis de xepressão ; <para outrps que sô viam o d-esequilibrio da balança i•nter•na-
cional, a solução do problema estaria no augmento da p-roducção; par.a outros 
finalmente a desvalorização da moeda t inha por causa as grandes emissões de 
papel e sô o seu resgate r.es-olveria o -problema. 



-453-
Sem , negar que a especulação pudes.se contribuir para accentuar mais a 

baixa do cambio, os espiritos mais cultos comprehenderam que e!la era antes a 
consequencla do que a causa da desv.alor.Jzação da moeda, e que, por conse-
guinte, as leis de repressão, nada conseguiriam de positivo. 

· Sem •negar tambem que o au·gmento de producção nacional .pudesse oontri· 
buir para valorizar o meio circula.nte, não era dlfficil comprehender . que esse 
augmento não se poderia realizar sinão em tempo relativamente longo, e que 
em ,palzes novos como o nosso a producção não se desenvolve sem o auxiiio de 
capital e ·braços estrangeiros, que certarnente não procurariam co!locação em 
paiz cuja moeda variava de momento a momento. 

A idêa do resgate do papel-moeda tornou-se assim a !.dlêa vencedora. 
(EJsse programma de valorizar a ci rculação por meio do resgate do papel de 

curso forçado vem de lon·ge em noesa 'hl&toria financeira, e p(>de-se mesmo . dizer 
que, si aluguma ldéa atravessou o período monarohico, tendo sempre inca.r.nação 
em homens etninentes de todos 'os partidos, foi certamente a do resgate como 
meio de ·valorizar o papel-moeda. 

Em 18-36 dizia !Castro Silva, ministro da fazenda: «Os meios que a lei of.fe-
rece .para. amortização do papel-moeda parecem mesquinhos, além de incertos. 
- 'Com regular amortização do papel, acreditado elle, e por isso mesmo attrwhi-
doo os metaes .preciosos á. -circulação, mel'horaria tanto quanto pôde desedar-6e 
o .nosso meio circulante»; e Hollanda Cavaléanti accrescentava: «o papel não 
·é mn objecto cuja quantidade se. não possa ampliar ou restrin·gir, sl abundar na 
circulação ha d·e perder de valor». 

!Souza !Franco, sustentando o projecto de lei autorizando a retirada de parte 
do papel-moeda da circulação com o fi-m de valorizal-'0·, assim se exprime: aiExa-
minemos de passagem o estado monetario actual do l.mperio e veremos. a exlsten-
cia de uan meio -circulante inconveniente ·para as tr.a.nsacções dos . particulares 
entre si e do .governo. 

<aPor ~ircumstancias diversas o papel circulante so.be e desce de valor re-
pentina e imprevistamente e nJ.nguem se póde livrar das perdas. ro que eu temo 
ê a instabilidade do cambio, pondo em torturas alternativamente devedores e 
credores e esta instabilidade está. na natureza do nosso papel circulante: 

rcAeontew t.a.mbem que o GQverno conserva sempre uma dlctadura · terrivel 
no . direito de emissão de notas e sem augmenta·r os valores existentes arranca 
á. força a todos os possuidores de notas a parte do valor ·em que ellas ficam 
depr eciadas com a nova emissão, a ,ponto de ·fintar os empregados publicoo, cujos 
vencimentos diminuem na razão das emissões.» 

· Torres :Homem não ê menos expressivo dizendo: «·A exlstencla de >papel con-
vertivel como meio circulante de um pa.iz só póde ser tolerada em clrcumatan-
clàs anormaes e emquanto perdurem as causas de sua existen.cia., ·que devem se:.-
logo superadas ·pela volt-a ao regimen de -circulação metallica como remedio ra-
dical á.s grandes f luctuações dos valores, sem o que a industriá. ou a propriedade 
não .pod·em progl'edir, pois q ue ~hes .falta •a ·estabilidade do valor no . instrumento 
de circulação dos seus productos. - Não é só o commerclo que sof!re .as conse-
quencia.s do :pa.pel-moeda; todas a.s classes· de população estão enjeitas 11. sua 
perniciosa influencia». 

Dias de Oarvalho não ·pensava de outro modo, dizendo: «Convencido de que 
não deve cessar o resgate ·de papel-moeda do Governo, embora com algum sa.cri-
fi'Cio rpara o •Estado, observo que esse sacrifício é compensado em parte, :porque 
concor:re ·pa·ra ·dar fixidez >ao =·bio, conservando-o ·pelo menos ao nivel do valor 
le,gal. 'Si actualmente gozamos de vo.nto.gem d.e um cambio, não só igual mas 
superior ao ·oar, cumpre não perder de vista a necessidade de empregar todos 
os meios para que elle se conserve naquella escala». 

Jtabom.hy, sustentando os mesmOii sãos princípios, escrevia em seu relatorio 
em 187(): «Assim como as urgencias da. · guerra nos collocarnm na dura nece.."Si-
dade de· recorrer wo papel-moeda, assim tambem o restabelecimento da paz nos 



' 

- 454 
impõo:! o rigoroso Q:ever de resgatal-o. Ninguem desconhece os mlâos effeitos das ex-
tensas e rapidas alterações do padrão dos valores». 

Zacharias não tinha outra opinião QUa·ndo !;lizia: ~A nossa desgraça é ter 
papel-moeda, atu.genta o ouro da circulação, e impede QUe o ·Brazil tenha .um 
grande banco de emiesão. - EmQuanto não se retirar da circulaç:ão .toda a 
massa ou grande parte da maHsa de pa.pel-moed·a, não podemos t e r bancos de 
emissão•. 

10 visconde de Ouro \Preto não é meno.s cathegorlco em suas afflrmações a 
respeito do resgate, quando diz: «Assim ter-se~ha proximamente de reduzir a 
somma de pa·pel-moeda em cir culação, a qual é, to<lavia, bastante coDBideravel 
para chamar a a.ttenção dos ·poderes do Estado. 

E' indispcnsavcl cogitar dos meios não só de amortizai-o promptamente, 'sinão 
de subetituil-o pela moeda de ouro. 

·Esta substituição operar~e-ha, parece-me, corno resultado immediato da amor-
tização, desde Que eHa se faça com 1·egularidade e em maior escala, porque, como 
POndera illustre pu.bliclsta, um dos mais infallivel·s e damnosos effeitos do papel-
moeda ~ P.ineliir dos paizes em Jlue elle existe a moeda metullica». · 

Em 18•8·2 :Martin:ho Cam·pos proclamou a necessidade do resgate nestas pala-
vras cheill:> de verdade: . 

·~Todas as medidas no intento de melhorar ou flrmar o' cambio, serão expe-
uien tes lneff!caze.3, emQua·nro a mru;!'oa do papel-moeda fõr o Que é ho:ie. 

i.El' · lndispensavel começarmo's a retirada do papel-moeda. - Feito lenta e 
g radualmente, ma~or serviço não podem os poderes publicos prestar á pop.ulação, 
ao commercjo, á industrla, á riqueza e ao desenvolvimento do Brazil. - O es'ta!do 
a ct ua! da nossa moeda é UJD dOS ma,lores embaraços ao llO.~SO progresso e uma 
d~ causas que afugentam de nós o capital estrangeiro, de que tanto precieamos. 

Lafayelte, referindo~e á lei sobre resgate de Pll!Pel-moeda, assim se ex.pri!Qe: 
'«iNão ipodemos ter desde j:â circulação metallica ; mas estiá. nos Iímites de 

nossas possibilidades . obter uma circulação .fiduciarla com a desejavel re~lari
d81de. - Basta usar do processo da. lei de 11 de setembro de 1846.:o 

João '.Alfredo asseverava que «as grandes emillsões depois de activarem .as 
t r a.nsacções pesavam sobre . o cambio e o deprimiam». 

Terminarei, Sr. Presidente, esta reC81pitulaçil.o das opiniões dos homens mais 
notaveis em finançnti no tempo do imperio sobre os inconvenientes <lo papel-
moeda c as . grandes vant111gens do seu resgate. com estas palavras de :F.rancisco 
Be!isario: 

«IA. depreciação a que tem chegado o nosso melo circulante, pl"O!iuzindo con-
*quenclias desastrosas •para todas as classes da sociedade, impõe-no.S o <lever de 
não dilatar por mais tempo a adapção de. med1das que tendam a corrigir este 
estado, e preparem o paiz para reconquistar o metal que perdeu com as em)BSÕes 
de pa.pel-moeda. Acceito o principio como recurso temporario pelos paizes neces-
sitados, - com facilidade se constitue em permanencia e a custo se consegue depois· 
expellil-{) do organismo economi.co. · 

~Não é isto motivo para cru~armos os braços ante as difflculda:des que se 
apresentem, mas para duplicar esforl)os com o fim de superal-as. 

·«0 . va.lo·r do •Papel-moeda depende da sua Quantidade; qual deva· ser esta é o 
qÚe não podemos determinar á. ~riol"i. , 

«IMas não é na. somma numerica das notas que se pade achar o criterio 
para conhecer a deficiencia ou o excesso do ~eio circulante; o crlterio unico está 
no ·preço do ouro mercad-oria ' e no estado do cambio. iHa. quem acred.iie que a. 
deprecl·ação se corrige natura!IUente com o desenvolvimento •pro.g·ressivo do paiz, 
quando são •postos limites é. somm.a do meio circulante e os governos tomam o 
compromisso de não ultraPassai-os. 

•<dA experlencia diz-nos, porém, o contrario; a elevação dos preços e o esti-
mulo das opera.ç;ões baseadas sobre o credito tendem a absorver todo o meio cir-
cula-nte existente, tOimando~e elie insu.tficiente logo que novas exlgencias sobre-
vêm no mercado, ou. para mobilisar ca:pitaes, ou para acudir ao movimento de 
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Industrias que sul'jam de novo, consequencias do desenvolvimento natural do paiz. 
Então a "Dressão augmenta de dia a dia e os governos, solic'itados pela opinlão 
dominante, não se contêm ante 'as restricções que se tinhan:n imposto e violam 
as .promessas que haviam feito. 

«!Não devemos, pois, ficar li. esrpera do desenvolvimento do paiz para corrigir 
a denreciàcão actual, Que falsêa a medida dos valores, que enternece o cresci-
mento das industrias, e tornou-Be onerosa para todas as classes. 

«E' lndiS'Densavel a necessidade de atacarmos de frente o mal, e si não é 
possível de momento extirpai-o totalmente, fiquem ao menos lançadas aB bases 
de ·um processo, que .nos conüuza em temno mais ou menos proxlmo 1!. desejada 
circulação metallica, com napel bancar! o converslvel em ouro. 

«!Sendo a. depreciação conseoquencia do excesso de papel-moeda, ir reduzindo 
a sua quantidade sel1â. au,'"IIlentar-lhe o valor. Nisto consiste a primeira condição 
para chegarmos li. circulaç2.o metallica. · 

«<Ei para que perman·eça o ouro no paiz, indispensavel se torna a retirada 
da · parQão de papel oue Impede a sua entrada e sua. con~erv.ll.Ção, segundo as 
leis natu.raes do commercio. · 

«·Levantasse o Governo fóra do paiz avultado emprestimo e importasse-o 
todo em ouro, o metal r~ressaria logo para o exterior, pol'que, emquanto as 
notas não tiverem valor igual ao do ouro, este não circulal1â. no paiz juntamente 
com aquella.S. 

·«IParece-me convir que não exceda de 5. 00<0::0:00$ a somma a retira! annual-
mente. Operando deste modo com regulBJrida'lie, o valor do papel In!. melhorando, 
.quaesquer que sejam as oscillações do mercado, e ajudado da confla.nça que im-
pore. o Gaver•no, quando leal e seriamente se· propõe a cumprir a lei, não estari!. 
longe a epocha em que o nosso meio circulante se a:pproximará do par sem grande 
abalo para os interesses da sociedade.» 

INo inicio do gover-no repu•blicano, o prurido das reformas e o delirlo de 
·gr-andezas ou e o meio revolucionaria - lmprim~u em todos os espíritos, mesmo oo 
mais elevaüos e os mais cultos, deram Jogar a largas emissões, que, si .foram 
applaudidas pelo maior numero, encontraram, entretanto, na imprensa e até 
mesmo no seio ao gover.no provisorio resistenclas que eram a demonstração clara 
e evidente de que o partido a-dverso ao abuso do papel-moeda não havia desap-
parecido do nosso meio politico. Depois que aquellas emissões foram produzind<l 
seus effeitos desastrosos, as resisteneia s multipl!caram-ee, aquel1e partido f<Ji 
conquistando cada vez maior numero de espíritos, e, no Congresso, Gome.s de 
Castro, Bulhões, Oiti'Cica, Ramiro IBareellos, Serzedello e outros; na arlministra-
ção, !Rodri.gues Alves, •Bernardino de !Campos e Ca.ssiano do Nascimento susten-
taram a necessidade de reducção da circulação monetaria. Os recursos destinados 
a essa operação foram, porém, sempre mesquinhos, a1lé que em 189,, dando pare-
eer como rela:tor da commissão de obras pu-blicas no Senado sobre uma prO'pOsta. 
de arrendamento das nossas estrad·as de ferro, insisti ,pela a.cce'ita~:llo da ldiéa 

· e pela applieação do producto daquella operaçí!Jo ao resgate do papel-mo·eda. 
INo anno segúinte, por solicltaQão do · govetlrio do Dr. Manuel Vt-ctorlno, o 

Congresso votava uma lei upplicando ao resgate do pa pel-moeda, entre outros 
recursos, os proveneientes de um emprestimo de 50..00.()-:000$, ouro, e do arrenda-
mento das estradas de ferro da União. 

IDe volta ao .poder, o 'Dr.lPrudente de Moraes não conseguia realizar o einpres-
. timú, :não encontrand"O colio·cação para as a'polices. de 1889 pertencentes ào rr'·he· 
souro, e foi forçado a repellir a uni.ca proposta para o arrendamento dai~Central, 
proposta que nem mereceu ser tomada em consirderação. . 'i . 

·!Ficou assim adiad:a mais uma vez a realização do resgate por falta de re-
cll.rsos; entretanto, ê de justiça affírmar que· o Governo do Dr. .Prudente de 
!Mol'aes não reJJUdiou aquelle progra.mmu, pois que na parte oue foi .pose1vel 
executar da lei de 1897 ·so.bre resgate elle a executou, arrendamdo as pequenas 
-estradas de ferro, pa-ra as quaes ·se apr.esentaram propostas razoa v eis. 
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Foi nessa ocx:asião que, escreven-clo eu como ministro da industria o meu 

relato rio. sustentei entre outras idéas a do arrend·amento das estra.:las . de ferro 
e do resgate do papel-moeda. 

!Em carta então a mim d!rigtda, affirmastes vosso enthusiasmo pela,s idéas 
alli em!tti'das e declara·ste.s francamente que ellas deviam constituir o programma 
do futuro governo. 

Cito este factos, Sr. Presiden-te, tão sómente para demonstrar que em 18•9•8, 
si o Governo de então não havia repudiado o programma do resgate, o q.overno 
'que ia as-sumir a direcção do paiz acceitava e defendia sem reservas esse pro-
gramma. 

Tal era a situação debaixo deste ponto de vista em 1·8-98 : um programma 
de' valorização do nosso meio circulante 'Pelo resgsl:te de .papel-moeda, sustentado 
com calar e convicção pelos estadistas mais notaveis em. finanças durante o 
imperio; programma que mesmo na época das grandes emissões do Governo pro-
visorio encontrou· defensores no seio desse Governo e na imprensa d-aquelle 
tempo, pro•gramma que encontrou de·fenscires na administração e no Congresso, 
que o traduziu em lei, . pro.gramma que tinha o apoio do Governo que terminava 
o seu periodo e o do que la iniciar a sua administração no .fim desse anno. 

·E essa pro.gramma, de cuja realização d®endla a solução de todas as diffi-
culdades do momento,' oriundas da desvalorizaéão da riossa moeda, parecia_ conde-
mnado a ser posto â margem pelo Governo, que tinha lutado em vão em busca 
d•e recursos para executai-o. 

Foi então que os nossos credores externos, certos de que os· seus interesses 
se aclui.Vam Intimamente .Jigados íá restauração oda5 'llOSSas ·finanças e, por 'con-
ségulnte, â. valorização do nosso meio circulante; e convencidos tambem dil que 
o resgate do •papel era o milio mais proprio para attingir aquelle delriàeratum, 
offereceram ao Governo um emprestimo até 10· miLhões esterlinos, comtanto que 
resgatassemos pa;pel-moeda correspondente âquella importancia ao cambio de 1•8. 

'l'ratamdo-se de uma proposta que vinha otferecer recursos para a realização 
do Uollico programma ca•paz ·de reso.lver os graves 'Problemas da restauração finan-
ceira e economica do palz, não poderia o Gover-no hesitar na sua acceitação. 
'Tod~. a· odlscussão versou sobre as garantias que os '!lO.Ssos credores ex1giam; que 
eram dolorosas para nós brazllelros, mas que não podiamos extranhar, desde 
que tinhamos levado o paiz â. triste situação de descredito em que elle se achava 
naquelle momento, ' 

Procurou-ee então com todo o · esforço, todo o patriotismo, toda a tenacidade 
que o caso exigia, reduzir as exigencias de garantia que nos pediam. 

•Feito o que, firmou-se o accordo de 16 de junho, que começou a vigorar a 
1 de julho de 1·8·98 e que terminou em 1 de -julho de 19Q-1. 

· O accôrdo de 15 de j~nho ·não ·foi, ~ois, como dizem alguns por ignorancia 
ou ml§. f-é, um contracto imposto pelos . nossos credores para nos habilitar tão 
sómente ao paogamento dos nossos corrupromissos externos. 

Setia uma imbecilidade da -parte delles dispensar o pagamento das nossas 
dividaa durante trez . annos, unicamente para ac-eumularmos · os recursos neces-
sadoa '!Hlra o pagamento durante ·algum tempo e voltarmos mais tarde de · 'llOVO 
ao regimen de suspensão. 

O que qaeriam os noSsos credores 'era exactamente o que queriam todos 
os . brazileiros: era a restauração financeira e economica do !Brazil, tornando 
possivel não sõ a satisfação dos nossos compromissos externos, mas amda o 
desenvolvimento e o progresso da Republica. 

E' oote o -I»"isma pelo qual deve ser encarado aquelle accordo e não o de 
um contrac.to. que só a•proveitaria aos estrangeiros, -como .el·le é apresenta:do ao 
.publico por · aquelles que, levados por vaixões opartidarias, procuram chamar 
.sobre_ elle a antipathia e o odio do esptrito nacional. 
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· •0 Governo actual, assumindo a adminlstracão do paiz, formulou 0 ~eu pro-

gramma, tomando por base as idêas do maUogrado programma {)e 1o897. 
A valorização da nossa moeda: .foi o eixo, em torno do qual deviam gyrar 

todas as medidas, e a f{)nte donde .sa:hirln.tn todos os :beneficios e que 0 paiz 
necessitava. 

E&sa valorizacão ·eeria obtida, como .em 1•897, pelo resgate do papel-moeda 
e pele estabelecimento de um fundo de garantia em ouro. 

O resgate seria feho com os recursos seguintes: 
1.••• Um emprestimo, que foi o do tutuUn.rJ-!oan, ao passo que em 1-897 era 

realizado' pel& venda das apolices de 1-889 pertencentes ao rrhesouro; 
2,• !Pelo ·producto do arrendamento das estradas de ferro, como em 1•897; 
:t..• Pelas prestações com que os bancos entrassem para pagamento de suas 

div-Idas ao T:hesouro, ·exactamente como em 1.8·97 ; e finalmente com os saldos 
orçamentarios, ainda como em 18'97. 
. o fundo de •garantia seria constltuld.o com o producto em ouro dos impostos 
aduaneiros e com o.s saldos tambem em ouro, tudo ainda como em 1897. 

:A estas medidas o Governo actual accrescentou: 'cobrll!nca em ouro de uma 
:~arte dos direitos aduaneiros para cobrir nossas despezas ·na mesma especie no 
exteri{)r e no interior; resgate da divida externa e interna em ouro; créação de uma 
caixa de rilf;ga.te da divida inter.na opapel ; desenvolvimento dos Impostos de consumo; 
melboramen.to da arrecadacão das rendas aduaneiras pelas facturas consulares, 
e; ~pelo convenio com os (Estados, das rendll!S internas com a creação de colle~o· 
rias fedePa.es; desenvolvimento do imposto do seno por medidas mais garanti-
doras dos direitos õa União; a mais ililvera economia publica pela suppressão 
de aervicos inutels ou pouco urgentes; transformação de fontes de dqicita em 
fontes· de ·r-enda com o arrendamento das estradas de ferro; liquidação de com-
promissos avultados oriundos de guerras elvls e de concessões .feitas pelo pri-
meiro Governo da iRepubJ.ica; inoorporacão ao patrimonio nacl{)nal, sem novos 
onus, antes com va·ntagens, das estradas de .ferro estrangeiras q·ue gosam de 
·ga·rantia dt juros ; e finalmente a 'Creação da Estatística Commercial que, rorne-
cendo aos •Poderes .Publicas os daõos necessarios, Jlabillta-os a formular e exe-
cutar os ·seus •Planos ·financeioros e ·economicos, 1ulgando com eeg·ur-ança os ef·fei-
tos colhidos pela nacão. 

!Como se vê, Sr. ~residente, o programma do Governo lê vast{) e COllliPlexo, 
·e não se liml·ta, ·como dizem · .algu•ns, â execução do contracto de 15 de junho, 
pois auA o fwnodlin11-~na.n reoresentR. tão sl>m,.nte parte doo r~>cursos uara o ·res-
gate do papel-moeda, que por sua vez é apenas um dos pontos do programma 
governamental. 

:Como o Governo executou o seu programma, toda a nacão o sabe: resgatou 
100. OOo&:OOOI$ õe papel-moeda, dotou o .fundo de garantia com um milhão e meio 
esterlino, e elevou a taxa cambial a 10 1/2, diminuindo o preÇo da Ji.bra ester-
Una de 1S$ -e elevando o valor da clreulação nacional, de 1.9 que era, a 301 mi-
lhões esterlinos, que re~presenta ·hoje. ®levou a cotacão dos nossas titulas exter-
nos, or.ganizou grad·ualmente e sem abalos a eobrança em ouro de . parte dos 
direitos de importação e, com os recur.sos da'hi provenientes, dotou ·o '.fundo de 
garantia. com um mUhão e meio, accumulou em nossa: agencia em Londres recur-
sos, que .se elevaram a ma.ls de <lols milhões esterlinos no momento da volta dos 
pagamen-tos em especie dos nossos com·promissos externos, e, o que ê mais impor-
tante, com a organização daquel!e serviço de arrecadação do ouro, garantiu a 
perpetuidade dos pagamentos .da divida no exterior. 

Resgatou ti tu los de 18.83, 1S8.S e lo879 no valor de J: 70Óo. QOO e titulas interno.~ 
de l-8<89 e 1868, ouro, no ~·alor de mais de dois milhões e .melo esterlinos e apo-
lices internas, papel, no v-ator d~ ·s. 20~ :00&$00.0· .. 

Desenvolveu os impostos de consum·o, aperfeiço.ando a suâ arrecadaçã.·o, e 
-e1evando-a de 14. 50·0 :00 0$, que era em 1898, a mais de 3·6. 000 :000·$, em 1900. 
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' !Melhorou a arrecadacão das rendas aduaneiras, entre outras medidas, pelas 

facturas censulares, a tal ponto, Que não tem ·havido decresc,mento, como se as· 
severava, quando vigorassem os 25 % em ouro. 

Desenvolveu o imposto do ue11o com uma arrecad·açã.o mais perfeita e com 
uma lei mais garantidora dos direi-toe da Umião, elevamdo a ·renda desse imposto 
de 9. 000 :000.$, que era, a 15. ooo :000$0.00. 

Arrendou estradas de ferro, substituindo os à.efkits opor saldos nesse serviço 
Liquidou e EStA. liquidando compromissos no valor de muitos m-ilhares de .con-

tos de réis, provenientes da guerra civil e de oontra.ctos onerosos do ·primeiro 
g<YVerno da Republica. 

Pagou as prestações quê ai•nda ·eram devtdas pela ·CO'Ilstrucção de navios de 
guerra, e um milhão esterlino, resto dá. ·divida de dous milhões eontrahida pelo 
govermo passado. · 

Resgatou letras do Thesouro, que encontrou f!O valor de 20.000 :000$, não 
ex-istindo nenhuma ·hoje em circulação; pagou a divida do T·hesouro :para com 
<' Banco da Republlca, IDo valor de 11. 0·00 :000.$, e .reduziu. as despezas a tal pon-
to que conseguiu não s6 equilibrar os orçamen•tos, mas 8JPresentar saldos notaveis. 

Eis ahi 1'actos e numeros que 'll.i.mguem contesta e que ni.nguem p6de con-
testar. 

Mas deeses mesmos fa.ctos e desses mesmos numeras tem-se procurado tirar 
accusações l':raves contra o· Governo, .iâ. Quanto ao modo pelfr Qual ·executou o 
seu prfr:n·amma, já. quanto M resultados colhidos, dê. quantfr â.s consequenc!as 
que resultaram de seus actos, jâ. fi•nalmente quanto <á. f.nsufficicncia. do mesmo 
pmgramma em :relação lás .neee"ssida des do pa!z. 

10 Governo. dizem oo nossos adversar'l.os, deveria Introduzi-r no vaiz ca.pltaes 
utrangeirfrS com a venda dos titulos em ouro de 1889, que pertenciam ao The-
souro, com o arrendamento dâ Central, com a venda da Soroca.bana, do ·Lloyd 
e da Melhoramemto~r ; e comprando com esta somma o papel a resgatar, .nen·hum 
desfaluue vroduziria no fundo de movimento e nos ewpitaes em gyro neces-
sarios ao tra.balho, á produeção e 'â. riqueza •na.cional. 

iAo contrario · disso. allegam el1es; o .Governo arrancou aquelllis re.cursos pelo 
imposto par~ Queimai-os, destruindo valoreo;, a·nnunando economias, esgotando 
uma grande •rese.rva de capital e credito, que vieram j'a.zer faLta, nas mãos do 
commercio, da la.voura e da iru'Lustria, queimando notas aem deixar na ci.rcula-
ção um valor que {)()Ín,pensa&e a sua falta 

E' triste, .S·r. !Presidente, !l"econhecer que entl'e IDÓS ·ha homens publ!cos que 
·pensam ainila ·que o Governo . tenha . outra ·fonte de ;recursos a .nã(} ser a do \in-
posto, 1gn·orando que én emprestimo é simplesmente um adl!m:tamento de · im-
postos, que têm de ser cobrodos para 'Pagamento de seus juros e de sua amor-
tização; <Jue os recursos oprovenientes do arrendamento de uma estrada de fe:rro 
nacional são siiD'!ilesmento os- juros de reapltaes oriundos de ãmpostos Que foram 
c:obrados para a sua construcção ; e que, ftnalmente, os ·recursOs forneclodOl! 
;>elo. pagamento das divid,·a.s · dos ims=titutos bancarias são valores emprestados 
aos ·bancos ·Pelo Governo, que os teve ainda por me'io de· iilliPostos. 

Facamos, porém, · a bstracção desta ·heresia fi-nanceira, e admittainos que o 
Governo . oude.;se ·orocu.rar aQuellaB fontes de renda e que por esta .f6rma evitasse 
o rec;u.rso do imposto: 

A -primei-ra questão a considerar é a oà. re31lisação das operações que· deve-
riam fornecer a.quelles recursos. ' · 

A venda doR ti tu los ourfr de 1889 foi tentada em v·ão pelo Governo ;passado ·; 
e nem pod~ria elJ.e deixoa.r de 1'azel~. qUiliD.do foi obrigado a l~nçar mã.o de <todÓs 
os re<!ursos ao seu aleanee, até da. venda.. de IDavios da nossa esquadra. 
· .A. venda desses tit.ulos não é mais que um ' emprestimo. e si o Governo PaS-
sado ·Ílã.o conseguiu sinã(} um adiantamento d·e-uols m!llhões ·vor do~s annos e 
com garantia ~'las rendas das a lfa•ndegas, ,sinão o emprestimo do · tu.ii.&mg com 
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5 % de juros e com i<lentlcas garantias e com a'P'Plicação determinai! a; seria 
dngenuida de d a nos.sa parte pens•a,rmos ~ achar coJ.locaçã o para os titulos de 
188!1 de 4 o/o e sem garantia especial. 

A 'Centra.l esteve exposta em arrendamento d·urante mui:tos mezoo, c a unlca 
proposta que -appareceu foi tão ridlcula, que nem mereceu ser tomada em consl-
deraç!l.o. 

Dos recursos rome!;idos pel-os bancos - a Sorocabana foi oflfereclda. na 
;Europa, por •à·ezenas de inteT'I'Ilediari:os e .nenhuma proposta séria. e fi.rme appa-
receu; o Lloy.d foi vendido em 1eilã·o por 9 . .000 :000·$ e Isso mesmo- ·porque foi 
arrema,t ado •por oconta. dos credores .cam o' ·fim de reorg~anls-ar a oeompnnhln; .a 
Melho-ram ent os .até hGje não obteve uma offerta sustenta-da por banqueiros 
estra.ngeiros. 

Admitta·mos, pGrl!m, ·que todas aquellas operacões pudessem ser realisadas 
e <~,ue se conseguisse pela quota Inicial do arrendamento da tCentral cinco mi-
.flhões, pela 8orocabana. tres e melo milohões, pelo Lloy.d um e meio milhão. pela 
Melho-rarr.emtos f. 700.000 ; .si ·se a•ttender que o Governo e o banco não eram 
os donoo dessas tres ultimas companhias, mas :p.ossuiam aa>enas parte ode s-uas 
aoções e odeb ent ures, seremos muito optimistas sup.pando que se pudessem n·purar 
para o Governo oito a n-ove mil'hões esterlinos. 

Essa quantia o Governo preferiu obtel-a pelo emprestimo do tumdi11·1J·Joan, 
:au.gmentando os Jlossos enc.al'g'Os em ouro · de f 7•0·0.000. 

Mas, romo •do .outro lg.do resgatArmos titules em ouro no valor de f. 4.400 .oOOO 
e a,ccumulâmos em nossa agencia f. 2. 300.000, podemos •dizer que os novos en-
cargos não vão allêm de dois milhões esterNnos. 

Assim, para conseg-uir os re.s,ultados obtidos:·. resg·ate de 100.000 :o()OO$ de 
ipa.pel-moeda, fun'<lo de garantia de um e meio milhão esterlino-s e co-nsequP.nte 
valori>.ação do melo circulante, e outros resulta-dos a'Cima a'J)Onta<iOI', hRvi:<. dois 
eamin'hos a. seguir em busca dos recursos necessarioo; o pri·melro. acon•t>J.hado 
pelos adversa-rios •d·o Go·verno - aTremlamen to da .Central, vend11 a c.apltalistas 
estrangeiros·· d.a ·Sorooaba.na, d·o Lloyod e da 'Melhoramentos: outro - -o au-
gmento dos nossos compromissos em ouro de dois miJ.hõE!'< esterlinos. 

O Go-verno escolheu o segundo ; a na cão que nos ju·lgue. 
Mas a!leg.a--se airnda: o pro-dueto -do emprootimo d'O twndimg-loCIIYI fi<'OU to'do 

na 'Europa, ao IP8.SSO que o producto da venda oi!a,queHas propried.!l!des v!Í1a 
circular no pa.iz e su•bstituir a.s notas Incineradas, evitando assim a re duccão 
da circulação e a escassez do 'llumerario . 

. E' vP.~ muito •Pouco, .sr . . Presidente, ·n!l.o ver QUe nas nossas conàições mo-
:neta·rias nã<> poderia haver ouro 'Circulando ao lado do- papel desvalorizado, e 
ainda mais não ver que, na h-YP'Othese figurada da nã.o realisação do emores-
timo '<lo ;futn.dJitng-lo&n, os mH'hões esterlinos resultantes da venda daquellas com-
panhias teriam de voltar para .Londres em pagamento dos nossos compromissos 
externos. 

iMas, Sr. Presidente, meJ'<mo neste :ponto da questão, a criti'Ca não se con-
tA!ntou com e~tta slêrie de i'nconsequencias que ac.abei de ana:ysar; ella foi mais 
longe tl s:11stentou q.11e mesmo nada vendendo, mesmo acceitando o emprest!mo 
de fwruiing oomo fez o Governo, \P()der-se-bia seguir no resgate do papel um 
processo que nã.o acarretaria · os grandes inconvenientes .prnduzid-os pelo 
processo empreg.ado pelo Governo, qual o de reduzir a ci·rculaçã.o e provocar -a. 
escassez '<lo numeraria . 

Os 11'5.(}00:000$ queima·dos serviriam para comprar ouro ·ao c11.mbio de 1-0, 
o oque produziria f. 4. 833.000. 

A es>ta somm·a dever-llle-hiam a•ccrescentar mais q,uatro milhões ·provenientes 
dos 2.1'í 0 1° da•s •rendas ndua·nelras, 0 ·que oearia i 8.833.•0·00. 

Outro valor poder-se-hia aind.a accrescentar com annuencia <los Estados: o 
pr.O'ducto .dos IJilll)Ost-os de exporta. cão cobrados em ouro ou ! <l. 000. 00.(). 

Por eMta fôrma, ficaria o Gover·I'.o .com um fundo de 12 milhões estA!rllnos, 
sobre o qual em i-ttLr ia notas-ouro. 
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O que est&S notas produzissem a-o tr{)co pelo cambio do dia seria resgatado e 

queimado, dan'ilo-se a substituição do ~apel desvaloriSJtdo pelo bilhete -ouro 
conversivel. · · 

Só a >eeg-uelra partlda.rla .poderia er·ear pl111no otãio .pper!l, oomo esse que 
acabo de expôr. 

Antes de tudo, não se explica -como o Governo 'POderia achar cambio de 10 
;para com os 116.000:000$ comprar as ! 4.800.0.0.0, nem onde o importador ir.!a 
en-contrar aquella taxa para poder crmga.r os 25 •i• em ouro dos impostos- adua-
neiros, nem ainda onde os exportadores encontrar'iam a mesma taxa para pagar 
oo direitos aos Estados. 

A taxa de 10 sO foi obtida depois de um' gra:nde resgate de papel'moe'da, . e 
·ninguem conseguir!!. com.prehemler como , ella poderia servir d.e base •para . uma 
operação de que .ella foi a consequencia. 

Admittlndo, porém, a exi6tencia daAiuella taxa cambial -antes da oOPêl'açã-o do 
resgate, ninguem poderia e:!<'J)licar-nos como .i riamos queimar o ·papel proveniente da 
venda das notas-ouro .emlttida.s sobre o producto do imposto d·e ·e:x1por tação, quand·o 
esse Pa·Pel pertenda ao·s <Estados Que nos tinham fornec!Uo o ouro da exportação: 
Ningu·em tambem nos poderia dizer, depois de ter vendido as nota,s-our0 emittldas 
sobre o producto de 25 % dos impootos aduane!ros e queimado o papel proveniente 
dessa venda, donde viriam recursos para pagar o mi·1hão, resto da divida contrahi-· 
da pelo Governo p~ado, os juros do t'II!IVdim.g, as .noss·a•s despesas na Europa dos 
ministerios do Exteri-or e da marinha, e formar os fundos necessarlos para encetar 
os pagamentos em 1 de .Julho d.() corr.ente anno. 

A dmlttamos. pol'êm, que os Estados nos fizessem presente do valor d06 seus 
, impootos de exportacão, Que não tinhamos despeza alguma a fazer na Euro-pa, e 
vejamos com-o a operação aconselhada ao 'Governo poderia resgatar grande massa 
de papel sem subtrahir valores 1!. massa geral da c!rcu~ação, do omnmereio, da 
lavoura e da lndustri·a, co:locando no lagar do ·papel . desvalorizado c retirado 
notas--ouro conversíveis. 

As ! 4. 800.000 -compradas pelo Governo com o .dinheiro que devia ser incine-
rado, os ouatro milhões pagos pelos importadores e os quatro milhões fornecidos 
re>os ~xportadore.s seriam todos extrahidos dO nosso proprlo mercado e, voltando ao 
mesmo mercado sob a fórma de notas-ouro, Viriam Rpenas preencher o vasio que 
ahi tinham deixado, sem a.ugmentar de um rea'l a circulação. 

O resultado, qua.nto ao mercado, seria o mesmo que actualmente: diminuição 
na circulação da quantidade do papel incineraào. 

tA differenca entr._ os . dois proces.~os esM.. norem, neste ponto: o -Gover.no, 
obtido o dinheiro -necéssario, IQ.uelma-o directamente, o-s nossos adversarios o em-
vregarlam antes àa quelma: fal-o-h iam servir ~ uma grande especulação -cambial, 
extrahindo e fazendo voltar ao mercado 12 milhões ester-linos. -

Imag'in~m-se OA prejulzos eoiOI'~nes a que .,e arriscaria o Governo realizando 
operação tão perigosa ; :l.tna.gine-se a baixa provo-cada pelos especuladores quando 
o -Governo quizesse comprar e a alta quando quizes·se vender; ima·gine-se o jogo 
desenfreado que dahi resultaria, e ficar-se-ha sem .saber o que mais admirar, si a 
pretenção infantil eom que se pfooura augmentar a circulação por esse processo, 
retirani!o e rePondo a mesma. somrna no mercad·o. ou a loucura com aue se pre-
tende ati~ar o Thesottro em operações desta ordem. 

Si passarmos ago-ra 1!. -critica vehemente que se fez dos resultados colhidos pelo 
Governo com a execução do seu programma, veremos que ella tem o mesmo valor 
que e.ssa que acabamos de analysar. 

Tratando ·da a:Ita obtida nos títulos externos, assevera-<>e que essa a:lta ne-
.nbuma vantagem nos trouxe, porque não temos nenhum a vender e teríamos que 
pagal--os muito mais caro, si os quizessemoo -comprar; de sorte que o Thesouro, 
em vez de diminuir as suas responsabilidades, augmentou-as em tantos pontos de 
aolta a mais quantos assegurou a cada titulo. 

Antes de tudo, o Thesouro não augmentou suas responsabilidades, porque a 
valorização da noosa moeda tendo acompansado a alta dos ti:tulos, a quantidade 
em réis .não soffre alteracão sensive.l no resgate desses títulos. 
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Do outro lado, por~m, a cotação dos nossos títulos é a eJCpressã.o do credito do 
paiz no exterior, e a alta dos títulos indjcando do credito, assegura maior possi-
bilidade de M:~prestilll]OS quer ao Governo, quer á.s emprezas particulares . 

E ·como .a entra;da de crupitaes estrang·eiros é, nos paizes novos, condição essen-
cial pa·ra .o seu desenvolvimento, a alta do~ nossos titulas e elevaçli.o doO nosso 
credito repres·entMn o .primeiro ipaSSoQ .para a reorganisação economica do paiz. 

E esta . ooer41.çã.o, que. si nil.o é lucrativa para o Governo, é de grandes ··van-
tagens ·para o paiz, lê censurada ipor aquelles que clamam constantemente que só 
se conseguiu enriquecer o Thesouro §. custa do empobrecimento d.a. nação. 

A. :valorização da nossa moeda tem sido ;tambem negada, ·porque não compre-
lhendem como destruindo-se parte do0 elemento circulante, se possa obter aquelle 
resultado, e alg·uns ·Chegam até •a affirmar que queimamos alguns milhões ester-
linos. 

Que a nossa moeda esteja valorizada, é um facto verificado pelos milhares de 
individuas que todos os dias vão ao mercado comprar ouro; que esse facto não 
possa ser comprehendldo, 'isto é uma questão de um pouco de estudo e reflexão 
110bre o caso. 

A circulaçã.o metallica é essencialmente differente da constituida por papel-
moeda; na primeira, a materia cil'culante representa riqueza rea.l aooumulada e a 
eliminação de parte dessa mater!a determina um empobrecimento na circulação; 
na de papel-moeda, .porém, o elemento circulante é uma simples promessa de paga-
mento, um simples titulo de divida, e a destruic:ão de parte desses elementos, di· 
minuindo os encar.gos do devedor, augmenta o seu credito e o valor dos títulos que 
ficam em circulação. -:-

Outros, acceitando o facto da valori zação ·da nossa moeda, al!egam ser ella 
i'llconve niente, por ter augmentado os onus .de que hoje somos o responsavel pela 
eonversão de notas ·em ouro, sem reflectlr aue os r ecursos do Thesouro, sendo 
recebidos em papel valor'izado, menor somma desse <papel sem precisa para obter 
a mesma quantidade de ouro para a. conversão. 

E os que criticam ·ter enriquecido a circulação nacional sem vantagoos lucra-
tivas para o Governo, são os mesmos que clamam sem eessar que procuramos enri-
quecer o Thesouro â custa do empobrecimento do i)aiz. 

Affírma-se, Sr. !Presidente, que a situação do 'l'hesouro não melhorou, porque 
a.ugmentámos de f. 8. 60·0. OO,Q< a nossa divida em ouro e, si não tinhaanos recursos 
para pagar o ·serviço de uma divida menor, não po&eremos tel-•os para uma divida 
maior. 

AnteR de tudo. essa ·orouosicão é falsa; o augmento da nossa divida em ouro 
não attinge ã.qu·ella som ma, como acima jã demonstrei; mas, admittindo mesmo 
que assim seja, os nossos eneargos a·nnuaes dimi·nuira;m consideravelmente com a 
valorizacão da noosa moeda. 

Assim, em' 1898, para prugarmos os juros da nossa divida externa no valor 
de f. 1.·549. 249, precisavam•OS eom O cambio a '6 de •61. 969 :960$; em 1901, .para 
pagar os juros da divida no valor de f. 1. 903.346, mesmo com o eambio de 10, 
só tl'recisnvamos de 4•5. 6·80 :3·04$, o que d'á uma differença a nosso favor de 
16 .. 289:656$000. 

!Si considerarmos agora as despezas com a garantia de juros, no valor de 
I. 1.109. '1112, veremoo que ella era feita -em 1·898, estando o cambio a 6, com 
·44 . . 388 :·4&0$ e em 19fr1, mesmo si o cambio não passar de 10•, com 126.633 :o.80$, o 
.que dâ uma differença a ·nosso favor de 17. 75'5· :39.2$000 • 

.Si reunirmos as duas parcella·s, verean·os que a economia realisada no serviço 
da divida externa e das garantias de juros eleva-se a mais de 34. 00·0 :000$, mesmo 
que o cambio não V'á acima de 10. 

Assevera-se que o resgate foi feito eom os recursos dos impostos em ouro e 
com os fornecidos pelo Banco da Republica em pa;gam'ento da sua · divida; essa as-
serc:ão é falsa: nu.nca vendemos uma li·bra esterlina nem recebemos um real em 
iPS.Pel=oeda do Baneo da Repub.lwa. Critica-se o resgate das apol!ces internas 
ouro de 1869 ·e 1889, allegando-se que cc>m a subida do cambio os juros a paga;r 
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'pelw; opolice& opapel dadas em eubsti.tuição j!A. dão ou breve darão pr-ejuízo ao 
l}()verno. · 

Antes de tudo, o Gov-erno não fez essa operação ·para tirar lucros directos, 
mas ·~ara promover a alta do .cambio; do outro làdo, a operação para o l}()verno 
não consistiu em uma conversão, mas em um res·gate. 

O Governo não emittlu titulos papel para trocar opor títulos ouro, caso em que 
~lle ficaria com encargos novos de juroo papel em substituição de juros ouro; 
r-esgatou os tltulos daquelles emprestimos, parte d~tectamente, comoprà.ndo-os, e 
outra parte por encontro de contas C{}m o Banco df!, Republica, ao qual elles per-
tenciam. 

Até a existencia dos saldos orçamentarios foi objecto de censuras ao Governo. 
Na opinião dos crlticos •o imposto só deve Ir até ·O limite da:s necessidades do 

paiz; os saldos pravocBJm wppHcações .irreflectldas e inconvenientes das dinheiros 
publicas. 

·Essas observações, emborà sensatas, não têm applicação alguma aos nossos 
saldos orçam.entarios. 

Uma aas necessidades mais urgentes da IRepubllca é a valorização da sua 
moeda; o imposto lançado para esse fim não vai, p.ol.6, além os limites das necéssi-
d·ades ·do paiz > n.em, <por .oon.seguinte, os sald{)S que se wpplieam a essas necessi-
dades urgente.s são saldos que provoquem wpplicações irreruoectidB,IS e inconvenientes 
dos dinheiros .publicos • 

'Outro ponto, .Sr. !Presidente, sobre o QUal não posso passa,r em silencio, ~ 0 da 
operação e<m parte jt!i. realizada sobre ·a encaimiJiação e arrendamento das estradas 
de ferro que gosam de garantia . de juros. · · 

De todos os systemws ad{)ptados para· auxiliar a cons-trucção de estradas de 
ferro, nenhum é mais desastrado que o da garantia de juros por parte do Estado 
sobre c- capital empregado na con!:Jtrueçã o . 

.A escolha do traçado, attendendo l!i. prodw:ção presente -e futura, â economia 
na construcção, !i. administração comopetente e zelosa, são elem•entos indispensaveis 
para g13:ra.ntir os lucros dos canitaes gastos, auando a empreza só tem a·ue contar 
com os seus proprios recursos. 

Qua.ndo, porem, os juros já se acham ])Ilêviamente gara.ntldos, então a situa-
ção altera-se radicalmente; procuram-se nas ,oonstrucções O'S traça,dos mais longas 
e dispendiosos para •poder em·pregar todo o capital .garantido, e ninguem se pre-
occll'pa nem com os pr{)ductos a tranS~Portar nem cmn a administração oecónomica, 
porque os ca.bcll'las -estãÓ feitos para assegurar os ju<ros e a amortisação do capital 
empregado COiil os recursos dos juros garantidos :pelo Governo. 

O emprego do ·caopital deixa de ser industrial p'ara tornar...se um verdadeiro 
amprestimo. 

Foi infelh<mente o -systema adaptado pela monarchia e seguido pelos l}()vernos 
da IR.epublica, systema que deu em resu<Itado pagarmos juros J.ntegraes a estradas 
que .funcciona.m ha ma·is d·e 40 an-nos. 

Dahi resultou para o Governo do lBrazil o encargo annual enorme de mais de 
um milhão de libras esterlinas só ;imra as garantias em ouro, s{}mm·a que estâ 
muito longe de oorrespon-der .a{)s beneficios que estas .estradas têm oproduzido no 
desenvolvimento e progresso do paiz . 

.Foi por esse motivo que :iá no temPo da monarchia nasceu a idéa da encampa-
ção d-e -duas dessas estradas de f-erro q;UJe ti•nhrum <prazo mais longo de gaiamtia de 
juros. IEssa liLêa, aue não teve sinão ensaio de realizaQão naauella eooca, foi 
áoceita 'PeLo l}()verno ·actual e estendida pelo Congresso Nacional a todas as outras 
estradas de ferro que .gosa·m do mesm.o favor. 

!Para realizar esta o.p-eração tão delicada, ninguem me pareceu mais apto que 
o Dr. José Carlos Rodrigues, pelo seu patriotismo, pe1a sua oommunhão de idéa.a 
financeiras com· o Governo, reveladas em muitos d·os seus tmportantes trabalhos, 
pela sua honesti-dade, pelo estudo J)rofundo daquelle assuiillpto e pelo oo·nhecimento 
_'pra.tico do meio em que ia agir. . 
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F.oi por isso que tive a. ihonra de vos propôr aquelle nome, que foi logo ~ceito, 

partindo immcdiatamente aquelle cavalohelro para Londres, onde iniciou as p.ego-
ciações. 

Duas da•s estradas jâ se ~ham encampa;das, a Recife e lS. Francisco e a 
iBahia e S. !Francisco com o iRamal do Timbô; as negociações •Dara a encampação 
de outras já se acham adiantadas. 

·IAs condicões em oue fnram realizadas as onerações sobre aauellas duas e,.q. 
tradas foram .criticàd~ de um mod'O tão vehem~te e até tãn injurioso, que bem 
se percebe que a pahl{ão ·politica e outras ·de ordem diversa não deixaram aos cri· 
ticos a calm'a. e a. ·reflexão necessarias nos es'tudos de questões .desta ordem. 

Antes de tudo, é preciso dizer que a responsabi.Mdade das operações cabe toda 
ao Governo, não só porque ·a -escolha do wgente foi feita com toda a .liberdade, 
como pr!ndpalmente porque nenhuma operação foi realiz.a.da sem consulta .pr'évia 
wr meio de telegramma.s sobre os deta•lhes os mais insigm.ifi.cantes da tran.sacção. 

Desejo, Sr. Presidente, que fique bem patente a parte que tive nessas opera-
ções e a responsabilidade que por isoo me cabe; e faço esta ileclaração com tanto 
maior prazer quanto estou convencido que foram enas as .oper·ações financeiras 
mais felizes do nosso rpaiz. 

Poderia desde já. analysar a critica feita a essas ~erações; não o faço, 
porém, ·deixando !I)are. a·presentar-voOs mais tarde, afim de ser enviada ao Con-
gresso, .uma ex;poo-içã.o completa daqueLlas ·negociações ·e ·das vantagens deHas 
resultantes. 

A operação financeira pl.anejada, e que o Governo está executando, nã·o con-
siste tãn sõmente na encampação das estradas d.e ferro, que têm' garantias -de 
juros; eHa tem como base o ·estabe-lecimento em Lond·re·s de uma caixa de resg.a:te 
dos títulos emittidos para aquella encampaçã'O. · 

Essa caixa é consti'tuida, nãn só ,pelos juros que pagamos hoje- pelas garantias, 
como ainda pel'O pl'oducto d·o arrendamento das estradas encampadas. 

O producto dessas quotas lé em'!lregado no serviço dos juros e amortisação dos 
titulos emittidos para a encam'J)ação. 

Qua-ndo a '()pera-ção estiver COIIliPleta, poderemos entãn comparar o quanto gas· 
taremos neste serviço com o quanto gastariamos com' o da g.arll!ntia d·e juros pagos 
actuwlmente âs estradas. · 

'86 então se poderão ver clar·amente w lucros resultantes -da operação, além da 
vantagem da posse das estradas por parte da União. 

As vantagens trazidas nesta OtPeração por cada uma das estradas são de 
duas ordens diversas : primeira, a differença entre os juros da garantia e os 
juros dos titulos emittidos para a encampaçã&; segunda, o producto do arrenda· 
mento da mesma estrada. 

Estes dois factores variam na razão inversa um ào outro, e isto é facil de 
comprehender-se. 

A estrada bôa exige maior somiila. para encampação, mas podem ser arren· 
dada em ·bôas cOn-dições, o que quer dizer que o primeiro factor sellA. pequeno 
e o segundo grande. 

Ao contrario, a estrada má. poderá ser encampada por pequena. somma, o 
seu arrendamento, pollêm, nãn podem tambem dar grande resultado ; o primeiro 
factor serâ, pois, grande e o segundo pequeno. · 

A estrada do Recife é um exemplo do .primeiro typo e a da iBa.bia do 
segundo. 

E', entre outras razões, por .não terem oconsiderado .esta. acção combinada 
dos ·dois !actores e >limitarem sua ana.lyse sobre cada um delles isoladamente, 
que criticaram de modo tão viol.,nto e tão acre uma operação que, sem despeza 
a]g.uma nossa, antes com vantagem pecuniaria .para o T!hesouro, .vem incorporar 
ao patrimonio nacion~ um certo numero de estradas de ferro. 

!Não se tratando de o.peração que corra pela minha 'Pasta, direi sobre o ar-
rendamento das estradas encampa-das o su-f.ficiente para affirmar a minha res-
ponsabilidade sobre este ponto, porque tllinto V. Ex. como o meu collega da 
;viação me deram a honra de pedir a minha opinião a respeito. 
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Em questão de arrendamento de estradas de fer'ro ou d·e outros ·bens de 

valor estrategico, não podemos dar preferencia aos nacionaes sinão em i-gual-
dade de condições. · 

Tratando-se de uma rl!de Importante, não podlamos deixar de lado a idonei-
dade do concurrente, e as duas companhias inglezas, continuando proprietarias 
das re9pect!vas estradas que' hoje lhes pertencem, offereciam evidentemente maio-
res ·garantias ao arrendamento das outras, que os naclonaes que se representa-
ram sem garantias que pudessem · corresponder ãquellas. 

·Entre ·as duas inglezas; si admittlrmos ·m·esmo os calculos em que · se diê. uma 
pequena .differença em favor da AlagOas, teremos que attender a que o arrenda-
mento feito . a esta traria coino consequencia ou a annullação dessas ' vantagens 
com as grandes de&pezas necessa·rias para a encampação da Great Western ou · 
a separação da rêde em dois fragmentos, o que seria. destruir uma das grandes 
vantagens do plano do Governo, qual o da . formação de uma grande linha. li-
gando quatro estados da União. 

A que~tão das tarifas .foi uma magna questão nos arrendamentos das linhas 
de que acabamos de fallar. 

IApezar de ter ficado ·bem estabelecido que as tarifas seriam feitas de accordo 
com o Governo, ·fomos accusados de quererm95 destruir a lavoura dos estados 
servidos por aquellas linhas. 

<Neste assumpto convrêm, antes de tudo, ! lxar . bem· o .wnto de vista· em que 
ce.da um se colloca para que se possa discutir a materia. 

Ha quem pense que uma estrada de ferro tem o dever de baixar as suas 
tarifas, diminuir as suas rendas, atJê· mesmo arruinar-se, comtanto que se salve 
a lavoura ou a industrla cU'jos· productos lhe são dados a tran9Portar. 

Outros, porem, pensam que ambas contribuindo igualmente pa·ra o desenvol-
vimento da riqueza do paiz, ambas têm os mesmos direitos diante do Estado, e 
que seria uma iniquidade proteger os capitaes da lavoura e das industrias sacri-
ficando os capitaes das estradas de ferro. 

tEsta, !Sr. !Presidente, é a verdadeira escola, pois quando uma producção não 
&â para despezas de transporte, essa producção não tem condições de vida, e 
si os poderes publicas intervêm arruinando as emprezas de transporte, ellas vão. 
sem reflectir de certo, arruinar tambem os agentes de producção . 

. Agentes de transporte e agentes de prod·ucção não podem· ser elementos an-
ta.gonicos, e quando um delles 8/UXIliado pelo Estado procura arMiinar o outro, 
está arruinando a si proprio. 

A esta escola estã. filiado o Governo, que pediu a autorização para o arren-
dameJntQ. e o Congresso que a concedeu, pois seria um ccmtrasenso autorizar 
um arrendamento e executai-o com o firme proposito de arruinar o arrendatario; 

Longe de mim, Sr. Presidente, a id>éa de que em circumstanc!SiS excepcionaes, 
·como numa éooca de baixas dos precos de certos produ'Ctos, uma estrada de 
ferro não tenha o dever e o interesse remoto de auxiliar a industria de produ-
cção, ·baixando suas tarifaR; mas tambem penso que a reciproca deve ser ver-· 
dadeira e ein uma crise nas estradas de ferro, devida lê. alta ·do carvão ou de 
outro material ou serviço, a indul'tria productiva, achando-se em bOas condições, 
tem ó dever e o interesse de auxl!ia.r a ~trada, acceitando 'Uma elevação de 
tarifas. 

E' este o ponto de vista em que o Governo, autorizado pelo .Congresso, se 
col!ocou; e neste ponto de vista o acto do Governo é inatacavel. 

(Para terminar as considerações que tenho a fazer ' sobre os resultados co~i
'dos pela poliUca, >financeira do Governo, peço-vos licença para dizer aLgumas 
palavras sobre as ·brusc;a.s oscil!ações que se deram ultimamente no nosso mer-
cado cambial. 

rrendo a nossa eX'J)ortacão atting!do a cifra de 1'7 mi!'hões esterlinos no 
l• semestre, não é desarrazoado calcular em 35 milhões o valor da eX'J)ortação 
durante o corrente exercício. 
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!Existindo em circulação 689. 0·00.:000.$ de papel-moeda, a relação entre esses 

dois elementos nos d'á uma·· taxa cambial de 12, que deve . ser considerada a 
nossa taxa nm'mal, e Que de certo existiria, -si a offerta e a procura entre 0 
ouro e o papel se. realizasse re.gularrnente, e si não fosse pertul:'bada pel<> jogo 
desenfreado dos especuladores. 

Si os bancos realizassem os negocios, procurando harmoniza-r seus interesses 
com os do paiz que lhes fez concessões· tão generosas, que podem ser atlé classi-
,f!{)adas de imprudentes, elies encontrariam lucros vantajosos, distribuindo por 
todo o anno as letras, que apparecem na occasião das safras, transformando 
assim · em movimento continuo o movimento tntermittente da circulaçã o das 
letras de cambio, regularizando a · offerta e a procura, dando, lflnalmente uma 
certa estabilidade á taxa cambial. ' 

-Infelizmente Isso não se dâ :· facilitando a ·especulação para a alta, elles 
elevam o cambio aiCima da taxa normal, provocando mais tarde reacção violenta 
para baixa. 

'Vendem a de6coberto em época de safras e são .forçados depois a cobrir-se 
em época de escassez de letras, invertendo a funcção que deviam desempen.har, 
tornando a circulação das letras ainda mais intermittente, prod·uzindo grandes 
oscillações na taxa cambial. 

Quando em virtude desse facto ·houve u ltimamente ·uma qlllêda notavel do 
cambio, não faltou quem clamasse que todo o tra.balho do Governo Unha sido 
d1li!truido, que tf.nhamos encinerado sem vantagem alguma 100•, 000 :000$ de 
.panel-moeda, e Que tudo indicava Que a volta da taxa cambial a s· viria demon-
strar á evidencia a nullidade de todo o plano financeiro do Governo. 

\Passado o período .do panico, a alta foi-se manifestando a pouco e pouco, 
e a taxa cambial firmou-se em -10 1/~, com tendencia para alta. 

· Não preciso dizer-vos, Sr. Presidente, · que tudo quanto se affirmou sobre 
a intervenção do Governo nesse movimento de alta não passou como em tantos 
outros casos, de pura fant!Lflia: pooso repetir-vos ·hoje o que tenho dito nos 
annos anteriores: o Governo não vendeu nem autorizou ninguem a vender, por 
sua conta, uma libra esterlina. 

!Nestas condições, os factos que tivemo.s occasião de observar no mercado 
do {)!1mb1o, longe de indicar o erro, foram, ao contrario, a demonstração a mais 
completa e a mais brilhante do acerto da nossa política financeira. 

Tivemos occasião de assistir a uma e~eriencia notavel da resistenc!a que 
o Governo conseguiu dar ao nosso mercado monetario. 

rrodas as causas se combinaram para provocar a baixa: falta de letras pela 
ausencia d·~ safra no momento da experiencia; procura intensa de cobertura por 
,part·e dos ·b!liiiCOS e do.s ·especuladores, que ilavi.am .jogado na alta; acção directa 
do;; especuladorea da baixa: agitação 'POlítica intensa e continua; e todas estas 
grand:e.s fot·ças ;não conseguiram trazer o cambio a 9, seguindo-se Jogo uma 
reacção do ·oro·orio mercaoo, que com seus proprios recursos, sem aux!Ho nem 
intervençã;J extranha, conseguiu elevar-se logo a 10 1/2. 
) Em 1898• essas mesmas causas trouxeram o cambio a 5 5/8, em QUe se 
teria fixado, si não apparecesse a intervenção do accordo de 15 de junho. 

Não existindo no momento actual nenhum outro elemento auxiliando a alta 
cambial, ao contrario, manifestando-se causas diversas agindo em sentido opposto, 
ninguem ·Poderá negar que a diminuição de 2'0$ no valor da libra esterlina, que 
est'á. Quasi reduzida â metade do -seu valor em 1898, e representa uma duplica-
ção ·no valor da nossa moeda, ê devi-da exclusivamente ao resgate de ·100c000 :0•00$ 
de· papel-moeda. 

:A crise aguda que se manifestou ultimamente no nosso mercado monetario 
veiu, pois, mais uma vez trazer a demonstração do acerto da pol!tica financeira. 
e dos resutlados fecundos que ella trouxe ao paiz ; e, si ê verdade que ella acar-
retou alguns so:tfrimentos, não é menos verdade que esses sof:rrimentos, comG 
muitos outros, têm vantagens inestimavels. 

' 
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IA baixa brusca do cambio inflingiu a justa pu~ão aos viciosos do jogo, e. 

ei a lição cruel, pol"êm justa, não consegue exterminar o :vicio, modera-lhe, , en-
tretanto, a Intensidade, o que, estou certo, nenhum reguiamento consegu-Iria. 
fazer entre nós. 

IA proprla. nação tira um grande ensinamento daquelle facto, pois que ella 
tem occaslão de observar que, si o reS-gate jll. effectua.do co:Q.Beguiu melhorar 
de modo notavel o cambio, não conseguiu ainda, entretanto, dar-lhe a fixidez 
desejada em sua taxa normal. · 

Si o cambio se manifestasse na taxa normal de 1•2 com fixidez, ninguem 
pensaria mais nos defeitos da nossa circulação monetaria, e de certo não falta-
ria quem dentro de pouco tempo aconselhaBse novas emissões de papel-moeda. 

O soffrjmento vem avisar de que precizamos continuar na politica do resgate 
e da valorização do nosso meio circulante até chegarmos ao fim desejado: a 
circuiação metallica ou de bilhetes convertiv€1s, unica que nos porã ao abrigo 
das oscillações violentas do vaior da moeda e das explorações sem .escrupulo 
dos es·peculadores do cambio. · 

Si ha criticas que negam .systematicamente que se tenha colhido resultadoa 
beneficos da execução do programma do Governo, outros mais benevolentes admlt-
tem que nossas condições financeiras tenham realmente melhorado, mas que tudo 
foi obtido á Clll!ta de impo.st<ls tão pesados que esmagaram o commereio, enca-
recendo todos oo objectos de consumo, e tornando a carestia ,da vida quasi insu-
P<Irtavel. 

:Vejamos o valor dessa declaração, confrontando-a com os factos e os alga-
rismos. 

Como se observa no seguinte quadro: 

Differenças de cambio calculadas sobre uma importação de ;~:: 17.000.000 

EPOC.lB ,, SOBBE A !'VALOR AO CAIIBJO PARIOAMBIOI IVALOR A PA_II 
QUAN'l:I.I. DE 17 X 888!!.8888,8881:! lllii:Dlo VALOR DA;!:: GAR EM RÉIS 

DIPPEBII!IÇ.A.B ! 
PAGA& 

A...,"' F\mWng om 1898 ••• --1' 17.000.000 151.111: ll1$Il1 6 D 40$000,000 680.000:000$ 5~8. 888: 8S8$8S9 

1899 ........ :................ . 17.000.000 151.11I:111$lll 7 7[16 32$268,907 548.571:4195 397-.460:3071889 

1900 .... -...................... 17.000,000 151.111:111$111 9llf32 25$685,618 436.655:506$ 285 .ll44 :39q889 

Em Setembro de 1901. ........ 17.000.000 151.111: 111$111 10 1/2 22$857,!42 388.571:414$ 237 . 460: 302$889 
-

O oornrneroio para obter os generos im'PQr•tados durante .o anno, no valor de 
17 miThões esterli-nos, ;pagava em 1898 lL taxa de 6, 680•.00.0•:·000$; em 1·899 á 
taxa de 7 7116, 548.571:419$; em 1900, á taxa de 9 111:112, 43~.66·5:506$; e em 
setembro de 1·901, 388 .'571 :414$000. · 

Os lucros •do commercio lanportador foram, paio;, crescendo de anno ,para 
anno; e, si ·COnfrontarmos <JS •d-ois a,n,nos extremos 1898 e 190'1, verem<~s que a. 
dlfferença entre o que elle pagou ém 1898, isto ' é: - 680.000 :•O·OO$ e o que 
de;spendeu ·em 190•1, - 388 .!571 :414$-, é de - 291.428 :586$000. 
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·o commerdo importad~~· . com as medidas fi·nanceiras '<lo Governo, eco-

nomisou, .po.js, perto de 3.01!. 000 :010•0$ nas soromas que t<We a pagar pelos generos 
i.miPortado.s no valor de 17 milhões esterli•nos durante ·o anno, tendo si•do essa 
economia na realidade muito :maiOr, \POrque em al>gul!ls mezes a taxa -cambial 
esteve multo a.cima de 10 112 . 

•Allega-se, entretanto, iSr. \Presidente, que esse lucro de 300 . 0.00 :000$ foi 
conlpletarillente neutraUsado pelos aug:mentos dos impostos consequentes e co-
brança de 2·5 ~1• em -ouro dos direitos •de iffilportação. 

Outra declamação que ·OS factos •pulveriBam . 
Eis aqui um quadro . 



.... 



QU.AIDRO COMIPARAfl'll;VO .DE S®TEMaJRO D.E 1901 - CA~liO 10 ~ DINIHEDRJOS - VAIIJOR DO OURO z1571 42o8ii 

:S 1.000 BQOIULBNTIIS Vü.OB OJii'l'ICIAL DA ;S 10000 .. 
o~'~ ~ o :li BM PAl'IL AO OAHBIO DB li Do 'OA TABIFA ~2 

111 :e ... o o 
.lOS O.lHBIOB DB; 20:000$000 0111 "'-o o 0111 .. g>t., ;:!"' O E'< .. 

o~o ~~ AZ 

~ 111"' ~s 111 .. o'" ..t:> 
'li Cfl 

JJilreitoa aeguncLo a lei 
PocOt; ""' o['< 

..... ... .. :~ ~O! "o I>~ 
~ 

.. 11'igente da. Receita ~ .. ~E'< 
:M:E:RCA:OORJ:AS ..... 

~~ t >lre" .... 1110 
~" 

o 
o ., 

~.i!~ ~~ .... 
"<:> o~ .... 111 o ' <>c 

i~ 
lO ~ .. o tts o!;G§ "' <N! <N! UJ ... .o~t;; .... ...~ 

~~ 
.. .. QO A., ~i;! 

~~ 
111 

~ 
lQ 00'"' 

o~ o~ 
a r:- "'111 111'" 
o~ Mp o Cl~ ~ :::.~ " o 7! ao E< E< 

~ 
... a. .. "' e: " t:> p 

<o ~ o ~ AO o o " A 

Pedrat precioaaa ....................... , .......... o .... , .... 40:000$000 22:857$1421 2% (00$000 100:000 300i000 557$143 40:400$000 23:4H$285 42.04 % 
Ouro e prata em medalhas e eoltecções •••••.••••••. ;, . o •••••• 40:000$000 22:857$142 5 % 1:000$000 250$000 750$000 1:392$857 41:000$000 24:249$999 40.85 % 
Cereaea ..................................................... 40:000$000 22:857$142 10 % 2:0008000 500$000 1:500$00U 2:785$71! 42:000$000 25:fl4'2$8 .J6 3!1.94 % 
Inst1umentoa ecientificos ......................... o .......... 40:00l ~OO 22:857$142 15% 3:000$000 750$000 2:25\J$000 4:178$571 43:G00$000 ~7:U35$il :l 37.13 % 
Legumes aeccos e outros projuctos ••• , .••• ,. o •••• o. , . o •••••• 40:0008000 22:857$142 20 % 4:000$000 1:000$000 3:0008000 5:571$428 44:000$000 28:428$570 35039 % 
Macbinaa, utensílios e drogae . ..... . o. o o •••• o., .. o . .. . ...... 10:000$000 22:857$142 25% 5:000$000 1:250$000 3:750$000 6:964$286 45:000$000 29:821$428 33.73 % 
Fio de algodito, drogae ................... o .• o ... o o .... o ..... 40:000'-lUO 22:857$142 30 % 6:0()()f000 1:500$000 4:500$000 8:357$143 46:000$000 31:214$285 32.1-!% 
:U:aet111 alimen ticiaa e outras mercadorias o. o ••• o. , • o , ••••• o ••. 40:000$000 22:857$142 40 % 8:000$000 2:000$000 6:000$000 11:142:857 48:000$000 33:9991999 29o17 % 
Monia, teeidoa, couros, pelles, papel e outroa .......... .. .. o 40;000$000 22:857$142 50 % 10:000$000 2:500$000 7:500$000 13;928$571 50:000$000 36:785$713 215.43 % 
Tecido• de algodão, lã, linho, seda, moveis e objectot de luxo. 40:000$000 22:857$14~ 60% 12:000$000 3:000$000 9:000$000 16:714$285 52;000$J00 39:5718427 23o90% 
Alguna tecidot de algodão ...................... . ............ 40:000$000 22:857$142 80% 16:000$000 4:000$000 11!:00U$000 "'285$7"1"'000$),0 "' ,.,.,. 19.39 % 

-
_ l'eu. Oa direitos são calculados sob a base cambial adoptada nas ultimas tarifas, iPto é, de 12 pene~ (dinheiros) por um mil reis, 

Aa razões mais communs nas mesmas tarihs ai·l de 30, 50 e 60 %, podendo-se diZer que 2J3 da importaçã ' estão sujeitos ás duas ultrmaa razões; 
ficando desse modo um terço para as demais. 

Pouco mais ou menos, o Cowwercio Importador tem a seu favor uma differença de 19 a 42 % comparado o custo das mercadoriae ao c11mbio 
a:ttual, m~ grado o pagamento de 2!> % ouro e o dat mercadoriae com o cambio de 6 dinheiros com ~odo o pagamento em papel. 

O pr .. ente quadro comparatiYo foi estabalecidc~ pu& e maz de setembro de 1901, quando o cambio e~~tava • 10 1J2 dinheiros. 



I 
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em que se figura uma imp()rtação 'de :E 1. 0•00 em diversas mercad()rias classifi-
cadas e de accOrdo com' a tarifa em vig-or; importação r·ealisada ao cambio de 
6, coon t-odo.s os direitos em pai)el, compa.rlllda com a mesma ao cambio 'l'le 
1·0 11·2 com 25 °1° ouro e 75 o1o ,papel. 

IA ultima tlllbeHa mostra as differenças a f81Vor do oommercio, a.pezar doa 
direitos em ou.r-o, ·diffe:re.nça. que vai ueede 19, 30 aOO 4i2,0!4 °1°, conforme a na.-
tureza d() ,genero imp()rtad<>. 

IAccrescenta-ee ainda finalmente neste assumpto que, si é verdade que o 
·commerci() tem lucrad-o, -o povo contialúa a s(){frer () peso intoleravel dos irn'-
·poatoo, ;pois que os prBÇ()s dos gener()s de consumo têm-se elevado de modo extra.-
ordinario. 

Os factos e ·os algarismos <vão, ,sr. Presld·ente, ain!da mostrar quamto essa 
asserçã() é puraanente doolama.toria. 

Alqui tendes uma tabella de preços doo generos· mais iiDIP~Jortantes. 





A. 

Aguas mineraes: 
IJ\.polllnari s ........... .... . . 
Seltz .... .... . . . .. . . . . . . . . 
Viclly .............. ../ . . .. . 
Lambary .......... · . .... .. 

a) 

I 1 ass. 1 so 1 I 
~ --------·------' I : I I 

Caixa d~ 418 garr. ll - r 48$0•00 - i 48$000 I 
» J) 24 )) - • 2•21$0·0•0 - I 22$000 I 
)) » 48 )) - 58•$000 - 50$000 
» l) 48 )) i - . 32·$000 - . 32$000 

b) 1 Carvão ,de pedra .......... . Tonelada . ..... ·1 - 6·5$000 40$000 46$000 
3 Sal bruto nacional. ..... . . . 40 JJtroH. .. .... .. 3$800 4$0.00 2·$800 2:$ 900 

)) » )) 1 litro....... .. . - $240 $160 $200 

B 

a) 1 ,<\.rroz inglez ...... , ......... 80 
I 

litros ....... . . 12.1$00~ 22-$ 000 
$400 

.28•$000 
$5 60 

'13$0·0·0 
$28~ 

16$00.0 
25$000 

$50u 
8$-50-0 

$160 

17$000 
$320 

1.6$000 

19$500 
$400 » » ............ ... 1 Jitro... . . .. ... -

" iguape . ... . .......... 80 litros ....... : . 212$0•00 
, » . ... . . . . ..• . • . . . 1. litro ......... . 

2 Febjão preto n acional. ...... 80. litros . .... . .. . 
» » » . . . . . . 1 litro .... . . . . . . 

F eijão de cõres, nacianal. . 80 lit ros ...... .. . 
Feijão de cõres, estrangeiro 8 O 1! tros . . ..... .. . 

» >> » » 1 litro ... ..... . ·I 
·.3 Milho nacional .. , ........... 8.0 litros ........ ·I 

>> » ....... ,.. .. .. 1 litro ..... .... . j 
" do Rio dn i' rata ... .. 30 l.itros ........ . 

$50,0 
12$000 

$260 
16$000 
24·$00·0 

$4bO 
7$500 

1-8$000 
$3<'10 

12$000 
20$000 

•${í0 o 
9$000 

281$000 I 
$500 

1.9$000 1 
$3201 

20$000 
•22$000 

$4001 
9$500 . 

b) 1 Algodão ....... .. . . .... ,. . . . 1 @ .... ...• . • . f 

1 @ .... ....... , 

$14.0 
. 7$00•0 
12·$600 
13$000 
70•$.000. 

7~ 5 0·0 

13$500 
13'$400 
75$000 

$1'60 
8·$ 5 00 
8$800 
9$·800· 

$180 
10$000 
11$000 
11$500 
60·$000 d.) 

e). 

f) 

g) 

>> superior ... ....... . 
Alcatrão . ........... , ...... . . Barrica ........ . 

Kilogramtnas .... ! 
õOO .grammas ..... j 

1 l(iJogramma . . . , 
1 » ... . 

.Canella em rama . . . . . .. .. : . 
Canella em pó .•... •• •.••• . • 
Cravo girofe . .. .. .. ....... . 
'Herva doce de Lisboa .. . . . 
!Pimenta da !ndia ....... . . . 1 
Fumo em folha, :Bahia, 1• 1 
Fumo em folha, Bahia, 2• 1 

» •.• , 
» ... )) '"I Fumo em rôlo : 

Carangola ....... .. .. .... . @ ... ...... .. .. 
Rio Novo . .... . . ........... .. @ ............ . 
Sul de :viina s ..... : .... . . , . @ ........... .. 
Alfafa . .. .. . ...... . ..... . . . 1 kilogramma .. . 

2 Parello ...... . ..... .. . ... · 45 ki!og~ammas. ·I 

:i$200 

18'$000 
40·$000 
2•9$000• 

$160 
3$0·00• 

3$400 
1$100 
2$600 
2:$4.00 
2~40 0 
2$ 50~ 

~$0 0·0 

20.$00íl 
4<6·$ o o o 
27$000 

$190 
3·$400 

50$000 
2$8001 
1•$20o 1 

2$500 
2$·500 

11$000 
16$0·00 
12$00 o 

$·1·60 
3$-000 

2$000 
1$100 
1$600 
1$400 
2$000 
4$000 
3$0001 

12<$000 1 
lSo$0001 
L3 $000 

$1801 
3$500 

- 14 o/o 

- 3 6 o/o 
- 27 'Yo 
- 25 o/o 

- '15 o/o 
- 10 o/o 
- 12 o/o 
- 6 o/o 
+ 4'8 o/o 
+ 22 o/o 
+ 3 o/o 

- 14 o/d 

+ 16 o/o 
+ 13 'i"o 
+ 2S % 
- 2<1 o/o 
- 19 o/o 
- 24 o/d 
- 27 o/o 
+ 4 o/o 
- 39 o/d 
- 42 o/o 
- 17 o/o 
rt 50 o/o 
+ 37 ~ó 

- 40 % 
- 60 o/d 
- 55 o/o 

+ 1 o/o' 



p~àDUcTOS ·p:REP.AJRIADOS PARA .A!PPLICAÇÃO ·.t,.~,s ARll'ES E IN•DUSll'RI.A,S 

\~ 1901 1 

~ I 
A 

I a) Aço em barras: 
Fundido ............. "'''''' kllogramma ... •sou I $600 21; o/o 

Oitavado ................. <1 $8•80 $6:00 3:2 o/d 
iBaUdo ........... ·········· 1 )) 1$2·00 1$0{)0 17 o/o 

2 !Chumbo em barra .... ...... 1 )) $600 $640 $660 + 8 0/0 
3 Cobre em folha ............ » ... , 3$50() 3$40·0 2$400 3$000 22 o/o 

4 Estanho em ·barrà .. . ... . .. ............ · .. ... ·6$400. ' 5-$500 4$000 27 o/o 
5 :Ferro em barras e verga-

lhões: 
Nacional pate·nte . .......... 1 ltllogramma. · .. $50~ $320 36 o/o 

Suecia ······· ... ········· 1 » $6.60 $540 18 % 
Krupp ... . . ····· .......... . 1 » 1$000 $800 20 o/o 
Lowmoor ··· ·· ············ 1 » 1$2()0 1$000 17 o/o 

Ferro em cha.pas: 
Preto iBest B(}st ...... .. , .. 1 » $60~ $o50 o I ·17 o/o 

Preto Kru.pp ........ • .... .. 1 »· ... 1 1$100 $8001 27 o/d 
Pret·o Lowmoor ............ 1 )) ···! 

1 8.$ 0.00\ 

1$300 1$0001 23 o/o 
Galvanisado ········· ...... 1 » .. . 1 $800 

1:5;000 I $6001 2.5 o/o 
Ferro em verguinhas . . .... 1 feixe .. . . • ... ·I 20$000 18$.000 I 13 o/o 

)) )) » 1 kilogramma . .. ! $6~0· $640 $48·0 I $600 13 o/d 
7 ·Folha d.e Flandres: 

.Coke • • o. o •• ~.. • • • • • • • • o ••• o ' 
Oaixa ........... 30$0:00> 32$000 28$000 30·$000 I o/o 

Cha-rco a!. ..... ......... » ........... 1 3 6$0"00 ·3·9 $000 ·3-5$000 7 o/d 

++ ..... .. ·············· » ........... ,48$ 4'4$ 40$0·00 4o5$ooo I 2 o/o 
Zinco em laminas .... . . .. . .. 1 kilog·ramma. . . 1$500 1•$6.0.0 1$000 1$1001 32 o/d 
-Em telhas ... , ... . •. . . .. : . .. 1 pé ... . ..... . . . $600 $360 $4001 317 o/o 

9 Cobre veJ.ho ..• . .... . . ..... 1 kilog.ramma ... $·800 1$0001 + 2.5 o/o 
b) 1 !Cimento· Pyramide ...... , .. Barrica ......... 20$0>00 211$000 20$0001 

"""! 
3 o/o 

Bou-Jogne ' - ......... 21$&00• 2.2$000 18·$500 13 o/o .. .. . ... . . ... .. . .. 
Tres Jacar<és . .. ... . ..... . . .. ....... 1 

10$o'oo I 1-8$000 14$5001 15$000 1!5 o/o 
L<\.gula e ' Leão . .....• .. ..... )) ········· 16$000 11$500 I 13$000 21 o/d 

B 
I I I 

I 
a) 2 Alpiste • • •• ••••• • ;:'. '!'' ' '•• 1 kilogramma .. . $600 I $520 13 o/o 

1 )) $640 $5801 $600 8 o/o 
!Ceva:<J.a ... .. , . . . ······ · ... 1 » $700 -\ $400 43 o/o 

c) 1 1 .. 1\..gu~-raz · ... . ..... .... .... . 1 » 1$400 1$600 $900 ·1·$050 39 o/o 
1 )) 1 $80·~ 1~li0 1$'200.1 38 o/o 

3 Breu ····· ....... .... .. , ... 280 lbs . . ........ 28$0M 30•$000 23$0001 2·2$000 22 o/d 
1' koilogramma .. ·1 $600 I $3001 50 o/o 

d) 1 IPin•ho Suecla, vermelho .... Duzi-a ....... .... 9·0·$000 Falta I 
» » » » .. .. .... -.... 1 9t$o~oo 1 196$000 I sol$o.oo 1 16 o/o 



.. - .. 

1 1899 --T--1 I~ 

B I I 
branéo ...... 

I I Falta jl d) 1 Pinho !Suecia, D u zia .•. ·······I - 88$000 -
D )) » )) ... .... ... . 9·2$000 94.$000· - 80-$000 I - 14 ')ti 
)) -americano resina ..... )) ...... ..... 86$000 80$000 8•4$000 80$000 - 1 o/o 
)) » D ····· 1 duzia .... ... . . 90$0·00 814'$0•00 88·$000 84$000 - 1 o/o 
)) D .pês . . . .. . .. 1 pé .... . ....... $235 $240 $240 $260 + 3 o/o' 
» » » .••....• 1 » .. .. . . •. . .. ·I - $260 $2601 $2.80 + 4 o/o 

3 Rotim para emparelhador ... 1 kilogramma .. ·I ·119$000 20·$000 14$000· 16$000 - 23 o/o 
I 

I 
I I B 

3$2001 e) 1 Colla -de Hamburgo . . .. . . .. 1 » ... - 4'$500 3$8001 - Z.2 o/o 
)) » Santa Catharina .. 1 )) ... - I 2$400 1·$800 I - 25 o/o 
D da Bahia, 1• .. .... . . 1 » ... - 4$000 3$500 3$800 - 9 o/o 
)) » )) 2• .. . .. ... 1 » .. . - 3$50•0 3$000 2.$6001 - 20· o/o 

3 Sebo 'Rio da .Prata ou R. G. 1 » ... $.880 $900 $6801 $80·0 I - 20 o/o 
4 Sola nacional ... . .. . . .. . . . . Meio. . .......... 1 98$ 00·0· 24$000 s~ooo 1 15$000 - 30 o/d 

I I I 

I li 

AIRJTliGOS MANUFA!CTURA:DOS P.A.RA CONSUMO 

1899 1901 1 

A 
~ ---~, ! 

1 Chumbo de munição, na cio~ I 
' na! .... ...... • •• •10•••1 °' ' ' 1 @ .. ... ... ... 121$ooo 1 1·2$5 00 9$000 9$5001 24 o/o 

2 Canivetes .Íe Ro·dgers, sor- I I 
tidos .. .. ..... ... .. ... . .. IDuz ia .. ..... . ... 1 19$500 16$000 1 18 o/o· 

Facas com bai-nhas . . . . • . . . )) ... . ....... I 2'1$000 18$0001 14 o/o 
/Facas para cozin·ha 5" a 8" » ..... ... ... 19•$·500• ·16$.500 I 13 o/o 
Facões para matto, •bons . ... » ··········· I 62$ o (}0 46·$000 1 26 o/o 
-Facões .para matto, ordina- ·I I 

rios ............ .. ...... » ......... . . , 30:$000 26$0001 13 o/o 
Foices roçadoras, nacionaes Uma . ... ... ... .. I 2$6:0.1} 2$200 1 6 o/c! 
Foices para capim.~ .. . ..... Duzia .... .. .. .. . I 9$000 ·8$ooo 1 11 o/o 
Machados i·nglezes .. . . .. . . . » .. , ... ... ,./ I 812$000 68$0 00 1 - ~17 o/o 

Serrotes ~rnerica111os, era - I I 
vos a ltos : I I I 

2 0 poll .... .. . .. , .. . .. ...... Um ............. , I 4$2.00 3·$5oo 1 1 7 o/o 
2.2 )) .... . ..... ..... . .... ... )) . ... .. ....... I 4$600 3$8001 17 o/o' 
·24 )) .... . ·'· ....... ....... » .. ...... . .. / . 5·$2()0 4$400 1-5 o/o 
Talheres c1e iRod.gers, n. 4. iDuzla . ... .... ... o2i8$00Q 24$ 000 14 o/o 
Tesouras a llemã.s sortidas .. D .. .. ····· .. ' 211 $000 1-8$0001 14 o/o 
Kerozene ... .......... ...... . . 1Caixa . .. ...... . . 9$.5010 •101$600 8$000 12$0001 ·1 o/o 

» .. ············ .... 1 litro ........... $4·60 $500 $4 00 $500 .!.... 6 o/o 
9 'Cano -de chumbo, n acianal . ·kJ.Iogramma . . ·I $900 I $700 22 o/o 



I~ 
I I 

Ca.no de chumbo, nacional. 1 kil~gramro·a . . ·I 
» para -gaz. . . . . . . . . . . . 1 metro ...... . . . 
» de cobre para calha,. 1 kilogramma .. . 

11 Agulhas portuguezas. . . . . . . :.\1l! ....... . ... . . 
Arame para amarrar cerca Kllogramma .... . 
Baldes de ferro. . . . . . . . . . . Duzia .......... . 
Chapas para fogão .. ~ . . . . . Ki!ogmmma ... : . I 
Cravos o. Paulistas», alie· I 

mães, n. 1! . ••• • •••• •••.• Barril ......... . 

Dobr»adlça.s r4~:~.r~~~~-s:. ~:· •. DUuJn"zaia .: :_ :_ :_ :. :_ :. :. :. :_:.I 
·Enxadas aiBrilhu:nte», 3 :Ih 

» D • 3 .•. • 
Fechaduras de broca ...... . 

» do Porto, para 
caixa .. . . . . . . . . • . . . . . . . . Duzin .......... . 

!Grampos para cabello . ..... Masso de 6~ .... . 
Ferros de engommar, nacio-

naes ..•............ . ... U.m. 
Ferraduras para besta, n. o Duzia 
IDitas para ca.vallo, n. 4. . » :::::::::::/ 

A I 
11 .Limas murças, su per-iores. I 

_4 ~''·········,:········· )) ............ ] 
Limas murças; 9 • • • • • • • • • » .••••••..• ·1 

» D 12''......... D ............. . 

Panellas <'!e ferro.. . . . . . . . . Ki!ogranuua .... . 
!Parafusos opara cama ...... Cem ............ -I 
Peneiras para cal)ê. . . . . . . . Duzia .......... . 
Pontas de Paris, sortidas, 

nacionaes . . . . . . . . . . . . . . . Kilogramma .... . 
12 Baldes de zln.co ........... Duzia .......... . 

!Pratos de folha........... » ........... . 
Torneiras de latão.. . . . . . . . Uma. . . .... ... j 

13 Tijolos de arear .......... . Caixa com 25 ... ·I 
•Pratos de granito, brancos Duzia ........ . · .. I 
Chiearas de louça, brancas » I 

Can:qulnh:: d~Órt:~~;,. ~-r~~~ » :: : : : : : : : : :I 
cas ........... •I• •• • ••• . 

.Canequinhas de eOr~s. . . . . . » 
Ch-ícaras de porcellana, -bran· 

eas ................ .. 
Canequinhas .. . . . ... . • . . . . . " 
!Pratos . . . . . . . . . . . • .•. . . . . . » 

H Copos francezes, de yé, vi-
dro ..... . :·.............. » 

Copos francezes, <'!e .pié, de 
·· crystal ........... .. .... . .... -..... . . 
·Copos francezes, sem piê, 

I 

1$000 
1$00o{) 
3.$8-00 
2$ 000 
1$-2<00 

34$0.0·0 
$44~ 

~~~ H$600 
6$900 
~$800 
3$20·0 

2$8·00•1 3$000 
1 1$9oo 

1

110-$(}().0 
$400 

I 
I 

I 
I 

4$600 
3$50~ 

3•$900 

1 9$o-oo 

I
. 3D-$000 

32$0-00 
$700 1 

1 2o$ooo 
4$800 

$ 6·90 
3·6$ 000 

2$100 
5$500 
7>$-500 
5$·500 
8$~00 

12$000 

6$ 0 00 
<9$000 

18$(}(}0 
1-2$~011 

14>$00Q 

12·$000 

. 1 8.$000 

1901 

$800 
$800 . $8-60 

2$6 00 
1$ 40 0 
1$000 

I 
4$500j 
4$6001 
9$0001 

3$ 6001 

'27$000 
~34~ 

•1'2$800 
. 6$800 

•8$500 
3$400 
3$200 
1 $600 

7$000 
$280 

3•$400 
3-$800 
4$2·00 

6$81()0 
18$0-00 
2·8$000 

$5•6Q-
18$000 

3$;800 

$ 550 
29$000 

-1$800 
. 6$.500· 
6$000 
4$8001 
4$8-00 
9$6001 

.3 $800 
-&~500 

14$000 
9$00'01 

11$ooo 1 12$ooo 

I 8$0 0 0 

14$00·0 

crystal . . . . . • . . . . . • . . • • . » 
I 

...... _ ..... 1 16$000 10$000 11 $00(} 

20 o/o 
17 o/GI 
32 % 

~ ,,30 o/o 
17 o/.o 
20 % 
23 o/d 

1-2 % 
2 % 
4 o/d 

+ 6 % 
-lo % 

.L6 % 

30 % 
30 % 

26 % 
+ 8 % 
+ 8 % 

24 % 
40 % 
13 % 
2(} o/d 
10 o/o 
2·1 % 

2o o/d 
19 o/o 
14 o/o 

20 % 
15 tfo 
41% 
23 % 

38 o/o 
28 o/o 

33 tfd 

22 o/o 

30 % 



B 

I 1 aes 1 510 1 I 
1 ....----......---..... ~ , I 

15 Arame farpado ............. Rôlos. 200 me.tr&"SI - 17•$800 ~ 

1

1 14$õOO . 
Baalas estanhadas refor· 

çadas: 
N. 2, 22 poli ...•....•.... . Uma . . . .. .. . . • . . 5$·500 I 4$500 1 

20 » ... .. .. ... • .. • » ........ ·.... 4$500 \ 3$-sOOI 

..Caçarolas Idem ...... . •.... Kilogramma. . . . . . 2$000·1 1$900 1$700 
Canequinhas esmaltadas .... Duz:2. ...... •,... 1 7$90·0 7$200 ) 

!Pratos de ferro esmaltados. I I l 
Pratos de ferro esmaltados, 

2:2 cent ............ :· ..... Duzia ...... ...... 
1 

l 8$400 7$000 1 7$60·0 / 

20 cent.......... ..... .. .. » ... .. • .. .. • 7$8•00 7$2001 

Aguardente de canna ..... . Pipa .... ... .... . 2.60$000 13:10$0~0 75$000 I100$01JO·I 
» » » Litro .. .... .. . . . $600 $6001 $760\ 

2 Oleo de Un.ha.ça.. •••••• • •••• Kilogramma 1$2()0 $950 $960 1$050 
» » » .. .. • • .. • • .. 1$24o uooo 1u~o 1 1$160 

2 Oleo de mamona, nacional » 1$200 1$200 I 
» » » !l'efi;nado 2 oncas, duzla... 3$200 3•$ 50·0 3$0 00 

3 Champanha Clicquot· ..•..... :Ouzia . .. ... . · . . . . 190>$000 180$000 
» Douro.......... » . .. .. .. .. . • 140$000 130$000 I 

\C(}gnac Hennessy .. ,....... » ..... ; . • • . • 1'10$00.0 - I 90$000 
» Jonzac . .. ,......... , • . .. . .. .. .. H0$000 - 85$00•0 

Cerveja preta Guiness...... » .. . . . • • • . • • 2.5$000 Falta I - I 
" )) » » .. . . • . . . . . • 218$000 2-5$000 26$000 

7 Licores ·finos............... » ........... ll()o$000 120$0()0 100$000,1'15$000 
» . » ................ Litro .. .. .. .. . .. 14$0001 16$000 10$000 13$000·1 

8 Cadeiras austríacas .....• •. Duzia . . . . . . . . . . . 1160$01JO 140$000 160$000 
9 Papel de ellllbrulho, estra.n· l 

geiro .................... 400 folhas....... ! ~2$000 26$000 
;papel de embru1Qo, nacio· 

nal, 1• ..... ........... .... Resma .. . . • . • . . • 12$000 1 11$0001 
!Papel · de embrulho, nacio- I 

na!, 2•................... » .. • ... . .. .. 9$000 9$000 1 
11 Camisas de meia, nacionaes IDuzia . . • . . • . . . . . 11$500 10$000 
13 Algodões crús, nacionaes: 1 

V .......................... Metro .. .. . .. .. . $290 $700 $245 1 $540 1 
A · · · ····· ···•··-········-·•···· )) 

IBB ••• ..• ; • ..••..•••••••.• )) 

RIH .. ..... •••• •·•••·•·•••• » 
Escoss!a de xadrez •• . • • ••• » 
Cretonne Wi8lD .•....••••.• " » T ........ . ........ . 11 

14 Morim lnglez C dentro de 
um trlangulo .•.•. · .••••• • P eça 2G metros. , 

$500 
2$6001 

I 
I 

$300 I $250 I 
$370 I $3'30 
$560 $48'0 I 
~5·2 0 $450 

2$600 ~$1001 2$300 
2$2-50 1$900 

14$000 I 13$000 

B 
1~ Morim inglez ])ara ·forro, l I 

Ok,87~. • •. •• . •••••• • • IPor pe~a . ..... . . 
Morim camisas, 1k720 ..... ; » » 
Mo ri-m camisas, 2k. . • • • • • • . » » 
Morim ca..m'braia, 1•.100... . » 

6$8001 

- 15~oo/ 
I " 

7$000 
13$000 
15$500 
1~$500 

6$6001 
12$õ00· 
14$ofioo 1 
12$ooo 1 

6$400 
12·$000 
14$000 
u;soo 

- 19 o/o 

18 C(,J 
16 o/o 
9 o/r 1 

13 o/d 

69 o/d 
.+ 13 o/o 

7 o/o 

10 % 
5 o/o 
7 o/o 

18 o/n 
23 o/o 

% 
7 o/o 

24 o/o 
6 o/o 

+ 14 % 

9 o/d 

10 o/o 

2•1 % 
17 % 
11 o/d 
14 % 
12% 
H o/o 
16 o/o 

7 o/o 

13 % 
o/o 

7 o/o 
6 ')"o 



<r 

1 see 1 90 1 
~ -----1·5 Riscados de algodão: 

$4401 $640 v ...................... .. .... Por metro ... , ... $53fr $:800 19 % 
B, 3" .. '' '.' •• ' ' .... ' .' ' •• '' )) )) $·660 I $400 2·9 o/d 
B, 2• ....................... » D $68·0 $500 26 % 
B, 1• .••.••• ••• •••.••.••.••• )) )) $820 I $&80 17 % c ............................. )) )) $680 I $5_20 24 o/d 

16 Chitas· nacionaes: ( «Ba·ngü» .................. » )) $600 

1: 

$610.1 . + 2 o/o 
J.nglezas: 

....... i I estreitas, 36 grs .. . ........ l) J) $4·20 $3'80 10 o/d 
claras, 60 gr-s .. •••••••••• .•• » }) $74.0 I $680 8 o/o 

)) 80 )) .................. )) }) $900 
$5·80 1 

$8·20 9 o/d 
cOres, 6-5 )) ................ }) )) $&5·0 $600 9 % 

» 7~ ~ ........ ······ )) $8'2~ 

I 
$1'2.0\ 10 o/o 

)) 81 l) .............. » » $8oS O $760 10 o/d 
Foulard·in e clara, 415 grs ... )) }) $8.20 $7'4o I 10 % 
Cretonne preto AI .......... )) » $6&0 

l 
$&20 l 6 o/ó 

Metim de cOr .... ~ ......... ll » $4.80 $440 i o o/o 
Se ti netas de cOr, T ........ D )) ....... 1 · $8160 $760 10. % 
Sergine de cOr, BOC .•..•• l) }) ....... , 1·$350 I 1$Mo- 26 % 

18 Can:hamaço ................. )) D ...... ·I $450 $4'60 $420' $460• 3 o/d 
Vinagre de Lisboa .....•..• Pipa ••..•..••.• I220$0M ·250$000 2·20$000 250$000 10 o/o 
Vinagre de Lisboa, fino .... Garrafa .. ...... $500 $600 - - $500 10 % 
Vin-hos virgens, communs ... Pipa . .... . ....... 250$000• 360$000 2-50$000 350$000 2 o/o 
V.!.JlohOB hes·parrhóes, tintos .. . }) .. ............. 2.60$000 2.80$000 240$000 1260$000 7 o/o 

)) )) brancos D ............. 3•60$000 440$0Ü'O 300$000 13·20$000 22 o/o 
D do Porto, «'Meneres» 

«W» .. ,. .... ......... ... Caixa .. ... ..... . · 3•2.~000 32$000 8 o/o 
Vinhos Col!ares, VlJlC •••.•. )) ........... ~8$000 20$000 219 o/o 

)) Clarete •..•. ."; .' ..... }) ............... 22$000 2-0$000 10 % 
·23 Borracha em cano, 4/8 ..... Metro ··········· 2$-500 2$200 12 o/o 

Tecido elas t i co para cal· 
çauo ......... ... ..... .. Peça . ........... 3·0$0Ü'O· _&2$000 26·$000 28·$0Ü'O 13 o/o 

Impermeavei11 MX (3·2 sh.) Um .............. 1.00$000 8·5$000 15 % 
2.8 Cartas ed jogar, ordinarias Duzia ··········· 4$800 13$•500 18 o/o 

c 
5 AI.paca RlBtC ...•.•••..• ' ••• Metro ··········· 5·$700 5$300 ·7 o/o 
6 Setim lilP ....••.•...•...•. )) ........ .. .. 3$000 2$800 1 % 

Surahs ................ ..... J) . .......... 2$800 2$400 15 o/o 
7 Pellegos gra.ndes ........... Um ············· ~$000 . ·60$000 25 % 

» menores. , ..... ... • )) ............. 1 60$000 35$000 3•0 o/o 
I 



G®NEoROS MIXTOS - GlENEROS ALIMENTICIO.S 

1899 1901 ----------· ~ 
a) 2 Assucar Pernambuco: 

$160\ $22•0. !Mascavo ................... Ki!ogramma $460 59 % 
Masca vinho ··············· D $520 $330J $3·10 53 % 
B ran co ...... ..... .. ······ » $680 $3201 $2·6·5 •59 o/o 
Crystaes ....... ....... ..... » $720 $400 51 o/o 
'Refinado, 2• .••..••.•..•.•. D ·····i $.820 - I $360! 50 % 
iRefi·nado, 3• .••••.•••.•.•••• D ..... $720 - 2$4001 •8 % 
Beterra·ba (Hamburgo) ..... D ·····I 2$600 1$3oo 1 1$5•60j 2·8 '* Azeite de oliveira: 

!ltros .. 1 
I I 

Lisboa, regular ...... . ... . . La:tas 16' 2$000 3•$ ooo 1 2$80·0 I 17 % 
Lisboa, superior ............ )) 1' )) ··I 3·$500 3$MDI 3$600 8 % 
Francez ................... . D 6 1 D •• I 4$000 4$5001 5$000 7 % 
tPiaigriol .................. . Garrafa . . ....... / 6$200 40$0001 4{;$000 i 19 o/o 

4 Ba{:alhé.o superior ......... . Tina ············I 54$000 60$000 57$0001 19 -?'o 
)) do Porto ....... . K~log;~~·li;~. ·.: : ; : I 66$000 78$000 1$4"00 1·$5001 3 % 
» » )) •• o ~ ••• o 1$500 1$6401 1$8901 + 1·9 % 

5 Ban-ha americana: 
..... \ em barris ...•.... .••.•.. ... . 1$540 1$420 1$71501 2$oo-o 1 6 % .. D ................... D ..... ! 2$000 - 1 1$s.oo 1 3 % 

·Banha nacional, em latas .. D ·····I l$700 1$600 6$0001 7$o~o 1 14 % 
a) 6 Batatas de Lisboa .. .. ...... M~la caixa .. . ...•. ( 7·$000 8$2·00 $3 00· I 12 % 

7 Biscout os em ratas: I !ng!ezes ···················· K1logramma ..... $320 $3·60 3·$soo 1 10 o/o 
nacionaes ·················· Lata ············I 4$•2.00 $8001 1$0001 2·5 % 

a) 7 Massas brancas ............ D ............ 1$~00 4$0001 

7$00·0 I 
33 o/o 

J) amarellas .......... . Caixa 7 kgs .... ·1 6$000 4$8·001 40 % 
)) ama renas nacionaes )) » )) ..••• 8$0·00 6$0001 13 o/o 

8 Ch•ã verd·e, bom . .... . ...... D » D • • • • • 7$·500 6$000 11$ooo 1 15 % 

" " J) ··········· Kilogramma ·····I 10$000 7$0001 12-$o-oo I 32 o/o 
D preto, " ........... " ••••• 1 14$000 6$1001 - I 6 o/o 
» J) ll ........ .... ~ . .... I 12$00~1 7$0001 14$ooo 1 21 % 

10 Azeitonas de Lisboa ....... Lata ..... .. .... ·I $600 $&00 - I 
» )) " }) ............ 1 $900 $7oo 1 $8001 17 % 

Petits·pois Louit Frêres .... )) .; .••••..... 1 2$400 2$2,oo 1 I o/o 
:f) or.d!nar.i:os ..... ' . » •.••••.••.•• ! 1$600 1$zoo 1 1·$5oo 1 16 o/o 

-Massa de tomates ....... •. Ki!ogramma ••••• j 1$1001 1$0001 I 10 o/o 
D D » ......... J) ..... / 1$400 1$1001 i 2·1 o/o 

Frutas seccas : 
2$8001 I Ameixas francezas .... . .... » ·· ···I 2$0001 - 29 o/o 

Tamaras .................. )) ..... I 4$00(); 3$600 I 10 o/o 
California ................ :f) ..... 4$000: 3$6001 4·$ooo 1 6 o/o 

12 !MarmelaJda TJJ.erezopo!is .... D ..... , 1$8ÕO 1$1001 I 16 o/o 
Goiaba-da de Campos, supe· 

1$2001 
I 

rio r ... ........... .... .... Lata .. .......... » 1$600 I 25 o/o 
13 Farinha. de trigo (aos pa· I I I 

deiroo) : I 
Americana ................ Barricà ......... , 3s$ooo 1 3·6·$000 2&$ooo 1 30$0001 2.4 o/o 
Rio da !Prata, 1• •••••••• •.• 2 Se •••.•••••••• 32$ooo 1 30$000 25uoo 1 29$0001 13 o/o 
Nacional, 1• ••••••••••••••• 2 Se ..••.•••••••• 36$ooo 1 -314$ooo 26$0001 29$000! 21 o/o 



I~ 
14 <Farinha de avei-a .......... . Lata ............. I 4$000 

Mai~ena 
~'ilaruta 

Tapioca 
]) ••• ••• ~ ••••• o •• •••• 

Farinha . de mandioca: 

Cl!iixa .. . . . . . . . . . 218$000 
Kilogramma 1$200 

)) $900 
D 1$200 

,!Port<J Alegre, eommum ..... 80 ljtros. ... . . . . . . 10$$5
3
o
0
o
0 » » » Litro .......... . 

Porto. Alegre, fina ......... 80 litros......... 12$500 
» » » .......... Litro . . . . . . . . . . . $400 

SurllhY, fina .......... ... : .. 8·0 litros .. . . , ... , 20$0001 
» » •••...••• • .. . ••. Litro ........... I . $<500 

16 Leite condensado._. ......... Caixa . . . . . . . . . . . 50'$000 
17 Manteiga odinamarqueza ..... Kilogramrna 7$600 

» -Demagny... . . . . . . » 6$680 
» D , •• , , • ,,. • D 6-$800 
» nadonal, ...... ·.· . 500 grammas ... ·.. 3$000 

19 iPresuntos Morton ........... Libra .. . . . . . . . . . 3$000 
20 Queijos: I 

Flamengo . . . . . . . . . • . . . . . . . Um ............ . 
Parmesão ............. :·. . . . • Ki!ogramma 
Prato .... ......... ... ...... » 
Chester ..................... . 

21 Toucinho: 
Minas .......... , .... r • •••••• 

]) .... .......... , .... , .. 
Inglez (bacon) ....•........ 

2•2 Xarque superior, R. IP ..... 
::0 » » »·:.o. 

23 Matte picado ............. . 
n em pó ou em folha .. 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) . 

» 

..... 1 . .... 

10$5001 
5$60(} 

1$300\ 
1$80·0 

$920· 
1$260 

11·$000 
$280 

15$000 
$380 

24$000 
$440 

6$760 

3$300 

6$000 
"6$000 
6'$500 

1$100 
1$';00 
4$500 
1$0-20 
1$000 

1901 

3$500 
21$000 

$900 
$700 
$7001 

3$000
1 

$200 
6$000 

$300 
14$000., 

$360 
4-lo$000 

5$ 0001 
5$4001 
5$500 
2-$-500· 
'2$4oo 1 

8$000 

6$000 
6$000· 

$,900 
1$400 
3$6001 

$6801 
$7601 
$500 

$·800· 

4~000 

-8$<600 

16$000 

5$850 
&$000 
2$200' 

5$000 
,5$8·00 
6$600 

1$oool 
. 1$600 I 

4·$000 
$800 
$9001 ' 
$600 
$600 ' 

b) 6 Lixa ............... · ...... . Mão ............ / 3$·200 

$700 
$600 

3$300 
$900 

2$2001 2-o$400 
$700 
$940 

17$500 
14$500 

c) 3 Oleo para machinas ....... . Litl:o ........... . 

c) 

Oleo para cy.Jiridros ..... .. . 
20 iMelas aHemãs .I!JV • •••••••• 

·Meias allemãs B ..... . .... : 

» . ........... , 
Duzist ..... .. .... . .. ......... \ » 

1-8$000 

r 

VL<\JRIOS ARTIGOS 

1$281 $920 
i9$000 16$000 
i6$000 . 14$000 

I I 

li~ 
Selllns inglezes, super-iores. Um .•...... I I 200$000 I ~ -

190 1 

~ 

-1180$0001-
Selllns inglezes, regulares.. » •.••.•• ·I Jl-50$0001 
Selllns nacionaes superiores » ..• ,• ... ·I 11.20$000 
Selllns nacionaes .regul;J,res. » ...•.... ! 1 80$~00j 

- Estribos de mola .......... Par .... . ... I 1 12$000,1 -
Fre!os de aço, regulares ... Um ...... :·._1 1' 12$0001 

130$1 1140$ 
100$1 ' 1110$1 

70$ 1 75$ 
- 1o,ooo1 1 

1 1o$ooo 1 1 

12 % 
24 o/D 
25 % 
22 % 
37 '){ 

67 o/o 
,31 o/o 
47 % 
23 % 
32 o/o 
23 % 
18 % 
34 % 
16 % 
16 % 
25 o/o 

- -20 % 

24 % 
13 o/o 

2 o/o 
10 o/o 

211 o/o 
14 o/o 
16 o/o 
24 % 
2:2 o/o 
20 % 

29 o/o 
22 % 
28 o/o 

9 % 
11 o/o 

10 o/o 
10% 
13 o/o 
10 o/o 
17% 
17 % 



.. 
I I 1 a es 1 e o 1 I 
~~~~ 

Cordel . de lin·ho para barn 
gJ.Íe!ra . . ... . ........... _. Kllogramma 

4 Botões de madreperola, n. l . .. ...... . . . 
6 Bot!ns Maxwell .......•.... Par 

.Borzeguins Maxwell ....... . .. , ... .,. 
Borzegu!ns J\Tastl.... . . . . . . » 

~ .Chapêos : 
«•Cartola», . inglezes ... . .••.• Um 
· » naclonaes. . . . . . . . » 

........ i 
········ 

«Cilcoll, estrangeiros . ...... » ....... . 
» nacionaes. . . . . . . . . » 

Fumos para chapêos, sorti-
dos ........ . .............. Duzia ..... . 

10 Corda de linho ..•. ...... .. Kilogramma 
1l'io porrcte (fabrica, a. di· 

nheiro) . . .. . ............. . 
Fio porre te .. .... ...... . ... . 
Barbante nacional (fabrica) 
Barbante nacional. . .... 

1-3 :Brochas de pita ....•.•. . .. Uma 

» 
» 
» 

14 Polvora ;ingleza.. . . . . . . . . • • . Barril 7 kgs. 
EspoletaB . . . • . . . . ... . . . . . ... Mil . ..... . . 

1-5 iPhosphoros ............... Lata .... ., .. 
Isqueiros .. .......... . ... ... .Ouzia .. ... . 
Isca de algodão.. . . . . . . . . . . Peça 2 m .. . 
'Cachimbos de rals, sortidos .Duzia 

16 Graxa para calçado, Jac-

24$ 
2-7$ 

36$1 

60$1 
40$ 

35$1 

66$ 

quand, n. 2-............. Duzia ......... .. 
21 Pennas J.!Iallat ...•. ...•.... ; Cem .... .. . .... . 

•Lousas sortidas, ns. 2 a 6 Duzia ..... . .... . 
21 x Polv:llho estrangeiro, orrli-

nario .. . • . . . . . . . . . .•• . . . • Kilogramma ..... I 
'PolVil·ho estrangeiro, em cai-

xinhas ... .. .•.. .. ... . . . . Caixa . . ........ . 
Polvilho estrangeiro, e.m cai-

xinhas ....... ... ......... Ca-ixinha ....... . 
26 Velas Clicby ......... , ..... Pacote ........ .. 

:Velas composição, nacionaes Caixa ...... . ... . 1 
Velas de cêra, 1• .......... ,Kllogramma. ..... , 
Lampar-inas em bocetas ... . IDuzia ... . ...... . 

6$200 4$-800· 
11$000 •9.$800' 

25$0001 

7$800 1 
1$400 

3$000
1 

3$900 
~·$600 

3$200 
1$200 

48$000 
31$000 

5$200 
$4-40 

4$8-00 

1$900 
3$600 
4$800 

$900 

28$000 

$800 
2$300 

2:1$000 
7$000 
2$800 

I 

H.$000 22$ 
2-0$000 2'5$ 
30$000 36$ 

13$ 
114$ 
1 30$.1 
., I 

·60$1 
3>5$ 

70$000 50$ 
4•5$000 3(}$ 
40'$000 28$ - I 35$1 

20$000\ -

~$800! 1
1 

1$300 

2$3001 
2$S OO 
2$MO 
2·$800 

$800 
22$500 
·2$400 

68$000 49$ 

1$600 

1$>900 
20$o-GO 

6•$0001 

4$5-QO 
$280 

3$200 

3$·20(} 
4·$000 

I 
$90•frl 

20$0001 
I 

$6001 

19$8001 
6·$500 
2;2oo 1 

I 

50$ 

22 o/o 
llo/o 
8% 

17 o/o 

15 o/o 
2~ o/o 
16 o/o 
20 o/o 

13 o/o 
7% 

23 o/o 
28 o/o 
12 o/o 
13 o/o 
33 o/o 
53 o/o 
20 o/o 
26 o/o 
13 o/o 
3& o/o 
33 o/o 

13 % 
10 % 
17 % 

20 % 

25 o/o 
16 % 

5 o/o, 
11 o/o 
22 o/o 



P.RODUiOTOS . CHIMIOQS 

I 1 899 I 1 9 0 1 I 
,~~, 

9$ooo s$ooo 7$•soo 1 1 Aeldo sulphurlco.. . . . . . . . . . Garrafão 
2 Acido muriatlco.. . . . . • . • . . . » 
3 Alvaiade de zinco. . . . . . . . . Kilo.gramma .... . 
6 Salitre . . . . . . . . . . ... . . • . . . . Barril 4"fr kgs .. . . 
9 Zarcão ........•. . ..... ·• . . Barrl! . ...•..•. -~ 

10 Sal amargo.. . . . . . . . . . . . . . . Kl!ogramrna .... . 
" · amrnonlaco . . . . . . . . . . . . " .... . 

Trincai . . . . . . • . . . . . . . . . . . . " .•...... · .· .· .· .·1 
Creolina, em latas de 1 kEu Uma 

I 

1<2$ooo 7·$5oo 8$ooo 1 
1$20.0 $940 1$000•1 

48$000 36$000 --
3·5$000 30$0(}{) 3:2$000, . 

$HO $220 $240 I 
3$500 3$000 
2$400 1$600 1$800 
4$>800 2$200 2$400 I 

\ 

- 2-5 % 
35 % 
19 % 
25 % 
11 % 
48 % 
14 % 
29 % 
5·2 % 



\ 
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:Elm uma das columnas ~stão os ~reços em 1899, na outra os preços dos 

mesmos .objeotos em 1901 'e na 13• a d.tf!erença ;para mais, ou para menos. 
Basta lançar os olhos sobre a ultima columna para vêr que eão raros os 

objectos cujos ,preços Sil elevaram, e entre esses se destacam o feijão e o milho 
nacionaes, ElOobre os quaes não pesam Impostos federaes, e aos quaes se protegeu 
com !l:ari!aa especiaes. 

A ,grande maioria dos objectos tem h!(}je os seus .preços diminuidos; e a. 
explicação da grande carestia da vid,a, pela enorme e'levação de 1)reços, niLo 
passa d,e UIIJ recurso .de ·opposlção. 

IE' .nesre terreno dos factos e dos num&os .que esta questão deve ser de-
batià!a; tê neste teneno que os nossos adversarios d'!lve:m vir demons-trar as suas 
asserçõ~; aqui as demonstrações não se fazem com declamações mais ou menos 
sonoras, mas com o rigor dos .numeros e a eloquencia dos factos. 

O Governo augmentou sem duvida os Impostos, mas não empregou o pro-
dueto tlesses impostOS" em des,pesa.s im,productivas eternlsando assim a pressão 
desses impostos s·obre o contribuinte. · 

Aio contrario, em·pregand.o esses recursos na valorisaç!!.o da moeda, diminuiu 
por tal fórma os encargos do commercio no pa;gam·ento das m ercad.oria&, que não 
só. neutralisou os effeitos 'da pressão dos impO&tos, mas ai-nda deu saldo em 
beneficie do commercio, p'ermlttindo assim uma diminuição dos 'Preços das mer-
cadorias, tornando a vida. mais faci! e mais barata. 

E' isto o que nos 'dizem os a•J.garisruos e os faictos que acima ex.puzemos. 

Si tê verdade q.ue, si •pelo lado que acabamos de ocons-i'ilet'ar, o commercio tem 
reaes vantag'!lns, não podemos nem devemos desconhecer que a 'difficuldade dos 
deseontos .tem trazido grandes embaraços 'lts operações commerciaes. 

!Essas •difficulda'des têm duas causa·s principaes: a diminuição notavel do 
credito e a ruina de muitos ·estabe'lecimentos baniCarios, causas que têm suas 
orig·enos nas .grandes emissões de papel-moeda . 

A .facilidade de ·obter din•heiro, ·creaàa por essa,s emissões, levou o ocom-
merci<> ao uso ex.cessivo e ·até mesmo ao abuso do credito, de tal fórma que a 
base das· operações commerciaes deix.ou de ser o c!llpltal auxiliado 1)elo cre'dito 
para tr111nsformar-se em credito ·auxiliado por pequeno capital. 

Esse ·abuso do credito gerou, com.o quasi sempre, 'di'fficuldades na satisfação 
dos compromi-ssos eommerciaes, e, a impontualidade a prlnei,pio, e mais taroe 
a impossibilidade 'de 'Pagamentos desenvol·veu em gra·nde e.scal:a a desconflanca, 
qUe abalou profu ndamente o •credito eommercial. 

•Accrescen te-se .a este 1'&ct.o ·de que •muita~ casas comm•erciaes, levadas pelas 
ambições 'de lucros .grandes e •r&pidos do jo·go da bolsa, envolveram-se em espe· 
culações de cam·blo e de titulas de· COilltPan'hias e foram arrastadas nos desmoro-
namentos, que ninguem poude evitar. -" 

Medite-se sobre estes dois 'factos impontantes e ter-se-ha sem ·esforço a ex-
pli.caçã.o das difficutdades dos descontos na falta de confiança, que se apoder.ou 
tle .tod.os os espiritos; e não hav'er<â. necessidade de recorrer 'Para essa explicação 
â falta de 'llumerari<> .e â escass·ez de meio circu1ante pr<>duzida pela enclnera-
ção •!J.o ;pa,pel-moeda. 

Tal esca.ssez nã<> i!Xiste, desde que a retirada de uma certa. po·r~ão de papel 
foi acompanhada da valorlsação do que ficou circulando. 

O movimento commerclal .nã.o se faz com' .a massa do .papel, mas com o seu 
valor, e ~ por Isso que o oommercio importadar, que ·precisa,va, quan-do a nossa 
clrcuJ.açã.o era gr111nde e desva1arisa'<la, da qua,ntia de 680. OOO•~OtQoO$ .para o seu 
movimento annuat, h<ije, que a. circulaçã.<> está reduzida e :valorisada, .precisa 
de quasi ·300.000.:000$ menos, como 5€ vê claramente na tabeUa que acima vos 
mostrei. 



üs ,bancos têm Eln'i ,s~·a.s ~a.rte.iras sommlas -cbn.sideraveis; . em eJ?OC'h{l.s nor-
maes, ·1213 !Pelo menos des·sas sommas ·p<iderialffi sahir ·em des.co.ntos .sem ín:con-
ven!enté ' ·e ·perig-o; em época de des-confiança, ess·es 2j.3 precisam ficar protegendo 
a ~arteira bancaria contra os ·peri,go.s -das corridas. 

O -uni-co remedio -para estes males lê o restabelecimento da confiança .e 'Cio 
cr-edito; ·e só o IJ>ro;prío co:rnmercío, abandonando as fantasias -de outras ·ê'!'>ocas e 
as-sentando as suas operações ·em bases mais reaes e mais soli•aas, poderâ. dentro 
de' a'lgurn tempo restabelec;er a confiança abalada, não pela deshonest!Uade, mas 
pela ·J.oucura que a·ffectou todas as· dass·es sociaes na época >das. emissões. 

A ruína -dos bancos jâ. f·oi tam'bem attríbu!da ·ao Go'verno que, prov-ocando a 
·crise elo Banco ·d-a ·Republica, teria ar.i·astn·do a .t&~o;s o.s o-utros que com eile 
en tretinh.am relações. 

A .a·cção- -do •Governo, ·po-r. O.CJcasíã·o da •Crise do Banco -da 'Republka, já f-oi 
co-nv-enientemente ex.plica·•ia; entretanto, :Sr. Pr-esi-d-ente, peço-<vos permiss-ão para 
.fazer mais algumas considerações a ·roopeÚ:o. 

O ·banco, pr-oveniente <de fuó!>ã.o -dos Bancos do ·Brasil e dos Estados Uni-dos 
do Brasil, c.omo tO'dos os outros que se envolver'am nas esp·eculações da Bo.lsa, 
eram ant€s bazares do .que bancos; nelles s·e -encontTa•vam de tudo menos di· 
nheiro para d-esciíntos. . 

Miiis do que -com overações commeroiaes· fecu.nda:s e lúcr-ativas, as suas dtre· 
ctorias ·Pl'ecisavam· occupar;se . cóm a <Iireeção das in numeras com:panhias e em-
presas que enchiam as sua-s car.teii'a-s e que, sem condições :de existencia, se ar-
ras·tàvam vi<vend.o como :p.arasi.tas •dos ,proprios b,aJrucos. 

Dahi ess·e esta-dó da cri.se chronioa, eni que sem-pre viveu o Banco da Re-
publica, crise que só -era a-diada com os recursos foJ•necidos pelo Tbesouro 
Nacional. 

Eis aqui, 1ST. Pre'si'dente, doi.s quadros, que mostram á e-videncia a minha 
ass·erção. 

QutHlro demonstrativo das emissões das notas do Governo para auxilio 
aos Bancos, a partir de · 18 9 O 

. Dat(J)8 

l ' 1-890 !Janeiro. 
1'8·9,2I1Março. . • . . • • 

>> !Abril. .•.. .•• 
» · IJ\lnho .. ·· ..•. 
» jSetembl'O ... 
» routubro. ' . . 

1893jJulho .... 
» \Agosto .. ·. 
» !Setembro .. . 
>> [outubro .. . 
>> \No-vembro. . . . . 
>> Dezembro. . . • . 

1894 .Janeiro .. 
1896j1Qutubro .. 
1898!Março .. . 

» jAbril. ... : 
>> jJunbo . .. 

I 
I 

_J__ 

Jmp;ortam;cias 

I 
·500. :OOOo$000j'Entl'egue 

8.900:000lOOOI » 
1 , 1·5•6 :000$000iir.dem. 

14 '. 9C.O :000$000 j'Idem . 
•8. 000.:000$0 OOjidem. 

17 . 000 :000$000 lidem . 
.g. o·oo. :000$000 I :Idem. 
2.000 :000$000j'l-dem. 

15.000 :000$000 lidem. · 
7 .·55.2 :900$000 [II<d-em. 

1-7 .•H7 :100$0001jidem. 
20.000 :000·$00·0 !'Id-em. 
.5 .000 :0!.10$000j'Idem. 

20 .o o o :000$00•0I1dem. 
2-5.000 :000$000II·dem. 

,5 .000 :00/0$000I'Idem. 
5 . 000 :OOI0$000 j'Idem. 
·--~--! 

180:456:000$00101 
I 

o b'aervações 

ao >Banco do Braz.il. 
» » da IRepublka. 
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Quadro den1onstrativo dos bonns substitnldos por notas do Governo, de 
conformidade com o decreto n. 2.405 de 16 de Dezembrbo de 
~896 . 

Data 

1

11'otal dei bonus 
I 

'Réis 

I 
De .2·6 de Dezembro de 189-6 a 1-9 de Fevereiro de 1·900. ·I 

I 
I 

103 . 7771 

I 
Por elles ~e vê que, deduzindo os 60IO· :·O~l0$ <l ados a.o untlg.o B anco 'do 

Bras!! e cal<mland.o-se os 'bonus em· papel-moeda a q.ue elles foram reduzidos, o 
Governo forneceu de 1892 a 18-98, isto é: em aete anno.s, a somma colossal -de 
2õ9. 9&5. :200$, somma mal.s que sufficiente para fundar tres grand.es bancos: 
um banco de credito real para auxiliar a lavoura e industria e dois pa r a auxJ-
lla.r o commerc!o, um de (!es.oontos e outro de cambio, ao todo ;tres bancos co.m 
o capital de 80.000 :0•0(),$ cada um. 

Diante desta triste e dolorosa e:x;perienc!a de auxilias durante oito annos, 
que deveria fazer o .Governo, quan(!o o lBanco da RepubUc a, em fins d .o a,nno 
passado, declara<Va que, al>ém .das :E 900.'().()1()• que o Governo •lhe havia em.prestado, 
preclsav·a de 50.0W: OOO$ para nil.o s uapender os &e.Us opag.arnentos ? 

Continuar a mesma politica .seguida atlé então;. em.ittlr para emprestar? 
·Seria •mante <.Ja ex.pertencra oos ouo annos mal.s que um e rro, ser ia um 

crime ; o Governo recusou. 
Allega.-se contra e~ recusa que o Governo e1'a o responsavel da orise do 

banco, ,pois que e.ssa crise era determinada peta escassez do numerar!o com~e
quente •A Incineração do papel-moed.a, e que, além disso, a emissão nada opreju-
dlcaria, pol.s que eHa. seria teanpora.rla, devendo ser resgatada dentro d e pouco 
tempo. 

A hi&toria desse banco, contada •nos dois quadros acima traçados, .prot esta 
contra essas asserções. 

\Como delles se vê, as crises do Ba.nco da Re<publlca começaram a ap,pa.re-
cer lo;go depois das emissões, c ain·da no ultimo periodo presidencial de 9-4 a 98, 
quando a ctrculação Unha attingl.do a sua maio:r elevaç!Lo, elle preoisou e obteve 
do Governo 5~- 000 :1()·00$000. 

Quanto li. ipro.m.&sa. do resgate <la eml·reão, em prazo curto, eu apenas direi 
que dos 260 . 00.0 :000$ em.ittidos ·vara os e~restimos dos ban(!OS nem 
20.0(),():1()'()0$ foram resgatados aflé· hoje. 

Mas, ISr. Pres idente, si recuslâ.mos seguir .!l mesma polltka seguida a tê 
então 'em relaçil.o ll!.quelle estabelecimento de credito, não tlnl!lamos o direito de 
a.bandonar a sorte '<los seus credores e dos seus accionistas. 

Dois motivoo, um de ordem moral, outro social, illOs obrigaram a um a tn-
tervenc;:ã.o. 

Deba!x.o do ponto de vista moral, não podemos es,quecer .que o Governo foi 
o maior responsavel de todas as loucuras da Bolsa e de toi!a a perturb ação 
e"'nomica e financeira Ugada â. desvalOT!sação da. nossa moeda. 

Foi elle quem autorizou as emissões bancarias geradoras d.e toda s aquellas 
loucuras, cujos prejuioos colossaes !oram oondensaT-se na carteira do Banco d.n 
Republloa. · 

Arnd·a mais: elle accrescentou W! emissões bancarias outras no valor de 
83 . 000 :00().$, como se póde ver oào qurudro seguinte. 



Quadro demonst1•ativo das emissões das notas do G()verno, entregues 
ao Thesouro Fede1·al 

Datma I 
I 
I 

1893jDezembro ....... . ..................................... ·I 
1894jJaneiro ....................................••...•...... J 

: ~:.:~~~ir~ .. : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ 
: ~~~~ .. : : : · .. :: :::::::::: :·:::::::: :::::::::::::::::::::\ 
» jJunho •.....•.....•.•....••...•....•.....••......... ·I 
» j.Julho .......................•..........•.•.•......•. ·I 
,. 'A.gosto .....•.. •. ..•.... : ••.•..................•...•. ·I 

', 
I 

lmiportancrlaa 

6.000:000$000 
12.000 :0,00·$000 
10.000 :00\0$000 

9.000:0.00.$000 
·3. 000 :0010$000 

10.000 :000·$000 
Ui. 000 :O·OOo$000 , 
14.000 :0001$000 

4. 000 :000$000 

83.000:001!$000 

emissões feitas para as 01eces.sidaxl.es do Thes()ll)oro. !Mas, :sr. PresMente, a respon-
sabilidade principal 'do Governo Republicano .nesta questão não é tãb grave no fa-
cto das emissões colll'O na destruição dos lastros em ouro que ser.viam . de garan-
tia a essas emissões. · 

rrives~e sido conserva.d•o intacto esse lastro, e, 8Jp·ezar Ida ,g<rande mrussa de 
.p~el emittido, a desvalorização da nossa moeda nun•oa teria chegrudo ao 'POn-
to que attingio em 11<90.8. 

O quadro seguLnte mostra como desa<p.pareceu esse grande 'lastro, no valor 
de maia de 97.0.00 :000$000, ouro, ou 11 milhões esterllnos. 



DesUno que teve o ouro depositado pelos Bancos para lastro de suas emissões 

Mez 

I I 

.;1 1 
~I 

Destino 

r 
18•90)0utubro. 

» l/Dezembro. 
I 

I } Passados -para a Caixa Geral, para com-
. · · pra de apollces do Emprestlmo de 

. . 18·99. o • o o o.... . . .... ... .. .... . 
ll8 911 Agosto. . . 

• ' l) 
20 Passados para a Caixa Geral. ............ . 
31 idem. . ..... ...... ..... .. .. .. .... , . . 

ll Outubro. 15 Idem . .. ........................... . 
D » 24 ildem. . ....................... .... .. 
» \Novembro. ..121 [dem. . . . ............................ . 

1892 Abril. •. 126 Entregues -ao IBnnco Emissor da !Bahia ... . . 

» !Junho. . . .1 10 Entregues ao Banco da Bahia ...•.•...•.... 
189.3 Fevereiro. .121 Passados pará a Caixa Geral. ............ . 

1 !.Abril. • 3 Idem. .. . ......................... .. 
I 

» !Maio. . ·31 Idem .. 
» Junho. . . 2'1 Idem. 

189.3 Julho. • 10 Idem . 

» !.setembro . ·126 Idem. 

» IIINov·embro .. . 21 Idem. 
» -Dezembro. . . 1 .S Idem. »I I) .... j16Idem . 

1894)Fevereiro. . 12-2 Idem (saldo) ............................ . 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ' 

l I 

Tbtal em ,·éts Ob861'Vações 

3·9. 8·57 :000$009 Para a compra de apolices -do Emprestim() 
de 188~ . \ 

8. 8~0 :0.00$000 ·Emprestimo ao Banco da Rel)ublica. 
4. 445 :000$000 Emprest!mo ao !Banco de Credito Populal'. 

8.890 :000$ 000 ·Remessa para Londres . 
7.112 :000$00!0 Emprestimo ao !Banco de IOredito Popular. 
4.445:000$000 !Remessa para Lo-ndres. 
2.000:009$000 O Banco Emissor da Bahia converteu- a 

emissão ·sobre base ouro •para ·base de-
apollces. 

·2. 000:000$000 O [Banco da Bahia :resgatou a sua em11i!São-. 
1. 77-8 :000$000 I. 100.000 ao London a.nd IBrasillan Bliiilik 

para ven'ila e f. 100. 000· ao 'Banco .!la 
Repub!lca ·para resgate do •papel-moeáa. 

824 :605$000 Ao Banco da 'Re:publlca -para pagamento dos 
juros de apollces da :Divida Publica. 

2. &67 :000$000 Remes10a :para Londres. 
1 . 149 :16-5$000 A' Caixa de Amortlzaci!.o para pa-gamento-

de juros de apollces. 
889 :000$000 Ao !Banco da !Reynblica 'Pa!I'a pagar em 

eambiaes . 
1. 734 :·26>8$000 A' Caixa -de Amortlzaçll.o para opagamento-

1. &37 :209$314 
1.433 :223$71-6 
1.14.8 :309$000 

·de .juros de apolices. 
Ao Bnnco lntermediario .para vender. 

l~e~àf::mdeid1~~rtização para p!llga.meilto-
de juros de apoUces. 

6. 9-50 :748$3·6'2 Saldo •para a Caixa Geral, em ;virtude ·da. 
Portaria do .Sr. Ministro da Fazenda 
e posteriormen-te a;ppllcado ao pagament~t 
de juros das a'Polices, ouro, aqui e nos 
Estados. 

97 . 850 :528$392 
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Mais de ·U .OOO. :O:M$ foram empregados na compra de &police. de H,S,f, ape-
J"ação fnfellz, pois ao ca.mblo elevado de então os seus juros pouco pesavam 
sobre o The!!ouro. 

A maior parte daQuella somma, isto I!: mais de 57. 0·00 :MO$, ouro, ou 6 l/1 
~llhões esterlinos, ou serviram prura ·satisfazer á.s ·neces.sLdades ordinariaa de. 
administração ou fora.m esbanjadas em emprestimos a instituições bancarias. 

iEstas responsa,bll!dades, tão graves por ·parte do Governo, não podiam deixar 
de constituir razão poderosa para não cruzarmos os .braços diante da ruina. que 
ameaçava o Banco da Republlca. 

•Não Unhamos recursos para attender á. situação de outros bancos em con· 
dicões mais ou menos semelhantes, e por Isso concentr'Amos toda nossa acçllo 
naquelle que representava maior somma de interesses prejudicados pelaa lou-
curas da íBolsa. 

Do outro lado, a ligação que existiu durante multo tempo entre o Governo 
e o banco Imprimiu no espirito pu·bllco a convicção de que o Governo era respon-
savel pelos deposltos e que o estabelecimento não poderia falllr. 

O curto espaço de tilmpo, decorrido entre a época em que o Governo se detl-
llgou daquelle estabelecimento e o da sua crise, não foi sufficlente para destruir 
aquella convicção e a confiança della resultante. 

!Foi por !Silo que, por motivos de ·ordem puramente social, o Governo resol-
veu vir em aux!llo do banco, não seguindo os moldes adaptados até então e que 
resultados tão negativos llav!am produzido, mas seguindo um novo ca.mlnho 
e com processos mais de accOrdo com a pol!tlca financeira do Governo, elnllo em 
seus prlnclplos, ao menos na situação ·por ella creada. 

Reconhecendo que era inutll tentar reanimar um organismo minado por um 
vicio de or!gem, antes de extirpar esse vicio, recon•hecendo que os res!duos do 
jogo da bolsa, que enchiam a carteira eram o parasita que destruta todos 08 
auxílios que .haviam sido 'Prestados ao banco, o Governo resolveu, com o consell-
tlmento dos credores. e acqionistas, liquidar esses residuos de ve~hos negoc!OII 
e iniciar novas operações em auxlUo do commercio. 

!Chamando a si a direcção do estabelecimento, organizou-o de accordo 00111 
aquella id~a.. com duas carteiras, a antiga em !lquidação e a nova. em oper&.Qllel!l 
de depos'tt'·' · e desconto. · 

!Garantiu aos credore.s os seus credltos, dando-lhes aiPOllces de :t ")'!, reega.-
ta.veia em drl'co annos, o que lhes produziu immediatamente ·60 e ta.ntos por 
cento, importancia que nem mesmo no fim de alguns annoe poderiwm conseguir 
em llquldll.!:llo judicial. . 

DepoMtou 1114 oarteira, nova,! 700.000 para opera.c6es de cambio, e n!o empres· 
tou mais de lL O O f> :00.0·$, papel, porque a C01lfianta publica. forneceu em deposi-
toe a somma de que o estabelecimento tem necessitado :para. as suas operações . 

:Ficou as·sim constituido o esboço de um banoo que, com direcção honesta e 
zelosa e com a confiança. da praca, ''!lóde dentro de pouco tempo prestar ainda 
maiores serv:t<:os que os que estA. presta.ndo ao commerclo, salvando bôa parte 
do capital dos accionistas e dos credores. ' 

Os outros bancos desta e de outras .praças, que pasg·aram por crises identicas 
nestes ultlmos tempos, têm seguido com proveito o exemplo do Banco da IRepu-
bllca. eXJ)urgando suas carteiras de :papeis de valor duvidoso e assentando sua 
organização em bases reaes e positivas. 

IFoi uma ada.ptação ao novo melo que tiveram de fazer essas instituições. 
que tinham vivido em ·época.!; de emissões e de fantasias. 

O oommercio só tem a. lucrar cO'!!l este novo regimen, em que entraram os 
esta.betemmento:s ik credito. 

.-. 
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o programma do Gilv-enio ê considera& ii:loCvmplem pór não a.ttender ·ê. si:tua-
c;:!l.o economica 'do •palz. · 

.A:qui ê precjso cansiderar duas qu~ti'Ses importantes: a crise lllctual do. catê 
e de .outros productos d·e 'cxport'acão, e o desenvolvimento a,gricola e industrial 
do paiz, augmentando suas riquezas e seu progresso economico. 

Quanto á primeira parte, cada vez mais me convenc;:o da verdade dos con: 
celtos por mim emlttldos nos annos a·nteriores. 

lA crisa do café e de alguru; outros produ-ctos de exportação é devida, jA 
haje ninguem o nega, á supet'producção : e o seu unlco remedio está no desen-
Volvimento do consumo, de que o prec;:o baixo {j um dos maiores faritores, e na 
reducc;:!o ,da producção. 

O desenvolvimento do consumo, a ter de ser auxiliado pelo estado, deve 
sel-o 11elos governos locaes, que l)Odem ter (L sua dispos!c;:ão uma certa quanti-
da'de de producto, recebendo:-<> dlrectamente sob .a fórma de imposto moderado. 

Quanto ao · agente da operação, elle só podet'ê. ser quem tenha recursos para 
a propaganda e Interesses directos ligados a e lia. 

1Penso · que se deveria contractar essa (}perac;:ão com um dos e~portadores 
!l.duaes, Q:Ue dispuzesse de capltaes necessarios 13. grande obra . 

.Fornecendo cada Estado uma certa somma do producto, o agente entraria 
coni n1ma certa soiil}l'la de capital, e ter-se"hla assim tuidiJ quanto era preciso para 
desenvo.Jver a propa,gSJnda, por exemplo, na Russia. 

IHarmonisando oor essa f'órma o Interesse do exportooor com o dos . lavrado-
res, teremos transformado o inimigo de hoje em collaborador nosso no trabalho 
do a!a1·gamento do consumo. e consequente v&loriza.ção do producto. 

El' .este o. caminho qu·e me parece · mais seguro a seguir na solução deste 
problema. 

10 processo de .augmento de consumo ê, porêm, lento em sua natureza, e todo 
o :trabalho nesse sentido, embora iniciado desde jâ, não poderia aproveitar á 
crise a:ctual .. 

. IE' por isso que a. reducc;:ão se tem de dar i:nfallívelmente pela selecc!l.o que 
ellminarl!. os · mais fracos, deixando subsistir os mais fortes. 

J:l!. fUi classificooo de bal"baro por sustentar semel·hante doutrina, como si 
eu fosse o cre8Jdor· des·sa lei da natureza e como si eu pudesse Impedir a su-a 
app!icac;:ão. 

Jlâ· se procurou sustentar entre nós que essa lei não tem applicaÇão nas 
sociedades 'humanas, e isso nesta época em que as suas manifestações se tornam 
cada vez mais intensas ··e mais visivels. · 

E apezar de toda. a dureZ'B:, eHa é a. lei por oexceLlencta · oo progres&o, e no 
dia eTJ1 que >em uma socledooe ella não imperasse no commerdo, nas &ndus-
trlas, na agricultura e em outras actlvid·ades 'humanas, tOdas as classes sociaes 
ficariam constituídas" pôr indiv!duos lnf.!lriores e a sociedade entmria em dege-
nerescencia . 

. !Podemos sem .duvida .e devemos attenuar os, soffrimentos Ji.gadQS aos ·s.eus 
fif.!eitos.: ruas 'seria.·l(}u:c'ura contrariar ou ·vroc.ura.t impedir a · sua a:Cção. 

·. 'Tal. é . a Única -solucão das rli:l'ficuMades .de moment~, pois que a crise não 
.A de faUa de ·i>roducçã:o, ligada !á. falta de capltaes, falta de ·braços, a.ccidentes 
n·at:uraes. sêcca, geada, epidemia. ·nos •cafesaes, casos em qu-e· o . auxilio seria 
mais 'qüe l~timo e certamente efficaz. · 

• Longe de tudo ·Isto, ·.a; '·crise · é de excesso de J)rod·uccão, ~ue indica · apenas 
eotceSllo de forcas mal applicadas ; e nem o Governo nerri n lnguem 1md.eria mudar· 
a. dlreccão dessas forcas, dando-lhes uma app!icação mais conveniente do que 
a selecçã.o :natural . 

!Ha, sem duvida, difficuldadPs em' muitos lavradores, como hà em todas as 
eutra;e ·cla~'es; ma.~ nã.o s~ p'8'68 àiZ'Ilr que o pai~ es~ ~mriobre'ell1o, cdmo 1e 
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grita, pois que a .sua exportação neste anno, de 35 milhões esterlinos, nllo ê 
inferior A. dos annos anteriores. 

!Seja, porém, como fôr, temos necessidade de augmentar a producção do 
paiz, desenvolver suas !ndustrias e todas as outras fontes de r~queza, promo-
vendo ·assim o seu progresso. 

Para isso, tornn-se necessario um conjuncto de medidas que apenas esbo-
çarei, POT não me caber mais a tarefa de des·envolvel-as e ,pol-e.s em -pratica. 

!Tratando-se .de um pa!z novo como o nosso, a primeira necessidade a satis-
fazer é ·a entrada de capitaes e braços estrangeiros ; e a condição indispensa-
vel para realizar esse dcsideratum é a valorização e a fixidez do valor de nossa 
moeda, obra inicia:da pelo Governo actual e que deveré. ser continuada pelos 
rgovernos ·fUti!TOS . 

.A outra necessidade urgente é o desenvolvimento das nossas vias ferreas. 
-A Estrada de Ferro Central, tendo uma renda bruta de 3'2. 010-0 :0001$, póde 

com administração particular dar uma renda liquida de 5.00•0 :000-$ a 6-.0{}0:0.0.0$ 
annuaes. 

Entregue-se essa estrada, por arrendame·nto, a um grupo de engenheiros. na-
cionaes,' e com esses 5.000 :0•00·$ ou 6.000 :000•$ poderemos continuar, não só o 
prolongâmento da mesma Central, como auxiliar a construcção de outras estra-
das de ferro nos Estados. 

IA. quantia de S. 000 ;()10,0$ ou o6. 000 :000$, coan• um bom cambio, é jA •Um 
elemento !POderoso ,para esse em;pr-ehendimento d-e que depende o futuro do 
Brasil. 

Nece!rsi'd-ade nã,o IIIlenos urgen-te é a. co·n13trucção de alguns portos e •prin-
cipalmente o do Rio de Ja-neiro. 

-Si as companhias que têm -conce13SÕ.es ein relaçã.Q a este ultim-Q não conse-
guirem levantar os capltaes, eu opiillaria pela construcção reallsada por IIIleio 
d-e uma emis>sã•o de .tltulos,_ cujo serviço d·e juros e amortlsaÇiLo s•eria com faclc 
da;de feito ·CCIIIl os -!U(!ros do serviço do mesmo ;porto. 

Sei que ha quem se ,proponha a realisar obra. tão Importante nas condições 
que acabo de ex1pôr. 

!N-estas co•nstrucçõ.es de estradas ·de ferro e do ·port·o do !Rio de Janeiro, 
encontrar·fre-llli.a trwbalho para os •centenares ·d·e · homens, que empregavam sua 
actiV'Idade nas •emprezas or.ganisadas no tempo das emissõ-es e que se liquidaram. 

Nàda direi sobre os meios de . fixar e desenv.olver innumeras culturas, que 
e.m ·nosso paiz ;podem dar resultados extraordi-narios, por isso mais da compe-
tencia >do meu collega da Industria. 

PeçQ, ,poriém, licença pa.ra chamar a attenção para a ' explo-ração das nossas 
minas. · iEmbora -os capit111es para esses emprehendimentos .pQS&a.m ser fornecidos 
em parte ,pelos estrangeiros, openso que a expioraçã.o deve ser feita por c.OIID.pa-
nhias nacionaes. 

A -ex,plo-ração das -mi'll·as é muito diV'ersa da de estrll!das de ferro, de :portos 
e outras, q.ue, aàém dos ,)·ucros directos, -acarréta v'111nta;gens indirectas de ines-tl-
mavel valor. 

S1 uma estrada de ferro ou um porto é e:11plorad-o por uma companhia eso-
tra.ngelra, os 1ucr013 directos dessas empresas irão :para fóra do paiz, mas gOBa-
remos de tod-as ns vantagens indirecrt:as, desenvolvimento do •COIIIl:mercio, dns in-
dustrias, •da wgricultura e de outros- elementos de clvilisaçã.o. 

10 caso muda com a eXlpl-oração de il!lÍnas, q.ue não deixa vantagem alguma 
indirecta, a não serem mesquiillhos impostos de exportação para os Estado~r, ·e 
cujos ,produ-ctos directos vll.o todos para o exterwr, qu&ndo a ex.ploração ê feita 
por companhias estra,n . .geiras. · 

IE' o que ;e estA. dando entre nós: a:s lll.ossas riqueza.s:, o ouro do nosso sOlo 
e&tiâ. sendo drena;do pa.ra fóra do p~z .sem vantagem -a.Jgu!Dla po&it1va. pa.ra. :aOs, 
que, enttete;nto, s.güa auxlll.am'l!f essat~ CÜI'Il'Jlll!nhia:s cthn l8e~ â:e lm:rA:iStQs nas 
alf.Ml:d é'ga-g, 
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:Por ultimo, Sr. Piresldsnte, conV'ém promover o deasnvolvlmento de 'be-nc0o11, 

que .a.ux!Uem eftlcazmente .a lavoura, as ~ndustria.s e o ootnmerolo. 
Isto se conseguirA. com uma legislacão que· attenda a estes dois pontos · oa-

pitae~t: a ·aas·!m1llaç!L·o do credito agr!cola e i·ndustrla.l ao eredito commercial e a. 
garantia. absoluta tanto quanto poss!vel do credor. 

Os ca.pita.es serão encaminha-dos pa.ra esses esta·belecimentos pela acçllo d<1 
proprio Governo, re&gatanrlo a .sua divida interna.. 

Os 500.000:000$ que constituem essa divida. e que forllnl sugados pelo 
Governo A. sociedade, a ella. voltarão e fa.talmente irll.o procur·ar collooação nas 
1m1ustrlas, na lavoura e .no commereiD', dlrectamente ou por 1-ntermedio dos 
bancos • 

. Por Isso, torna-se necessa.r!D' dar d·esenvolvime.nto A caixa de resga-te da 
dlvlrla i.nterna, que pretendo deixar ol'glalllisada . 

Penso mesmo, !Sr. Presidente, que quando tivermos uma sltuaçll.o bastante 
f!nne, que nos ga.ra.nta a ·permanenc!a. de um bom cambio, nll.o devera.mos hesitar em contrahir um emprestimo externo, que venha. auxiliar o resg·ate da divida 
Interna, pois ~o.s paizes novos a divlrla interna ê um grande obsta.culo ao desen-
volvimento, ao progresso e A. pr-úflperldade naciona.'l. 

São m edidas que', sem grandes compromissos ·para o Thesouro, poderio ser 
postas em ~Pratica com o fim ·de melhorar a situação economiea. · 

Sito medidas que [Jil..o podem ser suspensas -depois d·e lniciad.as, sem grandes 
inco.nvenientes ; por ll!lBo ICaberé. ao futuro govemo· a mlssã.o de leva.l·ae a. 
effeito. · 

Taes sll.o, Sr. Presidente, a.s consider!LQ!!es geraes que tenho a fazer, a.ntes 
de !tratar detalh'a.damente ode cada uma das secções em que se subdivide o ramo 
de administração que me confiastes . 

.Julgo ter ;percorrido o caminho que me tracei desd·e o inicio ' da ·wdminl.s-
traçftlo: o -caminho duro e aspero dos prtncipios . 

.Julgo tet-o percorrido, ca.Imo sem dlfferença, firm.e sem obstlnaçã;o e sem 
orgu!'ho, mantendo s em!PI"e com 06 adversarios a tolerancia sympa.thica, como é 
dever do homem publico, que trabalhla. pela. liberdade. 

Os resultados colhidos, só o futuro poderá. medir-lhes o valor. 
Na época da a.cção, a·S paixl'ies e OS interesses dividem oa homeM em amigos 

e adverearlos; e tão suspeito é o juizo ode uns oomo o juizo dos outros. 
Tenho, pol'êm, a co.nselenoia de ter dado li. Republica tudo o que o meu 

~trito !(>Oude l!)<roduzlr. 
Agradeço a V . Ex . a ~trema. bon·dade eom que julgou o meu . esforco e o 

meu trabalho. 
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