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NOTA: 

PROJECTO O.A VI O iCAIMP ISTA 

N . 219 

Em 17 de Outublrlo vae ci imp.rimir com erru,enda tlo Sr. Erico 
Coelho e voto em separaria áo Sr. Gafleão C'(krvalhaí/, . Em 26 entrei em 
2ª discitissão . Falla o Sr". Bcirblos~i Lima;., ' qiie offe1·ece reqv!erimento. 
Em 27 f'atlam os Srs. David CatmqJlj!St~, Barbosa Lima e Gcileão Carvci-
lhal, qite offe1·ec.e emencfo, Bric·io Filho e n<mamerd e David Campista. 
Em 28 fal~b, o Sr. David. Carrnpista. Em 30 falVa o S?•. B ar·bosci Llima,. 
Em 1° rele Novembro fallam os Sr'S . Barbota Lima (j Calogeras. Em 
3 feda o Sr. Calogerws, qu'e offerea.eJ e ·mJ,en~lb, . Em 7 f(J)bla o S1'. lvI oreira 
da Silva. Em 8 fal&i o S1•. lvfo~·eira da &ilv'(I;, qwe offereci.e wm 1•eq'Ul'3ri· 
menta e uvn substitwfi.v·o. Em 9 fbilla o Sr. B:r1Jcio F~lh'o . E m 10 fallti o 
{fr. Brilcio Flilho . E' encerrada. a discussão. Em 11 falla o Sr. Cci1•lo'S 
P.eixoto, na hom do exp'eldJient'e, e pro'ceme-s'e a votaçíio . Em 16 vcie a 
imprirnJi1· 'ª 1~eâacção para a 3ª <Jis.cu(~são . Em 20 entra em 3ª disciissão 
o pro,iecto. F'aZZ.am o Sr. Rocfolpho Paixão, que apresenta em'endas, e 
o Sr. 1Vlo1·eim da Siilva, qiie offer'éce subst\;;.tultivo. Em 21 falla o Sr. 
Brtrbosa LimJ.a., qwe apre~emi)a em'(3ndcw. Em 22 om o Sr. Blicio Filho . 
Em 23 falla o ST. lvfo1•ei1YJ, ela Silvm. Em 24 f~Ub, o S1·. Bricio F')ilho, 
que cipresenta em:en.das. E' encerrladb. a 3ª discus~ão. O pro,iecto me á 
Commissão.. Em 27 vale a imprimiir o parecer sobre as emendas. E m 
29 entra em discussão unioa o pa.rece1" Foftla o Sr. Barbosa Lim,a. Em 
30 f1a'llam os Srs . Brtcio F'illi+o, David Campli"sta e B arbos'a Lima. E m 
1° d1e Dezembro fallam os Srs . Vergne dJe Abreu e F'elisbeV1o F1•eire . 
Em 2 fallam ois 81'8'. Calog'eras e BrlPcvo FiJlhfJ . E' enk;e?Tado o cl!ebate . 
Em 5 procecle·s.& a votação. Em 6 vae a imprimir ia 1·edacç&o final . 
. Em 7 é approvacla a redeteção e o pro,iecto env\í.ado ao Sencido. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SES.SÃO DE 17 DE OUTUBRO (1905) 

Approv-a .os eslaltu·tos do Ba,nc:o do Brazil, e·laborados pela ass'emblé1a 
g:eml dos ,a,cc'ionisfus do Bcinco dJa, Rlepublica do B~·kt,ztil na,s sessões 
ele 29 de jiilho a 9 de agosto elo corrente anno, com emlenda do Sr. 
E1·ico Coelho, voto em 'S'eparado e emendas do Sr. Gaí/Jeão Oar-
valh{J)l 

Tendo ele pronunciar-se sobre a mensagem de 16 de setembro ul-
timo em que o Sr. Presidente dia Republica submette á deliberação 
Pi ' d 0 elo Congresso o projecto de reorganização do 'El:'C·e;. 8 ·oim. Banco ela Republica elo Brazil, a Commissão ele. 

·e immçais Finanças tomou conhecimento do parecer elabora-
do pelo illustraclo relator,. o Sr. Galeão Carvalhal, ·que conclue pela 
approvação do projecto clie estatutos modificado no sentido das emen-
das que formúla. 

Sem desconhecer o elevado merito elo trabalho apresentado pelo 
seu honrado 1collega, nem a justeza de muitos dos conceitos enuncia-
dos na exposição que precede o projecto - pensa a maioria dia Com-
missão que não são aconselha veis as alterações propostas. 

Filiando a reorganização do Banco ela Republcia á convicção· em 
que está o Governo de que será esse instituto um apparelho regulaclo·r 
da taxa cambial e factor apTeciavel da valorização do nosso meio cir-
culante, entende o illustre relator que a 1remodelação bancaria, sob 
este aspecto - não produzirá os resultados beneficos que della se 
esperam porque não se compadece com as sãs doutrinas economicas em 
mataria de circulação monetaria. A unica mecTicla, diz o parecer, que 
;póde acleantar e apressar a valorização do papel-moeda de curso força-
do ~nconversivel é o resgiate, é a reducção da sua massa na circulação. 
Assim sendo, conclue o relator que "seja qual fôr a qualidade da 
moeda fiduciaria, sendo inconversível o seu valor, fatalmente soffrerá 
fortes oscillações, tanto mais violentas quanto maior fôr a massa, 
não havendo forças humanas e muito menos bancos reguladores que 
sejam capazes de mocleral-as" . 
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11. conclusão uatural que taes premissas autorizariam seria o re-
pudio formal da .reorganização projectada e - sacrificio - por amo1· 
do exclusivismo theorico - de um instituto que, apezar dos seus de-
feitos de estructura e elos abusos que se lhe podem attribuir, tem pres-
tado e póde ainda prestar os melhores serviços ao Governo e ao des-
envolvimento economico do paiz. 

Anormal que fosse a feição economica desse apparelho, muito de 
banco e ele thesou:ro publico - é certo que, através dia série de trans-
formações por que passou na sua longa existencia é ainda hoje o 
Banco Nacional por excellencia a que estão presos por estreitos laços 
interesses legítimos de alta monta em que o credito publico se envolve. 

Entre a reorganização propos;ta que, ao mesmo tempo ampara in-
teresses respeitaveis e se apoia em justificadas esperanças tendentes 
ao saneamento da circulação e á perda elo instituto sacrificado á 
inflexibilidade ele doutrinas absolutas - parece que não seria pru-
dente nem pratica esta ultima solução. Não é pratica porque ei o 
resgate é e tem sido a aspiração commum dos nossos governos, não é 
possivel precipital-o qu_anclo escasseiam os rncursos que o hão de ali-
mentar. 

Oonju:nctamente, porém, com essa providencia decisiva não ha 
razão para se desprezarem elementos que concorrem para evitar ou ao 
menos attenuar as bruscas oscillações do valor do agente da cir-
culação. 

Não é nova a doutrina elo resgate contemporaneo da propria in-
stituição do curso forçado. q Sr. Ministro da Fazenda na introdu-
cção ao seu relatorio do corrente anno escreve : "Grande erro com-
mette1·á quem suppuzer que ·~ póde parar sem 1)erder os resultados 
já alcançados com a política do resgate, ou que se eleve experimntar 
outra differente da que !llOS deu o cambio a 17. Pelo contrario, é pre-
ciso activar ainda mais esta nolitica que já nos deu· o credito de que 
gozamos, e nos dará amanhã a ,normalização da vida economica na-
cional." 

A actual Oommissão de Finanças, em parecer datado elo anuo 
passado e contrario ao projecto n. 19 A, de 1904, que supprimia o 
fundo ele resgate do papel-moeda, assim se exprimia: "Por mais co-
nhecidos que sejam a natureza e caracteres economicos do papel-
moeda, é da verdadeira noçãp delle e da exacta apreciação ·da sua 
funcção que depende a solução das controversias que entre nós se 
perpetuam quanto ao mecani~1mo ela sua desvalorização e influencia 
decisiva do resgate como factqr primordial da nossa regeneração mo-
netaria . Simples signal monet.ario, fiat momey, na phrase americana, 
são característicos fundamentaes do papel-moeda o seu valor precario, 
a sua inexportabilidade, a variabilidade do seu valor corrente, que 
mais ou menos se afasta do valor nominal pelo influxo ele causas 
rlivers8.s e, principalmente, pela prodigalidade e largueza das emissões." 
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Toda a historia da nossa política financeira re\ela a affir:mação 
da conveniencia dlo resgate para a valorização progressiva e elimina-
ção final do papel de curso forçado, sendo que este constitue uma 
divida publica á cuja infallivel amortização se obrigara a Nação nos 
termos expressos da lei de 1835. 

Iniciado o curso forçado em 1829, quando, liquidado o Banco 
do Brazil, assumira o Governo a responsabilidade do papel emittido, 
já em 1833 a lei de 8 de outubro autorizara a creação, que se não 
realizou, de um instituto bancaria encarregado de substituir todo o 
papel fiduciario do Governo . Em 1841 providencias mais positivas 
tinham logar, visto que ao resgate do papel se applicavam 2.600 :000$ 
provenientes das rendas publicas e o Governo annunciava que o res-
gate e queima das notas, ordenados pela lei de 11 de outubro de 1837, 
proseguiam com a pontualidade desejavel. Em 1846, a lei de 11 de 
setembro autorizou o Governo a retirar da circulação a somma de 
papel-moeda para elevar-lhe e conservar-lhe o valor fixando o padrão 
de 27 dinheiros e em 1853 era organizado o Bianca do Brazil, que se 
obrigava a retim1· papel da circulação, á razão de 2. 000 :000$ cada 
anno. 

Augmentadas consideravelmente a em1ssoes, o Ministro da Fa-
zenda em 1859 para corrigir-lhes a largueza reduziu a faculdade 
emissora do Banco do Brazil que, havendo sido fixada no tl'Íplo elo 
capital disponível - ficara limitada ao ·duplo. Apezar da si tu-ação 
favoravel do cambio em 1864 o Ministro Dias de Carvalho declarava 
estar convencido d'e que não deveria cessar o resgate do papel, embora 
com sacrifício, porque era esse um elemento indispensavel para dar 
fixidez ao cambio. 8'3is annos depois ( 1870), referindo-se aos dispen-
dios com a guerra do Paraguay, dizia em seu relatorio o visconde 
ele Itaborahy: "Assim como as ur~ncias da guerra nos collocaram. 
na dura necessidlade de recorrer ao papel-moeda, assim tambom o 
restabelecimento da paz nos impõe o rigoroso dever de resgatal-o pau-
sadamente - ninguem desconhece os máos effciros elas extensas e 
rapidas alterações elo padrão dos valores. " 

. Outros governos em 1879, 1882 e sobretu•do em 1886-87, quando 
occupava a pasta da Fazenda o notavel brazileiro conselheiro Fran-
cisco Belisario, suste!ltavam a indeclinavel necessidade da amortiza-
ção do papel-moeda. 

N.a Republica a historia é ele hontem, aggranda 11os primeiros 
tempos e rehabilitada desde o Governo passado, de cujo período data 
a accentuação pratica da política criteriosa do resgate e a firmeza 
patriotica no caminho da valorização do meio circulante. 

Si, apezar d'o que nos revela a historia da nossa política mon.e-
taria,_ o papel circulante chegou ao aviltamento que se conhece,, é que 
ha uma outria historia parallela destinada a fornun com a pr1meun 
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um conjuncto de vacillações, cuja resultante geral é uma politica in-
certa e frouxa, despida infelizmente da continuidade paciente que foi 
mister a nações mais adeantadas para lentamente rehabilitarem a 
sua circulação monetaria . 

A doutrina do resgate data, l'ortanto, entre nós, dos primeiros 
tempos da nossa vida financeira. Não podia desconhecel-a o Sr . 
Ministro '!lia F azenda nem a desconheceu quando accordou com os 
accionistas do Banco da Republica a reorganização projectada. E sta 
encontra uma elas suas justificações no seguinte trecho do relatorio 
acima citado: 

"Não basta, porém, a reducção da circulação, gradativa, ininter-
rupta, para que o melhoramento elo meio circulante se torne evidente, 
se fixe e estenda ·a sua influencia ·a todas as espheras da actividade 
economica. E' mister, para real garantia e immediata efficacia ela 
polít ica d'o resgate, a intervenção do Governo JJ.O mercado do ouro 
.para regularizar-lhe a funcção ela offerta e da procura, visto que, por 
circumstancias anormaes, o metal deixou de ser agente de permuta, 
symbolo de valores, para se tornar merc!l.doria faci lmente monopoli-
zavel, objecto de especulações em épocas periodicas determinaveis . " 

Si tivessemos de examinar a~ra o valor theorico ela doutrina que, 
em absoluto, attribue exclusivamente ao resgate a virtude ele diminuir 
o agio do ouro e valorizar, 1 portanto, o papel inconver sível, pode-
ríamos ·demonstrar que essa doutrina não é incontroversa nem na 
sciencia, nem na pT?-tica . 

As clivergencias existen~s sobre a determinante do agio e de-
preciação elo papel, tiveram brilhante synthese quando na Italia se 
discutiu a lei ele 30 -ele abril ele 187 4 sobre a circulação: "Os mais 
competentes entre os oradores elo tempo, diz Lorini (La Maneta), 
deram como causa elo agio -- ora a quantidade exces&iva elo papel 
ci!·culante, ora o descredite> ·cfo ~st.ado, or~ a relação entre ~ offeTta 
e a procura elo ouro no commercio internac10nal, ora cumulativamente 
as tres causas. 

Os campeões ela controversia foram: Ferraris, favoravel á dou-
trina que sustenta que o valor do papel depende sómente do balanço 
dos pagamentos internacion~es; F errara, que com poucos mas ar-
dentes adeptos, entendia provir o agio do descredito do Estado -
da maior ou menor confiança que se nutre no interior_e no estrangeiro 
ele que o papel. será cecfü ou. tarde convertido na especie metallica que 
representa e, fmalmente, P1perno que - no seu esplendiclo trabalho 
Le ca,qiiowi dell'aifi;o, estabelece como factor - a quantidade elo papel 
em circulação . " Esta mesma clivergeiJlcia separa ainda hoje eco-
,nennistas do maior valor . 
. ATgumentos ele ordem pratica ·secundam controversia theorica. 
E' conhecida ~ ~itação elo ~~xem.plo ela I nglatena onde, por vezes, 
quando as em1ssoes augmen1;aram ele volume descia correspondente-
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mente o agio do ouro e em 1809 - quando o papel se reduzira - o 
agi o elevou ·-se . 

O mesmo se póde dizer da .A.ustria no periodo de 1850 a 1860; 
da Russia de 1863 a 1868, etc. Quanto á I talia, affirma Ferraris 
que nos quatro annos posteriores áquelle em que a quantidade do papel 
foi fixada de modo estavel e até decresceu, o agiio em vez de melhorar 
continuou a aggravar-se, orçando, nos ultimas mezes de 1878, por 
cerca de 10 % . 

Em nosso modo de ver esses desvios momentaneos entre as emis-
sões e o agio não invalidam a doutrina que sustentamos da necessidade 
do resgate como meio decisivo para valorização do papel em circula-
ção. Mas servem para mostrar que em paizes como o nosso, onde o 
resgate total e subito não é possível e onde a especulação encontra 
largo campo de acção, não podemos ficar sequestrados no exclu'Si-
vismo do resgate e impassiveis deante de elementos perturbadores 
que aliás podemos corrigir. Fosse o resgate - no regimen do curso 
forçado - a causa absolutamente exclUsiva do melhoramento das 
taxas cambiaes e não se poderiam compre.hender a consiclernvel alça 
cambial elos ultimas dous annos em que nenhum resgate se fez nem a 
depressão recentemente occorricla justamente depois da incineração 
de uma certa somma do papel em curso. 

Resgatada certa porção de notas, a taxa cambial deveria perma-
necer estavel em correspondencia com a massa circulatoria existente 
até que novo resgate se fizesse para diminuil·a ou novas emissões a 
augmentassem . 

Ora, ninguem ignora que as flu:ctuações do cambio entre nós 
tinham lagar de momento a momento entre extremos afastados, con-
servando-se absolutamente estra11ha ao volume elo papel em circula-
ção e escapando dos dominios ela previsão razoavel para o da phantasia 
especuladora e sem freio. 

Quando novas emissões se evitam durante largo tempo e se 
cohibem os excessos perturbadores da especulação, o proprio progresso 
do paiz e o desenvolvimento normal da sua riqueza exportai.-el, valo-
rizam o meio circulante porque a massa elo papel existente cada i.-ez 
mais se approxima do vulto rnal das transacções que é chamado a 
satisfazer . 

E' a esse phenomeno que o 8r. Ministro ela F azenda se refere 
quando trata da nossa balança internacional, dizendo : 

"Um a rapida aualyse dos factores visíveis mais importantes elo 
11osso acLivo e passivo internacional mostrará que o bcilcirnço eco-
nomico nos deixa saldo, e que estes vão influindo para a melhoria das 
nossas taxas cambiaes. " 

Vê-.se bem que não ha aqui nenhuma consagração do velho sys-
tema mercantil, da escola da balança commercial - hoje recolhida 
aos archivos ela archeologia economica e que não meFecia as honras 



da resurreição que, para matal-a ele novo, o homaclo relator lhe cl~u 
no seu parecer. 

Aliás o proprio relator reconhece que ha outras causas de valori-
zação elo papel, além do resgate, e esse reconhecimento encontramos 
implicito no seguinte periodo: 

"Desde que cessam as emissões e desde que as emissões feitas 
consummaram a sua obra destruidora, o papel em circulação começa 
a revalorizar-se porque a Nação, trabalhando continuadamente, reéo-
roeçando a capitalizar, a actividacfü commercial desenvolve-se conjun-
ctamen te . " 

H a, pois, um caso, pelo menos, cm que a valorização do papel 
ele curso forçado é independente do resgate. 

Entre nós está montado e regularmente funccionando o apparelho 
essencial á suppressão gradual da circulação inconversivel - com a 
instituição dos fundos de resgate e de garantia do papel-moeda. Desde 
que novas emissões se não façam - a circulação metallica se ~vizi
nhará constantemente. como uma esperança cuja realidade está cada 
vez mais proxima . 

Emquanto, porém, não consistir sinão em uma esperança, con-
vem attenuar, nos limites do possível, os effeitos depressores ela esp·3-
culação, que, mesmo transitoriamente, prejudicam a marcha ascen-
cional da valorização do papel. 

Um dos meios que efficazmente conduzem a esse resultado e qu:e 
a experiencia de diversas niiÇÕes consagrou em casos semelhantes ao 
no~so - é a cobrança em ºfro do total, ou parte, dos direitos adua-
neiros. 

Dado o vulto dos nossos compromissos no estrangeiro, que hão 
de ser satisfeitos em épocas determinadas e conhecidas, o Governo 
seria annualmente, como já foi, em taes periodos, um concurrente 
poderoso no mercado monetario, augmentando consideravelmente a 
procura de cambiaes . Oomp1·ehende-se bem como esse facto de ante-
mão conheciclio, póde servir os interesses da especulação e largamente 
alimental-a. 

Em fins de 1893 o Ministro das Finanças cfü Italia, Sr. Sonino, 
tomou diversas medidas que tiveram real influencia sobre o cambio 
sendo a mais efficaz o decreto de 28 de março de 1894, estabelecendo 
a cobrança em ouro dos direitos de alfandega. 

Referindo-se aos manejos da especulação, d~zia o ministro ao 
economista francez Théry: 

"O que o Governo póde facilmente fazer é tirar aos especu1aielores 
o principal elemento com qu:e jogiam, isto é, a clientela do Thesouro." 

Com effeito quasi todos os impostos são pagos em papel e é 
sempre no momento preciso em que o The.souro começa as stias com-
pras para pagamentos no estrangeiro, que o cambio se to rna clesfavo-
ravel . E, desde que a depressão se dá no valor de um ou dous pontos, 



o cambio não mdhora mais porque os especuladores sabem muito bem 
que o Thesouro recomeçará necessariamente a mesma operação dentro 
de breve prazo . 

Ao exemplo ela Italia pocler-se-hiam juntar os ela Russia, Hes-
panha, etc . 

A mesma experiencia póde ser invocada em fav0r da convenien-
cia ele ser instituido um orgão que, na phrase do Sr. Ministro da 
Fazenda "seja destinado a reparar as investidas de singulares nego-
ciantes elo ouro contra a viela economica geral e a destruir e nullificar 
a acção anti-social desses agentes, a restabelecer, emfim, a ordem 
economica, pervertida pela avidez e inconsciencia privadas . " E' por 
isso que o Governo considera como parte integrante elo seu programma 
financeiro a reorganização do Banco ela Republica . 

Reconhecendo a difficuldacle de contrariar a corrente da opinião 
dominante, ·que é favoravel á reorganização bancaria projectacla -
o honrado relator formúla diversas emenc:ilas cuja approvação impor-
.taria na devolução ·do projecto a uma nova assembléa dos accionistas 
do Banco da Republica. 

A primeira emenda refere-se ao n. 4 elo art. 5° e sobre ella diz 
o parecer : 

"O n . 4 do art. 5° autoriza o banco a fazer descontos de letl'~ s 
de cambio, letras da terra e out ros títulos commerciaes a prazo não 
excedente ele quatro mezes, garantidos por cltias firmas abonadas e ela 
praça do Rio de Janeiro. 

Po1· excepção os est!Mi1Jos permittem descontos ele letras garanti-
das por duas firmas, sendo apenas uma clellas desta Capital. E~tu 
ultima parte deve se;r supprimida ; trata-se de uma porta aberta para 
admissão de descontos de papeis conhecidos no co111111ercio pelo nome 
de papagaios, o que desvirtua e annulla até o estatuido na 1" parte 
do n. 4 do citado art . 5°." 

A disposição que se pretende supprimir não é nova nem constitue 
por si só a fonte de abusos que se quer evitar. 

Em um paiz extenso como o nosso - singularizado pela carencia 
de institutos de credito destinados ás indlustrias ruraes e ao com-
rnercio do interior - o que se deveria esperar é justamente o contl'a-
l'Ío da emenda . Seria, por exemplo, uma disposição semelhante á que 
se adoptou como uma das condições para renovação do privilegio 
concedido ao Banco de França e referente ao credito agiricola. Isto 
se poderia reclamar si não fosse o inconveniente de accumular 0111 
um unico banco toda a variedade imaginavel de operações transfor-
mando-o em uma especie de bazar ele credito . 

Demais não é ·a procedeu eia das firmas - o facto ele serem desta 
Capital ou elo interior - que garante a segurança da operação, é ·o 
credito que ellas merncem e que o banco eleve operar antes ele concluir 
a operação . Devendo-se presumir criterio e honorabilicl'acle no pessoal 
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que comporá a directoria do banco reorganizado, a restricção que ~e 
quer impôr é inutil para prevenir abusos provenientes dos papeis 
,pittorescamente denominados de pa.p{;,gaJios. Nem está provado que os 
papagaios sejam um privilegio do interior do paiz. 

As mesmas observações referentes ao criterio que se piesumir na 
apreciação das garantias offerecidas aos emprestimos bastam para 
p_ão aconselhar a adopção da emenda n. 8 d1o art. 5° que se refere a 
emprestimos sob penhor de ouro e prata, com abatimento de 10 ºIº do 
valor verificado pelo contraste . Trata-se de uma faculdade concedida 
ao Banco, faculdade que elle usará ou não, conforme fôr conveniente . 

A disposição ·do art. 6° que permitte o reforço da garantia quando 
fôr necessario, augmenta sem duvida a segurança da operação. Não 
ha razão tambem para a diminuição proposta quanto ao prazo do 
em'prestimo . O projecto estabelece um prazo maximo dizendo : "prazo 
não excedJervte de seis mezes" . Nada impede, portanto, que a opera-
,ção seja feita por quatro ou menos mezes. Transacções da natmeza 
destas de que trata a emenda teem, aliás, insignificante vulto entre 
nós e não é dellas que se devem temer os que não confiarnm na 
administração do. banco. 

·Oom referencia á lettm e, n . 8, elo art . 5°, diz o parecer: 
"No final da lettra (e) é permittido o penhor de acções, deben-

tures de companhias ou emprezas, com o valor integral, com 20 ºIº 
de abatimento, no minimo, do .seu valor ou da cotação, sendo esta 
inferior áquelle. Em seguida prohibe que sejam recebidas em penhor 
acções das quaes uma quinta parte já existe e caução no banco. 

Acredito que a emenda que apresento garante melhor as opera-
ções, mesmo porque inclue tambem na ultima parte os debentures no 
accrescimo que faço . Entendo que não poderão ser recebidos em pe-
nhor acções e debentures, dos quaes uma quinta parte já existia em 
caução no banco, bem como todo e qualquer titulo cuja cotação tenha 
cahido no mercado 60 % cilo "eu valor nominal . 

Esta emenda tem um alcance pratico indiscutivel". 
Trata-se ainda aqui :ele restringir uma faculdade dada ao banco, 

que não tem interesse em fazer emprestimos sobre titulas depreciados 
nem transformar-se em accionista ou debenturista ele em prezas. Os 
debenJ.tiwes são titulas que por sua natureza offerecem maiores garan-
tias que as acções . E' natural que se deixe á directoria elo banco 
avaliar cVa vanta-glem ele emprestimos em maior ou menor escala, 
tendo por grantia taes titulo·s . Sómente as condições elo detalhe da 
operação podem aconselhal-a ou não. 

A ultima parte da emenda prohibe emprestimos que tenham como 
·.giarantia toc1o e qualquer titulo cuja cotação no mei'cado tiver cahido 
,abaixo de 60 ºIº elo seu valor nominal. 

Esta disposição, como outras anteriores, revela a preoccupação 'ele 
desconfiança quanto ao criterio e lisura que elevem presidir ás ·ope-
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rações bancarias. Dizer ao banco que não lhe é pennittido fazer em-
prestimos sobre papeis sem valor, importa em ·dizer-lhe que não des-
barate o seu capital. A não confiar na direcção do banco - a restric-
ção imposta não impediria os ·abusos que se querem evitar - cotações 
de títulos pocfüm variar sobre o influxo do jogo bolsista para o qual o 
proprio banco poderia concorrer si quizesse elevar algumas. 

O paragrapho unico do art. 6° estabelece que, depois de cessar o 
regímen provisorio da secção ·da conta antiga, o banco, constituindo 
um fundo especial com o producto elas liquidações que passarem da 
carteira antiga e. empregand:o"o eX.ClusiVlamente. em apolices, Cl'Uro, 
da divida nacional, interna ·ou externa, poderá mobilizal-o expedliúdo 
vales, nunca inferiores a 100$, a prazo não maior de 60 dias, com o 
juro que fôr convencionado, comtanto que a somma total de taes vales 
em circulação, em. moecla corrente 'do paiz, nunca exceda á de oito 
decimos do dito fundo. 

A primeira objecção opposta a esta disposição do projecto co11-
siste em equiparar a faculdlade que ella concede a. uma emissão de 
papel·moeda que virá anarchizar ainda mais a circulação. O simples 
exame das condições de que se revestem. os vales e.m questão como, 
entre outros. o facto de vencerem juros, não os permitte confundir 
com o papel-moe'da, cujos característicos economicos são conhecidos . 

Outra objecção funda-se na applicação que deve ter o producto 
das liquidações da carteira antiga e que vem a ser o reembolso do 
adeantamento feito pelo Thesouro para resgatar as inscripções. As .. 
sim sendo, comprehende-se que nem seria necessaria: a emenda sup-
pressiva que o honraclo Deputado propõe, visto como não haveria 
possibilidade de emisão ele vales. Entretanto o proprio autor da 
emenda considera a hypothese de ter sid-0 muito baixa a avaliação 
da liquidação da carteira antiga em 13. 889 :000$ podendo G.eixar sal-
11'o a mesma liquidação e ser este a proveitaclo para base ela emissão 
de que se trata. 

Ainda nestag circumstancias diz o parecer: "Si por uma felici-
dade inaudita o novo Banco chegar a extr ahir da· conta antiga oom-
ma superior á do seu passivo, constituirá isto um lucro como 
outro qualquer , que terá a sua applicação natural prevista· no a1·t. 38 
- a formação do furndo ele reserva e a distribuição elo dividendo se-
mestral, pelos accionistas. Não comprehendo porque taes lucros hão 
de fica r na carteira· elo Banco, dada a hypothese da sua existencia, 
e não sejam distribuídos na fórma elos seus estatutos !" 

A objecçãó não procede porque a disposição elo art . 38 soffre evi-
deutemen te a limitação expressa ·do paragrapho unico do art . 6°. Que 
lei destina os lucros auferidos á formação elo fundo de resorva e dis-
tribuição ele dividendos? Os estatutos do banco. Que lei deu autori-
zação á formação do fundo em apolices ouro com o producto da liqui-
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dação ·da carteira antiga i Os mesmos estatutos. Esta ultima dispo-
ição especiaJ limita, portanto, a disposição generica do :ut. 38 . 

Ao ar~. 7° outra emenda manda accrescentar um dispositivo ve-
dando ao banco fazer emprestimos hypothecarios, bem como receber 
immoveis cm pagmento de clli.vidas de qualquer origem. 

Não ha razão alguma, para esta limitação. As operações de cre-
dito hypothecario são tão uteis como quaesquer outras e ordinaria-
mente são mesmo as que melhor garantem o credor. Si um banco 
póde fazer más operações de credito hypothecario com maioria de 
razão póde fazer peiores de credito move! ruo pessoal. 

Prohibir o banco de receber immoveis em pagamento de dividas 
é outra disposição que se não explica. 

O interesse do banco não é receber taes immoveis, que acarretam 
a immobilização do capita~ prejudioial aio banco. Comprehende-se 
q_ue elle só o fará quando o rncebimento do immovel constituir o 
meio menos prejudicial de liquidação. 

Recebendo o immovel, o banco póde te1· um prejuizo parcial; pro-
hibido de recebel-o ~ o prejuizo será total. 

Quanto ao art. 42, diz o parecer: 
"0 art. 42 declmra que os bens moveis, scmoyentes ou ele raiz, 

que o banco houver de seus devedores, serão vendidos no meuor pra-
zo possivel. 

Este artigo dos estatutos é a reprod'ucção do que existe nos 
outros estatutos do Banco ·da Republica. Lembro a sua suppressão 
como uma neccssidncle. Em primeiro logar não ha um cr:iterio para 
oo conhecer mo certo o menor prazo para a venda, sobretudo de :im-
rooveis; em segundo é mais legitimo que o banco receba sómente 
o producto das vendas cm hasta publica, nas execuções regulares." 

A razão pela qual os esl"atutos mandam vender no menor prazo 
possi vel ·Os bens recebidos de seus devedores é ai de evitar a immo-
l1ilização dos capitaes, que é sempre prejudicial aos bancos e nem se 
co·ai<luna bem com a sua funcção economica . 

.A. extensão do prazo não póde deixar ele ficar ao crite1·io do 
banco, maior interessado em fazer boa liquidação. 

E pol' que h.a de se1· mais legitinio que o banco só receba o pro-
ducto das vend1as em hasta publica nas cxecuçõse judiciaes? Para 
augmentar-lhe os prejuizo~ possiveis com honormrios de advogados e 
f~d.a ~ serie ele dispendios q11e custa o movimento do apr.arelho ju-
chcial? 

O art. 46 concede o direito exclusivo ele emissão dos cheques 
0111•0, para ·satisfação dos direi tos aduaneiros. 

Uma emend:a m1Hnda supprimir esta disposição, em nome da li-
berdade do commercio - a1)ezar de que os lucros não são se<Juctores. 

Os cheques ouro não se destinam sinão a pagamento de :impos-
tos. Não se trata de moeda que todos os bancos pudessem emittir, 
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graça.s á liberdade do coromercio, em um reg1men de pluralidade ban-
cana. 

Assim, é justo que, dispondo -0 Governo de um bane~ em que. é 
interes·~a-do, .dê a esse banco -ai; vantagens que podem provll' da eims-
são elos cheques, vantagens que, aliás, coincidem com uma maior se-
gurança na o·peração. 

O art. · 47. contém -0 ,seguinte dispositiv-0: quando fôr possivel 
l' circulação metallica . em ouro, ·si fôr instituido o regimen banca-
ria, este banco terá privilegio exclusivo ele emissã;o. 

A este artigo é apresentl:!;da emenda suppressiva porque a clis· 
posição citad•ai "vem instituir o monopolio da emissão, que o autor 
dia emenda julga contrario aos interesses da collectivid·ade". 
· Outra objecção funda-se na applicação que deve ter o pr-O·ducto 

das liquidações ela cartein1 antiga e que vem a ser o reemboho do 
<ldeantamento feito pe1o Thesouro para resgatai' as inscripções. As-
sim sendo, comprehende-se que nem s~ria neoossaria a emenda Slllp-
pressiva que o honrado Deputado propõe, visto como não haveria pos-
sibilidade .de emissão de vales: Entretanto 'º proprio autor da emen-
c,a consi:dera a hypothese de ter sido muito baixa a avali~ção da li-
quidação da .ca11·1teira antiga em 13. 889 :000$ podendo deixar saldo a 
mesma liquidação e ser este aproveitado para base da emissão de que 
se trata. 

Ainda nestas circumstancia.s diz o parecer: "Si por uma1 feli-
cidade inaudita ·O novo Banco chegar a extrahir ·da conta antiga 
somma superior á do sen paissivo, constituirá isto um lucro como 
outro qualquer, que . terá a sua applicação natural prevista no arti-
go 38 - a formação ·do fund!o de reserva e a distribuição do dividen-
do semestral, pelos accionistas. Não coroprehendo porqU'e taes lucros 
hão de ficar na carteira c1o B'anco, d~da a hypothese de sua existen-
cia, e não ·sejam distribuid>os na fórma dos seus esta tu tos!" 

A. objecção não procede porque ai disposição do art. 38 soffre 
evidentemente a limitação expressa do paragrapho unico . elo art. 6° . 
Que lei destina os lucros auferidos á formaçã~ do fundo de reserva 
<: distribuição de dividendos~ Os estatutos elo banco. Que lei deu 
autorização á formação do fundo em apolices ouro com 'º producto 
·da liquidação ela carteira antiga ~ Os mesmos estatutos. Esta ultima 
disposição especial lúmilta, portanto, ª' disposição gGneyi1ca elo a1"-
tigo 38. 

Ao art. 7° outra emenda mand1a accresceutar um dispositivo ve-
dando ao banco fazer emprestimos hypotheca:rios, bem como rece-
ber imrooveis em pagamento de dividas ele qualquer origem. 

Não ha razão alguma para esta limitação. As operações de cre-
dito hypothecairio 1sã:o tão uteis como quaesquer outras e oI'ldina-
riamente são mesmo 1ais que melhor garantem o credor. _Si um banco 
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póde fazer más operações de credito hypothecario com maioria ele 
J·azão póde fazer peiores de credito movel ao pessoal. 

Prohibir ü banco d€ receber immoveis em pagamento de dividas 
é outrai disposição que se não explica. 

O interesse do banco não é receber taeis immoveis, que acarretam 
a imrnobilização do capital prejuclici:al ao banco. Oomprehende-rse 
que elle só o fará quando o recebimento do immovel constituir. o meio 
menos prejudicial de liquidação. 

E' a conhecidai questão da pluralidade bancaria. 
Para que a emenda não seja adaptada, basta invocarmos a lem-

brança .dolor.osa d'os primeiros tempos da Republicai, cujos resultados 
ainda vivem em nossos cfüvs. 

Examinadas assim ~s emendas apresenta.relais pelo primitivo re-
lator é ai maioria da Oommissão ele parecer que seja approvaclo o se-
guinte projecto : 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam approvaclos os estatutos elo Banco do Brazil, ela-

borados pela assembléa geral dos accionistas do Banco da Republica 
do Brazil, nas sessões ele 29 ·de julho a 9 de 

Projooio agosto do corrente anno. _ 
Art. 2.0 E' o Po1der Executivo autorizado a 

abrir ois creditas necessarios parai a execução desta lei . 
ÂTt . 3.0 Revogam-se a;s disposições em contrario. 
Sala_das Oommissões, 16 de outubro de 1905. --, Fr·a.1ücisoo T1 el-

ga, presidente. - Davicl CqmpiiStl!-, relator. - A'Yllizio dle Abreu. -
Francisco Sá. - Cornelio {la F'on.seca,. - E rico Coelho (com res-
tricção). - Paula Ra.mos, (com restricção). 

Ao § 5° do art. 5°, titulo 3° elo p1,ojecto ele estatuto·s do Banco 
do Br•azil, accrescente-se : N a1 qualidade de agente financeiro .elos Es-

tados e do D.istr1,cto iFleclera1, e no lançar o 
Aicki\iltiivo Banco •~mprestimo em mercado estrangeiro por 

do S.i'. E- Co•elho conta ele algum desses membros da Federação, 
não. fica a Republica no seu conjuncto reS'ponsa-

vel pelo serviço ela divida exteTna assim contraJ:iicla. - Erico Coelho . 
A necessid&de ele uma nova remo.delação cl'o Banco da Republica 

tão insistentemente rnr,-0mmendada pelo honrwclo. Ministro da Fa-
zenclai na introducção ao seu relatorio, fez sur-

Volt1o d 10 gir o projecto ora submettido ao estudo da Oom-
Sr . O. Carvailh'a 1l mi-ssão ele F inanças. 

Na 1 qu·aliclacle ·de relator, tenho o dever ele 
enunciar com fr anqueza e ·desassombro a minha opiu ião, combatendo 
as icléaiS em voga sobre a Inoecla e o cambio e .sobre a economia na-
cional em ~·elação ás troca? externais; que considero er ronea·s e ,sob 
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cuja influencia se procura architectar o novo Ledificio do Banco do 
Brazil. 

Justamente na exposição feita l:ielo illustre Sr. Ministro da Far 
zenda que tã0 calorosamente a:padrinha a reconstituição do Banco, 
a regl~laridade funccional da circulação está apoiada em assento basico. 

Com eHeito, o papel-moeda é por suai natureza um perturbador 
ela pro·ducção e ela circulação econo~icws . Oo~u a su~ instabilidade ele 
valor como agente ele permuta soffrem as mdustnas procluctoras e 
soffre o commeTCio, impedido ele fazer previsões, aiincla as mais pr·o-
ximas . 

Sem a estabilidade do valor da moeda,_ a producção não se pócle 
desenvolver; as ·oscillações dos preços c1ais machinas/ da ma teria pri-
ma:, elos lubrificantes, elo oombustivel, elos salarios, deixam incertas 
e ·sobresaltaclas toçlas as industrifrs; o commercio, á falta ele base, 
claudica, clesfallece, victima das eventualidades; a activicla·de de 
cada um entorpece e o trabalho torna-se aleatorio. 

Dahi, retrahimento elos capitaes, desconfiança geral Teciproca, 
ausencia de credito e e.ssa apparente falta ele meio circula111te, que 
faz · as suas victimas illudiclas pediTem mais emissões." 

Em seguida, depois ele alguns períodos, deparo com um topico 
que clestôa infelizmente daiquella boa doutrina exposta. Eil-o : 

"E' ·Sem cluvida um phenomeno interessan,tissimo, um especta-
culo instructivo, revelador, o elos ultimas annos,. a nossa luta contra 
o agia elo ouro, contra a instapilidade elo valor ela moeda,, contra 
as bruscas, terríveis é clàmnosas üScillações do cambia. O mal cessou, 
como por encanto, quando o Governo iniciou a cobrança em ouro 
de uma parte elos direitos alfandegarias e quando, instincti_vamente, 
em seguida, ajudou a espontanea formação no Banco dar Republica 
de um orgão ·destinado a r.eparar as investi.cla:s ele sing1ilares nego-
ciantes elo ouro cõntra a vidar economica geral e a destruir e nulli-
ficar a acçã·o anti-social desses agentes, a restabelecer emfim a or-
dem economica pervertida pela avidez e inconsciencia priva'ClasY 

Oommentanclo estas ultimas proposições se assim foi e se assim 
é, o p::i,pel-moeda deixa ele ser um parasita que mereça ser anathema-
tisado e extirpado; não será mais um orgão mor bielo, perturbador, 
ingovernavel, causador de desastres, que escapam ar toda e qualquer 
previsão. Pelo contrario, desde que um Banco forte e bem 0clirigiclo, 
juntamente com a cobrança dos direitos aduaneiros em ouro pócle 
regularizar e manter-lhe o valor e p6cle, digamos, impedir as capri-
c~osas oscillações que eu julgo, e .a introclucção ao relataria o con-
fnma - da propria essencia elo papel inconvertível e, sómente pela 
sua ~xistenci a são passiveis, então o papel-moedar não é um orgão 
mü'rb1<lo, mas um orgão sadio, e tanto mús proveitoso, quando uelle 
só ha o empate ele um capital que representa o custo da impressão 
das notas . 
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Estas duaiS ..:oucepções, de que a cobrança elos direitos em ouro 
deva levantar o cambio e de que um. banco armado de poderosos ele-
mentos possa regularizal-o são antigas no nosso meio político e fi-
nanceiro. Já foram •Sobejamente experimentadt1,s e sem o minimo re-
sultado. 

Dura1Jte o Governo Provisorio foi adoptada a cobrança dos di-
reitos em ouro, e o Sr. Dr. Ruy Barbosa por ultimo decretou a co-
brança integra•l. Assumindo 6 Sr. Barão de Lucena o govf\rno, man-
teve_ a mesma ·dispoBição fiscal, e sem embargo .elo ouro, que em 
especie entrava nos cofres elas Alfandegas, o cambio ia sempre ca-
hindo desastradamente, impelliclo pelas grandes emissões lançadas 
na circulação e que fatalmente, a despeito ele tudo, produziam seus 
clamnosos resultados. 

Os clireito.s em ouro, anecad'aclos presentemente nas Alfan_clegas, 
ele a,ccôrdo com a lei que os decretou, não favorecem a alta cam-
bial. São elles cobrados em vales, que os bancos ernittem, e, se fos-
sem arrecadtados em ouro "moeda", emb;araçar\ilam até a alta dio 
cambio. Isto é intuitiv.o para quem attender a que o papel-moeda 
tinha forçosamente de fazer a despeza do frete e seguro de vinda <lo 
metal para o nosso paiz e depois igual clespeza com a sua remessa 
parai o extrangeiro, pois aqui não podia elle entrar e permanecer em 
c-oncurrencia com o papel depreciado pela sua superabunclancia. 

Um seguro indicio d'a in~fficacia dos ·direitos em ouro, simulado 
ou effectivo em referencia á subida elo cambio, nos é fornecido por 
todas as nossas industrias sem excepção. 

Com effoito, não é verdade que ellas levantam agora os ma1.s m-
gentes clamores contra a elevação da taxa 0annbial ~ As industrias 
pedem providencias ao Governo, que eleve obstar a alta do cambio, 
calculando ou pretendendo, que só com o cambio baixo podem pros-
perar e que o cambio alto arruina o paiz, etc., etc. Ao mesmo tempo 
pedem a elevação da porcentagem ouro sobre os direüos aduaneiros ! ! 
sabendo que a medida repreoonta uma, aggravação das tarifas a'dua-
neirasJ que é o que real e ephemeramente lhes aproveita. 

Se as industrias enxergas~iem na cobrança em ouro um factor cln 
alta cambial, certamente não preconizariam tal expediente e passa-
riam até a advogar a sua completa abolição. 

A presumpção de que a cobrança ele alg1ms ou mesmo de todos 
os impostos alfaD:degarios em ouro fagai subir o cambio e 1alorizar o 
papel-moeda, não tem apoio na -verdade 0dos factos. 

Desde que cessam as emissões e desde que as emissões feitas 
consumm~ram a suai obra clesrr12i<lora, o papel em c!rculação começa 
a revalorrnar-se porque a Nnçao trabalhando contrnuadamente, re-
começando a capitalizar, a actividade commercial desenvolve-se con-
junctamente. 
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O emprego daquelle esforço a cargo de um Banco regulador em 
taes condições, eu o comparo ao de um individuo, que dentro de 
um navio lhe amarrasse um cabo á pôpa e o fosse puxar na prôa, 
julgando as.sim adiantar-lhe a carreira . 

A unica medida, que póde adiantar e arpressar a valorização -do 
papel-moeda de curso forçado -inconvertivel é o resgate, é a reducção 
da sua massa na circulação. . 

Os impostos em ouro não eliminam dai circulação uma só nota 
siquer, o que é ele primeira intuição. Posso admittir que até certo 
ponfo sirva para moderar 1ai subida dcl valor do papel, mas contesto 
que sirva para impulsional-a. E' um erro tão patente, que nem mes-
mo cabe ' dentro ·dessa esdruxula: theoria, que attribue á g1>a;ndeza dos 
compromissos externos remiveis em ouro a depreciação cambial, por-
que, se a logica não é falha, segundo a celebre: theoria em v·ogai, isso 
determina no paiz uma procura maior de ouro, não só pni•a as ne-
cessidades externia1s como internas . 

O uni00 resultado recolhido deste systema recomeçado em 1900 
e pelo modo deste en tão seguido consiste na extrema cmplicação e 
no a:ccrescimo de tr.abalho, na escripturação do Thesouro e reparti-
ções subordina:das, na perda de tempo e inutil trabalho imposto ao 
commercio, e em alguns prejuizos que o Thesouro tem soffrido, oc-
casion·ados pelas quebras ele diversas casas emissoras ele vales pa:ra 
as Alfandegas em algumas praças do paiz. 

O honrardo Minist ro da Fazenda allegando " que ajudou a es-
pontanea formação no Banco da Republica de um orgão destinado 
a reparar a:s investidas de singulares negociantes do ouro contra a 
vida economicai geral e a destruir e nullificar a acção anti-social des-
ses agentes, a restabelecer emfim a ordem economica pervartida. pela 
avidez e inconsciencia privadas", quiz accentuar que o Thesouro em-
presto1~ á carteira nova do barrrco e lá conserva ainda as seguintes 
auantias : 
• "iõ 1 . 000. 000 em creclitos sobre Londres ou cambiaes que lhe sup-
prio. 

18. 894 :332$944 em conta corTente simples. 
10. 000 :000$ em conta a prazo fixo ." 
Com estas sommas julgou S. E x. habilital-o a governar w mar-

cha ,do cambio, o que me parece uma illusão completa. .AqueB.as 
sommas são comparativamente mesquinha:s em face elas que o mes-
mo Thesouro forneceu ao Banco directa e indirectamente desde 1890 
até 1897 para o fim identico de sustar a quéda do cambio sendo to-
das consumida:s em pura perda. ' 

Re'capitulemos os factos dos nossos dias. De 1879 até 1885 o 
cambio oscillou no plano da baixa, soffr.endo os eHeitos das emissões 
decretadas pelo Conselheiro Silveira Martins. O Banco do Br•aizil 
que então gozava de um credito indiscutido, dispondo de grandes 
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1·ecuTs-0s pr·oprios e ainda poderosamente auxiliado pelo Thesouro, 
emprehendeu levantar as taiXas, · offerecendo ao commerci0 saques 
segui.damente l j8, 114 acima dos bancos estrangeiros, e Iiã? obstante 
ellas ~ahiram até 17 5j8 . O Thesouro, cansado de paga1r d1fferenças, 
e tendo o Banco pedido avultadas quantias em facilidades de cre-
dit-0 para obter em Sa01tos e nesta praça coberturas para os se1~s 
saque·s, ambos aba:ndoiiaram a campanha altista. Pouc;o tempo depo1s 
o cambio começou a teerguer-se sem nenhum aruxilio, porque as emis-
sões Silveira Martins já tinham concluído a sua nefasta obra de 
destruição. A mesma cousa succedeu no período decorrido de 1890 a 
1897, e tão perfeita foi a semelhançai que o Governo, no intuito 
de não pezar sobre o mercado para a compr'a de cambiaes, lançou mão 
do iuutil expediente antes empregado, de comprar p a:rti.das de café, 
embarcando-o por conta do Thesouro para o estrangeiro, como remes-
sas para acudir aos compromissos externos. O Banco dos Estados Uni-
dos do Brazil em primeiTo lugar e depois o Banco da Republica, dis-
pondo largamente dos recursos do Thesour·o, que não lhes eram rega-
teaidos, operavam ao· mesmo tempo em cambio, empenhando ingentes 
esforços e sacrificios para impedfr a b:aiixa. Os. resultados foram ne-
gativos, a baixa só estacou em vista do contracto Fnnéling, qua:nd·o o 
Governo viu-se a coberto da necessidade de recorrer a novas emis-
sões de papel-moeda e iniciou o resgate; quando o ca:pital universal, 
deixando de ser afugentado, pilhado e .desbaratado pelas orgias do 
curso forçado, voltou de ni)Vo a nos procuraT. A' medida: que a con-
fiança fo i sendo Testabelecida, á medida que aquelle capital foi en-
trando e se fixando no pai~1, -0 cambio foi progressivamente melhoran-
do; o que aliás e da mesma fórma teria acôntecido sem nenhuma in-
tervenção do Banco da Republica ou com ella, armado ou desarmad·o 
este de poderosos meios dei combate. 

Com effeito, quando é que em qualquer paiz onde reina a moeda 
fiduciaria de curso forçaqo exis:iu ui;n Banco offici~l que não em-
pregasse todos os esforços para impedH a sua depreciação? 

Taes Bancos só podem t r abalhar em pról da manutenção do valor 
dessa moeda e em pról da sua valorização, quando pelo excesso na 
circulação ella se depreci~ . P.or sua natureza os Bancos officiaes são 
invariavelmente altistas e~ cambio, e por isso, quando este sobe, 
a maioria do publico attribue logo a·os seus esforços o phenomeno, 
apontado como prova -0 facto da offertai de letras e taxas mais van-
tajosas que as offerecidas pelos concurrentes ! ! Quanta irreflexão ! 

O mesmo publico depressa esquece que, nos períodos ela baixa 
continuada: do cambio, os mesmos Bancos offerecem as moomas ou 
talvez maiores vantagens aos tomadores de letras, sem conseguir 
sustal-a. 

Poderão allegar, á vi1>ta .do exposto, que o Banco da Republica 
não estaJVa então armaido daquelle poderorso orgão, que agora nos 
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aponta o Sr. Ministro da Fazenda, porém facil é explicar que pouca 
importancia tem um milhão esterlino e alguns mil contos que o 
Governo emprestou a um banco fallido para opera:r em cambio, quan-
do é certo que elle antes jogva na mesma carteira com sommas 
muito maiores suppridas pelo Thesouro, que foram perdidais e mais 
com o capital dos seus accionistas que ainda não tinha desbarata·do. 

O illustre 81'. Dr. Leoopldo de Bulhões, depois de ter muito ju-
diciosamente affirmadco que o pa:pel-moeda foi sempre a causa das 
nossas desgraças financeiras, quer no emtanto, prolongar~lhe a vida 
com a creação de um banco destinado ai servir-lhe de amparo. 

O que leva S. Ex. a acreditar que o nov<o Banco do Brazil seja 
mais feliz do que todos aquelles de que nos faz o historico, no rela-
torio, igualmente crea1dos com o principal objectivo de amparar o 
valor do papel-moeda? Não é certo que todos, um após outl'o, suc-
cumbiram nessa ingrata e impossível tarefa? 

A experiencia de todos os povos, a nossa propria, já prov·ou á 
saciedade e em todos os tempos que só ha um meio de manter o valor 
da nota fiduciaria - é a ·obrigatoriedade do seu troco immediato em 
metal á primeira requisição do portador. Fóra disso podem cereal-a 
ele quantas garantias imaginarem, mesmo a de um deposit'o integral 
em ouro, do qual não se possa d'is-pôr e a depreciação se fará na: razão 
do excesso das notas em circulação, como se tal deposito não existisse. 
Corno prova do meu asserto :aipontarei o caso do Banco de Hespanha 
que rnantern em seus cofres avultada sornmll( de ouro para garantir 
v. emissão das notas e ellas soffrern urna depreciação de 30 :a1 40 %, 
ao passo que os Bancos emissores belgas e suissos, com um pequeno 
encaixe de ouro, conservam as suas notas ao par. E' que na Suissa e 
na Belgica não ha: abuso de circulação fiduciaria por causa da obri-
gatoriedade do troco. 

Para nos convencermos ·da inutilidade cl.:a.s garantias affectas ao 
curso forçado, basta o que a nossa hisloria de hontem regiGtra como . 
prova inconcussa. Ha dez annos atraz, quando o cambio oscillava 
tntre as taxas de 9 e 11 d., attribuindo-se a baixa á ausencia de 
garantias por parte elo Banco aa Republica p·a.ra responder pela sua 
emissão, foi autorizada a encarnpação; o Thesouro assurnio a res-
ponsabilidia_.de e todos acreditavam pôr assim um paradeiro á sua 
desvalorização. 

Effectivamente não se podia compa1'ar a garantia do Thesouro 
com a do Banco, já então virtualmente fallido, e apeza,r disso a des-
valorização continuou a accentuar-•se, e o cambio attingiu a misera 
1 axa de 5 5 \ 8 d. Não h!at, pois, garantias, por maiores que sej aro, que 
possam in;i.pedir a depreciação de uma circula:ção fiduciaria não con-
\ersivel, quando ella é excessiva. E nunca é ella excessiva, quando 
conversível. 
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O Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões está persuadido d a necessidade de 
um grande Banco semi-official, cooperando na · normalização do 
cambio para poder collocar em melhores bases a situação financeir a 
do paiz e para que esse possa em seguida ver-se l ivre da praga; do 
papel-moeda. Pensando de um m9d-O diametralmente opposto e basea-
do nas lições àa; histol"ia, eu ouso affirmar que só depois de liberto 
o p aiz do papel-moeda ou de tel-o reduzido pelo resgate á altura elo 
padrão monetario e sem embargo, proseguinclo sempre e semprn no res-
gate, é que um Banco dessa cathegoria poderá ter elementos de vida e 
p restar serviços i-eaes á actividacle J1acional. 

Não funccionar·á como um instituto regulador do cambio, por que 
este, tal qual ·aigui o concebemos, cessando· as causas, cessaram os 
effeit os; desapparecerá ao meomo tempo que o curso forçado, nada 
mais havendo desde logo a procurar regularizar sobre materia. não 
existente. 

O novo Banco do Brazil, a ser mantida a actual situ a.çã·o fi-
nanceira, está condemna,do a sossobr,air, apezar ou talvez em razã·o dos 
favores com que vae s~r cumulado. CY mesmo .aconteceu aos Bancos 
antecessores, que nã'o chegaram a usar ·de alguns dos favores, que lhes 
foram 011torga:dos em demasia: arrastaram uma. eústencra sempre 
precaria e afflictiva; sob todas as directorias. 

Effectivamente, é só pela corufiança publica que t aes estabele-
cimentos podem prosperar, e Úunca pelas larguezas officiaes, que é o 
que h a de mais aleatorio, pois ellas variam á mercê dos acontecimen-
tos políticos e collocam invaria:velmente taes Bancos so b a inteira 
depenclencia ele influencias e corrilhos, que os exploram sem e.scrupu-
los, sejam quaes forem o~ seus estatutos. Ora é o Banco que esgota 
os recursos do Thesouro, ora é o Thesouro que esgota os do Banco. 

Além disso, que meios terá o novo Banco pa.ra premunir os ca-
pitaes, que espalhar no paiz, contra as perdas a que fica su jeito, quer 
o cambio continue a subir, quer volte a baixar? 

No primeiro c·aiso, o capital valoriza-se e por essa Tazão o mutua-
rio não póde reembolsa l-o sinão com um proporcional abatimento; 
no segundo caso, talvez o mutual'io ·O reembolse integr almente, mas 
o Ba?co reãpossa-se de um ca:riital ~epreciado, e só com ai depreciação 
soffnda o poderá reempregar, para .supportar novo prejuizo si o 
earnbio subir ou baixar. ' 

Não enxerga o Dr. Leopoldo de Bulhões no jogo ·destes dous phc-
nomenos 'ª' principal razão i:iela qual os bancos brazileiros, gran-
1cles. ou pe~ue.nos, só tee~ .co1peguiclo até ~oje uma viela ephemera, 
cheia ·~e cl1ffrcukl:aicles, lrqmclanclo-se successrvame~lte quasi todos pela 
fall encra ? A esta hecatombe, como já o affirmei publicamente só 
teem es_capado os bancos estrai;i-geiros aqu\i esta?el~ci1do·s, aqlu~lles 
que, nao envolvendo seus C\'Lpltaes na economia mterna elo paiz 
acham-se a cobeTto da.s varia,gões cl-0 papel de curso forçado, poi~ 
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estas teem o singular poder de desfalcar o capital movel nacional, 
quando o cambio baixa, e o capital immovel, quando o mesmo cambio 
sobe. 

~' para lastimar que o honrado Ministro da Fazenda não im-
pulsione a grande obra ,de regeneração iniciada em 1898, que deve 
extirpar do organismo nacional o cancro do cur.so forçado, e que se 
mo·st"re hesüante e mesmo contraidictorio em assuriípto de tamanha 
magnitude. E' assim que, prégando a necessidade da continuação do 
resgate, S. Ex. concede ao projectado Banco do Brazil a faculdade 
de emittir vales nunca inferior a 100$000. Esta operação é aut-0ri-
z3.1da pelos estatutos e, embora tenha a denomin:a:ção de vales, consti-
tue uma verd'adeira emi·ssão de papel-moe.da, que póde bem ser com-
parada aos celebres bon1us, que só tiveram a virtude de abarrotar a 
circulação. 

E uma vez reaberta a torneira das emissões, difficilimo é fe-
chal-a, porque, quanto mais fôr 1augme:Iitado o meio circulante dessa 
natureza, maior falta delle é sempre accusada. Ora, tanto é ver,dade 
que S . Ex. não igno1ia1 este phenomeno, que o aponta nos seguintes 
termos, que reproduzo : 

"Dahi (Ido abuso do papel-'!lloeda) o retrahimento dos 
capitaes,' a desconfiança geral rnciporca, a ausencia d'o cre-
dito e esS1a1 apparente falta de meio circulante, que faz as 
suas victimas illudidas pedirem mais emissões." 

Oomo é possível conciliar tão judicioso coneéito com aquella pas-
mosa liberalidade ? Não desconheço que o Thesouro tem no Banco 

avultados 'interesses compr-omettidos, e que é panai salval-os que mais 
uma vez procu ra reconstituir aquelle infeliz instituto de credito. 
N ão vejo comtu!do apparecer uma esperança que indUza <a1 suppôr que 
desta vez a tentativa se1'á mais bem succedida. 

Si estivessemos livres do curso forçado e no firme proposito de 
uã-0 reincidir nelle, certamente o Thesouro não cogitaria,. ,de seme-
lhante assumpto - a creação de um grande Banco - e sim t r a-
taria de escolher entre as propostas, que de todos -os lados ~ffluiri:am, 
aquella que melhores vantagens offerecesse. 

No momento presente os papeis estão invertidos; não é o B an co 
que vem prop-orcionar um apoio finance iro 1a:o Thesouro; é este que 
tem de o proporcionar ao Banco. E é assim constituído que elle ha 
de ser o regulado r do credito publico!? Puro engano. 

Ha, no relatorio um topico, que parece dar - a ch aiVe do enigma 
das contradições indicadas; é aquelle, em que, comparando as cifras 
da exportação com as da importação nos quatro exercícios de 1901 
a 1904:, julga pela superioridade das primeiras sobre as segundas, 
que j á estaríamos autorizados a cogitar da: ciTculação sobre base me-
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tallica, si a massa do papel-moeda não fosse ainda excessiva·. Ha nesta 
proposição uma parte verdaderia e outra que, originac1ru de um pre" 
conceito, não tem o menor fundamento. A verdadeira é a que se re-
fere a circulação metallica conveTSivel, si a mfüssa do papel-moeda não 
fosse excessiva; .a parte erronea da proposição é a que, para termos 
a almej:a:da circulação metallica, necessitamos de excedentes de ex-
portação. 

Basta ·~ exame nas nossas estatisticas e se verificará, que sem:-
pre tivemos exce.dentes de exportação. Temos presentemente o mes-
mo phenomeno e havemos Ide tel-o, ain·da que não queii1amos, 
emquanto o Brazil fôr um paiz de irumigração dé gente e de 
capitaes, como acontece em diversos paizes em iclenticas condições. 
Ora, como não podem emergir das trocas mundiaes exce 
dent~s de exportaç.ão para uns paizes a que não corl'esponda.m ex-
cedentes de importação para ·Outros, segue-se que se acham nestas ul-
timais condições todos aquelles donde emigram capitaes e gente, 
ou sómente gente ou sómente capitaes, o que é inldifferente. E a 
somma de todos os excedentes ele exportação ha de ser mathematica-
mente igual á dos excedentes de importação. 

Na primeira cathegoria estão classificados o Brazil e todas as 
demais Republicas elo continente americano, inclusive os Estados 
JJnidos ela America do Norte e as pequenas Republicas da America 
Central, o que prova que, os excedentes de exportação, em regr a, 
nenhuma especie ele riqueza proporcionam. 

Na segunda cathegoria acham-se quasi todas as nações européas, 
a começar pela poderosa e rica Inglaterra até a G1ecia e Portugal, o 
que prova que os excedentes de importação não acarretam d'esfa lque 
ele riqueza e não ·oêcasionam maior pobreza . Convém notar gue nestes 
ultimas paizes, que gem'em sob o peso de excedentes de importação, 
impera ·quasi gisralmente a circulação meta llica, ao passo que nos 
paizes que gozam de excedentes ele exportação, reina o papel de curso 
forçado, ·a que prova ainda que a permanencia dos excedentes, num 
ou noutro sentido, nenhuma Í fciEclade traz, nenhum embaraço oppõe 
ao uso de uma sã moeda . · 

O uso da moedla boa ou má depende absoluta e exclusivamente ·ela 
boa ou má gestão ela economf~ interna ~e cacl.a pai.z; nada tem ele 
commum com as suas transacgoes, rrecess1clacles, receitas ou clespezas 
externas . 

E xaminando a apreciação que faz o Sr. Dr . Leopoldo de Bu-
lhões sobre as virtudes dos e1cedentes ela exportação, su:pponho que 
S. Ex . imagina que, se não tivessemas juros ela cl~vida externa a 
pagar, lucros de emprazas estrangeiras a remetter, si toda a machina 
da producção fosse movida e4'clusivamente com trabalho e capitaes 
nacionaes, teriamas tamhem esses excedentes, e o seu valor ficaria 
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incorporado á nossa riqueza como um lucro, pois não ha outra fór:ma 
de augmentál-a . 

Puro engano. S . Ex. deve perceber, apezar dos preconceitos 
;reinantes, que a utilização d'aquelles elementos estrangeiros é a razão 
sine qua non d'a em,ergencia dos excedentes de exportação, que repre-
sentam apenas a paga que é devida pelo aluguel do capital e do t r a-
balho estrangeiros em funcção na nossa economia interna . 

Com effeito, qual a razão pela qual a Inglaterra, a Allemanha, 
tanto como a Italia, Portugal e outros paizes, fazem face a inintenu-
ptos excedentes de importação, sem empobrecerem? Por que motivo 
enriquecem os mencionados paizes? A resposta é facil e em geral 
explicam o phenomeno, sem hesitar da seguinte fónna : é porque os 
pagam com as rendas dos seus capitaes collocados no estrangeiro e 
com os lucros que os seus emig1rantes repatriam. 

Ora, se desta fórma é que são liquid1ados todos os excedentes ele 
importação, que outro destino póde ter todo e qualquer excedente de 
13xportação? Como podem estes ser capitalizados? Por ventura, no 
jogo das trocas universa:es haverá possibili'.elade ele que attinj am a 
uma cifra maior que aquelles ? 

Para melhor esclarecer esta velha questão, podemos reduzil-a a 
um pequeno schema. Reunamos em um grupo O'S paizes que fazem 
face a constantes excedentes de importação e cifremos assim a somma 
de suas balanças commerciaes : 

Importação. 
Exportação. 

Dieficit. . . . .... .. ..... ... . .. . .. ....... . .... . . .... ... .. 

100 
80 

20 

que contrabalançam, como acima ficou dito, com as rendas do sen 
<:a pi tal e de sua actividade no estrangeiro. 

Reunindo depois em outro gmpo os paizesJ que conservam con-
stantes excedentes de exportação, acharemos reciproca e necessaria-
mente os seguintes algarismos: 

Importação. 
Exportação. 

Saldo . . .. 

. ... ' .................. . .. .. ......... . . 80 
100 

20 

Ora, se a cifra da importação dos paizes do primeiro grupo 
deve ser indiscutivelmente igual á cifra ela exportação dos paizes do 
segundo gmpo, se a cifra d1a importação destes ultimas deve se:r igual 
ffi. da exportação dos primeiros, é claro que sem aquelle .iCefic'it de 20 
,por um lado não podia emergir igual saldo de 20 pelo outro. E se 
o deficit desapparece com o recebimento do alugual do capital e tra-
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balho nacionaes operando nas economias estrangeiras, o saldo des-
apparece reciproca e necessariamente com o pagamento do capital e 
t rabalho estrangeiro operando na economia nacional. 

Outras provas não são neoossarias de que nenhuru lucro ou pre-
~uizo essencial resulta de uma balança commercial, tanto favoravel 
como desfavoravel. E llas são numerosas, e a difficuldade está na 
escolha. 

ApreseJ!tarei mais os seguintes dados que constam da propria ta-
bella publicada no relatorio : 

A nossa exportação no quatriennio de 1901 a 1904 
somma a . .... . ............................ . 

E a importação somma a ...... .. .. ..... ......... . 
f: 153.364.000 
f: 94.563. 000 

Saldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;E 58. 801. 000 

·P ara que este este saldo pudesse ficar incorporado á riqueza na-
cional seria preciso que constituisse um lucro adquirido, e para que 
fosse lum·o seria intdispensavel que a cifra ·da importação alli rep1·e-
sentasse a exacta somma dos gastos feitos para produzir a cifra da ex-
portação. Assim, perguntarei onde e em que foram ganhos aquelles 58 
milhões esterlinos, a:dmittindo ainda, pro forrnul!a, a hypothese de que 
no B11azil não existissem capital e trabalho estrangeiros? 

Vej amos. -, Os 153 milhões de merca·dorias exportadas compre-
hendem cerca de 90 ou mais do café, em cujo artigo termo médio 
nenhum lucro foi apurado naquelle quatriennio; ao contrario, a des-
valorização das plantações existentes attesta grandes prejuizos. Res-
tam 63 milhões de borracha, fumo, assucar , cacáo, etc., miudezas que 
provavelmente não podiam cobrir o prejuizo no café e ainda produ-
úr aquelle colossal e supposto lucro ! 

Perguntarei mais : aquella receit a bruta de 153 inilhões esterli-
11os apm~a<l-0s nos artigos exportados teria sido maior se a impor-
tação tivesse sido menor? Teria ella sido menor se a importação ti-
vesse sido maior? E' de toda evidencia que não. Nada ha, pois, de 
rommum entre a exportação e a import;açã-0. E assim seIYdo, uma 
vez que esta não representa -de modo algum a somma de gastos feitos 
para produzir aquella, é 1!).ll grave erro compar.al-as para dellas ex-
trahir saldos favoraveis ou desfavorveis, uns e outros puramente ima-
ginarios, e ás vezes em contraqição com o facto patente e palpa-
vel, como recentemente vimos qurante o calamitoso periodo de 1 90 
até 189'7. 

Em ambos os casos, com eºlementos exclusivamente nacionaes ou 
com a coadjuvação dos extrangei1~os, o saldo favoravel só poderia 
constituir um lucro, se a cifra da importação, como já deixei dito, 
representasse os gastos de producção da exportação . 
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Admittindo-o aind3' por um instante, e não h.avendo razão para 
que se não applique a mesma fórmula aríthmetica ás balanças com-
merciaes, cujos saldos são constantemente desf.arvoraveis, seria pre-
cizo acreditar que os paizes, que as supportam, ricos e pobres, adean-
tados e atrasados, emprehendedores e indolentes, commettessem segui-
damente a insigne estroinice de gastar 100 p:aira apurnr 80 ! ! Para que 
possamo!:! acreditar na realidade ·daquelles lucros é forçoso que con-
cebamos a possibilidade deste absurdo. 

O unico factor dos imaginarios sa1dos é a penetração de uns po-
vos pelos outros. A' frente dos paizes, que roanteero os maiores sa1dos 
desfavoraveis, acha-se a Inglaterra, que é a nação que mais invade o 
resto do planeta com seus capitaes e sua actividade. A' testa dos po-
vos, que conservam maiores saMos favoraveis, figuram os Estados-
U nidos norte-americanos, porque ê o paiz roais invadido pelo capital 
e actívidade extrangeiros. 

Se tâl penetração ou invasão não existisse, se todos os povos, coro 
os capitaes que possuem, se confinassem nos seus territol'Íos, e as-
sim trocando productos uns com os outros, teriam todos uma exporta-
ção exactamente igual á importação. E quando tivessem necessidade 
por força maior de artigos e~trangeiros, que não pudessem directa 
ou in<l.irectannente trocal-os por mercadorias da sua producção e ti-
vessem de adquiúl-os mediante paga em itinheiro, ainda assim a so-
bredita igualdade não seria rompida, porque o dinheiro, sendo uma 
mercado·ri:ai, dahi reS'ultaria sempre uma somroa de mercadoria dada 
contra uma igual soroma de mercadoria recebida. 

Si é verdade que em refernncia á debatida questão do nosso cam-
bio já vão calando algumas idéas verdadeiras no espírito das clas-
ses dirigentes, restam sempre de pé diversos paradoxos sobre o mes-
mo cambio, mercê da crença nas virtudes de superioridade da ex-
portação sobre a importa'Ção, que subsiste intacta e inabalavel, apezar 
dos desmentidos, que os factos lhe oppõero no Brazil como em toda 
parte. E' por isso que o relatorio contém o seguinte trecho: 

"Uma rapida analyse dos factores visíveis mais impor-
tantes do nosso :a'Ctivo e passivo internacional mostrará que o 
balanço economico nos dá saldos, que tanto vão influrindo 
pMa a melhdra i!Jas mesm'fl,S taxas C(J;mbiaes." 

Os gryphos são meus, e o pedaço refere-se á nossa balança coro-
mercial. Dahi concluo que temos nós mais um factor da alta cam-
bial. além dos dous já mencionados - os direitos a<luaneiros em 
ouro e um grande banco regulador. Os factos contestam semelhante 
opinião, porque a partir de 1890 até 1898 W.mos o carobiCY baixar de 
um modo desastrado, quando a exportação avoluroav.ai-se e os saldos 
cresciam, e agora o vemos subir, quando os saldos estão diminuindo. 
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A propria tabel1a, inserta. no relatorio, mostra que esses famosôs 
saldos foram os seguintes nos annos mencionados : 

1901. 
1902 . 
1903. 
1904 . 

. . .. .. . . ....... . . .. ' •"- ··· .. .. . . . .. .. .. ... . 

. .. ... ... . .... • ,·. ·· · .. · . . ... . ... . . .... ·-· . 
. . . .. .... ... . .. . .. . . .. .. . ····· · , . .. . . . . ~ . 

f: 19.244 .000 
f: 13.158 .000 
f: 12.676. 000 
f: 13.722. 000 

No fim do anno de 1901 o cambio estava na casa dos 11 e pre-
sentemente\ o vemos em alt:m, chegando mesmo a ultrapassar ·durante 
poucos dias a taxa de 18 d. 

O andamento que o cambio tem seguido, depois de publicada a in-
t roducção ao relatorio, deve ter levado ao espüito elo Sr. Dr. Leo-
poldo d'e Bulhões um:ai comprehensãot ~ais exacta das segL1intes ver-
dades : 

1ª, que nada ha de commum entre a marcha elas taxas cambiaes 
e a progressão ou regressão elos excedentes ele .exportação; 

.2ª, que, seja qu:a•l fôr a qualidade ela moeda fiduciaria, sendo 
inconversivel o seu. valor, fatalmente l?Offrerá fortes oscillações, tanto 
mais violentas, quanto maior fôr a massa, nã°' havendo forças hum:a.-
nas, e. muito menos bancos reguladores, que sejam capazes de mod'e-
I"a>l-as; 

3ª, que, si ha 15 anuo~ atrás possuíamos uma circul'ação ele 200 
mil contos valorizada, e a activiclade transaccional no Brazil não ten-
do certamente triplicado .de ~ ele então, segue-se que deante da massa de 
680 mil contos, que :aiinda ,ho je circulam, o .cambio tanto póde descer 
a 12. cqmo subir a 16, 17, 20 ou 24. 

Para o primeiro caso bastará que volte á circulação o numeraria 
que .progressivamente foi sendo reprezado na esperança da su.a1 va-
lorização pela politica do resgate encetada com energia pelo governo 
do illustre D:r. Campos Sa~les em 1899, da. qual o honrado Ministro 
se descurou estribado excl11sivamente no renascimento da confiança, 
como si esta não tivesse un,1 limite, um para.qeiro. 

Tal é a cegueira sobre as virtudes dos sa-ldos favo raveis, que 
se procura argumentar com algarismos que lhes dão o mais solemne 
desmentido. E ainda não é ·~u a:o . Si esses saldos teem a dupla virtude 
de levantar o 0ao.nbio e de E;nriquecer a nação, os maiores esforços de-
vem convergir para sua ele'v:ação. 

Admittamos por um momento a .effi cacia de taes esforços. H a 
dous modos de elevar os saldos : fo rçando o augmento ela exporta·ção 
ou a diminuição da importação, ou ainda (o que é matar dous coe-
lhos de uma só cajadada) forçando alli e acolá, como ·de facto temos 
praticado desde 1890 . E ntretanto, interroguemos ás classes producto-
ras de generos de expor tação e aos industriaes, aquelles que se desti-
nam a diminuir a import;a1ç~ o, e ambos respondem que não podem des-
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<lnvolver a proclucção desde que o cambio sobe. Para ellas o cambio 
baixo· constitue uma garantia da swa: prosperidade ! ! 

Temos, pois, que o crescimento d-os saldos faz subir o cambio, mas 
em compensação tal crescimento só é possivel com o cambio em baixa. 

A consequencia será o extraordinario paradoxo - o credito da 
nação tolhe o trabalho priva'do, este só pócle prosperar em presença 
elo clescreclito nacional, isto é, quando as finanças publicas se enca-
minham com o cambiOI em baixa para a bancarota ! ! 

Será possível semelhante absurdo ? E neste circulo vicioso nos 
conservamos constantemente, graças á nefasta crendice nos lucros elos 
saldos favoraveis, que ingenuamente attribuimos aos nossos bons· es-
forços, qu.a..ndo é certo que delles gosam todas as Republicas inquietas 
da America Central. E os esforços para tal fim empregad'os não po-
dem ser chamados oou,ps d' épée dans L' eau; todos elles se twduziram 
na pulverização cl:a·s economias accumuladas durante os periodos ele 
calma, que mediaram de 1885 _a 1890, e ultimamente recomeçados 
em 1898. 

E' assim que foi dissipado entre 1890-1897 o enorme capital 
com que se elevou. a exportação do cmfé, cujo augmento nenhum ac-
crescimo trouxe aos saldos em questão, e de facto este artigo nem por 
isso passou a produzir maior somma de milhões esterlinos ... Tam-
bem foi dissipa·do um capital avultado na montagem de industrias, 
que só podem viver á sombra de elevadas tarifas aduaneiras, ou si o 
cambio se mantiver em haiixa. Oom a execução ele um tal program-
ma nos encontramos presos a est., dilemma: ou sacrificar o resto da 
fortuna e. crecli1Jl nacionaes para sa'1var os cabedaes dos interessados 
alli comprometticlos, ou cleíxal-os entreg11es á sua sorte para que 
o equilibrio se restabeleça sem .novos gravames par.ai a fortuna publica 
e possa este immenso territorioi começar a povoar-se . 

Por uma erropea interprntação dos algarismos da b.a'1ança com-
mercial, imaginam alguns a indeclinavel necessidade de termos um 
grande banco n:a·cional, não para exercer a industria bancaria em 
proveito do publico em geral, mas para exercer a missão de fornecer 
capitaes que facilitem de preferencia a producção de mercadorias ex-
portaveis e consigna a diminuição da importação. Só se cogita dos in-
teresses da producção, deixando em um plano inferior os grandes in-
teresses dos consumido.res, que constituem innegavelmente a maioria 
da collectividacle. 

As individualidades productoras ele cousas materiaes consumí-
veis formam a minoria e este facto é uma contingencia necessaria, 
porque, send0i a capacicla.cle do -desenvolvimento ela producção muito 
superior á capacidade do desenvolvimento do consumo, é indispensavel 
que aquelle phenomeno seja contrabalançado por este outro - a gran· 
rle mperioridade numerica dos consumidores sobre os produr,,t0res. 
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A pro·ducção, caminhando sempre além ·das necessidade3 do con-
sumo, só póde desenvolver-se pelo successivo hairateamento dos generns 
ou mercadorias offerecidas, e assim tem a-contecido desde a mais re-
mota antiguidade. Entre nós, graças ás i<léas reinantes, pretendemos 
desenvolvel-a enca,recendo-a ou valorizando-a, vocabulo de que se ser-
vem os lavradores e industriaes nos pedidos de intervenção governa-
mental para auxiliar a lavoura e as industrias. Queremos vender mui-
to e comprair pouco, acreditando que a importação desfalca a ri-
queza nacional e a exportação a engrandece. Tudo se prende a esta 
falsa concepção economica, que tanto embar:a:ça o progresso do paiz, 
sendo curioso qu~ ella só se sustenta á força de anomalias e incon-
gruenc1as. 

Os raciocinios procuram seduzir, e cad:a; interessado tira as con-
sequencias que lhe1 aproveitam. Os adversarios da elevação das tari-
fas alfandegarias justificam seu modo de pensar, não como adeptos 
do livre cambio, mas pelo receio da reducção sensível das rnceitas pu-
blicas, que póde trazer o ·desequilibrio orçamentario. Os proteccio-
nistas ad!ogam •ai sua causa, argumentando com as estatísticas de di-
versos povos, e coin ellas provam que a aggravação .das tarifas não 
affecta o movimento da importaição e quasi sempre augmenta as ren-
das aduaneiras. 

Com estes fundamentos implicitamente reconhecem que o pro-
teccionismo nãOi promove o enfraquecimento da importaçã·o e não re-
tarda o seu impulso. 

Convém, entretanto, conhecer qu;aes são os outr os interesses na-
cionaes, que o proteccionismo defende. O principal argumento reside 
no seguinte conceito : tudo q~nto se fabrica no paiz é dinheiro que 
não se escôa para o estral'fgeiro. Com effeit-o, cessou a importação de 
muitos 1airtigos, que são f:,1br icados aqui; mas o facto é que a cifra 
da importação vae sempre crescendo. Este phenomeno é perfeitamente 
explicavel : a importação só decresce nos paizes em decadencia. Entre 
nós ella se desenvolve, e, no pensar dos proteccionistas, a importa1ção 
seri:ru muito maior, si a industria nacional não lhe oppuzesse embar-
gos. Deixando ·ele parte Ofi detalhes, do expost~ resulta qncc; a nação 
Bm prosperidade não póde disp,epsar o incremento na importação, quer 
em artigos não fabricados inteTnamente, quer em materia.s primas e 
artefactos semi-acabados para alimentar a~ industrias nacionaes. 

Parece, pois, que o proteccionismo não promove o crescimento 
da Tiqueza e conti·ariamente interceptru uma parcella maior ou menor 
deste crescimento, forçando a communhão brazileira a p:agar caro 
alguns ar tigos de consumo, que podia obter ba;ratio. 

Resta ainda outro argumento dos proteccionistas, que se resume 
na seguinte sentença: o dinheiro, que a industria protegida apura, 
constitue lucro que perm:a;nece no paiz e nelle se espalha. 
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Não comprchenclo a ' 'erclacle e a justiça ·desta sentença. Poii que 
hão ele permanecer no paiz unicamente os lucros das industrias, quan-
do os elas outras classes estão sujeitos ás leis ela livre remoção? O 
que os factos nos attestam é que_ nina grande parte -dos inclustriaes no 
Brazil é composta ele estrangeiros, que naturalmente usam das ga-
mntias constit.ucionaes, que permittem a remessa -elos lucros elos seus 
capitaes para as sn;a.s patrias. 

Bem comprehendo que é difficil abalar as idéa,s dominantes. Si, 
apezar da lição que nos forneceu a histol'ia, economica dos ultimos 
15 annos, ainda ha pessoas, que ousam susten tar que a moeda avilta-
cLm, o cambio em baix;a;. desenvolve a riqueza nacional, que o sanea-
mento -dessa moeda arruina o Brazil, não é para admirar que, em 
taes entendimentos, não penetre a idéa de quei n·ada ha de commum 
entre o :~,ndamento cLa riqueza -da nação e o pendor ·da sua balança 
commercial. Sobre esta questão ir.nportantissima impera no nosso meio 
um ponto de vista inteiramente falso, á semelhança do que oceorre -
em alguns povos que se dizem adeantados, e onde se\ define o com-
mercio internaciornaJ pela troca de productos contra productos, e a 
sua politica se orienta pelol programma -de vender rnaris o comprar 
menos productos. 

O Brazil não comporta um proteccionismo systematico. Tal pro-
grammaj se compTehen<leria em uma: na<;;ão, que pretendesse iso1ar-se 
do convivio univel'sal, nada querendo comprar, porque tambem nada 
tenciona vender. E' a imagem ela Ohina nos tempos de outr'or.a1. H.e-
Juzir, porém, o proteccioni.smo, ao systema ele querer comprar pouco 
e vender muito, será impraticavel. E' certo que temos vendido mais 
<lo que compramos; mas este facto é inherente ao nosso\ esta.do eco-
nomico, é porque no seio da economia universal nos achamos na mes-
ma situação social-economica, dos E stados Unidos norte-:americanos e 
da florescente Republica de S. Domingos. 

Nest~ particular todos os paizes do continente americano se en-
contr.a.m na mesma posição, pois todos elles dispõem de grande capa-
cid·acle pro.ductora e de pequena capacidade de- consumo, o que aliás é 
da essenciai dos paizes novos, nascidos da colonização européa. E a 
sua capacidade ·ele proclucção nenhum valor teria, si nos paizes ve-
lhos não existisse maior capacidade de consumo. 

Através elas falsa.s icléas economicas, em: que nos achamos emma-
rauhados, surge o projccto <le reorganização do Banco .ela Republica, 
que passará a denominar-se Banco do Br.a.zil. E' mais. uma tentativa 
para fundar um banco semi-official, no qual intervem clirectamente / 
o Governo, que o considera como parte integrante do seu progr:a-mma, 
como a pedl'a angular da obra economica e financeira em que está em-
penhada a ger.a.ção actual. 

Já fiz os commentarios precisos, em traços geraes sobre a pr(,-
jcctada reforma. 
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O regimen republicano foi instituido para resolver todos os pro-
blemas que surgem na vidai de um povo civilizado. Pelos ensinamentos 
da nossa Constituição a politic!!. republicana baseia-se na libedade 
profissional. , 

Como consequencia logica, o futuro conquista;rá a plena liber-
dade bancaria, condição suprema para o, surto do credito. Púa tão 
alevantado desidemfom, o publico esper.a o concurso dos espiritos es-
sencialmente emancipados, quando fôr bem comprehendida a verda-
deira indolei d·as instituições de cre.dito. 

Na situação 1actual o papel do Governo estava naturalmente de-
terminado; cumpria-lhe satisfazer Teligiosamente os compromissos 
contrahidos e deixar o banco entregue á sua sorte, evitando novos pre-
juízos para o Thesouro . 

O Sr. Presidente da Republica e o Sr. Ministro da Fazenda, in-
&pirando-se ambos no roais sincero amor á patria e ás instituições, pre-
feriram continuar na política dos auxílios governamentaes, fundando 
o novo Ha!11co1 do Brazil, que, segundo conjecturam, será o regulador 
dos carobios estrangeiros e intervirá com extraordinario resultado no 
JJlercado dos descontos. 

Não acredito· que seja facil contrariar a corrente da opinião do-
minante, que é favor.a;vel á reorganização do banco e, por isso, cum. 
pro meu dever, formulando algulll.as emendas ao proj·ecto elos estatu. 
tos, sujeito ao estudo da Commissão .ck: Finanças, que terão, como ob-
jectivo principal, tornar o banco menos perturb.a,dor, menos fatal á 
economia publica, do que elle sempre foi, apezar das diversas remo-
delações queJ soffreu, todas com o lournvel intuito de attender ao in-
teresse geral. 

Considero 'ª' presente reforma p'leTigosa;, porque, associandiO 10 
Thesouro aos ava.res da fo rtuna do banco, como principal accionista, 
confia-lhe ainda, e sem nenhuma especie de limitação, o ·deposito e o 
manejo dai totalidade ·d·as rendas publicas federaes, não sómente da 
Capital, como nas filiaes, que forem creadas nos Estados da União. 
E' o credito illimitado pos~o em acção. 

Feitas estas considernções, passo ài indica:r as emendas aos esta-
tutos, que julgo p.ecessarias. 

O n. 4 ·do art. 5°, autoriza o banco a fazer descontos de letras de 
cambio, letr.ais. da terra e outros títulos commerciaes a prazo não 
excede:p.te de quatro mezes, gar_?.ntidos por duas firmas abonadas e da 
praça do Rio de J aneiro. 

Por exo.epção os est,01tutos permittem descontos de letras garanti-
das por duas firmas, sendo apenas uma dellas desta Capital. Esta ul-
t ima parte deve ser supprirnid.ai; trata-se de uma porfia aberta para 
admissã() de descontos de p~peis conhecidos no commercio pelo nome 
de papagaios, o que desvirtua e annulJa até o estatuido na primeira 
parte do n . 4 do citado art. 5°. 
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No n. 8 do mesmo art. 5°, que trata das operações do hanco, 
consta a autorização para emp.restar, a p1»a,zo não excedente de seis 

mezes, por letras ou contas correntes, sob penhor: a) de ouro e prata, 
com abatimento de 10 % do valor verificado pelo contraste. Estas 
garantias, apenas com a margem de 10 % dentro elo regimen elo papel-
moed•a de curso forçado, tornam as operações muito •a,rrisca<las, sem 
embargo do disposto no art. 6°, que concede ao banco o poder de ex-
cutir o penhor sempre que o devedor não reforçar a garantia do em-
prestimo, que haj.a. descid·o de valor no mercado. 

Dentro do Tegimen do curso forçado o metal amoedavel e a mer-
cadoria mais sujeita a violentás oscillaçqes, e muitas vezes tão re-
pentinas, que não é possivel ao banco collocar-se a coberto dellas com 
as disposições <lo alludido art. 6°. 

Além disso, equipa1,ar as garantias do ouro com as da prata 
denota completo desconhecimento· ·de que, si existe uma relia.ção es-
treita e indissoluvel entre o ouro em barra e o ouro amoedado, tal 
relação não ha entre a prat~ amoedac1a, e a prata em harra. Ainda 

mais, o disposto na lettra (b) referente ao ouro e prata a.moeda.dos, 
só póde ter um ca,racter provisorio, porquanto, uma vez liberto o 
paiz do papel do curso forçado, ninguem, por certo, caucionará no 
banco dinheiro para receber dinheiro. 

Para melhor garantir estas operações, que deverão ter o mesmo 
prazo ·de qu.a.tro mezes, e não yejo motivo1 plausível para alargar o 
prazo a seis mezes, proponho que o penhor se componha de ouro 
·de lei e de prata de lei, em barras, com abatimento de 30 % do 

-valor .çlo dia no mercado, de ouro em moeda nacional ou estrangeira 
com abatimento de 30 % do valor do dia no mercado de cambio. 
A prata amoedad1a, tanto nacional como estrangeira, só será acceita a 
peso, ·como si fosse metal em barra, com o mencionado abatimento 
de 30 % . 

No final da lettra (e) é permitticLo o penhor de acções, debentures 
de companhias ou emprezias, com o valor integral, com 20 % de aba-
timento, no minimo, do seu valo1\ ou <la cotação, sendo esta inferio.r 
áquelle. Em segui·da prohibe que sejam recebidas em penhor acções, 
das quaoo uma quinta parte já existe em caução no banco. 

Acredito que a emenda que apresento garante melhor as opera-
ções, mesmo porque inclue tambem na ultimai parte as debentures no 
accrescimo que faço. Entendo que não poderão ser recebidas em pe-

nhor acções e debentU1res, das quaes umai quinta parte já exista em 
caução no b1J,nco, bem como todo e qualquer titulo, cuj1ai cotação te-
nha cahido no mercado 60 % do seu valor nominal. Esta emenda 
tem um alcance pratico indiscutivel. 

O parag:i1a,pho unico do art. 5° contém w disposição grave que se 
refere á emissão de vales a prazo não maior de 60 dias com o jiwo que 
fô11 co1'l!Vencion'ado. Este expediente será posto em pr'atica depois de 



-38 -

ce ar o regimen provisorio da secção da conta antig1a, que constituirá 
um fundo especial com o producto das liquidações que passarem da 
carteira antiga. O Banco, emprgando-o exclusivamente em apolices-
ouro, da divida nacional, interna ou externa, forma.rá o deposito para 
sobre elle fazer a emissão dos viales cuja somma total em moeda 
corrente do paiz nunca exceda a de oito decimos do dito fundo. 

Já declarei anteriormente que tal expectí,ente i:epresenta uma 
emissão disfarçada de papel-Jlloe<la, que virá 1füuar chizar ainda mais 
a circulação, além de inutil par a as operações legitimamente commer-
ciaes do Banco . Além disto que applicação differente póde ter o pTO-
ducto das liquidações que p•a.ssarem da carteira antiga, sinão a de re-
embolsar o Governo pelo a<leantamento feito parn resgatar as inscri-
p·ções? Não deve .esse adeantamento ou pa;giamento ser effectuado, 
seja qual fôr a especie em que o Governo o tenha realizado, <linheiro 
ou a polices?. 

A propria commissão organizadora dos estia.tu tos reconheceu que 
.se poderia apm.,a.r approximi.ldamente da liquidação <la carteira an-
tiga 13 . 889 :000$, computado o activo em 20 . 000 :000$, valor pelo qual 
é encampado pelo Banco .· 

Vejo alli imme<liatamente um defidri,t de 6 . 111 contos e não saldo 
algum, .sobre o qual sej a licito bater moeda. E si por uma felicidade 
inaudita o novo Haa100 chegar a extr ahir da conta antiga somma su-
perior á do seu passivo, constitu irá isto 'um lucro como outro qualquer, 
que terá a sua applicação natural prevista no art. 38 - a formação 
do fundo ele reserva e 1ar distribuição d:o dividendo semestral, pelos 
accionistas. N ão comprehendo 

1
por que taes lucros hão de ficar na 

carteira ·do Banco, dada a hypothese ela sua existencia, e não se-
j:am clistribuiclos na fórma elos 'seus estatutos ! E' curioso que se au-
torize a emissã:o ele vales, e que sobre esta moeda se paguem juro ! 
Todo este mecanismo é perigoso e complica as transacções bancarias, 
além de dar log1a.r ás facilidades e aos abusos tão frequentes nos nossos 
institutos de credito. E' · meu :i:iarecer que estas disposições dos esta-

.A.ccrescente-se ao ar t. 7° o seguinte : é vedado ao banco fazer 
tutos devem ser supprimiclas, 
emprestimos hypothecarios, bem como receber immoveis em pagamen-
to de clivicl.a.~ ele qualquer origem. O Banco só poderá possuir os im-
moveis que forem necessarios p!\ra o seu serviço. 

O art. 42 declara que os bens moveis, semoventes ou de r aiz, que 
o Banco houver de seus devedores, serão \endielos no menor prazo pos-

·ivel. 
Este 11rtigo elos estatutos é a reproclucção elo que exí.ste nos ou-

tros estatutos do Bauco da Republic1a . Lembro a sua suppressão como 
uma necessidade. Em primeiro logar não ha um criterio para se co-
nhecer ao certo o menor prazo para a venda, §Obretudo de immoveis; 
em segundo lo~a.r, é mais legitirp.o que o Banco Teceba sómente o pro-
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dueto das vendas em hasta publica nas execuções regulares. E' um 
erro admittir-se a faculdade concedida ao Banco pa1~a 1 entrar em ac-
côrdo com os devedores e delles receber principalmente immoveis em 
pagamento. A experiencia e os factos sobejamente provaram quanto 
foram ruinosas as liquidações, nas quaes o Danc:o da Republica e ou-
tros Biamcos rnceberam em pagamento terrenos, fabricas, predios, fa-
zendas, cujos rendimentos quasi sempre eram inferiores ao custo das 
despez.as .de conservação. Embora fossem recebidos os bens menciona-
dos para serem vendidos uo menor p1,azo possível, nem sempre a ope-
ração era viantajosa, e os Bancos afinal submetteram-se a prejuízos 
avultados, muitas vezes maiores do que em uma execução judicial im-
.mediata, pura e simples, mesmo porque o a b e do banqueiro aconse-
lha resoluções promptas e efficia,zes. Maif1 vale sacrificar logo 20, 
30 % do que esperar alguns annos para apurar prejuízos maiores. 

Ha ainda a considerar os abusos, commentados com escandalo, 
quando se trata ·de liquidações desta ordem, quer os Bancos recebam 
os bens immoveis em pagamento, quer delles disponham por venda. 
Sã-o, pois, elementos de des,moralização, que convém afastar do novo 
banco. 

O art . 46 concede o direito exclusivo de emittir cheques--ouro, 
para satisfação dos impostos aduaneiros em toda a Republica. En-
tencfo que o disposto no artigo citado ataca a liberdade do commercio, 
além ·de conter uma medida odiosa, quando é certo que os lucros a 
auferir não são seductores. O banco será obrigado a estabelecer fi liaes 
ou agencias em todos os portos alfandegados da Republica, e nos 
Jogares onde não houver vantagens na creação das filiaes ou agencias 
serão encanegaclas das transacções as pessoas ou os estabelecimentos 
gue presentemente emittem os cheques, percebendo naturalmente com-
;missões remuneradoras. 

E', pois, um novo pequeno tributo a ·arrancar do publico em favor 
do banco e dos seus agentes . 

A mercadoria ouro continúa sujeita á concurrencia para todos os 
effeitos, menos para o pagamento dos direitos aduaneiros, o que não 
é admisâivel . Accresce que é 1prog1ramma do Governo libertar o paiz 
do papel de curso forçado, no mais breve prazo possível, e, assim 
sendo, a emissão de cheques-ouro é de um caracter todo transitorio. 
Si o Banco já monopoliza quasi este serviço não vejo razão de ordem 
financeira para decretar o monopolio, que até póde ser acoimado de 
inconstitucional. 

O art. 47 contém o ,seguinte dispositivo: quando fôr possivel a 
circulação metallica em ouro, si fôr instituído o regímen bancario, 
f3!te Banco terá privilegio exclusivo de emissão . 

Penso que este artigo dos Estatutos deve tambem ser supprimicfü, 
porique vem instituir o mouopolio de emi•ssão, que julgo contrario aos 
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interesses da collectividade. Tal monopolio, no nosso estado a~tual, 
em um paiz tão vasto e tão falho de Tapidas communicações, disvirtua 
o systema que o Governo quer adaptar, e dentro em poucos meze<s o 
fará naufragar. Com effeito, como procederá o Banco nos grandes 
çentros commerciaes do Pará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande, 
quando alli existir plethora de notas e falta de metal ? 
. O v·alor da nota não conversível (o cambio) póde ser uniformiza-
do dia a dia, momento a momento, em todo o territorio bmsileiro 
pelas communicações telegraphicrus, mas por um tal processo não é 
possível a troca de notas por metal. Seria preciso que o Banco creasse 
outras tantas succursaes, emittindo notas que provavelmente circula-
riam na circumscripção das agencias, ou ficasse obrigado ao troco 
na casa matriz d1a Capital da Republica. O exemplo da França não 
procede, porque o Banco póde satisfazer de Paris, em 24 horas7 qual-
quer pedido de metal feito pelas filiaes e tambem receber destas o 
ouro em disponibilidade. O mesmo succede na Inglaterra, onde, 
entretanto, existem outros Bancas emissores, na Escossia e na Irlanda. 
Na Belgica, na Italia e na Suissa,, paizes de communicações rapidas, 
vigora a pluralidade de emissão . Portugal e Hespanha e outros vol-
taram ao curso forçado, talvez por causa da unidade de emis1são . 

E' intuitivo 1que em uma nação onde existe a pluralidade banca-
ria, si um ou outro estabelecimento vem a fallir, a crise não é geral 
e só ligeiramente pócle affectar a economia nacional. .O contrario 
succede com um Banco possuidor do monopolio exclusivo da emissão ; 
o cm'so forçado das suas notas impõe-se logo como medida de salvação 
publica ao menor embaraço que o Banco encontre para acudir ao 
.troco. Toda a nossa historia é uma prova do que acabo de affirmar 
e recentemente o caso de Portugal o demonstra. 

Convém observar que a emissão conversível não póde subsistir 
ao lado do papel inconvertível, e a ,emissão do Theisouro, na cifra de 
680 . 000 :000$, soffrc ainda uma depreciação consideravel . 

O assumpto necessita de um estudo especial e cuidado, que será 
opportuno, quando a depreciação do papel-moeda do Thesouro tiver 
desapparecido, ou pela acceleração do resgate, o que é urgenti>ssimo 
ou pelo crescimento da fortuna publica. Hypothecar desde já a solu~ 
ção de tão grave problema ás conveniencias da reorganização do 
banco, que é julgada uma necessidade de momento é comprometter 
altos interesses publicas . ' 

Considero um erro suppôr que precisamos de um banco para pre-
pa.rar a pa~sagem _do curso. forçado ao conversível. Sempre -que en-
saiazr:os a_ circulaçao me~all.ica, nenhum banco a preparou; ella surgia 
.por si mesma . Era.m prmci pal~11ente os. exportadores que importavam 
o ouro com o cambio ao par, af+m de evitar o papel que muitas vezes 
naquellas épocas, só podiam obter vendendo cambiaes a taxas mai~ 
.altas . 
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O que .0 s bancos de emissão conversível pre~~raram foi sempre 
a immediata volta ao curso f9rçado, pelas razoe~ Jª apontadas, sendo 
.a principal a persistencia da emissão inconvert1vel do Thesouro. _ 
. Com as emendas que apresento, o futuro Banco do Brazil nao 
8atisfará, certamente, ás esperanças da agiotagem e ás necessidades 
das classes arruinadas .. Não se aventurará missas o·perações que, sob 
1:> rotulo de patrioticas, reduziram as carteiras dlos bancos anteriores 
.a um montão de papeis sem valor. Emprestando com boas. garantias 
e a prazo nunca superior a quatTo mezes, não :se encontrará fallido 
quando 0 cambio subir .ao par, o que de certo acontecerá, si lhe forem 
permittidas immobilizações a prazos longos. 

Assim apparelhado, dirigido com honestidade e energia, fóra das 
suggestõe:s políticas, o banco conquistará .a: confiança publica - a 
confiança dos depositantes, que é a unica que necessita ·cultivar, e 
sem a qual arrastará novamente uma vida afflictiva e ephemera. 

Sala das Oommi!:>sões, 6 de outubro de 1905. -GaJRe·ão C/a1·valhal. 
A Commissão de Finanças,. tendo em vista .a mensagem do Sr. 

Presidente da Republica, de 16 de setembro ultimo, relativa ao pro-

Projecto 
a. Oa.rV'al h.a·l 

jecto de reorganização <lo Banco da Republica do 
Brazil, e 

Considerando que pela lei n. 1. 316, de 31 de 
dezembro de 1904, art. 2°, n. 6, foi o Presidente 

da Republica autorizado a prorogar ou alternr, de accôr·do com os in-
teressados, o regímen instituído para o Banco da Republica do Brazi l, 
pela lei n. 689, de 20 de setembro de 1900, podendo transigir, e sub-
mettendo posteriormente o acto res1Jectivo á approvação do Congresso 
N a:cional ; ' 

Considerando que o Governo, usando de tão importante autori-
zação, entendeu combinar com os accionistas dlo panco a sua reorgani-
zação com o nome de Banco do Brazil,, tomando parte o Thesouro como 
accionista com a sua quota de capital ·subscripta.; 

Considerando ·que, de accôrdo com o Governo, representado pelo 
Sr. Ministro da Fazenda, foi eleborado o projecto de estatutos do 
Ba1:ico do Brazil, que foi discutidlo e approvado em assembléa geral 
extraordinaria do Banco da Republica, que terminou seus trabalhos 
em 9 de setembro do corrente .anuo de 19 05; 

, Considerando que, na nova organização do Banco do Brazil, o 
Thesouro toma 112. 500 acções, representando 22. 500 :000$, sendo de 
nomeação ·do Governo o presidente do Banco e o dli.rector incumbido 
da carteira cambial ; 

Considerando que, tendo sido prorogado na assembléa geral ex-
traordinaria o mandato conferido ao Governo pelos accionistas para 
.administrar o banco, é urgente resolver definitivamente sobre a sua 
organização de accôrdo com o projecto dos estatutos: 
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Submette á consideração da Camara d<Js Deputados o seguinte 
projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Ar t. 1. º F icam approvados 0 3 estatutos do Banco do Brazil, com 

as seguintes modificações : 
1." Supprima-se a ultima parte do n. 4 do ar t . 5°, onde se diz : por 

excepção poderão ser descontadas letr as garantidas por duas firmas, 
.sendo apenas uma dellas desta Capital, não podendo, porém, a iín· 
p ortancia dos descontos destes títulos exceder de 10 % do capita l do 
.Banco . · 

2. ª O n. 8 do art . 5°, substitua-se pelo seguinte : Emprestar a 
prazo não excedente de quatro mczes, por letr as ou contas· corrntes, 
sob penhor : 

a) de ouro ·dB lei e prata de lei em barras com abatimento de 
30 % do valor do dia no mercado; de ouro em moeda nacional ou 
estrangeira, com .abatimento de 30 % do valor do dia no mercado 
do cambio . . A prata amoedada, tanto nacional como estrangeira, só 
será recebida em penhor a peso, como si fosse metal em ban a com 
o mesmo abatimento de 30 % ; de titulas dia divida publica da União 
com o abatimento não menor de 10 % do respectivo valor nominal ou 
da cotação official ; de títulos de divida dos Estados com o abati-
mento que fôr convencionado, nunca menor de 20 % da cotação 
official . 

3. ª As lettras ~ c - d - e - como no projecto. A ultima parte 
da lettra - e - substitua-se pelo seguinte : 

Não poderão ser recebidos em penhor acções e debentures, dos 
quaes uma quinta parte já existe em caução no banco, bem como todo 
e qualquer titulo, cuja cotaçãp no mercado t iver cahido abaixo de 
60 % do seu valor nominal. 

4. ª Supprima-se o paragrapho unico immediato,. referente á 
emissão de vales nunca inferiores a 100$000 . 

5. ª Accresccnte-se ao art. 7° : 
Fazer emprestimos sob hypothecas de immoveis de toda e qual-

quer natureza, ·bem como re~bel-os em pagi3-mento de dividas de 
outra qualquer origem . O banpo só poderá possuir os immoveis que 
forem necessarios para seu serviço . 

6. n Supprima-se o art. 42. 
7 . ª Supprima-se o art. 46. 
8. ª Supprima-se o art. 47. 
Art . 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado a abrir os creditas 

-necessarios para a execução desta lei . 
Art . 3. 0 Revogam-se as di ~posições em contrario. 
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Srs. Membros do Congresso Nacional Pelo art. 2°,. n. :V!~ 
da lei n. 1. 313, de 30 de dezembro de 1904, autorizas.tes o Go·verno a 

prorogar ou alterar, de accôrdo com os interessa-
M ensa·gem dos, o regímen instituído para o Banco da Re-

publica do Brasil pela lei n. 689, de 20 de setem-
bro de 1900, submettencfü posteriormente o acto respectivo á vossa 
approvação . 

Estando a findar o prazo do accôrdo de 16 de outubro de 1900, 
pelo qual foi transferida ao Governo a administração do Banco, foram 
convocados os seus accionistas para deliberarem sobre o melhor moela 
de executar-se a disposição legislativa acima rnferida. 

Em sessão de assembléa geral extraorcll:Lnaria, que funccionou de 
29 de julho a 9 de agosto ultimo, accordaram os accionistas nomear 
uma commissão que se incumbisse de estudar e formular um projecto 
de reorganização do Banco. 

À esse projecto, que com as actas dos trabalhos daquella sessão 
apresento ao vosso esclarecido exame, espero que dareis todai a vossa 
attenção, tendo em vista os muitos e importantes interesses: que se 
acham ligados ao funccionamento daqll'elle instituto. 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1905, 17° da Republica. -
Franc'i.sco de Paula Rodrigu'Bs Aiws . 

P:t'lojecito de e.s.tatutos do Banico do Bl.'a:i:il 

TITULO [ 

011ganizaçã'o 

Àrt. 1. 0 O Banco funccionará sob o titulo de Banco do Brasil, 
considerando-se liquidado o Banco da Republica do Brazil, cujos bens, 
direitos e acções serão encorporados e subroga<los ao novo Banco pela 
constituiqã.o do seu capital . 

O Governo, pagando, nos term.'os da lei de 20 de setembro de 
1900 e do accôrdo de 16 de outubro do · mesmo anno, as inscripções 
.ainda não resgatadas, transferirá o activo do Banco da Republica do 
Brasil, em liquidação, ao Banco do Brasil, que o receberá pelo valor 
;de vinte mil contos em acções, sendo consideradlas pTescripta•s: todRs as 
.acções que não forem intentadas contTa o extincto Banco da Republica 
do Brasil até a data da lei que approv.ar estes estatutos. 

Concedendo aos actuae.s accionistas, como equitativa comP,ensa-
cão d.os prejuízos na liquidação da conta antiga, uma párte nos lucros 
·da conta nova do Banco da Republica do B1:asil. o Governo entrará 
com -dlous mil e quinhentos contos de reis em dinheiro para valorizar 
as acções <lo mesmo Banco. elevando assim o seu i\ctivo a vinte e dous 
mil e quinhen.tos contos de 1·éis. 
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O B anco do Brasil é responsavel ao Thesouro Federal pela resti-
tuição da somma adeantada para o pagamento das in.s:cripçõ~s 11ão 
resgatadas, dando em caução os bens, direitos e acções do act1vo do 
Banco da Republica d'o Br.asil, que por esse motivo ficam sob a gestão 
exclusiva do presidente do Banco do Brasil até que seja completa-
mente realizada a restituição. Cessará, porém, este regii.men provisorio 
logo que entre o Governo e a directoria do Banco fôr convencionada 
outra garantia do debito . 

Paragrapho unico . Todos os actos juridicos mencionados no 
principio deste artigo ficam realizados em virtude d1a lei que approvar 
os estatutos do Banco do Brasil, sem dependencia de sello nem das 
forma:lida·des ordinarias. 

Art. 2. 0 A séde e fôro do B anco e de suas agencias serão nesta 
cidade do Rio de J aneiro . O prazo de sua duração será de trinta 
annos, contados da data da approvação desites estatutõs. 

Art. 3 . º O Banco poderá estabelecer filiaes ou agencias em 
qualquer ponto do paiz ou fóra delle . 

TITULO II 

Capital e acçõe 

Art. 4 . º O capital do Banco é d'.e 70 . 000 :000$ em 350. 000 acções 
de 200$ cada uma. 

Destas 350. 000 a:cções os actuaes accionistas do Banco da Repu-
blica do Brasil receberão 112 . 500 acções representando 22. 500 :000$ 
nominaes em troca das suas actuaes acções, que serão cancelada& ; 
112. 500 representando 22. 50q :000$ serão tomada:s: pelo Thesouro F e-
deral e 125 . 000 acções representando 25. 000 :000$ serão offerecidas á 
subscri pç&o publica, na qual terão preferencia os accionistas d·o Banco 
da Republica <l'o Brasil. 

§; 1. 0 O capital das 125 . 000 acções a ·subscrever será recolhido 
por prestações - 20 % - no acto da subscripção, - 20 % - dous 
mezes depois e o restante se~ndo as conveniencias do Banco, a juízo 
da directoria e do conselho fiscal, com a faculdade de integralização . 

A chamada desta parte do capital ·poderá ser feita por series 
tambem a juízo dia directoria e do conselho fiscal . ' 

1§ 2 . 0 As 112 . 500 acções tomadas pelo Thesouro Federal serão 
realizadas com a primeira entrada de 20 % e o restante capital com 
o.s bens, direitos e acções da conta nova do Banco da Republica do 
Bi·asil. que forem necessarios. par a completal-o conforme o valor ve-
rificado pela directoria do novo Banco com approvação do conselho 
fi scal. 

:§. 3. 0 P ela mora no pagamento das entra·das pagará o accionista 
o juro á rnzão de 1 % ao mez i decorridos, porém, 60 dias depois d:a 
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data determinada para a chamada, as acções em commisso serão 
vendidas em leilão segundo o decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. 

§. 4. 0 As acçõe.s trocadas pelas dos accionistas do Banco da Re-
publica do Brasil e :is acções tomadas pelo Thesouro Federal serão 
nominativas; as ac~ões a subscrever serão nominativas ou ao 
porta.dior á vontade dos accionist·as. Será sempre facultad.a ·a 
conversão das acções ao portador em nominativas e jámais permittida 
a conversão d.estas em acções ao portador. Todas as acções são indi-
visíveis cm relação ao Banco, que só reconhecerá um proprietario 
para cada acção . 

TITULO III 

Operações 

Art. 5. º O Banco poderá: 
1 . 0 Receber em conta corrente saldos do Thesouro Federal, fa-

zend·o-lhe adeantamentos de que possa ter neceS1Sid.adc, mediante bi-
lhetes do Thesouro, até a somma fixada por lei, como antecipação de 
receita, nas condições que forem ajustadas. 

O Thesouro -porá á dispo.sição do Banco, quando convier, os sal-
dos ·que tenha disponiveis em qualquer elas Delegacias Fiscaes dos 
Estacfos, recebendo aqui as importancias sem despeza alguma . 

2. 0 Receber qUJalquer somma em moeda-T13.pel ou metallica em ronta 
corrente de movimento e por letras ao portador ou nominativas, a 
prazo nã:o inferior a 60 dia·s, indicando a especie em que serão pagos 
o capital e os juros contados . 

3. 0 Receber em deposito, mediante commissão, dinheiro, titulas 
de credito, metaes e pedras preciosas, joias, ouro e prata em barras, 
cujo v.alor será préviamente estimado por pessoa competente. 

4 . 0 Descontar letras <le cambio, letras da terra e outros titulas 
commerciaes, á ordem e a prazo não excedente de quatro mezes, ga-
rantidos ao menos por duas firmas de pessoa~ notoriamente abonadas 
e da praça do Rio de Janeiro. Descontar bilhetes elo Thesouro, cau-
telas da Casa da Moeda e letras das Delegacias Fiscaes paga.veis 
a esta Capital. 

Por excepção poderão ser descontadas letr.as g1nrantidas por duas 
firmas, sendo apenas uma dellas desta Capital, não podendo, porém, 
a importancia dos descontos destes títulos exceder de 10 % do capital 
d.o Banco. 

5 . ° Contr.actar com o Governo <la União, d.os Estados e do Dis-
tricto F ederal quaesquer operações; servir-lhes de intermediaria para 
o movimento de fundos nos mercados nacionaes ou extr angeiros, con-
stituill(fü-se seu banqueiro ou agente financeiro, e lançar emprestimos 
por conta delles, de companhias ou de emprezas acreditadas. 
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6, 0 Subscrever, comprar e vender por conta propria ou de outrem: 
Titulas da divida publica da União, dos Estados ou do Districto 

F ederal, metaes preciosos, obrigações de companhias ou de emprezas 
acreditacJlas, e bem assim effectuar cobranças e pagamentos, podendo 
encarregar-se, por conta de terceiros e mediante prévia prestação de 
fundos, de quaesqu!er opeiiações bancarias que os. presentes estatutos 
aã.o prohibam. 

'l. 0 Realizar operações de, cambio, por oonta pro·pria ou alheia, 
com as praças nacionaes ou extrangeiras; mover fundos ·ele umas para 
outras praças, e conceder, mediante garantia, cartas de credito sobre 
as mesmas praças. 

8. 0 Emprestar, a prazo não excedente de seis mezes, por letras ou 
contas correntes, sob penhor: 

a) de ouro e prata, com abatimento de 10 % do valor verificacfü 
pelo contraste ; 

b) de títulos da divida publica da União, com o abatimento não 
menor de 10 % elo respectivo valor nominal ou da cotação official; de 
ouro e prata amoedados, pelo valor do padrão legal; de titulas de 
dividia dos Estados com· o abatimento que fôr convencionado, nunca 
menor de 20 % da cotação official; 

e) de mercadorias que não forem de facil deterioração e de 
warrarJ.ts com o abatimento de 25 % no mínimo; de titulas commer· 
ciaes, com a reducção de 20 % pelo menos; 

â) de diamantes, com o aba,timento de 50 %, no mínimo, do valor 
em que forem estimados por peritos dia administração; 

e) de acções de debentures de companhias ou em prezas, com o 
valor integral, com 20 % ele 11bat.imento, no mínimo, do seu valor 
nominal ou da cotação, sendo esta inferior áquelle. 

Não poderão ser recebidas em penhor acções, das quaes Yma 
quinta parte já exista em caução no Banco. 

Paragrapho unico. Depois de cessar o regímen provisorio da 
secção da conta .antiga, o Banco, constituindo um fundo especial com 
o producto das liquidações, que passarem da carteira antiga e empre-
gando..:o exclusivamente em ·apolices, euro, ·da divida nacional, interna 
ou externa, poderá mobilizal-o expedindo vales, nunca inferiores a 
100$, a prazo não maior de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, 
comtanto que a somma total de taes valei: em circulação, em moed11: 
corrente do paiz. nunca exceda. á rle oito df'cimo~ do dito fundo pessoal, 
segundo a cotação, não excedendo elo valor nominal Yerific:ido pelo 
conselho fisco.1. 

a) os vales serão sacados cqntra a thesoural'ia <lo Banco e aAsi-
gnados pelo presidente, por um dos tres directores eleitos e pelo the-
soureiro que os acceitará. Não perceberão juros depois de find'o 0 
seu pra~o! e logo depois de saldados serão cancellados; 
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b) o presidente, director e thesoureiro que ass~gnarem um vale 
fóra das exigencias deste artigo serão sujeitos ao cnme de que t r ata 
o Oodigo Penal, arts . 240 e 241 . 

"Art. 6. 0 Nos contractos sob penhor será expressamente inserta a 
clausula que o banco poderá excutil-o sempre que o devedor, no prazo 
que lhe fôr marcado, não reforçar a garantia do empr~stimo, que haja 
descido de valor no mercado, e tambem que a depreciação no penhor 
sempre será por conta do devedor ainda quando haja demora na 
excussão . 

Art . 7 . 0 E' vedado ao Hanco : 
1 º, comprar de conta propria ou acceitar em caução as suas pro-

prias acções ; 
2°, ter quaesquei' transacções que sejam com os directores, mem-

bros do conselho fiscal ou empregados d'o Banco; 
3°, acceitar cm cauçã-0 -titulas que não tenham o valor integrado 

e cotação da praça ; 
4º, subscrever, por conta propria, acções de companhias ou em· 

prezas; 
5°, fazer nova transacção com firma ou individuo qu'e já tenha 

p11oced1do de má fé ou lesado o Banco; 
6°, assumir responsabilidade em negociações de seguro ; 
7°, empregar em titulas de um só Estado, do Districto Federal ou 

de qualquer em preza ou companhia, mais de 5 % de seu capital; 
8°, e quaesquer outras operações não mencionadas nos artigos 

5° e 47 . 
Art. 8 . 0 A administração organiza1iá o cadastro das firmas que 

poderão ser admittidas a transacções com o Banco, fixando o credito 
de cada uma. Este cadastro será revisto semestralmente. 

Art . 9 . 0 A secção de cambio ficará a cargo do director nomeado 
pelo Gove.rno; a da liquidação da conta antigJa e as das outras opern-
ções do Banco serão distribuídas pelo presidente e pelos outros dlire-
ctores entre ·si, que resolverão por maioria todos os negocios do Banco. 

Emquanto, porém. não fôr convenr,ionada outra garantia ou li· 
quidado o debito do Banco ao Thesouro Fed'eral com a restituição da 
somma adeantada para o pagamento das inscripções não resgatadas, 
a secção da conta .anti11:a ficará sob a exclusiva gestão do presidente, 
conforme se acha estatuido n'O art . 1°. 

TITULO IV 

Administração 

Art. 10 . A administração do Banco será exercida por um pres7-
dente e quatro directores. Serão d'e n orneac.ão do Governo o presi-
dente e o clirector incumbido da carteir.a cambial, que será o sunsti· 
tuto daquelle nos seus impedimentos temporarios. 
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Os outros tres directores serão eleitos por tres annos em assem-
bléa' ger al de accionistas por maioria absoluta de v·otos. 

1§ 1. 0 Depois do primeir.a trieunio se fará nova eleição dos t res 
directores: o que tiver obtido maior numero de v·otos servirá por tres 
annos, o immediato por dous annos e o terceiro por um anno, deci-
dindo a •sorte no caso de empate. 

Em cada assembléa geral annual o elirector que tiver servido por 
tres annos perderá o seu logar, mas poderá ser reeleito. 

§ 2. 0 Os membros da administração de nomeação do Governo 
serão conservados emquanto bem servirem . 

i§. 3 . 0 Si no primeiro escrutinio da eleição dos directores não 
houver maioria -absoluta de votos, proceder-se·ha a segun:CLo escrutinio 
entre os candidatos mais votados, em numero duplo dos que tiverem 
de ser eleitos. 

1§; 4 . 0 Em caso de empate, de que resulte ficar algum excluiclo, 
proceder-se-ha . a novo escrutinio entre os que tiverem obtido igual 
numero ele votos . 

·§· 5. º No segundo escrutinio bastará a maioria relativa de votos 
para designar o eleito ou os eleitos . 

§. 6 . 0 O secretario ela directoria será eleito por esta dentre os seus 
membros. 

§. 7 . 0 Os clli.rectores não poderão entrar em exercicio sem possuir 
e caucionar no Banco 200 acções cada um. A caução será feita por 
termo no livro de registro e vigorará emquanto durare·m as ÍU'ncções 
do car§o e até a approvação d11s contas <lo ultimo anno em que hou-
verem ser vido . · 

i§: 8 . º Não poderão ser clirectores os que não puderem commer-
ciar, nem servir conjuntamente aiscendentes e descendentes, irmãos, 
seus affins nos mesmos gráos e os ·s:ocios ela mesma firma. 

§1 9. 0 Recahindo a escolha da a:ssembléa em pessoas entre as quaes 
se dê qualquer dos impedlimentos mencionados na segunda parte do 
artigo anterior, será declarada nulla a eleição do ultimo votado, pro-
cedendo-se em seguida a nova eleição para completar -0 numero dos 
directores . 

'§ 10 . Os ditectores eleitos que, sem causa, deixarem ele exercer. 
as respectivas funcções por maü1 de 30 dias, serão considerados como 
tendo resignado o carg·o, sálvo o caso ele licença, que poderão obter da 
directoria . 

§ J1. N-0 impedimento temporario de qualquer director eleito, ou 
em ca1so de renuncia ou fallecimento, será convidado pel a clirectoria 
um accionista para preencher a vaga até que se apresente o substituí-
do, on seja eleito outro clirector . 

.§ 12 . Si o impedido fôr o presidente ou o clirector incumbido da 
carteira ele cambio, o Ministro da Fazendla designará quem o deva 
sn bsti tu ir . 
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.A.rt. 11. Compete á directoria: 
1 º, crear as filiaes e .agencias ·e deliberar sobre todos os negocios 

do Banco; · 
2°, organizar o cadaistro ·de que trata o art. 8°; 
3°, examinar e approvar -os balancete·s mensaes. e os balanços se-

mestraes; 
4°, estabelecer, de accôrdo com o conselho fiscal, o regimento in-

terno das secções; 
5°, marcar, -ouvindo o conselho fiscal, o dividendo semestral; 

. 6°,. promover, por meios amigaveis ou por compromisso arbitral, 
a ultimação das contestações quB se sms:citarem entre o Banco e os · 
seus devedores ou com terceiros. 

7°, determinar o maximo e o minimo da.s taxas dos descontos, dos 
emprestimos e do dinheiro recebido a juros . 

.A.rt. 12 . .Os membros da directmia serão responsaveis pelo1s pre~ 
juizos provindos ao Banco das operações por elles approvadas e reali-
zadas com infracção· dos preceitos estabelecidns no ·art. 8° . 

.A.rt. 13. Os membros da directoria não poderão exercer com-
missão, cargo ou emprego de qualquer nature2ía, salvo o caso de ex-
pres·Sla 1autorização da mesma: directoria, determinado por convenien-
cia do Banco . 

.A.rt. 14. A directoria reunir-'Se-ha, pelo menos, uma vez por se-
mana e , extraordinariamente, 9empTe que o presidente a convocar . 

Deliberará, estando presentes o presi·dente e dous directores, e 
suas resoluções serão consignadas em acta ·a·ssignada por todos os . 
presentes. · 

1h'i . 15. Compete ao presi·dente; 
1 º, superintender todos o•s negocios e operaçõe·s do Banco; 
·2°, apresentar á assembléa geral dos -accionistas, em sessão 0rdi-

naria, em nome da administração,. o relatorio ·annual das operações 
e do estado do Banco ; 

3°, prnsidir as sessões da directoria; 
4°, executar e fazer · executar fielmente estes estatutos, o regi-

mento interno e •as decisões ·da directoria e da a·ssembléa geral; 
. 5-0, assignar os balanços e balancetes a publicar, e toda a corre-

spondencia ·dio Banco ; 
6°, representar o Banco em suas relações com terceiro ou em 

J uizo, competindo-lhe a outorgia ao1s mandatarios por elle designado&; 
7•0, fazer remetter ao Ministerio da Fazenda e publicar até o dia 

10 de ·cada mez, conforme o modelo official, um balancete que mostre, 
com clareza, as operações realizadais no mez anterior e o esta:do activo 
e passivo cfo B-anco no ultimo dia de cada semestre; 

8°, nomeai~, demittir, multar e suS'pender os empregados do Banco; 
marcar-lhes vencimentos e as fianças que devem prestar, fazer o qua-
dro dos mesmos empregados, e constituir mandata'l:ios que represen-
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oom o Banco em Juil'io ou fóra delle, tudo de accôrdo oom os di-
rectoreSJ; 

9°, determinar a secção por onde deva correr qualquer serviço 
extraordinario ainda não distribuido. 

P.aragrapho unico. Compete tambem ao presidente ª. ge.stão ex-
clutsiva da sooção da conta antiga, emquanto não fôr liquidada lJ 

caução do Banco ao Thesouro Federal pelo pagamento das inscripções 
11.ão resgatad.as; ce·ssando, porém, esse regimen provisorio, logo que 
fôr convencionada outra garantia do debito . 

Art. 16. O presidenile terá voto de qualida:de. As resoluções 
da directoria serão por maioria de votos. 

Art. 17. O presidente e os directores terão cada um os hono-
rarios de 2 :000$ mensaes e mais a porcentagem ide 112 ºIº sobre o divi-
dendo a dist ribuir. 

TITULO V 

Conselho fisc'al 

Art. 18. O Banco terá um conselho fiscal composto de cinco 
membros e de supplentes em igual numero, eleitos annualmeute dentre 
os accionistas que pos uirem 100 ou mais acções. 

Art. 19 . Incumbe ao conselho fiscal : 
:r0

, reunir~se em sessão ordinaria, da qual se lavrará acta, uma 
vez por mez, para informar-se da situação do Banco, inqU'erir sobre 
as operações do mez anterior, dos negocios correntes e consultar sobre 
os assumptos que lhe forem submettidos pela directoria; e, extrao1·-
dinariamente, sempre que o julgar conveniente. Para haver sessão 
bastará a presença de tres membros·: 

2°, •apresentar com antecedencia seu parecer sobre as opernções 
do anno, para ser lido na .assembléa geral com o relatorio do presi-
dente; 

3°, denunciar os err.os, faltits ou fraudes que enc'Ontrar no exame 
d1os livros e contas, suggerindo os meios de remedial-os; 

4:0
, convocar extraordinariamenté a assembléa, nos casos urgen-

tes e graves, em que não seja :a.ttendido pelo presidente do Banco o 
seu pedido ·de convocaÇão ; 

5°, examinar QS livros, veriftcar o estado ·da caixa e das secções, é 
exigir da administração quaesquer escla1recimen tos de que possa c::1-
recer para apreciação exacta dos factos; 

6°, verificar no ultimo dia ou nos ultimos dias uteis de cadru se-
mestre a caixa do Banco e a existencia dos titulos que co·nstituem a 
reserva e o fundo especial, assi&1rn.p.do uma' certidão do que tiverem 
verificado, acompanhada de uma lista ·de todos DS titulos ela reserva 
e do fundo especial, com o valor por que fo11aa:n adquiridos e o valoT 
correute da praça na data da çertidãD. 
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Art. 20. N·o caso de renuncia do cargo, fallecimento ou impedi-
mento por mais de dous mezes, será o membr o do conselho fiscal sub-
otituido pelo supplente maâ.s vo·tado. Salvo licença, concedida pelo 
~onselho, nenhum dos membros poderá deixar de exer cer o cargo por 
mais de um mez, e quando isto se verifique, entender-se-ha tel-o re-
signado . 

Cada membro do conselho perceberá 3 :600$ annualmente. 

TITULO VI 

ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 21. A assembléa ger al será c-oIJ.stituida por accionistais p <?<>-
euidores de 20 ou mais acções, nominativas ou ao portador, sendo 
6stas depositadas no Banco, pelo menos, cinco di1a1s antes da data fi-
l{ada para a reunião. 

Art. 22. A assembléa geral poderá deliberar, achando-se reunidos 
a.ccionistas que representem, pelo menos, a quarta parte do capital 
social. 

Paragrapho unico. Si no dia designado este numero não se reunir", 
11ova reunião será convocada, com antecipação de cinco cl.ias, por an-
nuncios nos jornaes, declar:allldo-se que na segunda reunião se delibe-
1·ará, qualquer que seja a somma .do capital r0.presentado pelos ac-
cionistus presenlcs. , 

.Art. 23. Quando a convocação tiver 1)or objccto 1aJg11m dos casos 
previstos no art. 6° do ·decreto n . 164, ele 17 ele janeiro de 1890, a as-
sembléa geral só poderá deliberar achando-se reunidos accionistas que 
representem, pelo menos, dous terços elo capitaJ social. 

§ 1.0 Si nem na primeira nem na segunda convocação compare-
cer o numero requerido de accionistas, far-se-ha terceira, por annun-
eios e por cartas, :a•os que r esidirem na cidade do Rio de Janeiro, de-
clarando-se que a assembléa po·derá deliberar validamente, qualquer 
que sej a o capital rep1jesentad.o pelos 1aiccilonij!ta& que compiarece- ' 
rem. 

§ 2.0 A segunda e terceira convocações serão feitas com antece-
dencia, pelo menos, de tres dias . 

·§. 3.° Cinco dirus, pelo menos, antes da reunião da assembléa ge-
ral , ficará suspensa a tran·sferenci:a1 <las acções. 

Art. 24. Podem votar na ·ass'embléa ge1,al os ac0ionistas que ti-
verem transferido suas acções a terceiros, em caução . 

Art. 25. Serão admittidos a votar na assembléa1 geral: 
1.0 O tutor pelo tutelado e o curador pelo curatelado; 
2.0 O mari,do por cabeça da mulher e os paes pelos filhos me-

nores; 
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3. 0 O socio de firma commerci.iaJ pela mesma; 
4.0 O representante da administração de sociedade anonyma ou 

corporação; 
5.0 o inventariante pelo acervo rno t'flJdiviso; 
6. 0 Os syndicos pelas massas fiaJlidais . 
,§. 1.0 Para eleição dos membros ·da administração do Banco e do 

conselho fiscal, bem como para todas as deliberações em assemhléa geral 
OI'd~naria ou extraordinaria, são admittidos votos por procuração, 
comtanto que seja esta oi.ltorgada a accionista, que não seja membro 
d a directoria nem do conselho fiscal. 

§ 2.0 As procurações deverão conter poderes eispeciaes. 
§. 3.0 Tanto as procura.ções, de que tratam os paragraphos 1a01te-

cedentes, como os documentos com que provem a sua qualidade as 
pessoas comprehendid•as nos ns. 1 •at 6 deste artigo, devem ser entre-
gues na secretaria do Banco tres dias) pelo menos, antes da reunião da 
assembléa e terão vigor sómente por dous annos. 

As certidões de vida, ·depois desse prazo, servirão pia;r a o effeito 
das procurações. 

Art. 26. Os membi·os da a:dministração não poderão votai' Bobre 
os balanços, inventarias e contas que prestarem, nem os do conselho 
fiscal sobre seus pareceres. 

Art. 27. Q111a01do se tratar da eleição de membros da administração 
ou do conselho fiscal, bem cemo de alteração dos estatutos ou da 
liquidação do Banco, os voto:,i serão por escrutinio secreto., contados 
na razão de um por 20 acçõe.s; todas as outras votações se~·ão per 
Cl(J;put, salvo resoTução em contrario da assembléa geral. 

Art. 28 . Os accionistas que possuirem menos de 20 acções podem 
assistir ás sessões da assembl~a geral e discutir, ma·s sem direito de 
votar. 

Art. 29. Compete á assembléa geral: 
1.0 Alterar e reformar o~ estartutos dro Banco, submettendo-o·s á 

approvação do Governo; 
2. 0 Deliberar sobre as contas prestadrui annualmente pela admi-

• 1 mstração ; · 
3.0 Eleger, conforme disp\Se. o art. 10, os membros c1a1 directoria 

e, annualmente, os do conselho fiscal ; 
4. 0 Delibera.r sobre tudo qµe fôr de interesse do Banco e não esti-

ver expressamente commettido á a·d.mini.stração . 
Art. 30. A a&sembléa ger:rl reunir-se-ha, ordinariamente, no mez 

de Abril, e extraordinariamente, · nos casos seguintes : 
1.0 Quando a sua reunião fôr requeri.da por numero de ::ircionistas, 

e:ujas acções formem, ao m.eno~, um quinto do capital do Banco; 
2.0 Quando a directoria julgarr necessario ; 

3.0 Quando o conselho fiscal entender que occorrem motivos gra-
"l"t/l 0 ur~noos para a eouvocaçfº· 
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1§ 1.0 Nas sessões extraordin:arias a assembléa geral só poderá tra-
tar do objecto para que houver sido convocada. 

1§ 2. 0 A convocação or:dinaria será feita por annuncio publi0ado 
nos jornaes, pelo menos 15 dias antes elo indicado para a reunião, e 
a: extraordinaria com cinco dias ·de antecedencia. 

§ 3. 0 O accionista escreverá o nome e o numero de acções que 
possuir, no livro de presença, sempre que houver reunião de assem-
bléa geral. 

§ 4.0 O procura·dor escreverá o seu nome e -0 do mandante decla-
rando o numero de acções que este pos~uir. 

Art. 31 . A assembléa geral or·dinaria ou extraordinaria será pre-
3idida ·pelo presidente do Banco, que indicará dous accionistas pa1,a: 
secretarias, os quaes, sendo approvados pela assembléa, tomarão as-
sento niru mesa. 

Ari. 32. A assembléa geral em sua reunião ·Ordinaria terá por fim 
especial tomar conhecimento do parecer d·o conselho fiscal, examinar, 
discutir e deliberar sobre o inventario, bahlllÇO e contas annuaefl, e 
proceder á eleição do conselho fisc,al e á de p.irectores, quando esta 
dever verificar-se. 

Paragrapho unico. Si, para deliberar sobre a marteria sujeita, ca-
recer a assembléa de novo.s esclarecimentos, poderá adiar a sessão, 
determinando os exiao:nes ·e investigações necessarias. 

Art. 33. A ·approvação do balanço e .contas sem reserva importa 
a ratificação dos actos e operações referentes ao anno bancario, salvo 
o caso de dolo, fraude ou simulação, posteriormente descobertos. 

Paragrapho unico. As delib!3rações da 1a1ssembléa, tomadas· nos 
termos destes estatutofl, obrigam a todos os accionistas, ainda que au-
sentes -Ou ·dissidentes. 

Art. 34. Nos casos em que as leis ou estaltutos expressamente de-
terminam a reunião ela assembiéa)geral, é permittido a qualquer ac-
cionista, ·si a convocação tiver sido retardia1clia por mais de tres mezes, 
exigil-a da directoria . 

Paragrapho unico. Si o accionista nãd fôr attendiclo terá o di-
reito de fazer elle proprio a convociaição, declarando esta circumstan-
cia no annuncio respectivo. 

Art. 35. Um mez antes da reunião ordinaria da assembléa geral, 
a ·directoria farrá 1a.nnunciar pelos jornaes aos accionistas, que se acham 
á sua disposição, no estabelecime.nto : 

1°, cópia do balanço, contE)nclo a indicação d1os valores sociaes, 
moveis e immoveis, e, erri. synopse, as dividas actiVlais e passivas por 
classes, segundo a naüireza dos titulos; 

2·0 , relação nominal dos accionistas com -o numero de acções Tes-
pectivas e o estado do pagiaanento dellas; 

3°, cópia da_ lista das transferencias de acções, em algarismos, 
Na]itada.s no <l.eeu:r100 <l<> raomo. 
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Art. 36. Até á vespera, o mais tar·dar, da reumao ela a·ssembléa. 
geral, será publicado pela imprensai o relatorio do Banco, com o ba-
lanço, o parncer do conselho fis'Cal e a lista do·s títulos ·da reserva do 
Banco e do fundo especial verificados segundo o art. 19. 

Art. 37. Dentro de 30 dias depois da reunião ela assembléa ge-
ral, a acta respectiva será publicada nos jornaes. 

As actas das sessões da assembléa ge1iaJ, que versarem sobre al-
teração <:Vos estatutos, augmento elo capital ou liquidação do Banco, 
serão publicadas no D.iafrio Officia.l e archivadas na secretaria da Jun-
ta Oommercial, sendo depositado no Registro Geral das Hypothecas o 
exemplar ·do J}iario Official em que se houver feito a pubhcação. 

TITULO VII 

FUNDO ' DE RESERVA E DIVIDENDO 

Art. 38. Um. fundo· de reserva será constituído c0m a quotm1 de 
10 %, deduzida dos lucros líquidos verificac1os em cada semestre. A 
deducção cessará desde que o fundo de reserva attinja a 50 % elo ca-
pita! nominal do B anco, depois do que 'at assembléa geral poderá de-
cretar reservas com applicações especiaes . 

Art. 39. O fundo de re~erva será empregado em fundos publicas 
federaes. 

Art. 40. Os lucros liquido.e da.s operações , do Banco, demonstra-
dos pelos biaJanços, depois de deduzida a quota parn o fundo de re-
serva, serão distribuidos sern,estralmente pelos accionistas como divi-
dendo de suas acções . 

TITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 41. O anno bancario será o civil. 
Art. 42. Os bens moveis~ semoventes ou ele raiz que o Banco hou-

ver de seus devedores serão vendidos no menor prazo possível. O Banco 
s~ deverá possuir os edifici·~·s que forem necessarios pa1ia, o seu ser-
viço. . 

Art. 43 . O presidente, o,~ directores, os membros do conselho fiscal 
e todos os empregados do Banco são responsaveis pelas perdas e da-
mnos que causarem por fra11de, dólo, malícia ou negligencia. · 

§. 1.0 Si 1ai assembllia gmial resolver que se promova a responsabi-
lidade de algum membro <la a.·dn;tinistração ou do conselho fiscal, ficarií 
P.ºr este facto revogado, desA~ logo, o mandat_o do que tiver de ser ac-
eionado, proeó<lendo-sa á ele1ro pa1'1ai J?l'eench1iuento da vaga.. . 
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§ 2.0 Não se considerará revogado o mandato quando i:I acção fôr 

intentada por accionista . _ 
Art. 44. A directoria fici.'ll com plenos poderes, inclusive os de 

procurador em causa propria, para demandar, activa ou passiva-
mente, e para exercer, livremente, dentro elos estatutos1 a administi'a-
ção do Banco. 

Art. 45 . O Governo poderá emprestar, em Londres, á carteira 
cambial do Banco, até um milhão de libras esterlinas, segundo condi-
ções previamente ajustaclia.s. 

Art. 46 . O Governo dará ao Banco o direito exclusivo de emittir 
cheques-ouro para satisfação dos impostos aduaneiros em toda a Re-
publica, pe1a, fórma que fôr combinada . 

Art. 47. Quando fôr possivel a circulação metallica em ouro, si 
fôr instituído o regjmen bancaria, este Banco tei'á ·O privilegio ex-
clusivo <le emissão . · 

Recebendo depositas de ouro com o titulo da moeda legal, o Banco 
po.derá entregar aos depositia.ntes a quantia equivalente em notas con-
versiveis á vista, fornecidas pela caixa de Amortização, conservando 
sempre deposito do metal á disposição dq ,portador otla nota para ga-
rantia da emissão . 

ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDIN.A.RIA Ellf 29 DE JULHO DE 1905 

Aos vinte e nove dias do mez de julho do anno de mil novecentos 
e cinco, á uma e meia hora da tia.rde, reunidos no salão do Banco da 
Republica do Brasil cento e trinta e cinco ( 135) Senhores accionistas 
representando cento e trinta e duas mil seiscentas e cincoenta e cinco 
(132.655) acções, o Senhor Doutor José Leopoldo de Bulhões J 1a.r-
dim, Ministro da Fazenda, declara constituída a Assembléa extraor-
dinaria d-0s accionistas do Banco da Republica do Braúl, que poderá 
deliberar com o numero presente, por ser a terceira (3ª) convocação 
e que deverá ser presidida por um accionista por ella eleito . 

Antes de começarem os traba1ho9 da Assembléa, attendendo aos 
reclamos da Directoria do Banco, o Senhor Miniistro ela Fazenda, 
dando explicações sobre esta convocação, declara que: "Terminando a 
dezeseis (16.) de outubro do corrente anuo o accôrdo celebrado pelo 
Governo com os -accionistas do Banco ·da Republica do Brazil para o 
resgate das inscripções emittidas em mil novecentos (1900) e liqui-
dação c1as contas com o Thesouro, deu-se pressa, em convocal-os, afim 
de, tomando conhecimento da situação ci~ste instituto, poderem pro-
videnciar sobre elle. 

A Directoria do Banco, aqui presente, prestará todas as informa-
ções e escl_arecimentos que reclama1xles e que vos possam habilitar 
a tomar deliberações sobre o 1a,ssumpto. 
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Haveis de reçonhe~, Senhores accionistas, que a Directoria mui-
to se tem empenhado para da'r execução ao accôrclo, tendo conse-
guido liquidar a conta, ouro, ·do 'l'hesouro e reduzir de s<;1~nLa por 
cento (70 % ) a somma das inscripções. Não fez mais por não querer 
arriscar os interesses dos accionistas em liquidações precipitad as. 

A carteira 1ai11tiga ·desempenhou seu papel ; a carteira nova, dis-
pondo ·de pouco·s recursos, tem, apezar disto, prestado serviços ao 
commercio com descontos de letras e tem conseguido dar alguma es-
tabilidade ás taxas ciambiaes. 

O Governo tem concentrado os saldos do Thesouro, em deposito, 
neste Banco e o tem incumbido de todas as operaçfos ca;mbiaes . Che-
gou, porém, o momento de ouvír os accionistas 1a1 respeito do futuro 
do Banco . 

Pensa o GoverTuo em reorganl.zar este instituto com um capit al de 
sessenta ( 60). a oitenta ( 80) mil contos de réis, representado pelo 
acervo da ciairteira antiga, pelo capital da carteira nova e pefo.s fun-
dos a adquirir com a emissão de acções . ~ 

O Banco terá uma Directoria composta de cinco membros, sendo 
dous nomeados pelo Governo. O Govexno está disposto. a conceder ao 
Banco privilegio da emissão dos V1aJes em ouro para pagamento dos 
direitos alfandegarios, e continuará a depositar neste institu to de cre-
dito os saldos do Thesouro e a facilitar a remessa de fundos par1a1 as 
principaes praças, como tem feito até ao presente . 

Si a idéa da reorganização deste instituto fôr acceita por vós, tor-
na-se necessario : primeiro -- que nomeeis uma commissão para es-
tudar o assumpto e combinar com a Directo1ia do Banco o plano da 
reorganização; segundo -, q,11e prorogueis o rrv,odJws vivenébi até trinta 
e um (31) de dezembro do corrente anuo, ou trinta e um (31 ) de 
janeiro do anno vindouro; pprquanto a reforma que se combinar terá 
de ser suj13ita ao voto do Coi;tgresso Nacional. 

Feita esta exposição, o Sr . Min~stro· da FazenCLa convid'a a As-
sembléa a e1eger o seu Pre1JJidente . 

' O Senhor Dout!or Fmnklin Ferreira. Sampaio propõe que sej a 
acclamado Presidente o Excellentissimo Senhor Conselheiro J .oão Ca-
pistrano Bandeira de Mellio . 

Submettid.a a votos e •appl'OV'aJcla esfa indicação, o Senhor Minis-
tro da Fazenélia convida ·O 9r. Conselheiro Bandeim de Mello a as-
sumir a presri.dencia. 

:8-ssumida a presidenáa pelo Senhor Bandeira de Mello, este, 
dep'Ols de agradecer a honra que lhe acaba ele ser conferida concita 
os Senhores accionista:s •a re·~olverem a questfüo pmposta serr/. acrimo-
nia e resentimenilos, e convicta para Secretarios o's Senhores Gustavo 
de Araujo Maia e Doutor O:ctavio ida Silvia Costa . 

Oonstituida assim. ·a Me·~a, ·o Senhor Pr@idente declara •aberta a 
sessão e põe em discus·sifo a JH'oposta de pror•ogação por TI'OVenta (9 0) 
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dias, do accôrd·o ciom 'O Governo, ·a nomeaçã'O de uma oommissão para 
combinar com ·a Directoria d-0 Hanoo ·o plano de rua reorganisaçãio . 

Pede e obtem a palavra o Senhor Oomm.endacfor Luiz da Silva 
Prorto : declma-se de perfeito 1accômfo com 'ª necessii.dade da reorgani-
s•açã·o do Banco, em moldeis oonveni:entes ao desenviolvimento da la-
vour•a e das industrias, e julga tambem necessidade indeclinavel a 
creaçã-o de uma ca.rteira hypothecaria . 

F·az diversas consider.açõ:es sobre 1() accôrdo firmado em .outubro 
de mil novecentos ( 1900), 'Pel·os Reipresentan<te1s do Governo e· do 
Banco, e protesta, por nulla, contra a clausula terce.ir·a ( 3ª), em que 
isenta 'º Thesouro de qualquer indemnizaçã'O pell() resultado da liqui-
dlação do acervo do Banco, visto como jul~ não ter nenhum dos 
repreoontante·s poder. para tanto e ser immoral o mandatario deixar 
de prestar contas d!o mand•ato-. 

Nesse sentido consultou dou:s 1rudv·og·ados notaveis, cuj•os pareceres 
escriptos, por lron@<Ys, deixa de ler, mas entrega á Jl.fus•a, para serem 
verificados. ~f 

Increipa de desastrada .a nomeaçãio <lios clous primeii,os Directores 
e •a,.té dle criminosa a escolha do S1enbior Peteroon pe1o ex-Mini!:ltro dia 
Fazencla, de cujas cionsequenci·a:s julga 'O Governo responsavel, e la-
menta que não tivesse encontrado •outrem 1a qu:em delegar os altos 
interesses dos acc~onistas . 

.AJllalysa 'ª liqu:iidaçã>0 da carteira antiga do Banco, censlll'a di-
versa,s operações ex<ecutadas na primeira phase da administmção do 
Governo, confrontand!o-as ciom •o re1atorio publicado, firmado pelos 
ex-Directo1'0s Doutores Custodio de Magalhães e Orustro Maya . 

Diz que, dlepoiis da retii,ada do Senhor Petersen não conhece li-
quidações feit~s pero. seu sl\lcce1s·s•or que mereça:m 1suas censm.,as ; 
acceita e con0ord1a ciom a declaração, que em 'ªP'arte faz o Senhor 
Doutor Custodio Oo:elho, de ter o Senhor Doutor Oa:strl() Maya diri-
gido a carteira de cambio com muit•a honestid1a:de; reconhece que, si 
prejuízo houve em cambio, não é de admirar nesse genero d:e t1'ans-
acções . 

Analysado o segund10 period'O da liquid!açã:o, que se refere ao 
actual Governo, reconhece ter havi<lio outro criterio na marcha dos 
negocios em geral; Bente, porém, que não tenha tido o desenv-olvi-
mento que o Oommercio e Lav-oura exigem; que muito não se p()ldeáa 
espel'ar na imp'Ortante carteÍl'a d'e descontos acertadamente confiada 
a-o Doutor Duque-Estrada, quando 1() Governo apenas concorreu com 
dez (10) mil oontos, qunc1o se obrigava a clar vinte e cinco (25) mil. 

Em relação á cartei11a de 0ambi10, cuja gestão foi confiada a:o 
Doutor Custodio Oo'elbio, tem 1a satisfação de dizer •que tem tido este 
a comprehensão nitidla desse ramo de negocio, e pres1JaJdo muito bons 
S'erviços. 

Não encont11a, porém, indentica aptidã10 nos Doutores que teem 
dirigido 'ª carteira •antiga; nãio basta o conhecimento de Direito para 
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promover a liquidaçã:o de tão importante acerV'O, torna-se tambem 
preciso afüar-lhe a pmtica. 

Censura divers•as liquid:ações effectuadas, fazendo ·sobretudo 
apreciações da conta da Empreza Industrial de Melhommentos do 
Brazil, em que julg1a terJse-hi1a podid'o evitar ou· minar.ar os grandes 
:prejuizos que resultia1'am ao Biauco. 

Affirma que não 1se referiu a honestidade, nem teve a intenção 
de offender a quem quer que soja . 

Da expvsição feita oonclue: a) o Gov'erno nãio cumpriu com 'ª 
lei, nem os estatuto si; b) o Governo consentiu que seus representantes 
de-sbaratiassem o vaho·so activo do Bianoo; e) o Governo deve prestar 
contas de seu mandato ; d) o Governo deve uma reparação aos accio-
nistas. 

O Senhor Dout-or Oar1os de OarV'alho declara que tem colleccio-
wado d•OCU'm'entos da defesa dle sua gestãio; deixa, p·orém, de prender 
a attençãv dos Senhores acci1onista·s, 1para não 'Pl'olongar e·sta sessão . 

O Senhor Presidente ·observa que esta Assembléa foi oonvocacla 
pana os fins expostos pm Sua Excellenci1a ·o Senhor Minist r-0 da F.a-
zenda . Convém deixar-.se de parte 'O terreno da:s .accusações mais ou 
men'Os ·aoerbas e t1•atar-se das questões propostas á delibeiiação da 
Assembléa. 

O Senhor J'0sé Gomes Carneiro, obtenclo a pa1avra para tratar 
dias questões pr.opostas, dedam que y;a'e fazel-o com o desenV'olvimento 
que estas requerem . 

O Senhor Presidente -observa a conveniencia de abster-se de jus-
tificativa:s a qualquer pro'P'osta que Sua Senhoria tenh1a de mandar á 
Mesa, porqwant-0 terã..o o destino conveniente. 

O' Senhor Gomes Oarneii•o, •acoed'endo ás ponderaçõe·s do Senhor 
Presidente, manda· á Mesa a fjll'a p1•oposta para ser 'Ouvida a Oommis-
sã'O qm~ fôr eleita, afim de ser toma:da na consideraçãio que merecer. 

O Senhor Doutor Arthur Moura, pela ordem, pede o enoerra-
mento da discussão, e que a ~L·ssembl&a, antes de eleger a Commissão, 
se pronuncie sobre .a prorogaçã:o do manàato d·a actual Diirecto'l'Í•a . 

. O Senho:~: Presidente decl~r~ encerrada a discussão, por não haver 
nrnguem ped1<l-0 ·a 'P'ala.vra, e poe a votos 'ª proposta de prorogação 
d? mandato .conferido P.e1'os apcionista:s ·81~ Govem? por noventa (90) 
dia•s, a terminar em quinze ( 15) de J anerno ·de mil novecentos e seis 
(1906), e a eleição de uma Oommissã-0 composta de seis membros 
para t1•atar e combinar 1a Teorganização dio Hanco. 

E' a proposta appr-ovada unanimemente . 
iO Senhor Presidente decliara ·que foi cioncedid'a .a p1'01•ogação e 

previne que V'ae mandai- fazer a chamada para a e.leiçã,o da Oom-
m~ssão. 

Alguns .SenhOTes •acc~onista;s propondo que fosse acclallJ.'ada a 
Oommissão) -0 Senhor Presidente dec1a1'a que, em virtude de disp'Osi-
9a-0 express~ dds E11taitutos, nã:o póde ser nomeada essa Commissã9 
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por acclamação, porqu.ant10 terá eUa de trat.ar sobre o capital dD 
Banco, e manda -o Senhor Secreta~-1'0 fazer .a chamada . 

Feita a chama:c1a, foram recolh~das á u:rna n'Oventa e sete (97) 
cedulas . 

Foram convid!ados pa11a escrutadores ·os Senhiore·s Doutor Fran-
klin Sampaio e Arlindo Gomes. 

Apuradas as cedulas, foi verificado o seguinte resultado : Banco 
da L'avoum e cio O.ommeTci'O do Bmsil, cinco mil quatJ:1ocentos e cin-
coenta e sete ( 5. 457) VGtos; Banco do Cominercio, cinco mil duzentos 
e noventa e quatiio ( 5. 294) ; Blanco Oommercial d10 Rio de Janeiro, 
cinco mil duzentos e ·oitenta e qu.atro ( 5. 284) ; Oasti,o, Silva & Comp., 
cinco mil duzentos e quat110 ( 5. 204) ; Conselheir·o J<oão O:a:pistrano 
Bandeira de Mellio, qu.aitro mil duzentos e setenta e •sete ( 4 . 277) ; 
Oonde de Figueiredo, dous mil quinhentos e quarenta e dous (2 .542); 
Oommendador Luiz Alves dia Silva Piorto, d!ou.s mil trezentos e trinta 
e tres (2. 333); Oommend:ador J ·oaquim de Mel1o Fr.anco, mil trezen-
tos e dezeseis (1 . 316); Dr . And1,a:de Figueira, cento e aitenta e tres 
(183); S.otto May•or & Oom.p., <duzento'S (200); A . J. O.ardois·o de 
Cerqueir.a, Augusto CarV'afüo Monteiro e Antonio Marques Rodriguesi, 
cento e dezoito (118) v>ot<os, cada um: P edr'° Betim Paes Leme, oi-
tenta e sete (87); Gomes Carneiro, oitenta e t res (83); PecI:ro Gra-
cie, oitienta e tres ( 83 ) ; Visconde de Üur·o Pret<o, cinooenta e dous 
(52); Geraldoo C. Martins, doze (12). 

O Senhor Presidente proclama eleito1s pai'a a Oommissão o 
Banco da Lav>oura e doo Oom.m.erci'O do Brasil, 'º Banco do Com.mer-
ci, o B'anco Oommerc~al do Ri'O de J :aneÍl'(), Oasti,o, SilV'a & Comp., 
Conselheir·o Joã•o Oap'istrano Bandeira de Mello e Conde de Figuei-
red'O. 

Durante o correr d!os tr.abalho·s compareceram mais trinta e seis 
(36) Senhores .accionistas o que elev•ou •o nurner.o dlos pr~sentes 'ª 
cento e setenta e um (171), representando cento e cincoenta e dru.3i8 mil 
seiscent•as e noventa e nove •acções, com ·seis mil cento e cinaoenta e 
seis voto'S ( 6 .156) . ' '! ~"!il 

P10T deliber.açãoo da Assembléa, ·após .a consulta do Senhor P resi-
dente, ficou resolvido que 'ª sessão ficasse suspen!sa, até que a. Com-
missão_ •apresente 'º seu parecer . · 

F1oram entregues á Mes1a pam terem o conveniente dB'Stino : pro~ 
testo c1os .Senhores João Silveri·o die Souza e Manoel Pereim Barbosa, 
contra qualquer clelÍberação d•a presente Assembléa, que tem por fim 
transigir com o Governo, contra o qual, - allegam os· protestantes, 
- pre1Je111dem fazer valer os sews direitos pe1os meios legiaes e por isso 
deixam de tomar parte nesta reun'ião . 

Terminaram •os trabalhó.s da Assembléa Geral ás cinco ( 5) ho ra!! 
da tard'e.-J. C. Bandeira db jJ!fello, Presidente.-Gustavo we .Amujo 
lVLaia, 1° Secretario . - Ocba'/J(Í,o da Silva Oot>ta, 2° Secretario. - Ped1·0 
Eetim.-Pedro Gracie.-L'l.lliz Fe7Ji.ppl3 rle Souza Leãio. 
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ACTA DA CONTINUAÇÃO, DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA DO BANCO 
DA REPUBLICA DO BRASIL, DE 29 DE JULHO DE 1905, REALIZADA EM 
28 DE AGOSTO DE 1905 

Alos vinte e oito di1a:s do mez de agoisto de mil novecentos e cinco, 
á uma hom e um quart·o réha tarde, reuniidos n-0 s1alão do Banco d'a 
Republic;a elo Br.asil cento e quatro (104) Senhores accionistas re-
presentando oitenta e nove mil duzentos e quatorze (89.214) •acções 
e mai·s d~versos Senhores accionistas que estiveram pr'esentes e que 
não ·assignamm o livro de presença, tomaram seus log.ares os Senhores 
Secretario da Mesa Gustavo de Araujo Maya e Doutor Octavio da 
Sílvia Costa . 

O primeiro Secretario Senhor Gustavo de Araujo Maya lê a se-
guinte com.muni.cação <lo Presidente, Conselheiro João Capistrano 
Bandeira de MeHo: "Rio de J•aneil"O, vinte e oito (28) de agosto de 
mil novecent•os e cinco (1905) . Exoollentissimos Senhores primeiro 
(1°) e segundo (2°) Secretlarios id/a, Assembléa Ger.al dos Senhorels 
Accionistla:s do Banco da Republica dlo Brasil: Achando-me ainda 
doente, e de cama, e, pori:anrf;io, ·absolutamente imp'Ossibilitado de pre-
sidir á Assembléa Geral, convoca.ida para esta data, assim o participo 
a Vossas Excellenci'as para seu ·00nhecimento e ulteTior delibemção. 
RBnov·o 'ª V1ossas Excellencius a minha perfeita estima e distincta 
conisider•ação .-J. O.· J31ani1J&Vra de Mello." 

O mesmo Senhor Secre·ú~rio peide á Assembléa que indique um 
Senhor 1accionista para prnsidir os tmhalhos. Foi indicadlo pelo accio--
nii:rt.a o •Senhor Oommencfado:r J •oaquim de Meno Fran00 o Senhor 
Gustavo de Araujo Maya para presidir aos trabalhos, o qual foi acceito 
pela Assemblé'a. 

~ssumindio ia presidenciia o Senhor Gustavio de Amujo Maia, 
agradece á Assembléa 'a bioura com que o distinguiu e C'onvida pam 
Secretario o Senhor Luiz ·d'a Silva Porto, que .acceitou, tendo .antes 
convidado wos S'enhores Doutpres Peidro Betim e Arthur Miom'a que 
se excusariam . 

Constiiuidla por essa fórma 'a Mesa, o DoU'to1· Silva Costia ino-
cede á leitum da :act-a, .que, po·sta em discussã:o, foi 1appr-0vada. 

O Senhor Luiz Felippe de S•oul'la Leão pro1)õe então, com o fim 
de não demo'r·ar os tl'abalhoB da Asoombléa, a designação de tres 
acci·onistas pa1,a assign'arem !~,s .act,as por delemaçãio dos Senhores ac-
ciionilstas alli presentes, o que foi approvado e feito pelos Doutores 
Luiz F'elippe de Souoo Leão e Pedro Betim, e Oomrnendad'Or P edro 
Gracie. 

Em seguidla pede 'ª palavra pela ordem o Oommend•adior Gomes 
_Cai·neii'o par·a propôr que fosse tira-O.a uma cópia d·a .acta :cfa ultima. 
Assembléa Geral de vinte e move (29) de julho p.ar,a ser remettid.a a:o 
Oongresso N•acional 0om o pr:ojecto de remgani ação do Banco, e 
apresentou á Mesa o seguinte docmnento : "Requeiro do E xcellentissimo 
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Senhor P residente desta .A.sscmbléa, para mandlar extrn.hir copia da 
.A.cta da ultima Assembléa de vinte e nove (29) de julho proximo 
passado e remertter ao Oongresoo N•aáonal, ·por fazer parte oomple.. 
mentar das delibemções desta .A.ssembléa, consequentes daquell:a outra. 
Banco da Re1mblic·a do Bra:t!il, vinte e oito (28) de agosto de mil 
novecentos e cincio (1905) . -José Gom)e.s Owrneiro ." 

O Oommendador Gomes Carneiro é lev.ad·o •a semefüante procedi-
mento pel!o facto de ter tambem 1apresentad·o um projectJo de reorgia-
nisação, o qual cionsta :da refer:Ldla •acúa. 

Seguiu-se a leitura, pelo Senhor CondB de Figueire<l'<l, do parecer 
d:a Ooromissãio ·que e.liaborou 10 projecto de Estatutos do Bianoo, parecer 
egre que é o seguinte : 

"A Oommilssãio eleita pela .A.ssembléa Ge11al de vinte e nove (29) 
do mez passado vem dar-vos conta do modo como desempenhou o hon-
roso, porém arduo encaTgo que lhe confiastes . 

I niciando desde o idira tres (3) do corrente mez seus exames e 
e$tudo, não prescindiu de nenhum elemento e informaçã·o que pudesse 
h.abilital-o 'ª escrupuliosamoote formar seguro juizio oobre a situação 
do vo.sso Banco e os mei•os de a ton:rar mais .auspiciosa . 

.A.nalysou com cuidadlo cada uma das verb!l!s do bal!anc.o, compul-
s'ou cfocumentos, ·Ouviu ta honN1,da Direct0<r:La, oonSlll'ltou o illustre Ad-
V'Og·ado incumbid<o dias liquidações e nem deimu tambem de attender 
ás infurmações dos funccionarios que, .aoompanbiand() desde rannos a 
maroha dios neg·ocios, bem ·os conhecem . 

O resultado desses esforços, inspir·ad()s oompre pela maxima isen-
ção de espirito, com o fim de apu:riar •a verdade p1ar·a trazel-.a ao vosS'o 
conhecimento, é o que •abaixo externará. 

Antes disso, porém, releva 1dizer-vos que enoontrou dia plar te de 
tJodlos •a mais leial co.adjuvação, folgando de 1a:qui o declarar, e bem 
assim de testemunhar ·O intieresse e patriotioo empenho de Sua Exoo· 
lencioa o Senhor Ministro dia Bazencla pela ·acertada reoonstrucção do 
v<>sso principal instituto de credito . 

Oump1•e tambem }Yarticipar-vio.s que 1os t1,abalhos c1a Commissão 
tiveram por objecto tã'<l sómente ta de]]lominacl!a carteira antigia, poT-
que, no ·tocante á ll'Ova, foi-lhe pelo meS'mo nnbre Ministro assegurado 
que ser:La eUa enti:egue a10 estJabelecimento reformwdo, em condição ele 
corresponderem os valores do activo ás responsabilidades do passivo, 
depois de detida e opporturna averiguação . -

I sto posto, entende a Commissão que 1a veridladeir.a estimação do 
activo doo vosso Banco é ·a somIDJa de cinooenta e um mil seiscentos 
cincoenta e c1ous contO\s - 51 . 652 :000$, contra o passiv·o reconhecidn 
de trinta e sete mil setecentos Se'ssenta e tres contos (3'7. 763 :000$), o 
que 'dá 1a differença para mais de treze m:iJl oitocentos e ·oi.tenta e nove 
contos (13.889 :000$000) . 

F ixa:dOIS estes algarismos, tmtou 'ª Oomm'issã·o. em var~as confe-
rencias com o Excellentissimo Senhor Ministro d·a Fazenda, de ·achar 
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o v.aloT •appI'oxim·ado dio privileg~o e fiaviores ·concedid1os pelo Governo 
e incluil-o, como ena de razfüo, no .computo do ·acti'vio, livre de onus, tJ 
que a eleV'ou 1a vinte mil cionto·s de ré~s (20. 000 :000$000) . 

Corroborando ·as reclamações produzida,s na Â!ssembléa de vinte 
e nove ( 29) d~ julho, ácerca d-ois prejuizo:s supportiaidos pelios accio-
nistas, .so·b .a 1&dministraçfuo de preposftos -officiiaes, n ãlo ·se descuidou a 
Oommi1S1São, fazendo .aio mesmo tempo valer os importanres serviços 
prestados IJel'O Blan00 a:o publico em geral e á propria Administração 
do Eooado, já reconhecido1s em Mensagem Presidenci.Jal, de insistente-
mente pedir uma compenB·açfüo que, aitenuando aquelles sacrificios 
simultaneamente, •augmentiaria ·O·S r-ecurnos {JOm que cont'a .o Banco 
reconstituido . 

Julgo o digno Senhor Mini·stro· já ter attenditlo equitativamente 
!l{)S interesses d!ns •Senhores 1acci1onistas ·cüm ois ·alludidos privilegi•os e 
favoTes - com o pagamento das inscripções, para cujo rnsgate não está 
o Banco .apparellmdo, 1wo presente - com ·a demora da respectivia li-
quidiação - 0om •o capit·al 0om que entrará o Thesouro para 'ª re.orga-
nização - e aind•a com o prestigio resultante .dia 1aissociação gover-
namental. · 

I nutil se afigurou á Oommissã:o tpersevernr nesse é!Jesidemtw.,m. 
SerÍla arriscar-se a não conseguir nenhum iaccôrdo, malliogradoo•s 1ais·sim 
os intuit'Os para cuj a re1afo1açã·o fôi~a nomeada. 

Ficou, poi.s, 0ombinada 'ª •acceiuaçfo do pl'ojecto de Estatutos, 
incln.ridos no programma de remodelação de vosso e:sitabelec:U.mento, re· 
commendado pelo Governo, ·salvia:s .:l!s alterações i'egulamentares, que 
por ventum oojam por vós 1~pprmnaidas. 

Em consequencia, offorecendo-vos com oo EstJatutJos combinadoos a 
nota ex1)licativa junta, que o,ierviu de base á iavaliaçãt> supra, 'ª Oom-
mi.Jssão, adstricta a•os termo~ do mandato Tecebido, limit1ada á reor-
g.anisiação d.o vosso banco, submette á wssa <leliberiação as conclusões 
seguintes : 

•Primeirn (1. 0 ) - Que seja •arbitrado em vinte mil contos de réis 
( 20 . 000 :000$000) reprx:i:sentadlois por cem mil .acções ( 100 . 000), o 
aapital 0om que entl'a 'O vos~o banc'O P'ªiia ia intentada reorganisação. 

Segundo (2. º) - Que. pa1'a esta seja ac1optadio o p1iojecto de 
E statutos, offereci<lo a·os Se:nhnres .accioni1St&s, com algmnas lig,ieii-as 
alterações regulamentlare:s, c1p tempo submettida,s á Assembléa Ger al. 

Trce'iro (3 .0
) - Que o bancio reassuma ·a denominação d:e Banco 

do Brazil. 1 

Quarto ( 4 . º) - Que, approva.d'O este parecer, sej·am foita:s pela 
directoria as communicações e diligenciias necessari.as á execução do 
que fôr <delibemdo. 

Rio de J ·aneiro, vinte e .tres (23) de •agosto dle mil novecentos 
e cinco (1905) . 
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Pelo Banc'O dia L'aV'Oura e do Oommercio do Brazil, Antonio Pedro 
ife Souz'v, Carv.alho.-P.é1o BaMo Oommerciial <lo R:iio de. J 1anciTo, J. 
Ro(lrigues Peixvto.-Pelo Ban00 ·d<a Oommercio, Joa,quim A. de Souza 
Rib·eim.-Castro, Silva & Comp.-J. C. Bandi.e'ira dJe M'ello .- Cona'e 
de FiguaÍ!redo . " 

Acompanh:av1a este parecer 'O ba1anço dlo banco de trinta e U'm 
(31) de julho ultimo, •ass!im discriminado: Activ'° - Titulos do 
banoo, vinte e cin00 mil trezentos se"'1oonta e n:ove contos de r éis 
(25. 369 :000$000) . Let:rias descontaidais, duzentos ·contos de reis 
(200 :000$000) . Letrias cauc:iionac1as, cento e \Setenta oonto~s de réis 
(170 :000$000). Leti1as 1a rec.eber ti'inta e 'seis contos ·de réis 
(36 :000$000). Titulas em liquidação, mil e oitocentos contos de réis. 
(1 . 800 :000$000) . Contas correntes garantidas, quat1'0 mil trezentos 
e quatorze contos ide réis ( 4. 314 :000$000) . OontJas oorrentes ger.aes, 
n:ove mil duzentos, vinte e quiatro oontos de réis (9. 224 :000$000) . 
Empreistimos ás industri-a:s, dous mil oitocentos oitenta e oito oontos 
de réis (2 . 888 :000$000) . Credito Agrioo1a - Estad·os do norte, cinoo-
enila contos de réis ( 50 :000$000) . Immoveis, mil quinhentos e seis 
contos de réis (1. 506 :000$000). Edifici'O e mobili1a <lo banco, mil 
contos de réis (1. 000 :000$000). Caixa, cinco mil e novent·a e cindo 
contos de réis (5.095 :000$000). Cincoenta e um mil seiscentos cincoenta 
e dois contos de ré:iis. ( 51.652 :000$000). P .rus19iv<0-Deposito para res-
gate de letras hypothecariaJs, dou.s contOE'I e IllO!V'eCento:s mm réis 
(2 :900$000). Credores chiT.ogiiapharios-sa1dlo, dezesete contos de réis 
(17 :000$000). Credores privileg~ados, se.:i:soonllos noventa e sete contos 
cento e dous mil tr-e.mntos vinte e sete réis (697 :102$327). Compa-
nhia Lloycl Brazileiro, cincoenta e sete oontos .seiscent'Os setentia e 
tres mil sessenta e quatro réis (57 :673$064). Oontas correntes gemes 
e de -auxilio ási industrias - saldio, mil quinhentos e quatorze contos 
de réis (1. 514 :000$000). Dividendos dio banco, cento e cincoenta e 
quatro oonto.s e noventa e um mil réis (154:091$000) . Juros ele inscri-
pções, duzentos e quarenta ·quati'o contos cento e qu:arenta e seis mil 
i-éi·s (244 :146$). In:scripções •a resgJa.tar - sa.ldo, trinta e cinco m:i!l 
e setenta e seis contos e oitocentos mil réis (35. 076 :800$000). Trinta 
e sete mil setecentos sessenta e tres contos setecentos e doze mil tre-
zcnto,s noventa e um réis (37 . 763 :712$391). 

TermiJJ1ada 'ª leitura d'o parecer, ·o Senhor Conde de Figueiredo 
pede licençJa á Assembléia ·para confirmar tudo quanto no mesmo de-
clarou á Commissão e entiia em long.as oonsi.derações de ordem eoo-
nomi0a pa1,a ·O fim de eX')JhCJar 'ª conveniencia de .sUJa acceitação pelos 
acciJonistas presentes. 

Pos1Ja em discussão esta proposta, o Senhor Oommendador Luiz 
Alves dia Silva P orto -apresenta •outi1a nestes termo.s : "0 assumpto 
mais momentoso e urgente para os nosso.s interesses é •obter do Go-
verno uma l'Bparação que ,,attenue tanto quanto possivel •os grandes 
prejuizos que nos oausa11am al!!Juns dos •seus representantes . 
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Âccresce qu<e eu tenho 0onfiança Jllo espírito justo e recto do 
Excellentissimo Senhor P msiidente dia Republi0a e do seu Secret_ario 
dla Fazenda para não duvid!ar de que 1se no;s faça j111stiça. 

Pocr· w<lias essa.s l'azões proponho que 1a Assembléa Geiial nomeie 
uma 0ommissão de. treis 1acci:onistas para tiiatar ·directamente com o 
Governo •sobre nossa reclam!açãio e que •a -Assembléa se .suspend•a .até 
que ella tenha ·conclui.do :o seu mandato. Bianco d.a Republioa d<P 
B11asil, em vinte e o~'bo (28) .de ago.s.to de mil novecentGs e cinco 
(1905) .-Luiz Alvt<>s da Silva Porto." 

O Senhor Raymuncfü G. Viallllla propõe em 1aJddendo que a Com-
missã-o :seja composta -dio·s acc~onistas Commendadior Luiz Alveis da 
SilV'a P1orto, BarãJo de Alencar e Vicente Duarte Coelho Oab11al . 

Oomb'ate 1a prop-ost1a ·o Senhor Dout o-r Bulhões Oarvialho, Director 
do Banco, e paria tal conseguir entra em .apreciiações de natrtl'rezas 
jurídicas e econom'ica:s . 

CitJa, um pw um, •Ois fraV101-e.s presta<lio·si i)elo Governo 1aio »anco 
e termina ·declarando que a approvação da proposta importa na inutili-
ZJaçã10, quasi complet·a, dos esforças empregaidos pe-1a Oommissãio eleita 
para p1iojectar 'ª swa reiorganisaçâ'o. 

O Senhor R'aymunclio Vianna e a maioria ·dQfs accionista1s presen-
teis dedaram que não põem em duvida 'ª honradez clio.s directores d10 
Banco, os esforçOls ·d:a CommissãJo e 1a hora V'Ontaide do Governo. 

Newa ·oc0wsião·, f.alland!o ,quasi todos 1ao mesmo tempo, o Senhor 
Presiid:ente ch!amou á ordem, que rest·abelecida proseguir.am os tmba.-
lhoo com ·a devid!a regubridiad~3. 

O Senh!or Doutor Arthml M.omia foz justiça á Oommisisão e ·a'O 
seu tr-abialho; porém, julgando interpretar o pensamento da Assem-
bléa, propõe que sej·a •acceita •a em:endJa augmentando de quarenta mil 
ré:Us ( 40$) p ar.a cincoenta mil rfis ( 50$) 'º valior de ·0ada ·acção. 

O Senhor Commendador Ç*omes Carneiro pergunta ·si a Commis-
são eleita pela Assembléa Geral de vinte e nove (29) de julho, se acha 
melindr·ada com 1a ·proposta. do Senhor SilV1a P1orto. 

O Senh•or Oonde de Figueiredo .acredita que a Commi.ssã:o pro· 
posta pe1o Senhor Silva P<0rto nãio 1ogr.ará 10 'almej·adlo exirto. A de 
que é reliator não ,se julêa melindrad!a e pensa que ·a AS'sembléa deve 
delibemr ·C'Om'o julgar conveniente. 

O Senhor Presidente, enc;errad1a 'ª discussão, consult ou •a Assem-
bléa sobre ·a preferenci:a das propostas, que deviam oor viotaidiws : si -a 
dia CommissãJo, é ia do Senhoie Silva Porto. 

A Á:ssembléa. -deliberou que fosse vüta;d:a ;a proposita do Senhor 
SilVla P •orto. 

P-0s1Ja a V10to:s, é :approV1a1fa por grande lllaioriia . 
O Senhor Presidente proc1amou os Senhores Oommendla<lor Luiz 

Alves da SilV'a P'Ol'to, Barão de Alencar e Vicente Duarte Coelho 
Oabral membros da CommiJssílio qu'e deve tratar directamente com o 
Governo em prazo limi1:1aic1'o. 
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Foi su&pensa ·a sessão e 1adiac1a até que a Com.m'issão tenha con-
cluído o seu mandato . Em tempo declaramos: Que foi excluida da 
1aci1a :a transcripçã>o elos EstatuiJ01s por terem sido impressos e dlistri-
bu~d.o·s; que salVla ;a emenda de fl. 18 v. que diz - Commissão ·de tres 
-accionisúas para 1assignarem ias actas por delegação <l~s .a;ccionistas 
prese,ntes. 1 "~ 

Sala das sessões, vinte e oito (28) de agosto de mil novecentos 
e cinco (1905) .~Gustavo de Araujo Ma;i,o;.-Luiz iVa, Silva Porto.-
Ocúavio da Silva Costa.-Re•dro Graéie.-P;e,dro BefJim.-Luiz Fe'fJipp13 
de S ouoo, Leão . 

ACTA D.A. OONTINU.AÇ.ÃO D.A .A.SSEMBLÉ.A. GER.A.L EXTRAORDINA.RIA no, BANCO 
D.A REPUBLICA D01 BRASIL, DE 29 DE JULHO DE 1905, REALIZADA EM 
9 DE SETEMBRO DE 1905 

Aos nove (9) dias do mez de setembro do anno de mil novecentos e 
cinco (1905), á uma h'Ora e um quarto da tarde, reunidos no salão 
do B.aMo d.a Republica c1o BraJSil ressentia e cinco ( 65) senhores .accio-
nistas represeniJanc1o quarenta e .seis mil ·setecentl!!S\ 'Oitenta e oito 
kcções, tomaram o·s seus logiare.s •os ·Senhores !Gustavo de Araujo 
Maia, como Presidente e Luiz da Silva Porto e Doutor Octavio da 
SilVla Oo:siJa, oomo Secre1Jaúos. 

Aberta 1a sessãoo, ·o Senhor Presid1mte d'eclar.a que continuand<>, 
infelizmente, impedi1do por doente o .Senhor ConselheiTo João OapiJs-
trano Bandeira de MeUoy cabe-lhe .a'.in.doa ·a lmnria de pr idir .a esta 
.A:ssembléa e por cuj•o·s .sentimentos que julgia bem interpretar ·con&igna 
Y'Otos ·de prompto e comple'tJo restabe-lecime.nilo do Senhor Conselheiro. 

Propõe tambem um Y'oto de pe:;,ar pelo fialleci'rnentio <l<> Senhor 
Conselheiro Garfos Augws.to de OarY'alho que foi Direotor deste 
Banco. 

Pelo Secretario, o Senhor Doutor Octavio da Silva Oosta, foi lida 
1a 1acta dia 0093'ão 1anterior em continuação d!a Assembléa de vinte e 
nove (29) de julho do corrente 1ann10, que, post.a em dis·cussã:o, foi 
·apprxivada sem debate. 

Pedindo a palavra, o Senhor Oommendador Luiz Alves da Silva 
P orto relatou as conferenc:Üa,s qu~ .teve com os Excellentissimos Se-
nhores Presidente da Republica e Ministro da Fazenda, cujo resultado 
consta das alterações do projecto já publicado pela imprensa. e distri-
buic1o impresso pelos~ Senhores accionistas que são os seguintes : ao 
artigo primeiro (1") aétrescente-se depois do segundo período o se-
guinte : Oon.cedendo aos actuaes accionisbaiS, como equitativa, com-
pensação dos prejuízos na liquidação da conta antiga, uma parte nos 
lucros da c'onta nov•a1 dOI Banco da Republica do Brazil, o Governo 
entrará com dous mil e quinhentos contos de réis em dinheiro parava · 
lorizar as acções do mesmo Banco, elevando assim o seu activo a 
vinte e dous mil e quinhentos contos de réis. 
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O Banco do B1ia,zil é responsavel ao Thesouro Federal pela resti-
tuição da somma adeanta:da para o pagamento dais inscripções não res-
gatadas, dando em caução os bens, direitos e acções do activo do Banco 
da Republica do Bra·sil, que por esse motivo ficam sob a gestão ex-
clusiva do Presidente do Banco elo Brazil até que seja completamente 
reaJizada a Testituiçãq. ·cessará, porém, este regímen provisorio logo 
que entre o Governo e a Directoria do Banco fôr convenóonada outra 
garantia ·do debito . Em vez de paragrapho primeiro ( §: 1 º) diga-se -
Paragnaipho unico. 

Artigo quarto ( 4°) substitua-se pelo seguinte : O capital do Banco 
é ·de setenta mil contos (70 . 000 :000$000) em trezentas e cincoenta mil 
acções (350 . 000) de duzentos mil réis cada uma (200$000). 

Destas trezenta.s e cincoenta mil (350 . 000) acções os a.;t.uaés ac-
cionistas do Banco da Republica do Brazil receberão cento e doze mil 
e q1tinhentas (112.500) acções, representando vinte e dons mil e qui-
nhf'ntos contos (22 . 500 :000$000) nominaes em troca das suas aC't1w.es 
a.cções que serão cancelladas; cento e doze mil e quinh3ntas (112 . 500 ) 
acções, representando viu.te e dous mil e quinhentu-; coutos 
(22 . 500 :000$000), serão tomadas pelo Thesouro Federal e cento e 
vinte e cinco mil acções (125 . 000), representando vinte e cinco mil 
contos (25. 000 :000$POO), serão offerecidas á subscripção publica na 
qual terão preferencia os accionistas do Banco da Republica do Bra-
iil. ~ 

Paragrapho primeiro (§ 1°) . O capital das cento e_vinte e cinco 
mil (125 . 000) acções a subscrever será recolhido por prestações -
vinte por cento - 20 % - no 1aicto da <iubscripção - vinte! µ0r cento 
-. 20 % - dous mezes depois e o restante segundo as conveniencias 
.do Banco, a juízo da Directoria e do Conselho Fiscal, com a facul-
dade de integralização. 

A chamaéLai desta parte ·do C/lpital poderá ser feita por series, tam-
bem a juízo da Directoria e do Conselho Fiscal. 

Paragrapho segundo (!§ 2°). As cento e doze mil e quinhentas 
( 112. 500) acções tomadas pelo Thesouro Federal •Serão realiza-das 
com a primeira entrada de vinte por cento, 20 %, e o restant~ ca-
pital com os bens, direitos e ac~ões da conta nov1a, do Banco da Re~ 
publica do Brazil que forem necessarios para completal,o, conforme 
o valor verificado pela Directoria do novo B anco com approvação do 
Conselho Fiscal. 

Paragrapho ter·ceiro ( §. 3°) . f ela móra no pagamento das ent.Padas 
pagará o accionista o ju.ro á ra21ão de um por cento (1 % ) ao mez; 
decorridos, porém, sessenta ( 60) dias depois da data determinada para 
a chamada, as acções em commisso serão vendidas em leilão segundo 
o decreto numero quatroc,mtos trinta e quatro ( 434) de quatro ( 4) de 
julho de mil oitocentos rioventa e um (1891) . 
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P aragl'laipho quarto ( §. 4°) . As acções trocadas pelas dos accionis-
tas do Banco da R€pu:blica do Brazil e as acções tomadas pelo The-
souro Federal serão nominativas ; as 1aicções a ·subscrever serão no-
minativas ou ao -portador, á vontade dos accionistas . Será sempre 
facultada a conversão da,s acções _ao portador em nominativas e jámais 
permittida a conversão destas ep:t acções ao portador. Todas as acções 
são indivisiveis em relação ao Banco, que só reconhecerá um proprie-
tario para cada acção. 

Artigo quinto ( 5°). A parte deste artigo desde as palavras - O 
Banco - até o fim do numero quia;tro ( 4), que termina pelas palavras 
- artigos duzentos e quarenta (240) e duze)ltos e quarenta e um 
(241) - foi transposta para o fi.m do artigo, formando o seguinte: 
Pai~a.grapho unico. Depois de ·Cvosar o regimen provisorio da S<}cção 
da conta antiga, o Banco, constituindo um fundo especial com o pro-
ducto das liquidações, que passarem da carteira 1a.ntiga, e empregan-
do-o exclusivmente em apolices, ouro, da ·divida nacional interna ou 
externa, poderá mobilivaJ-o expedindo vales nunca inferiores a cem 
mil réis (100$), a prazo não maior de sessenta (60) dias, com o j.ll'O 
que fôr convencimiado, comtanto que a somma total de t_aes vales em 
circulação, em moediai corrente do paiz, nunca exceda a de oito de-
cimos do dito fundo social, segundo a cotação não excedente do valor 
nominal verificado pelo Conselho Fiscal. 

a) Os vales serão saccados contra a Thesour1a,ria do Banco e 
assignados pelo Presidente, por um dos tres Directores eleitos e pelo 
Thesoureiro que os acceitará. Não perceberão juros depois de findo 
o seu prazo, e logo ·depois de saldados serão cancel1aidos. 

b) O Presidente, Director e Thesoureiro que assignarem um valo 
fóra das exigencias deste artigo serão sujeitos ao crime de f]_'.13 trata o 
Codigo PenaJ, artigos duzentos e quarenta (240) e duzentos fl quarenta 
e um (241). 

Os numeros: cinco (5), .seis (6), sete (7), oito (8) nove (9) e 
dez (10) deste artigo quinto (5°) passam a ser os numeros: tres (3), 
quatro (4), cinco (5), seis (6), sete (7) e oito (8). 

Ao artigo nono (9°) accrescente-se: Emquanto, porém, não fôr 
convencionada outra garantia ou liquidado o debito do Banco a:o The-
souro ]federal com a restituição da sçimma adeantada pa:ra o pagamento 
das inscripções não resgatadas, a secção da conta 1aJltiga ficará sob 
a exclusiva gestão do Presidente, conforme se acha estatuido na ar· 
tigo primeiro. 

Ao artigo decimo quinto (15°) accrescente-se: 
Panagrapho unico. Compete tambem ao Presidente a gestão ex-

clusiva da secção da conta antiga, emquanto não fôr liquidada n. cau-
c;ão do Banco ao Thesouro Federal pelo pagamento .d1a,s ii1dcnpç;ões 
não resgatad·as; cessando, porém, esse regímen provisorio, logo que 
fôr convencionada outra ga1·antia do debito. 
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Artigo decimo setimo (17°). Substitua-se pelo que se segue: Os 
Directore.s terão os honorarios de qua.:renta e oito contos ( 48 :000$) 
annuaes e o Presidente os de sessenta (60 :000$) pagos em presta-
~ões menffaes. 

Artigo quadragesimo ( 40°) . Substitua-se pelo seguinte : Os lu-
cros liquidos das operações do Banco, demonstrados pelos balanços, 
depois de deduzida 'ª' quota para o fundo de reserva, serão distribui-
dos semestralmente pelos accionistas como dividendo de suas acções. 

Terminando, o Senhor Oommenda·dor Luiz Alves da Silva Porto 
aconselha aos Senhore·s accionistas que acceitassem o projecto como 
está elia.borado com as emendas apresentadas. 

O Senhor Raymundo G. Vianna, pela ordem, pediu esclarecimen-
tos a respeito de uma Varia do Jornal do Oommerd.io publicada nesse 
dia, sobre uma transacção do Banco, e convidou o Senhor Oommend•a.-
dor Luiz Alves da Silva Portó, como Director, que foi, a dar expli-
cações . 

, O Senhor Presidente declarou que, não estando na ordem dos tra-
balhos o assumpto, não admitti•a, que se tratasse delle no momento, e 
declara continuar em discussão o projecto de reforma dos Estatutos, 
elaborado pela primeira Oommissão com as emendas da segunda Oom-
missão . 1 · 

O Sr . Conselheiro Domingos de Andrade Figueiiia1, obtend-o a 
palavra, declarou que votava ·contra o projecto e emendas, e justifican-
d0 {) seu voto abundou em considerações sobre as administrações do 
Banco e legalid1a.de dos accôrdo!? e reorganização. do Banco. Terminan-
do, propõe em substituição ao projecto de reorganização o seguin-
te: "Seja convocad:a a Assembléa Geral dos· accionistas para eleger 
Directoria que receba do Governo {) 1a.ctivo do Banco que lhe foi entre-
gue para liquidar. Rio, 9 de s~tembro de 1905. - A. Figueira." 

O Senhor Doutor Elpidio de Mesquita pediu a palavra para fa-
zer a indica,ção seguinte : 

Ao artigo quail·to ( 4°) paragrapho quarto (i§i 4°) acci:es0%te--se 
onde convier : De accôrdo com a lei das sociedades anonyma;.. S. R: 
---, E . Mesquita." 

Em seguida, pediu ·a pala:yra para fundamentar o seu voto, con-
trario ao pro jecto em discussã\), o Senhor Doutor Pedro Betim Paes 
Leme e terminando propõe, para -0 caso de ser vencid:o, a seguinte 
emenda : "Proposta - Proponho que os ordenados da Directoria con-
stem de duas (2) partes, uma fixa de dous contos de réis (2 :000$000) 
mensaes para cada um e outra variavel, constituída pela porcentagem 
de meio por cento (1j2 % ) sobre os lucros a disrtibuir em dividel'.ldos. 
Rio, 9 de setembro de 1905. - f edro Betim." 

O Senhor Commendador José Gomes Carneiro envia á Mesai va-
r ias emendas que foram :postas em discussão com o v.rojecto. 
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:Emendas do Senhor Commendador José Gomes Carneiro. :Emenda 
ao projecto ·de Estatutos da Commi.ssão eleita em vinte e nove (29) 
de julho para reorg·anização do Banco pelo abaixo assignado - Ti-
tulo terceiro (3°). Operações, artigo quinto (5°) . O Banco poderá: 
Oitavo (8°), diga-se: Subscrever, comprar e vender por conta pro-
pria, ou de outros, ouro e prata em blocos ou barras, para amoediaiJ.' 
na Casa ·da Moeda. Decimo (10°), condição A: diga-se: Emprestar 
dinheiro. a prazo não excedente de .seis ( 6) mezes por letl'ais ou con-
tas correntes sob penhor de ouro e prata, com o abatimento ·de dez 
por cento (10 % ) dos valores metallicos verificado pelo· contraste, 
e segundo a taxa cambial do dia . Banco da Republica, nove ( 9) de 
setembro de mil novecentos e cinco (1905). - José Gomes 01ameiro. 

Emenda - Titulo terceiro (3°) . Operações, a.rtigo quinto (5°). 
N.umero dez (10) na. condição da lettra E. Diga-se: Acções e deben-
tures de Banco, companhias ou empreza com o v.aJor nominal ou de 
cotação official dos titulos; e segundo o seu typo integral, c~m o aba-
timento de vinte por cento ( 20 % ) no minimo do seu valor metallico 
emissor, as letras hypothecarias que d'ora a\liaillte sejam emittidas por 
sociedades de credito real, cuja procedencia dos contractos dos im-
moveis hypothecados, mutuados, se fizerem sob as condições dos em-
prestimos, tenham sido feitos e os pag;amentos tambem por dinheiro 
de prata nacional, inclus1ve os resgates e pagamentos doa juros de 
let1'as nos se:uis dtivid1os semest res e .s•orteios. Banco da Re·publica do 
Bnasil, nove (9) de setembro• ·de mil novecento·s e cinco (1905) .-
José Gomes Carneiro. 

Emenda - Titulo •oitavo (8°). Disposições geraes. 
Artigo quarenta e rete ( 47) . Diga.;se : Qwan<lo fôr possível a 

circulação metallica em ouro, acompanhada de emissões de prata 
nacional, pe1'an'OO este regímen hancarÍ!o, este Biancio terá o privile-
gio emissor e a prioridade das amoedag'l3-ns na Casa da Moeda. Rece-
bendo depo•sitos de dinheiros de ouro e de prata, o Banco poderá en-
tregar aos depositantes a quantia equivalente em notas convertidas á 
vista fornecidas pela Caixa de Amortização, conservarnfo o Banco 
·sempi-e em deposito os metaes recebidos que ficam á disposição do 
portador da nota para os escambos e garantias da emissão . 

.Ais ·amoedagen·s serãio limitad<as no primei1'ó anno a cem mil 
conto;s e, si ciornviler, •seguidamente. nos •anno•s posterilores ·até em um 
quinquennio perfazer a ·quantia ·de quatrocentos mil contos . . .... . 
( 400 . 000 :000$000), á pr·Opürção que 'º Governo lhe ·convenha, res-
gatar papel-mqeda pal'la ser incinei•ad'o. Banco da Republica nove 
(9) de setembro de mil novecentos e cinco (1905) . - Jolsé Gom13s 
Oarneiro. 

Emenda : - Titulo quinto (5°) . Conselho Fiscal. Artigo dezoi1o 
(18). Diga-se : O Bàn00 tem um Conselho Fiscal composto de cinco 
membros ( 5), e os supplentes em igual numero conjunctamente · ooan 
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os que fo rem eleitos ·annuEJmente pela Assemblé'a, necessitando pos-
suir pam entmr na po·sse <lo respectiv.o caTgo cincoenta ( 50 ) ou mais 
acções integradas. Incumbe a10 Conselho : Priu:neiro (1°). Reunir-se 
no Banco em sessão 01,dinari·a, pefo menos, uma vez por semana, . do 
que lanará .acta, para menáona;r .as informações obtidas da Dire-
ctorioa, referentes em ge1ial ao:s negocios· d10 mesmo Banco, e do.s ·as-
sumptos que lhe forem ministr.ados pela Directori..a, ou do Presidente 
do Banco ; sempre que julgar conveniente inquerir poderá designar 
indiciando um d<ls iSeus fi.gcaes para .assistir ás reuniões <la Directo-
ria, de cujo serviço e expediente não tem alli, entrntanto, voto de-
liberativo . 

Para haver sessão •oDdinar:iJa bastaTá a presença de tres membros. 
Segundo, continuará com.o se acha . Terceiro, idem idem . 

Qwar1Jo, idem idem . Quinto . Diga1se : E:imminar a escripturação e 
os livros em geral ·do Banco, devendo verificar o estado <lJa Thesou-
rarra e os ba1ancetes bancar:iJos das caixas fihaes, e:x:ilgindo ela Dire-
ctoria o que ise acha disposto na c1ausu1a primeira (1 ª) deste .arti1?10, 
em bem 0dio que possa encerrar pa1»a ia ·apreciação fiscal dos factos 
que resolver ·de futuros prejuizo·s e responsabili<la,des hancari!as . 

Sexto ( 6°) . Diga-se: VeTificar no ultirno dia de eada mez, e no·s 
diiias ultimos d\3 cada ..semestre, o cofre da Thesouraria do Banco e 
os balancetes das caixas filiaes, não SIÓ qu anto a,os dinheii,o.s e t í-
tulos que •COnsitituem o Activo e Prussiv-0, assilm tambem as reservas 
metalli~as em deposito, e segundo '° fundo es'Pecial encontrado, firmar 
o seu parecer, ·que será apresentado ·a-0 P residente do Banco, 1acompa-
nha<lo de uma hsma dos ca,sos ü0Cltrrentes quer 1sejam dos valores 
transigidlos, quer sejam dos negocios cons.u:l tados, relativos aos va-
lores e os capitaes ou títulos que forem <>U deviam pertencer ao Banco 
e que constam de propostfl•S ou correspondencia apresentada á Dire-
ctoria . 

Artigo vinte (20) . Diga100 : Cada membro do Conselha F iscal 
perooberá seis -contos de réis ( 6 :000$000) de orderuado annualmente . 

Banco da Republica, nove (9) de setembro de m~l noveoontos e 
cinco (1905) .- José GQm'e'S Carrv,eiro . 

Não havendo mais quem pedi·sse a palavra, ficou encerrada 11. 
discuS1São . 

Sencro annunciadla a votação da p1'opo1sta de reforma de E sta-
1}utos, sobre .as emendas <apresentadas, pediu a palavra <> Senhor Do-
m.ingois ·de Andrade Figueira, 'Pela ordem, piar.a ponderar que ia su:a 
proposta, importando em um 1Substitutiv-o,; deveri~ ser viültwda em 
primeiro logar; consultada a .Aissembléa a i·espeito, foi decidido por 
g11ande maioria que deveria ser votadlo em primeii10 lagar o projecto 
d:e E statuto·s . 

P osto a votos o parecer da pTimeira Comi!llÍssão com o projecto 
de reforma de Esitatutols, salvais as emendais, fol'. appr.ovado por 
gl'aude m.aior1a.. 
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Submetti<la á votação as emendas apresenta{las pela .segunda 

Commi·ssão, i,salvas .a.s emendas -a estia apreoontadais, foram approvadas 
por grande maÍ'OTÍa . 

Submettida a votos a emenda do Doutor Pedro Betim Paes 
Leme, relativa .aio1s vencimentos .clJa Directo'1'ia, é eU.a approvada tam-
bem po·r grande mai01,ia . 

As emendas apresentadas pelo Senhor Commenda<lor José Gomes 
Carneiro, submettildas a votos, foram tod.ais rejeitJadas . 

Pe1a o·rdem, o Senho.r Commendador Gomes Carneiro pediu que 
constassem da -acta as suaS1 emenda,s p1a1~a serem presentes ao Governo. 

O Senhor Presidente Gust.avo de Araujo lVIaia declarou que -a 
indicação do Senhor Doutor Elpidio de Mesquita constasse da acta 
pa1'a ser tomada na devida con/sid'eração e que o subistiltutiv<> do 
Senhor Conselheiro Domi'ng0ts 1de Andrade Figueira ficava prejudi-
oado em vista c1a·s vo•taçõe:s anteriores. 

O Senhor Doutor Bulhões Carvafüo, Director do Banco, pela 
ordem, deu explicações obre incidentes. occorrid.os ent1ie a.s dua 
Commi.esões, de modo a desfazer qUJalquer mal entendic1o sobre os 
relevantes serviçoiS que ambas prestaram á re.orgiani'zação do Banco. 

Pela ordem ·o Senho11 Commendador Luiz Alves da Silva Porto, 
attendendo á interpe11açã·o do Senhor Raymund'o J. Vianna, diz que 
nã!o ti..nha cionhecimento desse assumpto., por estar ausente ao tempo 
em que elle se. deu, mas qu'e não acredita que o Banco tives,se ooffri-
cfo o prejuízo allegado, nem que qualquer Directoria fosse ·capaz de 
p1'aticar o act.o i:mputa·d'O. 

O Senhor Conde de Figueiredo, pedindo a palavra, declarou que, 
quando 'ª Commi&são de que fez parte examinou o ·acervo d'o Banco, 
interpelland•o o empregado dü mesmo B:anco, foi-lhe affirmia<lo que 
o facto se deu poT •011dem da Directoria. 

O Senhor Presidente, d~claran<lo termina.dos os trabalh-0si desta 
.A:ssembléa., pede a-0s Senhores 1a0ci'onistas o obsequfo de se conserva-
rem em seus lagares para tomarem conhecimento da minuta da acta 
d'esta sessãü, que, ·sendü approv·acla, será 1aooignad1a pela Commis-são, 
que a cunferirá por delegação da Assembléa. 

Pouco tempo <lepois, o Seuho1' Do111tor Octavio da Silva Co.stia, 
Secretario, leu 'ª minuta dia acta, a qual, posta em disC1Ussão, foi 
approvada sem debate. 

O Senhor Prnsi<lente, em segui:da, levantou a sessão ás tres horas 
e trinta minutosi da tar.de. 

Salia da•s sessões, em nove (9) de .setembro de mil novecentos e 
ciinco (1905) .-Gusfüvo de Arav,jo M'wia,.- Lwiz ela Silva Po?'to .-
Octav,io •da Silvei Oosta.-Pedro G.mcie.-Peclro Boeitirm.-Liiliz Felippe 
~e Souza Leão . 

E eu, Secretar.lo da Oarteira de Liquidações do Bancio da Repu-
blica do Br•a.sil, fielmente extrahi esta cópilU, em trinta e troo pagi-
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naSI por mim rubriciadas, do livro das ac1Jas da:s Assembléas do Banco 
da Repubhca do Brasil. 

Rio de Janeiro, 15 ·de setembro de 1905. - Dr. lvfig·uel Pinto 
Suyão P.ereira de Sampaio . 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O Sr. Barbosa Lima (*) - Sr. Presidente, não tivesse eu sido, 
na legislatura passada, arrastado a pronunciar-me sobre o delicado as-

sumpto, que é a reorganização bancaria entre nós, 
2 disc. do si não se tivesse dado esse fac_to, em condições, 

P'roj'ecro n. 219 para a minha humilde personalidade, excepcional, 
e que está ainda na memoria de todos, eu me não 

viria, mais sorprehendido do que quem quer que aqui me veja, eu não 
viria nesta tribUJll'a occupando-me de assumptos com os quaes vivo bem 
pouco familiarisado. 

Acredito que o. Congresso da Republica não ficará ahaixo, não 
pairará .a·quem do nivel excelso em que paira1,am as Assembléas da 
monarchia, toda vez que ao seio dellas foi levada á discussão este 
magno assumpto. 

P ersuadido de que não faltará, no seio desta Assembléa, como do 
outro ramo do Poder Legislativo, quem com muito mais competencia, 
e com muito mais acerto, zele dos c1·editos d-as Camaras Republicanas, 
convencido de que esse debate ha de ter na hora presente, graças ao 
concurso de dignos e operbsos Deputados e Senadores, pelo menos o 
mesmo brilho e a mesma proficuidade que tiveram discussões analo-
g.as nas Assembléas poiJ.iticas do extincto regimen, eu só poderia ada-
ptar uma norma de conducta e era a de mais uma vez, attento e hu-
milde na minha insciencia e na minha obscuridade, aprender ouvindo 
os mestres em materia de tamanha delicadeza, que demanda estudos 
tão acurados, que suppõem. uma competencia que se não improvisa, e 
que deixa ao pronunciamento de cada um, deixa -aos conselhos de cada 
qual a som.ma de responsabilidade, pela extensão dos seus effeitos pra-
ticos sobre a fortuna publica, naquillo que a elaboração desta depende 
de nossos trabalhos. 

Eu, seguramente, since1·0 como me encontrei sempre que fiz a esse 
respeito meu exame de consciencia, sincero a esse pronunciamento, 
não me abalançaria .a vir discutir, a vir examinar o projecto de reor-
ganização bancaria que o Governo submetteu á apreciação do Con-
gresso N aciona•l. 

Condições personalissimas, que já alludi, conduzem-me sem me 
permittir .a minima hesita9ão a este posto, hoje como hontem, sem fi-
guras de rhetorica, verdadeiramente de sacrifícios, incontestavelmente 

( *) ®ste "discurso não foi revisto pelo orador. 
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de desgostos, palpavelmente de amarguras, pois que neste assumpto, 
15 anno·s após a proclamação da Republica, os pronunciamentos sem 
reticencia ás solicitações insistentes ou informações indispensaveis a 
quem quer esclarecimentos e conscientemente cumprir o seu dever, 
geram, engendram, ninguem o póde contestar, todo mundo vê, aquella 
situação de que o poeta 1·omano fa1'lava, quando a resumia na conhe-
cida phrase - Veritas odium parit - Ulllla situ ação analoga em outro 
paiz. 

Um representante do povo, de alto merito, de cujo quilate eu ab-
solutamente, não pretendo, siquer, approximar-me, um polemista ardo-
roso, um patriota, Napoleão Oalajani, fa llando á assembléa dos seus 
pares para pedir providencias, que a mais farta luz projectassem 
sobr,e uma certa p arte da administração publica, particulaTmente so-
bre o que chamavam então o.s escandalos da banca romania, Napoleão 
Oalajani muito melhormente apercebido para combate desta ordem de 
que eu poderia sel-o hoje ou amanhã, ou muitos annos daqui por de-
ante, ainda empregado por estudos de assumptos tão arduos, não se 
esqueceu, antes julgou-se obrigado a affirmar, como eUJ affirmo á Oa-
mara dos Deputados, como assevero aos meus concidadãos, que abso-
lutamente me não move nesta ·campanha que reenceto, tres annos de-
pois .da jornada a ·que me referi, que me não move o menor sentimento 
de 1·ancor, o m011Qr intuito de odio politico, o menor desejo de fazer 
escandalo. 

Oxalá me fosse dado poder ca1ar-me; oxalá me fosse licito silen-
ciar, e eu teria feito, si a:ssim prncedendo a minha honorabi'lidade de 
homem publico, o conceito q1.11e devo zelar acerca do meu modo de ser, 
o .scenario politico me não exigisse que nem siquer deixasse crêr que 
me havia arrependido, que me confessava, implicitamente, movido 
naquella época por intuitos de um partidarismo desenfreiado, descom-
medido, desarrazoado, injusto, feroz, quando a unica cousa que me 
movia, a unica cowsa que me move na hora presente, como naquelle 
dia, é est·a comprehensão, que acredito teem todo.s os meus collegas, da 
funcção publica ·que me foi commettida, que me destaca da atmos-
phera limitada e obscura em que vivia como simples particular, na 
qual -era licito deplorar os erro.s, os desvios, os crime.s da admini.stra-
ção, sem a obrigação de os ir denunciar, qwando neste posto em que 
estamos, penso, cada UJln de nós póde, deve .ser, em certos momentos, 
um promotor publico, um orgão do ministerio publico, um fiscal do 
contTibuinte, a quem não é licito calar, não é licito silenciar, nlio _é 
licita a indifferença, não é licita a inercia, não é licito cruzar os bra-
SfOS de fórma alguma deante de tudo ·quanto lhe paTeça affectar os 
interesses de seus constituintes, aggravar os prejuizos do erario, con-
co1Ter para augmentar o peso, já de si grande, que onera todos quantos 
pagam impostos, contribuir para desequilibrar os orçamentos, contri-
buir - e oxalá contribuisse só para isso que vim dizendo ! - mas con-
tribuir para reduzir, para diminuir, para abaixar, para degradar o 
nivel dos costumes politicos na Republica. (Mwito bem) . 
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Tanto importa tudo quanto venho dizendo em reconhecer implici-
tamente que =a preliminar se está apresentando. 

Ao encetar a discussão ardua deste magno assumpto, eu tenho que 
solicitar desta legislatura aquiUo que a legislatura passada me não 
negou; eu tenho, primeiro, Sr. Presidente, que pedir a V. Ex. que me 
mande os relatarias apresentados, nos termos do art . 12 dos estatutos 
do Banco da Republica, pela administração official do mesmo banco 
á assembléa geral ordinaria dos accionistas da·quelle estabelecimento. 

Pediria a V . Ex., Sr. Presidente, que me enviasse os relatarias 
que a administração do Banco da Republica, os directoTes de nomea-
ção do Ministro da Fazenda, submetteram, cumprindo a lei de ex-
cepção que nó aqui votamos, e de accôrdo com os Estatutos que de-
fluíram dessa lei, submetteram, com certeza, á assembléa elos accio-
nistas, em 1902, 1903, 1904 e 1905. 

Não aguardarei a respo ta de V . Ex. que seguramente outra não 
é sinão esta: não ha esses rnlatorios. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha esses relatarias. 
O SR. BRICIO FILHO - E' incrível ! Como vae aquillo ! 
O Sn. BARBOSA Ln.u - Senhores, em setembro de 1900 nós vota-

vamos uma lei de excepção e votavamos por fó rma tal que, logo de-
pois, eramas conduzidos a algumas outras do mesmo genero, para ban-
cos em Pernambuco e na Bahia. 

Nós reconhecíamos que o Banco da Republica estava fallido, a 
in olYencia daquelle esta belecimcnto de credito impunha-se, e para 
que ella não fosse declarada pelos agentes do poder publico, nós sus-
pendíamos, em outubro de 1900, a lei das sociedades anonymas, lei 
de 1890, na parte relativa á liquidação forçada das sociedades ano-
11ymas. 

Para evitar as perturbações da ordem publica, que aggravam e 
fazem perigar, 'quiçá, por vezes, as proprias instituiçõe nós temos 
na Constituição da Republica a providencia excepcional da suspensão 
das garantias constitucion~es; neste dominio, porém, Sr. P residente, 
tenho para mim, resuJtaclo tahez das poucas luzes que possuo, tenho 
para mim que o que se pôde fazer, no domínio imperial, em 1864, não 
podíamos fazer, nós, assem~léa republicana, sujeitos á constituiçao de 
poderes enumerados, qual é o estatuto de 24 de fevereiro , que n os rege, 
não podiamas fal'ier em 19QO. 

A liquidação forçada desse estabelecimento, o processo que se 
instituiria, só podia ser du effeitos saudaveis para a collectividade . 
O manto que estendemos, eUJ o disse naquella occasilfo, eu o repi to 
agora, serviu apenas para amparar um numero não pequeno de irre-
gularidades e desvios e para que nós nos vissemas conduzidos a cinco 
annos depois desse regimen de favores excepcion aes : 1 º, nada sabemos 
do que se passou naquelle estabelecimento de cTedito, nem antes da 
cr ise de sRtembro, nem depois que alli se iniciou a administração of-
ficia l ; 2°, mesmo nada sabendo ao certo de quanto alli se passoUJ, ser-
mos convidados a votar novos e despender favores par a que aquella 
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Casa de tão má fama, para que aquelle estabelec'iinento que vem 
sendo, desde os tempos do príncipe regente, desde a epocha do alvará 
de 12 de outubro de 1808, a fístula da no a nacionalidade. (Muito 
bem.) 

O SR. RonOLPHO PAIXÃO - V . Ex. sabe quantos milhares de con-
tos nos tem custado esse estabelecimento? 

O SR. BARBOSA LIMA - Cerca de 400 mil contos, diz o ultimo 
relatorio apresentado pela primeÍl'a das administrações officiaes na-
quelle estabelecimento, e srnbscrip to pelos estimaveis Srs. Drs. Castro 
Maia e Custodio de Almeida Magalhães; cerca de 400 mil contos. 

As viuvas, os orphãos, que teem os seus haveres depositados na-
quelle estabelecimento, não podem ficar desamparados dos poderes 
publicas; o crack, a crise, o panico, a pressão vão conduzir esse esta-
belecimento a um desmoronamento completo, e sossobrando o Banco, 
quem vae .ser prejudicado são os pequenos, os oqJhãos, as viuvas. 

Por isso, Sr. Presidei1te, mais uma 'ez estabeleceUJ-se o escoadouro 
do Thesouro para o Banco; para afü foram um milhão de libras es-
terlinas, para alli se mandou que fosse envia-da, aos IJoucos ou de uma 
vez, a somma de 25 mil conto.s ; e para a-quelle estabelecimento se de-
cretou a somma illimi tada de apoliccs da responsabilidade da União, 
de juros de 3 %, tantas, cm somma tal, fosse qua1 fosse, que desse 
para o Tl1esouro pagar as dividas do Banco, contrahida por fórma 
tal que nós, os representantes dos contribuintes, que os contribuintes 
menos do que nós, seus representantes, que nem uns nem outros sabem 
como foram contrahidos, que effeitos praticas e beneficos trouxeram 
e que vergonhas cobriram muitas vezes nesse domínio de corrupção, 
que parece ser · a alma mesmo dessa democracia que nos enveTgonha ! 

Não foram 100 mil contos que autorizamos, como UJma assembléa 
que mede a forças do contribuinte e diz: - damos 100 mil contos 
porque ·até lá póde ir o nosso auxilio, até lá as forças ela Thesouro 
permittem que vamos - não; foi uma somma illimitada ! 

Mas o activo desse estabelecimento responde por essa somma? 
Ella foi dada em condições taes que dentro de cinco annos devia 

estar toda resgatada (por esse moti"rn é ta."l:ativa a disposiçã-> da lei 
de excepção que votamos) ; no fim de cinco annos a ultima apolice 
estaria resgatada. 

Nessa hora em que os accionista.s sabem apenas uma. fracção da 
verdade, por confis ão da srua propria commissão, por confissão do 
proprio Sr. Ministro da Fazenda, em que sabem apenas o que se 
passou em relação á carteira antiga, á conta antiga. 

O SR. Bmcro FILHO - Qual o resultado com a carteira nova? 
(Apartes ) 

O SR. MAJiÇAL E scOBAR - Devemos conhecer esta carteir a nova . 
O SR. BRrcro FILHO - P ara nós g1rnrda-se todo o segredo. 
O SR. B .<1.RBOSA LIMA - P aTece que os dous argumentos vão sendo 

tão largamente 8xpostos, que os meus honrados collegas e~tão precipi-
tando os pontos a que queria chegar. 
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Meus collegas desc111lparão tal ou qual calor com que fallo deste 
assumpto, porque os mesmos sentimentos habitam a alma de cada 
um, quando se lembram dos enormes sacrificios que o_ erario nacional 
tem feito com essas instituições. 

Bem, nesta hora, em que nós sabemos destas cousas, que se cos-
tuma dizer que são de notoriedade publica, diz-se, n.arra-se, consta, 
foi publicado em um jornal sem maior responsabilidade; mas, pro-
priamente, dados officiaes não temos acerca desta dependencia do 
Ministerio da Fazend·a, que ficou sendo o Banco da Republica depois 
d.e 20 de setembro de 1900. 

O SR. ÜALOGERAS - Do movimento desta carteira tem havido 
p111blicações de bafancetes mensaes, conforme a lei manda. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ha balancetes e balancetes. 
O SR. BRrcro FILHO - Ha balancetes. que são verdadeiros ba-

lanços. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ha balancetes, por exellllPlo, como este 

do Banco Oommercio e Industria de S. P .aulo, em que leio cousas 
taes : 

"Activo - Titulas em liquidação ." 
Então, vem tudo claramente escriphu.ado por estes grnarda-livros 

que teem ordem de fazer as cousas do modo mais clal'o que é possi vel. 
Mas, quaes são esses títulos em liquidação? 
"A polices ge1·'ties, acçÕ'es da Gompan,lvia Paulisfo de Vihs-Fen·eas 

e Fliiviaes, 2 .474 :403$420. 
Acções da Companhia Mogyana da Estrada de Ferro, réis 

81 :398$300." 
O SR. RonoLPHO P AIXÃo - Realmente é impossivel conhecer. 
O SR. BARBOS.A. Ln.u - Sabemos o que são, nesta materia, os 

guarda-livros ·qúe conhecem o modo como se fazem a rubrica do activo. 
Emfim, senhol'es, a sitrnagão a esse respeito é de tal ordem que um 
dos accionistas que foi já directo1~ daiquelle estabelecimento, o Sr. 
Silva P orto, chegou a lashmar que o exame de escripta daquelle es-
tabelecimento, dependentes ou de estabelecimentos ou emprezas, cujos 
titulas constam em grande parte do augmento deste banco, fossem 
feitos não por guarda-livros, mas por uma commissão composta de 
pessoas dignas, - um Dept1tado, Ull1l Senador; - mas, absolutamente, 
não eram guarda-livros. 

Quer dizer, em summir, em resumo, que estes balancetes não sup-
prem os relatorios, e quem o diz é o proprio projecto srnbmettido á 
vossa approvação, o projecto de estatutos, que estabelece um regímen 
de fiscalisação, que 1seguramente não póde ser para o futuro, que tem 
de ser tambem para. agora, porque a lei que regula a moralidade ad-
ministrativa não é sómente para amanhã, mas tambem para hoje. 

Entretanto, aqui está o que ella diz : 
"Todos os mezes se publicarão os balancetes." 
Ficam os accionistas devidamente instruídos com estes balance-

tes? Não, e tanto, senhores, que sobre o assumpto ha as leis elas so-
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ciedacles anonymas de 1882, 1890, ha a legisl ação de 1891, o decreto 
de 1890. 

Emfim, o que a lei manda, inclusive o proprio projecto de e1Sta-
tutos, aqui e em toda a parte do mundo, é : ".A.ssembléa geral em sua 
reunião ordinaria terá por fim especiaóJ. tomar conhecimento do pare-
cer do oonselho f'i.scal, examinar, discutir, deliberar sobre o inventario, 
balanço, contas annuaes, pro·ceder á eleição do conselho fiscal". 

E, mais : "Si para •delrberar sobre a materia sujeita carecer a 
assembléa de novos esclarecimentos porJerá adiar a se8'Sã\?, detenni-
nando os exames e investigações necessarios". 

Por que ? Não ha assembléa que poosa razoavelmente -deliberar 
devidamente informada, como nós de'liberamos aqui ·acerca dos nego-
cios publicas, sem o relataria do director, sem o parecer do conselho 
fiscal, sem os balanços postos á disposição elos accionistas em certo 
prazo, antes do tem110 da convocação da assembléa geral e mais com 
o direito de adiar a suspensão, .de nomear nova commissão. 

Foi o que fez a assembléa de 29 de julho e de agosto ultimas. 
Ds accionistas do Banco da Republica primeiro nomearam uma 

commissão, que fez o exame, constituída de homens competentes, ver-
sados neste assumpto, em todas essas subtilezas da arte de guarda-
livros. 

Quando voltou depois ao seio da assembléa de accionista1S, essa 
commissão, com o resultado desse exame, exame meticuloso, só da 
conta antiga, a assembléa achou que em pouco, logrando primeiro 
esse resultado - a confissão corroborada pelo proprio Ministro da 
Fazenda de que a administração official tinha dado prejuízo_ ao Ban-
co, que foi sério esse prejuizo dado pela administração official do 
Banco, coberto pelos contribuintes, mercê de uma bonificação de 
2. 500 :000$000, destinados a exalçar acções que, antes de todas essrus 
manobras representavam a 40 e 44 . 000 :000$000, e, depois que se 
accentuou a intervenção do Governo, baixaram como hoje a 35 e 
36 . 000 :000$000, tão certo é que nesses a;ssumptos o bom senso 
dos accionistas vae chegando a formular aquillo que em arte bancaria 
tem sido systematicamente formulado, que nesses assumptos antes só 
elo que mal acompanhado: .a presença do Governo, a intervenção do 
Governo, a interferencia do Governo nesse estabelecimento de credito 
é sempre damnosa. 

Mas, senhores, por que queriam esses accionistas e por que são 
habilitados, autorizados pelas leis em vigor e ainda pelo projecto de 
estatutos submettido á nossa apreciação, autorizados, repito, a proce-
der a tão meticuloso exame, a investigações? 

Não contentes com o inventario, com o balanço, com o relatoTio, 
com o parecer do conselho fiscal, .que acompanha todas as opemções 
feitas pela directoria. que determina todos os exames necessarios, não 
contentes com tudo isso. podem nomear mais uma, mais duas, mais 
tres commissões ! Esmerilham aqui, verificam aque1le ponto, examinam 
iuJividu-adamente esta conta, aquella outra, porque razão se d0scon-
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tou esta letra desta firma que não estava no cadastro, emfim uma 
.dessas cousas a que se póde ser conduzido a responsabilizar pelo dolo 
e mesmo pela culpa de máa gestor, por que tudo isto? 

E' porque é o dinheiro delles, é o seu dinheiro que está confiado 
á guarda de uma certa administração, organizada á somhra da lei. 

E o dinheiro elo contribuinte quem é que fiscaliza? 
O SR. MARÇJAL EsooBAR - Ninguem. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ah ! quem n' o manda? Nós. Quem o fis-

caliza? Ninguem. Quem o tira do Thesouro? 
E si nós quizermos fiscalizar, ah ! não, é parlamenta.rismo, é von-

tade ele descobrir escanclalo ! 
-Senhores, o Poder Executivo não é, nesse regimen, nenhuma cJ.[. 

ctadura monstruosa, que se caracteriza pela irresponsabilidade per-
petua ... 

O SR. BRioro FILHO - Mas vae sendo. 
O SR. BARBOSA LrMA - . .. de quem não presta contas, e pre-

tende fazeT crer que esse é seu direito . 
O accionista Silva Porto, antigo director elo Banco, capitalisl.a 

bem conhecido nesta praça, fazendo uma severa analyse do que foram 
as ultimas administrações elo Banco das indust1iias, conhecido pelú 
nome de Banco da Republica, da Ban1ca de Cambio, do banco cujo 
nome -agora se quer muiclar para Banco do Brazil, muclan~a cujo al-
cance não comprehendo .. . 

O SR. BRioro FILHO -· O Govel'no acha tão estragado o nome de 
-Republica, - ·que já não o quer para o Banco, e procura mudal-o . 
Ora, vejam isto ! 

O SR. BARBOSA LIMA - - E sse honrado accionista, depois de refe-
rir-se a um granclé numero de irregularidades e desvios, depois de 
referir-se a um ·certo numero de operações, á analyse dos quaes des-
ceremos oppo.rtunamente, concluiUJ dizendo, com a1)plausos da assem-
bléa de accionistas, unanimes, calorosos, felicitações de todos os can-
tos da sala, -com acquiescencia do Ministro da Fazenda, por quem foi 
recebido como relator da commissão seg1mda, que os accionistas no- / 
mearam, e perante quem compal'eceu, com tal aurtoridade, que alcan-
çou esses 2.500 :000$ .. destinados a valorizaT as desvalorizadas acções 
do Banco da Republica, concluiu dizendo : "ü Governo não cumpriu 
com a lei nem co1m os estatu tos; o Gorverno -corusentiu que os seus 
representantes desbaratassem o valioso activo do 13anco; o Governo 
deve prestar contas de seu mandato; o Governo deve uma reparação 
aos accionistas" . 

O Governo reconheceu; diz aqui no relataria que manda dar do 
Thesouro Nacional, que manda dar do dinheiro dos contribuiu tes, 
2.500 :000~, . para sanar, pap attenuar os males que se resumiram 
nesse preJmzo. 

O SR. ÜALOGERAS - Não foi esse o fundamento da bonificacão. 
O SR. B~\RBOSA LIMA -· E stá aqui : "Art. 1.0

• • • concedendo ·aos 
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actuaes accionistas, como equitativa compensação dos preJuizos na li-
quidação da conta antiga, uma parte dos lucros da conta nova." 

Então, houve prejuàzo? 
O SR. BRicIO FrLRO dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LrMA - "O Governo entrará com dous mil e qui-

nhentos contos em dinheiro para valorizar as .acçõe,s do mesmo Banco, 
concedendo, repito, aos actuaes accionistas como equitativa compensa-
ção dos prejwizos na liquidação." 

Então houve prejuízo? Eu não sei, a Ca.mara não sabe e quem 
o saberá? Que prejuízos são estes? Quem causou estes prejuízos? Onde 
ficou a responsabilidade de quem causou estes prejuízos? Não póde 
ser aferida a responsabilidade, não podem se tomar contas~ Este il-
lustre accionista, este antigo director do Banco, diz em suas conclu-
sões que, finaimente, o Banco, nas prestações de contas, deve prestar 
contas do seu mandato: 

Já se viu em nosso regímen Tepublicano o Governo prestar contas 
elo dinheiro delle? 

Elle é o dono do Thesouro. Nós, quando muito, na abundanci i:i 
de uma e1aanaraclagem, de uma elasticida<le que não ha apparclho ca-
paz de medir, nós condescendemos em mandar um milhão sterliuo, 

25 mil contos. 124: mil oitocentos e tantos contos de réis em in-
scripções, apolices de 3 %, para depois, no fim ·de cinco annos (para 
que cinco annos ?) porque marcamO·S este prazo cinco annos, porque 
dizemos que dentro de cinco annos ha;vemos de resgatar, para não res-
gatarmos. 

Si não resgatamos, como se ha de saber qu1aJ fo~ o resultado? 
O resulta do foi o Thesouro,. foi a Republica, que não tem um 

vintem, nem do cobre depreciado de 1829, o vintem chenchem. Não 
tem um para conservação, não digo para repa1·ação, ;não digo mia~s 
construcção, para a reorganização elo apparelho de defesa inclispenSJa-
vel a todd o paiz, nessa hora, no scenario inteTnacional. 

Governo, que não tem ·dinheiro, que não! tem vintem para a re-
construcção do material naval, póde tomar a responsabilidaicle de 
35 . 000 :000$, que tanto é a somma das a polices que o Banco não res-
gatou. Mia.s, então, o Banco não~ tinha nesse balanço da conta antiga 
um saldo ,:i,., 13 mil e tantos contos? M.as este saldo se diz que está 
tão reduzido porque a conta antiga foi tão malbaratada e a presta-
ção ele contas demonstraria. Ha o leilão que se andou fa.zendo de 
vercla·deiras preciosidades existentes no activo, a facilidade com que se 
andou vendendo, por menos de metade, muitos dos bens do activo. 

Mias, senhores, tuclq' isto é solida rio; e mais, senhores, todos es-
ses mysterios insonclaveis (mas, por que hão de ser insondaveis ?) d·:.ti 
Sorocabana, da Melhoramentos, do Lloyd e de tantas cousas. 

De tanta cousa, porque ouro é .o que O'WT'O i1a~e, porque a má ad-
ministra~.ão redunda em sacrifício para o contribuinte, Tedunda em 
maior somma para o Thesouro, para 1a1cudir a·o Banco e depois nós 
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teremos necessidade de augmentar os impostos ele consumo, de sellos -
e cada vez mais a carga cresce sobre o contribuinte, - pa.ra bem de 
quem? Para bem .ela clientela elos bancos .<Yfficiaes. 

O SR. RoDOLP:a:o PAIXÃO --, Tudo isto vem desde o accôrclo Ber-
nardino; é preciso que V. Ex. examine desde o principio,,,. 

o SR. BARBOS.A. LIM.A. - V ou lá. 
Senhores, sei de viuvia.s, umai pelo menos conheço' que, tendo· re-

cebido cento e tantas acções do Banco ela Republica, emquanto o 
Banco esteve sob a administração official que o felicitou, nunca mais 

viu um vintem ele cliviclenclo . Nunca mais se valorizaram esses tituloB, 
p·or fórma a que pudessem, ao n1enos, approximar-se ele 200$, valor no-
minal, que tanto custara~ ao par. . 

E esta senhora, um pouco esclarecida que fosse, teria muitas ve-
zes cogitado: "Por que l"a.zão havia de o meu marido, hão de tantos 
chefes ele familia, ter esta superstição da omnisciencia elo Governo, 
e ir empregar seus capitiaes em estabelecimentos nos quaes o Governo 
intervem? Por que não .havia de empregar esse dinheiro no Banco elo 
Oommercio, no :Banco Oommercial, estabelecimentos que ahi estão, 

que não pedem, que não teem ·o soccorro do Thesouro, mas aos quaes 
se lê aquillo que ha muito tempo não se lê acerca do Banco da Repu-
blioa. --, que as acções valem~ 170$, que um deu ·dividendo em julho, 
outro em agosto, 8$ ou 6$, etc., etc.? 

Objecta muito bem meu digno collega, honrado Deputmido por 
Minas, que isto vem de longe . 

Sim, vem ele longe, q não ha ahi nenhuma accusação especifica-
damente produzida .contra o governo A. ou contra o governo B ; ha 
o cambia.te, que me esfor~o por dar, á theoria perigosa que consiste 
em manter o Banco comp tutelado do Thesouro, como porta escusa 
do T ribunaT1 ele Oontws, o Banco compadre para as despezas que se 
não podem dar a lume, -0

1 
B alllcO sempre bem disposto a escl'Ípturar, 

com a neecssaria habilidade, de modo a se não descobrir nos taes 
balancefos umas quantas verbas, de despeza, que se não faria si 
existisse o correctivo, pelo qual em damo, não com a minha autori-
clracle insignificante, nulla, mas com a ide um discípulo de tanto·s e 
tailltos mestres, que teem vivido a prégar, que tem vivido a doutrinar, 
nem só elo ponto de vista f bstracto a que chegam, mercê de deducções 
com que o seu raciocínio a~ conduz a esta conclusão, mas ainda pela ob-
servação diuturniai <lo que S<fl paBsa no seio de todos os povos ávilizad011, 
mestres que ensinam que p remedia para taes males verdadeiramente 
constitucionaes; éongeneres de semelhante typo de organização, é a luz, 
a luz d·a; plena publicidade, mercê do exame feito por todos os respon-
saveis, ou por tocloB os intflressaclos e no caso vertente, temos di to, não 
só accionistas, como nós outros. e é, por outro lado, a livre concurren-
cia:, graga.s á qua'1 o publiqo dá ou retira, alarga ou reduz a confiança 
com que procura semelhantes estabeelcimentos, a desconfiança com 
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que os forreteia, no momento em que se desviam dos caminhos lisos 
da probidade mercantil. 

J a:mes Wilson, tão notia;vel membro da Oamara dos Oommuns e 
redactor do Econorruista, combatendo as doutTinas tão preconiza;das, 
e:ujo arauto maximo foi Robert Peel, James Wilson, em obra clas-
sica, tii::ucluzida pelo reclactor-chefe do jornal entre nós considerado 
como o orgão elos interesses conservadores, o Dr. Castro, do Jornal ao 
Comme1'cio, tem: esta sentença a respeito da intervenção do Governo 
nos bancos, nos estabelecimentos de credito. O que não seria essa 
sentença, si James Wilson pudesse, inglez educado no constituciona~ 
lismo, que é ·a propria essencia da vida golitica britannica, si ellc 
pudesse imaginar que essa intervençã9_ podia 1g1dquirir -a fórma patho-

logica· que tem a nossa, caracterizada pela irresponsabilidade, pela não 
prestação de cont•alS. Trata-sei de um membro da Oamara dos Oom-
muns, representante de um paiz em que as contas são realmente pres-
tadas, os detalhes podem ser sem impertinencia, e ao contrario, com 
grandes gabos de todos O·S eleitores do Reino Unido podem seus solici-
tado,;; em que · as medidas adoptadas pelo parlamento são precedidas 
de copiosos e substanciosos i~queritos; em que tudo se investiga. 

Pois bem, que não . diria James Wilson, si imaginasse que esta in-
tervenção que elle condernna tem aqui um feitio suí gene?·ís, é mais 
que a intervenção de um governo responsavel, que sempre tem um 
correctivo; é a interferencia de um governo irresponsa'Vel, que não 
tem correctivo de especie alguma, porque, para as occasiões em que 
se tivesse de trazer ao criterio do publico, para serem hostilizados, 
actos criminosos, havidos nessai gestão, ha sempre um manto opaco 
que desce sobre esses estabelecimentos, para os proteger com a im-
mediata suspensão das leis, que vão ao estabelecimento do negociante 
.A ou B e o conduzem a uma situação precia·ria, já não digo da fallen-

ci1ai fraudulenta, mas ela casual, oriunda das causas que determinaram 
- a crise qp.e creou as clifficuldades pa':ra aquelles mesmos estabeleci-

mentos gratificados com um favor que o commum1 do commercio ab-
solutamente não tem? 

.Aqu~ está, cotejando o regimen dos bancos escossezes com o do 
Ba~co ele Inglaterra , depois elo acto de 1844, o que diria James 
Wilson: 

ªEstas varias e numerosas theorias tecm tomado os princ1p1os 
da circillaição tão abstracta, que até pouco haverá quem emprehenda o 
trabalho de procurar entendel-üs. Oomtudo, entregues a si mesmos, e 
desafogados c1'a. eterna intervenção dos fabricantes de leis e da em-
pestada influencia dos monopolios, são elles tão simplices, e tão 
bem se 1aiccommodam á livre concurrencia como quaesquer outros . 
.A experiencia tem mostrado sempre que a affectação dos go'Vernos 
em proteger <J publico, e encarregar-se ela prudencia. que este devia 
empregar, na pratica não passai ele uma fraude e phantasmag-oria, 
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que tem sempre por origem o desejo de manter e fornecer algum mono-
polio ou classe privilegiada." 

Os estatutos submettidos ~ nossa a pprovf!.ção nos rscon duzem á 
velha orniere, ao trilho batido, em que se andou al'l'astando o velho 
carro de bois que, jú em 1808, chiav.a guiado pela legislação do prín-
cipe regente; reconduz ao monopolio, reconduz á intervenção ou sys-
tematiza-a, iransfrrmando um perioclo provisorio em um neriodo in-
defini.elo. 

Eu sei, tanto quanto me foi dado saber, que os diversos bancos 
aos quaes tem sido concedido este ou aquelle privilegio, bane-os que 
figuraram entre nós, como o Banco do Brazil, tiveram sempre, entre 

os seus principaes artigos, a fixação do prazo do privilegio : privile-
gio por 20 annos, privilegio por 30 •a;irnos; aqui, privilegio por n anuas, 
symbolo de generalização algebrica que póde ser tres anuas, 30 aunos, 
300 anuas. 

Começa por esse artigo e aCJ31ba em um artigo veneno, o ultimo, 
sem inquerito, sem debate, quasi sem exame, sem elementos sufficien-
t,es de informação, cancellando todas as nossas trad~ções de vita-
lidade politi0rn e resolvendo em um fim de estatutos, por occasião de 

se tomar conhecimento de urna situação epizootica, procurando re-
&olv~r a magna, a secular questão da unidade ou pluralidade b aUJ.caria, 
do rnonopoliü -0u da liberdade bancaria! 

Quando, um dia., fôr possível entre nós a circulação metallica, 
fica. desde já, concedida a esse banco tarado, concedid•a; a este es-
tabelecimento eivado, nas suas fontes ancestraes, de• todos estes ma1-

les, vejo que não ha um leitor no Brazil que não conheça a vida deste 
banco, que sahiu ela uchari•31 de D. João VI, filho do banco, do qual 
:? respeito nós temos o melhor de todos o·s pronunciamentos na hora 

presente, a recusa patriotica ele Theophilo Benedícto Ottoni, de não 
querer com elle soccorrei· as oa· as, entre as quaes culminava a do vis-
conde de Santos. ' 

Que adulto, que ' adulto estado daquelle banquinho com o qual nos 
andamos occupaudo aqui com uma lei de excepção ! 

Nós• &21bemos que em toda a parte do mundo, e notadame11tc en-
tre nós, a questão da upidade e pluraJi.dade ba11caria foi sempre mo-
tivo para um largo debate . 

Nunca foi rnsulta.clo de uma deliber·i:ção incidente, tornada em 
artigo a proposito dai lei tura dos estatutos, que ha de remodelar um 
banco, extraordinariamente favorecido pelo Thesouro, sem que um 
de nós tivesse tido o menor documento paira conhecer esta phase ela 
vida d-o Banco.· 

Sr. Presidente, eu disse implicitamente, ficou claro das minhas 
primeir.a;s palavras, que esta discussão comporta duas phases succes-
&ivas : •at primeira, a necessi<lade de saber o que é o Banco da Re-
publica. (Apoiados.) 
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O SR. BRICIO FILHO - Não podemos dar dinheiro sem saber para 
onde vae nem como vae ser applica·r\o. 

O SR. BARBOSA LIMA - Sóúnho, fo.lliu, ajudado pelo Governo 
falliu, em •qualquer doB casos, não cumpriu, não satisfez os seus com-
promissos. 

Que transfusão é esta? De que especie -é ella? Que vamos nós 
fazer para regenerar este organismo, que queremos seja por temp-o in-
definido a alma niater d.a. nossa circulação roonetaria, ao fim ele uma 
legislatura que volta ao eleitoraiclo para lhe pedir a renovação e dar 
contas ·do seu manda.to, mas, em qualquer caso, dar coutas que o 
banco não nos prestou; no fin;i. ele uma legislatura, neste fim ele sessão 
em prorogação, nós,1 fallanclo em nome de l1111'.a Constituição ele po-
deres enumerados, uma reforma eleüoral em que dissemos que ela fon-
te da<S urnas ia jorrar mais crystallina elo que até agora, nós de-

cretamos a proprfo mater, esta reforma, encadeando-a para o mono-
polio <la circulação hancaria elo Banco de Estado, encenado em um 
ultimo artigo de estatutos, sem a possibilidade cl~ fazer outra cousa, 
sinão arriscanélo-nos a reabrir •UI porta, essa po·rta elo inferno dan-
tesco ... 

A reabrir a porta elas indemnizações e convisinhas é a porta elos 
desfalques em uma quaclr0a1 em que desfalques e indemnizações vivem 
aqui constantemente a nos obrigar a legislar ad (/'em, a legislar ad 

hominem,, a proposito de cada cousa e de cada individuo, e, mais, nessai 
época, nesse momento, nesse instante em que encadeamos gerações e 
gerações sem prazo, cujos detalhes se mostram, se procura amparar 
esse esta:belecin;iento com as Cfi.Utelas que a pratica ensina. Ao menos 
isto, dado o monopolio, decretemos em um dos artigos desse estatuto, 
que para esse banco, que para essa casa hão ele continuar a ir os di-
nheiros do Thesouro; que o banco ha ele ser o regul0a:dor do cambio; 
havemos ele continuar a fazer a tavolagem, a fazer crer que o cam-
bio não é alguma cousai de incoercível e menos ·aJguma cousa aue se 
póde refrear, cav.algar, conduzir, levar ao choto, ao galope, fazer es-
tacar, quando sabemos que no rngimen de papel inconversível o cam-
bio é a mais clamninha especie de jogo, ao topo de cuja me&'.11 forrada 
ele tapete verde nós vemos sentar o preposto do Governo. 

Vimos ha pouco uma quadra ele horrores em materia de emnres-
timos externos, em que hypothecamos tudo, em que v•a::mos hypothecar 
ainda o mais longínquo futuro, em que' lancamos uma semente mal-
dita sobre toclas as gerações que h~0 Ut vi:r, n~5tà ;iu.aJ.1·a vemos este 
homem que pede meç.ais ao barão_.Luiz, a .T Hcques Laffit;:;, ~~se hullil!.lll 
cnja competencia é proclamada pelos Sb»~ p0p1'i:u3 1td·versaÍ'Íos, vemos 

&sse homem reduzir os prejuizos cada vez maiores, esse homem. tendo 
o cambio ·de 17 112 e amanhã 15 112, quasi 2$ de clifferença em Jibra 
esterlina, a estabilidade desapparecenclo no momento em que temos um 
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banco qu:e tem tudo quanto é auxilio do Estado e tudo aua01to nossa 
cobrir no estrangeiro. 

Sr. Presidente, não se dirá que aquelles que occlipam um posto 
semelhante ao de um promotor publico exerça uma tarefa de odios 
quando leva o esoailpello a uma chaga, quando aponta para o fla-
gello, quando denuncia um aborto, quando protesta contra praticas 
que deformam e envenenam o regimen republicano. 

Eu não estou exercendo unuai tarefa de odio; estou bem certo 
que me acho confluind:o com ipeus dignos amigos. O que eu discuto 
é a situação em que chegamos; não discuto, nem combato o indi-
viduo A ou B, o Governo A ou B; não estou fazendo uma tarefa 
de odio, mas não me posso absolutamente furtair á obrigacão de res-
tabelecer o requerimento que já uma vez a Oam:ara, na legislatura pas-

sada, fez seu, deante do qual o banco se fechou, acastellado no segredo 
mercantil, como que para offerecer um contraste á situação em que 
nos encontramos, nós outros, aqui na sessão atrazaida, em relação a. 

esse outro dogma, o do seg1·edo' clinico, esta questão de moral não im-
pediu que se fizesse a mais funda, a mais larga brécha, b dogma do 
segredo medico, não assim esse outro dogma d-0 segredo" mercantil. 

A Oamara, primeiro, votando seu requerimento, de alguma sorte 
deu parecer; mas, mais d'o• que isso, não se trata de ir estabelcer, 
de ir, segundo -as leis commm1s, -devastar -0s arcanos da sua rud-
ministração; trata-se de saber que fim levou; que descaminho tivemm 
os dinheiros, dos quaes· nós .somos os guardas, em um estabelecimen-

to que passou a ser administrado por emprega:dos do Ministerio da 
F.aizenda, nomeaveis e demissiveis pelo Ministrn ·da Fazenda. 

Cousa muito diver-sa do que seria o exame a ser feito em qualquer 
estabelecimento; cousa que se impõe, porque entã:o, si nem esta valvula 
nos r~sta, é licito concl~1ür que! nós systematicamente e opiniosamente 
requeremos, é o segredo impenetl,atvel, ma:is ab•soluto segredo, que 

cubra, como as trevas são propicias ao crime, tudo que se passa na-
quelle estabelecimento, porque nem liquidação força-da, nem exame 
pelos seus accionistas, nem exames pelos contribuintes, por aquelles que 
mandam o dinheiro do 'J'hesouro para lá nada é permittido. 

Eu não preciso recordar, qu,a:ndo se appella para outros paizes, 
apontando, o exemplo que lá occorre em relação á organização banca-
ria do typo a que não posso dar o meu assentimento, direi que nesses 
paizes os iuqueritos costvmam ser solicita-dos pela opinião publica, em 
om murmurio de esquin:ai, em um boato leve, que começa a correr aqui, 
alli e acolá, na insinua1~ão, na affirmação, que se avoluma nas exi-
gencias que penetl•a:m á porta do parlamento na palavra de N apo-
leão Oolaijane, que pe-diu o inquerito pai;a o Banco Romano, que viu 
a principio o seu requerimento rejeitado, mas que afin:a:l viu a victo-
ria da moralida-de, porqJe vá o inquerito feito, e todos os delinquentes 
êastigados, para bem <la propria Republica, ainda que es&a1 Republica 
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tenha no pinaculo da organização politica o chefe do Estado dy-
mnasllai. · 1 

Porque vê .. . aquella separação que os proprios canones do chris-
Lianismo, quer <lo reprobo e do honesto, entre o que se lQcupleta com 
os dinheiros publicas á sombra d:a protecção official e aquelle que exer-
cita apenas o officio mercantil ·dentro das leis communs, certos de que, 
si a fiallencia fôr aberta amanhã ou depois a liquidação forçada, elle 
póde comparecer de fronte erguida, livre e descançado, certo ·de que 
absolutamente não o poderão responsabilizar nem pelo dolo nem pela 
culpa. 

Senhores, este regímen bastardo nos deprime, difficulta, impos-
~ibilita talvez a solução dia:s nossas principaes questões : dinheiro do 
Thesouro para o banco - a crise augmenta, porque não basta ter 
mandado a somma t·al ao banco, 600 mil libras em Março de 1910; 
para o banco, 300 mil libras depois e isso não impediu que a 
crise se désse, o que se queria era P'a·pel-moe<la, o que se 
queria era o imperio da lei de 1875, renovada pla lei de 1895. Novos 
supplementos, desfiaJques no Thesouro, aggravação da receita, o suppri-
mento exigindo desfalque, fundo destinado ao resgate de papel-moeda, 
::. diminuição na velocidade com que se faz o resgate <lo papel-moeda, é 
o prejuízo, é a negação formal do principio victorioso da politi0ai <los 
quatriennios, da mesma política que teve os applausos da quasi tota-
lidade desta OamaDai . 

O SR. RonoLPHO P .A.IXÃO - Menos eu, .que sempre a contrariei. 
O SR. BARBOS.A. Ln.ü - Da quasi totalidade, disse eu. E' conhe-

cida a divergencia de V . Ex. O fundo de resgate que arrecadou 
15. 000 :000$ dá par.ai soccorrer este banco 10. 000 :000$, portanto dous 
terços ·desta verba que poderia fazer apressar o resgate; mas pede-se 
nma certa somma de papel-moeda 35. 000 :000$, empregados em 
aggDa;var a responsabilidade do Thesouro ~em inscripções de 3 % em-
pregado no resgate do papel-moeda, tenderia segundo esta corrente, 
tão acceita por nós outros que mantemos este mecanismo ·de fundo de 
resgate, tenderia para nos approximar deste ideal' <la cfrculação metal-
lica para dar mais estabilidade á cotação cambial 1a:ctual e elevar a 
taxa mais alta, por outro lado, a conserv,a:ção do fundo de garantias 
sem os desfalques constantes, oriundos dessa má política, tend'eria 
além dos juros que estas quantias deveriam esta:r rendendo, avolumar a 
cifra com que, nós, senhores, nos approximamos da época em que con-
verteremos a nossa divida externa a um juro inferior o que é uma 
operação V1arntajosa para a fortuna publica e para no.ssa divida ex-
terna, e por que não ? 

Converteremos para que as gerações futuras não se encontrem ao 
nascer obrigadas a uma divida total da Nação inteii1a:, pouco impor-
tando si ella é da União, dios Estados ou dos municipios, computada 
em 96 milhões esterlinos. Para umai situação que começou, ha bem 
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pouco tempo com cerca de 42 milhões esterlinos; 0lhemos para a nossa 
legislação, façamos leis que não se devam suspender a todo momento, 
leis que não dev.am ser po.stas em pratica, leis que evitem as vergo-
nheiras da Sorocabana, as vergonheiras ·da liquidação do Banco de 
Credito Real, esta industria de syndicos que se fazem credores depois 
de decretada a liquidação forçada, que arranj am titulos e acções ao 
portador , que apresentam ao Ministro, para na liquidação das socie-
dades de credito rtial, ser nomeado syndico que vê os seus serviços ele 
$yndico provisorio gratificados pelo juiz cLa: primeira instancia com 
400$, que reclama, e que obtem depois a, gorda porcentagem de 
J 2 :000$000 ! 

E isso é tanto mais deploravel quanto nessa industria floresceu, 
inclusive, pessoas proximas elo chefe do Estado. 

Os jornaes notici•a:ram que o Dr. Oesario Pereira, genro do Pre-
ódente da Republica e Procurador da Republica - é um caso . .. 

U 111 SR. DEPUTADO - O Sr . Presidente da Republica n ada tem 
com isto . 

O SR. BRicIO FILHO - E' : o Presidente da Republica nunca tem 
11 ada com isso . . . 

O SR. BARBOSA LIMA - Grévy nadia: tinha com Wilson; mas os 
melindres da moralidade administrativa são _de ta l ordem naquella re-
publica de ultra-mar que nós sabemos o que succedeu: o integro, o ve-
lho coberto de serviços na mel~or quadra de propagan·da das ideias de-
mocraticas (apoiados), não hesitou em descer as escadas do E lyseu, 
em se recolher, amargurado, á yida privada, cont ribuindo, tanto qu1arrito 
E.ra possivel <JJ.a sua cleploravel condição, para profligar, para stigma-
ti~a:r o acto em bôa hora conclemnado pelo opinião publica. 

O Dr. Oesario Pereira - eu i a contar: é um episodio, e ad exem-
plar regis tatus conformit'iw O·l'b'S - n a liquidação elo Banco elo Cre-
dito Real do Brazil - figurou. como synclico provisorio, daquelles que 
o Ministro nomeia, na fór ma do decreto que reformou a legislação 
hypothecia:ria em 1890, e na secção correspondente á liquidação for-
çada das sociedades .de credito real, o Dr. Oesario P ereira obteve esta 
cautela (mostrando) de 38 acções ao portador , cautela n. 121; e, com 
ella o Dr. OesR1rio Pereira foi nomeado syndico da liquidação. 

Na occasião de se estiputar a commissão, o juiz mandou que a 
este syndico, como a cada Ulfla dos demais, se arbitrasse uma gra-
tificação de 400$000. 

Qwaes eram os outros syndicos? Eram os Srs. Drs. Raul de Al-
meida Rego, Lincoln de Moura Santos, procuntdor da Saude . na dis-
t ricto federal e Gustavo Galvão . 

Aggravaram os syndicos çlesse despacho e, reformada a sentença 
que lhes estipulou eRsa1 quantia, foi-lhes mandado pagar pela Oôrte 
de Appellação, não sem dous j.uminosos votos em separado, a quantia 
de 12 :000$000. 
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Terminado isto, o Dr. Cesario Pereira restituiu o titulo. 
Aqui está a genesis da questão : 

"Illm. Sr. Dr. Secretario da Côrte de .A.ppellação - Antonio José 
de Souza Brandão precisa que V. S. certifique em re1artotio iunto 
a este dos autos de liquidação forçada do Banco de Credito Real do 
Brazil' actuahnente existentes nesse egregio tribunal, primeira camara, 
si 0 titulo representando 38 acções integr'alizadas, do referido banco, 
serviu para o Sr. Dr. Cesario da Silva Pereira se habilit!arr como syn-
dico provisorio, constante a fls. 282 dos outos, o teor do requerimento 
para a annexação e a data em que .o mesmo titulo de 38 acções foi 
desentranhado. Nestes termos, pede haja por bem certificar. Rio de 
Janeiro, 16 de agosto de 1905. - Antonio José Souza Bmndão. 

Certifico que revendo os autos de liquidação forçada do Banco 
de Credito Real do Brazil neste tribunal, em recurso de aggravo de 
petição sob n. 161, delle consta a fl:s. 281 que o 8'r . Dr . Cesario da 
Silva Pereira, syndico provisorio da dita liquidação requereu que se 
juntasse um titulo, ao po·rtador, da carteira hypothecaria do Banco 
de Credito Real do B11a:zil n. 121, representando 38 acções integrali-
zadas de valor nominal ·de 200$_yada uma. Esse titulo se acha tras-
lado nos autos a Hs. 282 e o original foi desentranha.ido em 4 de fe-
vereiro de 1905 . Conferido, •é verdade e dou fé . Rio, 16 de outubro: d!> 
1905. - O secretario, Evaristo da V eig.a Gonzaga. 

Esta questão de liquidação forçada, essa questão de funcciona-
mento da nnssia lei de socieda~es anonymas, essa questão. de funccio-
namento de nossas leis commerciaes, essa questão do modo como func-
ciona a Republica em sua vida juridica, do modo como funcciona a 
justiça entre nós, nos lev•a1 a recordar, ainda que p-err sum1na o,apita., o 
que é essa. monstruosa liuidação da Sorocabana, desde a época em 
que o Governo manda comprar debentures para satisfazer, sob 1ai pres·-
são das respectivas chancellarias, a credores estrangeiros, que s•ó de-
viam ser pagos quando fossem s·artisfeitos os demais credores, até o 
momento em que paga pelo banco, ao· credor por fornecimentos feitos 
á mesma, e, mais que isto, até o momento em que sabe que o banco ad-
quiriu cautellas de dJebentures clandestinamente, p<:Jr intermedio de um 
do·s di.rectores <la Sorocabana, que nunca foi responsabilizado, e que 
o banco sabia que não eram legaes, porque não tinham numero de série, 
nem de ordem, nem estavam de accôrdo com a lei c1as sociedades ano-
nyrp.as, cautelas que estão no Banco dia. Republica e que houve quem 
as adquirisse sem o necessario cuidado. 

Senhores, estamos em uma quadra em que o mais antigo dos or-
gãos da imprensa desta Oarpital accusa o administrador do Districto 
Federal de ser negociante de madeiras, de negociar effectivamente, e 
os jornaes trazem artigos assignados por quem devia ter sido chama-
do á res<ponsrubilidade por crime de calumnia, sendo-lhe permittida a 
prova, pois que se trata de funccionario publico. 
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Os jornaea publicam artigo subscripto _pelo visconde de Proenca, 
que diz ter sido convidado para fazer um ernprestimo de quatro mi-
lhões ao Districto :Federal e tel' visto mallograr essa operação, com 
carta que possue e que exhibirá , por não ter queri do dividir ou ceder 
r. gratificação ou commissão de 1 14 % á urna senhor a Madarne Labat ! 
(Sensação.) 

E' um artigo 1a.ssignado. 
O SR. ELisEu GUILHERME - E' sabido que os emprestirnos oonsti-

tuem. urna industria . 
O SR. BARBOSA LIMA - Esse homem devia ser chamado á re-

sponsa biliclade por crime de calurnnia, pois que, tratando-se do func-
cionario publico, a }H'OYa é permittida. 

ü artigo foi publiciad10 em 29 de agosto de 1905 . 
"E' por isso, Sr. Presidente, que e'U; qu.e:i:endo >Saber que fim 

levamrn os dinheiros do oontribuinte, que foram par a o Banco da 
Republica, não querendo rnandal' mais p-ara 1aquella casa nem mais 
nm. vin tern do dinheiro dos outros, que eu fui manc1ado aqui para 
def nder, requeÍTo a nomeação de uma Oom.milisão nos seguintes 
termos, e vou terminar, mandando á Mesa o meu requerimento·. 

O SR . BRicrn FILHO - Felizmente, V . Ex. não está só. 
O SR. BARBOSA LIMA - Mando á J.\lesa o meu requerimento. 
Tenho concluiclo. (M'li(i<to bem; rn.iiito /J.eni. O orador é viva-

mente cump1·imentado por se.its collegas.) -

Vem á Mesa, é lido, apoiac1o e posto conjunctameute em discuS-
síio, o seguinte requer~mento : 

Considerando que os sacrifícios feit s pelo Thesouro N•acional 
para ampa1~r a ociedade anonyma B anco ·da Republica, julgada 

Riequerimieni.o 
B . Li1ma 

insolvpel em setembro ele 1900, subiam já então 
á sornma de 307. 000 :000$ ( relatorio do Banco 
da Republica, ultimo apresentad10 a-O•S seus accio-
n:iJSt•as em 31 de julho ele 1902 e só publicado em 

julho de 1905, pag . 68) ; 
Considerando que, suspen&a a lei das sociedad'es anonymas (de-

creto n . 164, ·ele l'i de janeiro de 1890), pela lei n. 703, de 10 de 
outubro de 1900, para -0 fim de evitar a liqui,dlação forç>ada c1o Banco 
da Republic;a, - situação privilegiada. que não lo§r·ar am respeita-
veis firmas commerc~aes fulminadas pela fallencia oriunda da mesma 
crise excepcional e, todavia, não beneficiadas por analogos favores do 
poder publ:úoo - foi ainda mais, e.scora<lio o me1&m.o Banco com os 
esteios de .f'. 1.000.000 e 25.000 :000$ fornecidos pelo Thcsouro N·a.-
ciona l, mais 121. 845 :OOO:S de apo[ices de 3 %, de responsabilidade 
final do w.esmo Th souro ( lei n. 689, de 20 de setembro de 1900) ; 

Oorusri.del'an<l.o que, termina.dos em. 15 do corrente mez os cinco 
annos ma.r c&dos nessa lei ( art . 2°) para resgate dlaquellaJS apolices-
inscripções 'pelo activ-o do banco ( art. 3°), aiiáJ.s emittid!a.s exclusiva. 
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mente paria pagament'O d oo c11ed·ores do mesmo Banco - não só ~ei:x:ou 
esse estabelecimento de resgatar cerca de 35 . 000 :000$ desses t1tulos, 
mws aindta continúa a dever 'ªº Thesiouno N acti.üna!I. .E 1. 000. 000 e 
cerca de 10. 000 :000$ papel, 1ao que se 1sabe; 

E, lUSSÍ.m, verifi0ado qll.l'e, máo gmdo tod·ais as 0ontrihaições u-
pramencionadas, nã~ 0onseguiu a ·adm:~nii~t~· a.ção do HaMo po·~· pr~
po1sto1s do Güver110 .smão agg:riavar os sacrificms d<o Thesouro, isto. e, 
da univensalidade ·d:o:s conti'Íbuintes em mais .E 1. 000. 000, 35.000 :000$ 
de apolice.s e 10. 000 :000$ - tiradhs ·dio fundo de resgate dlO p1a,pel-
aroeda - elevando 'ª 3 52. 000 :000$, ou sejam 0om .E 1. 000 . 000 ao 
cambi~ de 16 a 867 . 000 :000$ o total dos sacrificados impo1silos á 0om-
munhão em bem desse institu t·o de credito; 

Considerando que ape•zJal' dio di·spo1st·o no art. 5°, 1§ 5°, do decreto 
n . 3. 810,. de 16 de outubro de 1900, e art. 12 dos estatutos approva-
dos pelo decreto n. 3.797, de 11 de outubro de 19 00, com exce•pçã-0 
do citado relato rio dos directores Dr.s . Custodio Magalhães e B . 
Castro Mai1a aliás publ~ca:do ISÓ em 1905, não fo'i pelia, directo.ria, 
convocada n~m 'se renniu nenhiU'ma Yez, nesse·s cinco anno·s de a dmi-
n]gt;ração oiffici'a~, a .:;vssembléa dos iaccioni.sta:s, nenhum relatori10 dia 
melsma directoria 1se publicou e que assim ficaram ·os mesmos aiccio-
nistla;s bem 0omo o Oongmsso Ni:vcional na iignoriancia de qu.a.nto se 
paS1Sava naquella dependencia d-0 Mintsterio das Finanças ·e do modio 
como em.m aidmin1si!'la:dos pel01s prepoisto·s do Governo os negoc:Í!os 
d-0 Banco e gerid.01s o·s ·capita0s auri.d1os no Thesom'o ;Nlaci'onal e para 
alli canaliza·do.s por deliberaÇões (cit . lei de favores, de 20 de setem-
bro de 1900) pelo mesmo Congre813o ; 

Oonsi•cfüran.cJ..o que Tua ·au.sencia ·de taes ellement·os de informação, 
amplos e leaes como é de mi•ster que sejam, está o Congresso Nado· 
rual na ignor:ancia completa da real ·appli:cação ·que tiver am .os di-
nheiros do Thesouro para alli mandados, bem como das razões por-
que não cumpriu o B anco a obrigação de resgatar antes de expirar o 
quinquennio da lei cita·d:a,, 35 . 000 :000$ de apol:iioos e de .saldar suas 
divida~ para com o erario nacional ; 

Considerando qu:e em uma dlais uhimas 1assembléas de accioni'sr-
ta.:s, congregad·a em fins de julho, foi_ por um antigo· d~rector do 
Banco affirma:do, depoi'S de ,seve11a 1analyse dla.s tram:;aicçõe1s desse es-
tabeil.ecimento e com applausos da mesma assembléa : a) que o Go-
verno não cu1r1;1~1'iu com a 'bei riJem os estatutos; b) qi/Je o Governo con-
sentiu qite os seu.<; rep1·eservhante;s diesbM'cdassem o valioso activo a:o 
Banco; c) que o Governo deve uma r'Jeparação aos accfonistaJ3, (Jor· 
nal do Oomrrver<Yio, 30 -,- 7); 

Oonsiidemndo que, não contenteis os 3JCcio·ni·süus com .o resultadlo 
alcançado. do Governo pela commissão que elegeram naquella reunião, 
nomearam em 28 de ·agosto uma segunda ·Commissão resultan,d:o dws 
conferenclÍl~s de 111ma e• outra com o mesmo Govern~ a confi rmação 
daquellas mcrepações, porqua.nto oorroborando, diz a primeira. com-
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Jni,ssão, as reclamaçôes produzidas 111a asisembléa é/;e 27 de julho ac~rca 
DOS PREJUIZOS SUPORTADOS PELOS ACCIONISTAS SOB A ADMINISTRAÇÃO DE 
PREPOSTOS OFFIOIAES, não se de·scuiclou a comm1ssao, fazendo ao 
moomo tempo v,aJer os imJ?Ortante·s serviços presta,clo,s pelo Bianco ao 
publico. em geml e á propria a.clministração do E·st'a<lo, já reconhe-
cidos em Mell'sagem Presidencial - DE INSISTENTEMENTE PEDIR UMA 
COMPENSAÇÃO QUE, ATTENUANDO .AQUELLES SACRIFICIOS, simu'ltanea. 
mente augmentari.ia OSI rec1rnsos üOm que conta o Ba.nco reooustituid-0 
(Jornal do Com1nMcio, 29 <le agosto.) ; 

O.on•siderand:o que é 'º propr'io Minlistro da Fazenda quem, em 
resposta ás insistentes reclamações da segunda commissão, tudo isso 
reconhece, notandio-se que o relatoT <le'ssa ·Commistsão foi o mesmo 
accionista Sihr,a Po·rto, que tão gmve.s accusaçõe·S1 havia feito á ad-
ministração .offiP'ial do Banco por prepostos do Governo, e miais que 
o mesmo ministro invertendo o prejuizo do banco em prejuizo do The-
souro "concede !aos actitaes accionisrta'S como eqn1:tativa comp·ernsf:t,ção 
dos prejiiizos na tiqwidcição da conte. anl•iga mna parte nos lu',cros ela 
co111ta nova ENTRANDO O GOVERNO COM 2 . 500 :000$ El\'[ DINHEIRO PARA 
VALORISAR ( sic ! ) AS ACÇÕES DO MES.MO BANCO, fechando os olhos sobre 
a responsabilidade dos gestores, que, entre outros prejuizos ora trans-
feridos nos seus effeitos actuaes para o Thesouro, ·deram ao Banco · o 
de 5. 000 :000$, - dobro qaquella dadiva, governamental - por terem 
dolosamente deixado de protestar uma leira claquella importancia 
endossacla por opulento ·Ca,pitahsta (Jornal do Commercfo de 10 ele 
setembro - Relato1<io cfo Miniistro ela Ji'.azend·a, pug1. J 19); 

CoITsideranclo que ao i)a ~.so que ao menos em relação a conta 
anti§n. conseguiram informaçõe:s os de~egados elos accionista:s "desejo-
sos de conhecer a FUNDO p cicervo da 1nesmia cartB,im, ap1•e;sentando-
lh.es logo o d~reCllM go:V·e1·111.amental D1'. B"!ilhões Carvcilho a LISTA 
COMPLETA DE TUDO QUE HA NESSE PARTICULAR" (Jornal do Comme1·c-io 
de 5 de agosto) ao Oongrnsso Nacional, j á,em pen ultima prorogação 
e em fim de legislatura vem o Governo, sem lhe prestar contas da 
sua ruinosa gestão bancar<i.a, nem as necessarias informações, solicitar 
novo·s e incommcnsuraYeis sacrificios pecuniarios do Thesouro, pri-
vilegio,s e favMes ·que valorizem ·a fortuna c11os particulares empe-
nhada em tran~acções mercantiis caracteristicms daquelle instituto; 

Consi·clerando que, si pela lei das sociedades anonymas e, mais 
ainda, pelos proprios estatutos do Banco, Ol"a submettidos á appro-
vação da Oamarn (art. 32, paragrapho unieo, 35 e 36) teem os accio-
nistas, empenhados na legitima defesa elos .seu s interesses - o di-
reito de inquÜ'Í.r e exam:tnar, ·dieterminando as investiigações que jul-
garem necess·arias para conhecimento d.a verdade - licit·o não seria 
recusar ao Congresso Nacional igiuaes dfreito.s toda vez que do seu 
voto esclarecid.o e devidfünente informado é que depende a maior -ou 
menor somma de dinheiros publico·s empenhados e por empenhar em 
um banco governado por directores de nomeação do Poder Executivo, 
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e que, nãOI 'aos .accion:i'stas, mas 'aos fiscaes, delegados dos contril-
buintes onei,ados por taes favores, - ·a Deputados e Senadores -
cabe tomar contas ao Governo do emprego dessa parte da fortuna 
publica (lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892, capi'tulos VI e VII, 
Constituição da Repub1ica, a1•t. 34, 1§:§ 1 º, 4°, 8° e 28, mts. 35 e 54, 
~§ 6° e 7°, ·art. 78); 

Oon's.iderando que assim cte·sviando-se frequentemente do The-
sou•ro avultadas quantia:s para taes fins, muito se aggrava a siitua-
çfo financeira do Brazil com se ir indefinidamente procl'astinando ·a 
solução do problema vital, a abolição do curso forçado pelo gra,dual 
resgate <lo papel-moeda e honeSlto equilibúo do'SI orçamentos, o que 
bem se caracteriza pelo emprego de dous tarços elo Íl.mdo de rnsgate 
em so0correr o Banco, a1ém de ;E 1. 000. 000, tirado ao fundo de ga-
rant':iJa para o mesmo fim, preterindo· o s1alutar mandamento da lei 
n. 581, de 20 de julho de 1899, aTt. 3°; 

Oonsidemndo que, além das graves accusações supra menciona-
das feitas á gestão offi1c~al dlo Banco em assembléia .(iios seus accio-
nr~as, é !Sabido que não havendo dinheiro para resgatar 35. 000 :000$ 
de ill'scTipções.; não fali-aram, tod1avia,1, [i'bemlidia.<lB.s p;a11a custe>ai· 
certa parte d'o jornalismo offi.cioiso e outras de51pe2.1as que o Trib11rrra1 
de Contas não registmria; 

Corrsi.derando, finalmente, que entre os clientes de·sse institut."' 
de 0redito offircial é publico e notorioi que se contam representantes 
do poder publico e poli'ticos de cujo voto e de cuja acção póde depen-
der a concessão de novos sacrificios da Nação em prol do Banco dia 
Republioa : 

Requeremos que para verificar as condições da gestão offici,al do 
Banco da Republieia por funcci'onarios nomeados pe~o Poder Ex-
ecutivo no qui'nquennio 1900-1905 e in<lag,ar das condições de segu-
ran~a e idoneidade moral da, 0asa para onde .se quer mandar, além 
de novos SU'Pp1-imentos avultados do Thesouro, os .saldos dlo mesmo 
Thesouro, se eleja uma commissão de nove Deputados, a qual se 
ilncumbirá de instituir ·sobre a administração official daquelle esta-
he1eci,mento banc~J.-i.o rigoroso inqueTito, que terminará por circum-
stancliado relatono a ser presente opportunamente á Camara dos 
Deputados. 

Sa1a das sessões, 26 de outubro de 1905. - Barbosa Lima. 
B,,;icio F'ilho.-111. de Escobar . 

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO 

O Sr. Davi-d Caim pista - Occupa a tribuna para dizer que, de-
pois do discurso pronunciado hontem pelo illustre representante do R.io 
Grarude do Sul, Sr. Barbosa Lima, a cujo talento e competencia nã.o 
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cessa de re.nder as melhores homenagens (muito bem), o 8r. Presi-
dente declaTava repetidamente que ia encerrar a discussão sobre o ar-
tigo 1° do projecto, porque não haria oradore in criptos. 

Ora preci amente o art . 1° do projecto é o que contém os esta-
tutos do novo Banco do Brazil e todo o mecanismo financeiro da com-
binação projectada. Comprehende- e pois · ·que é este :a.rtigo que en-
vol-rn os mais eleYado interesse~, as quaestões mais delicadas, que af-
fectam mais de perto a circulação monetaria, o credito, a no a fo1·-
tuna publica . 

Quer parecer ao ora<lor que interesses de tão alta monta haveriam 
de prorncar nesta Casa, como teem provocado em toda a parte do 
mundo, o mais luminoso dos debates; e, pedindo a pala-vra na occasião, 
não teve outro intuito senão o de conservar abeTta a discussão e per-
mittir-se a -vantagem, que para S. Ex. erá mó to pro-veitosa, pelo 
ensinamentos que ha de tirar, de ouvir os distincto collegas que por 
rentura se queiram occupar do assumpto, que é inteiramente digno de 
attenção . 

O seu illustrado collega Barbosa Lima limitou-se apenas a levan-
tar uma questão preliminar, não considerando, porém, o merecimento 
do projecto em si. 

A funcção do orador quasi regimental, de relator, que é deste pro-
jecto, mais pelo concurso de circurnstaucia·s occa ionacs do que por al-
gum merecimento pessoal ( níio apoiados geraes), obrigal-o-ia a defen-
der o projecto que apadrinhou com seu parecer; mas, si ninguem o 
discute : tambem não o discutirá ... 

Vê-Ee bem que não te:m, conc:ervando-se na tribuna estes poncos 
momentos, o intuito de discutir o projecto, por agora, ma;; simples-
mPnte o de permiti ir que ~eus collegas o discutam. 

Agnarda. pois, a opportunidade em q11e ca•da um trará a medicina 
QUP julg·ir mai ronveniente para endireitarmos a fi tula UI1cional! 
(Riso, m~wito bem, muito bem.) 

O Sr . PresMente - Cop.tinúa a 2ª discussão do art . 1° do pro-
jecto n . 2, de 1905, approvan.do os estatutos do Banco do Bnzil ela-
borados pela assembléa ge1·al dos accioni·tas do Banco da Thlpublica 
do Brazil nasJ~ssões de 29 de julho a 9 de agosto do corrente anno, 
com emendas do Sr. Erico Coelho e voto em separado e emendas do 
Sr. Galeão Carvalhal. (PGJUSa.) 

Não ha oradores inscriptps ; si nenhum Sr . Deputado quer usar 
da palavra, declaro encerrada a .discussão do art. 1°. (Pausa . ) 

Está encerrada . 
Entra em discussão o art. 2.0 

O Sr. Barbosa Lima pede a palavra sómente para accentuar 
q;ie ha na questão em debate um voto em separado, aliás luminmris-
BlmO. 

Esperou que o digno autor desse voto1 de accôrdo com os estylos 

1.. 
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desta Cà a e as t radições ·parlamentares, viesse abrir o debate, para 
o qual com tanta razão se reservava ·o eminente relator . 

Não pede a palavra para impedir que se encerre a discussão do 
pTojecto pela fórma por que se vae fazer, inão porque o fez unica-
mente para accentuaT que, havendo a preliminar absorvido todo o 
tempo ·d~ que po.dia dispôr para a discussão que se lhe impunha .sob 
esse aspecto, o debate, ·sobre cuja importanci.a discretou com tanta 
JH'Oficienoiia o digno relR.tor o debate que se devia accender nest·a 
Ca a t razen<lo á arena os mais competentes, e seguramente são 
muit~s, dentre os seus collegas, vae tSe encerrm· sem que sobre a preli-
minar que provocou tivesse ·a felicidade de ouvir a opinião dos seus 
dignos collegas e notadamente doo qu~ con8tituem a Commissão, á 
med:ilt.a.ção d·a qual, ao parecel' de cujos membros foi suhmetti(fo o ' 
conhecimento do melindroso assumpto, não só o que diz Tespeito ao · 
projecto tal qual está consubstanciado no parecer em .discussão·, ma'S i; 
ainda em relação ao requerimento de que é obscuro autor e que é ' 
conjunctamente discutido com o projecto . 

Não tem mais n ada a dizer e declara sentar~se edificado. 

O Sr_ úaleão Ca.rvalhal começa dizendlo ter a·cred:iJtado que, , 
quando o seu coHega 8T. David Campista tomou a palavrn ·para 
tratar do importante projecto pendente de a;pprovação, S. Ex. ia 
fazer os neces<earios reparos sobre ·a preliminar estabelecida pelo 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, afim de qu~ pudessem en-
trar no laJ.·go debate que o projecto exige. 

Uma vez que isto não ~ deu, vem, <mmpl'ind:o o seu dever de 
relator, renovar a serie de emendlas que suggeriu á Commissão e 
apresentat mais uma, que dá ao G-0verno attribuição de ·applicar o 
dividendo de suas acções ao resgate do papel-moeda . 

Declara que no seu parecer tratou das co:nsidernções mais im-
portantes do russumpto, discriminando-as nos principaes pontos, e 
dilz que, deante da. oorrente de opiniões, foi d'e parecer que a:s .esta-
tutos do Banco da Republica deviam ·ser emendados, .afim de ter 
esse estabelecimento um funccionamento regular que merecesse a con-
fianç.a dos depositantes. 

Refere-:se ao seu parecer e ás pe'ssimas condições desse estabele·-
cimento_ que analysa com severidade, dizendo que devia ser apurada 
criminalmente a responsabilidade a. todas as irregularidad'es alli pra-
ticadlas . 

Oiita o relatorio ultimamente pub1icadio e diz que se realizaram as 
suas r>revisões em refação ao Banco da Republica. 

Refere-se ·a cifras, do activo do Banco do Brnzil, e do Banco da 
Republica dos E stados Unidos do Bl·azil, e diz que os Drs . Custodio 
Magalhães e Castro Ma:va agiram com a maior energia e patriotismo 
na confecção do seu re1'atorio e merecem elogios pelo modo por qll'e 
adlmiuistraram aquelle instituto de credito. 
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Lê trechos desse rnlatorio, que dão idéa da situação do estabele-
cianen to . 

Refore-se aos seus varios a·dministradores, até o seu ajuste de 
contas com o Thesouro no Governo do Dr . Campos Sa:lles, de quando 
dat·am as suas maiores difficuldades. 

Mostra o que foi a crise do banco nesta Capital, e o reflexo e in-
fluencia que exerceu sobre todo o paiz. 

O Sr. Dr. J -0aquim Murtinho, autorizado pela lei de 20 de 
julho de 1899, que restabelecera o fundo de resgate, a lançar mãn 
da quantia de 20. 000 :000$, para auxiliar. a praça, teve, por vezes, 
de auxiliar o banco, n·a importancia corr'0spondente aos . . . . . . ... . 
20.000:000$000. 

Quem, porém, ·de animo desprevenido, ler o ·art . 6° da citada lei, 
verá que -0 intuito do legiislador era acudir ás necessidades dia praça, 
por intermedio do banco, que se julgav-a uma instituição viavel e 
garantidora das transacções commerciaes, sem jámais 'cogitar que o 
primeiro a merecer auxílios seria o proprio banco. 

A lei, na -0pinião do orado1" foi, portanto, violada. 
A directoria recusara o ultimo auxilio na importancia ele 300. 000 

hbras, aHeganclo precisar o banco ·de 60. 000 :000$, para acudir ás 
exigenáas de seus depositantes. 

O Dr. Joaquim Murti:q.ho, impossii.bilitaclo de emittir papel-
moeda, não assentiu a este alvitre, e a oonsequencia fo:ü a suspensão 
de pagamentos do Banco da Republi0a, acarretando este acto enormes 
prejuízos ao Governo . 

Si o Ministro da Fazenda houvesse negaido os primeiros auxílios, 
certificando-:se da situação em que se encontrava o banco, o Thesouro 
não .soffreria os desfalques dq fundo de garantia Il'a importancia de 
400 mil ·libras . 

Honrado pelo illustre presidente da Commiss·ã-o de Orçamento 
para relatar este projecto, o orador declarou a S. Ex. que lhe falta-
vam forças para tant9, porque achava que era um projecto de natureza 
governamental e as suas ·divergencias· eram profundas nesse assumpto. 

O seu parecer conteria emendas radicaes ·ao projecto . 
Animado por S. Ex. paFa que procedesse ·de accôrdo com a sua 

consciencia. o orador elab-orou o paTecer, e como não pôde se·r ap-
provado pe.la maioria da Commissão, o Sr. David Campista apre-
sentou outro . 

A conc'lu·são do oradm· .seria logica e terminantemente pelo re-
pudio formal do pro,iecto do Governo . Mas, como devemos sempre 
pensar que o Governo só pócle e deve querer o bem publico, entendeu 
o orndor que era preferível abordar o projecto em bloco, estudal-o em 
seus detalhes e apresentar as emendas que julgasse neces:sari-as, as 
quae.s passa a fundlamentar. 

Entendeu logo que se deviam reduzir os prazos de suas opera-
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ções a quatro mezes, mesmo as que fossem garantidas por caução ou 
penhor . 

Em relação aos metaes preciosos, estabeleceu a distincção entre 
a prata em barra e amoedada e o ouro. 

Ainda pediu em suas emendas a ·alteração da porcentagem, de-
vendo o abatimento ser de 30 %, 'Porque considera o agio em ouro 
aquelle que mais violenta osc:iillação soffre. 

Oondemnou a autorização ·dadla ·ao banco, nestes estatutos, para, 
sobre um fundo de. liquidação da conta velha, emittir vales com o 
pagamento de juros, por considerar este enxerto como ·.U'ma nova 
moeda fiduciaria inconvertível, que viria anarchizar a circulação, 
como tambem apresentou emendas prohibindo e.mprestimos hypothe-
carios. Neste ponto, o ora·dor está em manifesta divergencia com o 
nobre relator, que ootende que os estatutos autorizam esses empres-
timos. 

Por isso quiz que ficasse determinado ·cfe modo claríssimo, por 
disposição expressa . 

O ora.doT trata ainda da carteira hypo·thecaria e mostra os pre· 
juízos avultadissimos que decorrernm da liquidação de emprestimoi! 
hypothecarios. Esrtucla em seguida a questão sob o seu aspecto con-
stitucional e conclue chamando a attenção da Oamara para as su·as 
emendas . 

Uma vez que não podemos chegar a consequencias ultimas, que 
são a separação completa .cJ.io Thesouro do banco novo que se vae 
organizaJ·, façamos o possível para cercar esse banco de outras ga· 
rantias, para que. não seja no nosso organismo financeiiro um virtt8 
que vá novamente infeccionar o ambiente economico. (Muito bem; 
muito bem.) 

V em á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, 
't seguinte emenda: 

Ao art. 1° accrescente-se : 
Paragrapho unico. - O Governo applicará os dividendos das suas 

acções ao resgate elo papel-moeda. 

Bmenida (]. Cair= Sala das sessões, 27 de setembro de 1905. 
va·lhal G1aleão Carvalhal. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do ar-
tigo 2°. 

Entra em discussão o art. 3°. 

O Sr. Brkio Filho (pela 01·dem) - Sr. Presidente. não venho 
discutir o projecto: quero apenas ai;signalar o que se está passando 
para que a Nação fique suffici.entemente informada. 

Dous importantes discursos foram neste recinto pronunciados 
contra D projecto e contra o respectivo parecer. Foi fortemente com-
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batida a medida que autoriza a passagem de grandes ·somu..as do The-
souro Nacional par1ru um estabelecimento bancario cujas condiç:.ões pre-
ca rias teem sido apontadas ao paiz. 

Ainda mais: o primeiro dos oradqres estabeleceu uma preliminar, 
"equerenc1o a eleição de uma commissão de nove membros, pertencen-
tes a este. ramo do Poder Legislativo, para proceder a um inquerito no 
Banco da &publica, que de mãos estendidas está a pedir recursos e 
mais recursos a.o Congresso Nacional, o que constantemente tem feito, 
em uma ·sêde insaciavel de absorver o producto dos impostos pagos pelo 
povo tão onerado. . · 

No meio de tudo isto assistimos a uma triste situação, verifican· 
do que em uma Camara de compete:ntes, de espíritos esclarecid,os no -a.s-
sumpto, vae encerrar-se o debate de um projecto tão transcendente, que 
joga com tão altos interesses, sepl que a tribuna seja occupada por quem 
tem o deve.r de o fazer . 

Está annunciada a dis·cussão do ultimo artigo·, aquelle que manda 
revogar as disposições em contrario, e o debate vae ser encerrado sem 
que o relator, ·de cuja competencia não se duvida, veRha defende< o "<-'ll 

parecer tão atacado . .. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Não apoiad·o. 
O SR. BRICIO FILHO - . . . sem que se tome a responsabilidade de 

dizer alguma cousa sobre a pr~Iiminar levantada pelo honrado repre-
sentante do Rio Grande do Sul, o Sr. Ba1·bosa Lima. 

E staibelece-se, Sr. Presidente, o silencio em torno do assumpto; 
mas fique o facto significativ~lmente registrado pela minha humilde 
palavra. ( M wto bem.) 

O Sr. David Campista - Sr. Presi_dente, apresso-me em at-
tender ao pedido feito com ump. certa vehemencia pelo honrado Depu-
tado por Pernambuco, o Sr. Brtci-o Filho . . . 

O SR. BRicro FILHO dá u:qi a.parte. 
O SR. DAVID CAMPISTA - S. Ex. declarou que havia um pàrecer 

atacado e não apparecia quem o defendesse . 
As minhas tradições, nest11 Casa, são muito modesta·s, mas ·a.té 

hoje não deixei de defender PiHeceres .meus que, porventura, tenham 
mereci.do impugnação por part,e dos meus collegas. 

O SR. BRICIO FILHO - E ' justamente por V. Ex. ter competencia 
para fazel-o que extranhei. . 

O SR. DAVID CAMPISTA.. - , Seria, Sr. Presid.ente. a primeira. v:ez 
que tal facto se daria; entretanto, maior prova de lealdade não podia 
eu dar do que a que dei hontem, pedindo a. palav:ra, quando podia per-
feitamente deixar encerrar-se p. di·scussão, sem que se houvesse feito 
a menor reforencia ao merecim13nto do projecto. 

P edi a palavra justamente para proporcionar a:os collegas occasião 
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de discutirem por ruiudo a reorganização projectada, que envolve ques· 
tões de alta monta. 

Não o:µvi, em relação aó projecto. nem referencia directa nem 
ataques fundados; a penas chegaram-me aos ouvidos censuras relativas 
a abusos elo passado e prognosticos sombrios, prophecias das quaes te-
nho o direito ele duvidar . 

Mas, já que sou provocado a debater o assumpto, permitta-me a 
Camara dar-lhe a amplitude que a minha fraca competencia póde 
comportar . (Muitos niio ap()liados.) 

Em rigor poderia julgar-me dis-pensado de occ?1par a- tribuna por 
agora. Não direi uma disposição regimental, mas as p1~axes estabe-
lecidas pelas tradições parlamentares, obrigam os rnlatores - como 
eu o sou no caso em debate, a responderem aos diversos oradores que 
se occuparam do assumpto relatado . Si nada -se disse, nada ha a res-
ponder. Este se-ri@. perfeiiamente o caso. 

O SR. BRicIO FILHO - Ra uma disposição regimental que é de 
um orador fallar a favor e outro contra. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Contra, nada ouvi, repito. Entretanto, 
Sr. Presidente, graças á complexidade dos problemas que encerra e 
á variedade dos importantes interesses que põe em jogo, o projecto 
de reorganização do Banco da Republica, deveria dar loga,r a um dos 
mais uteis debaws que a Camara houvesse de presenciar nestes ulti-
mos tempos. Em um paiz como o nosso, tão intensamente experimen-
tado em_ materia de política monetaria - o que vale dizer na pro-
pria essencia da sua vida econqmico-fina.nceira - era licito esperar-
'se, em· assumpto desta valia, um vivo interesse e uma vigilancia at-
tenta -d a opinião exercendo-se, aliás, por seus orgãos, na esphera serena' 
em que não cabem as conveniencias interessadas da política inferio:i: 
uem as prevenções do espírito pessimista que se alicerça nos abusos 
do passado para con·demnar e annullar as melhores tentativas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Peço a palavra. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Folg-0 de ver que as minhas observações 

vão proporcionar-me feliz ensejo de óuvir, mais uma vez, a palavra au-
torizada e eloquente elo meu illustre collegai. 

Ra uma preliminar, dizem-me, cuja solução é essencial para que 
a Camara possa, com esclarecido juízo, tomar conhecimento -da com-
binação que se lhe própõe e consta do projecto. 

Essa preliJ:!1inar, concretizada no requerimento fundamentado do 
honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, consiste em um inquerito 
parlamentar sobre a viela ido Banco da Republica durante a gestão of-
ficial. · 

Que se tenha como provada a exi.stencia de irregularida-des e de 
abusos, não basta essa circumstancia para que desistamos de organizar 
um instituto bancario que tem presta-do e póde in0ontestavelmente 
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prestar serviços do maior valor não sómente ao Governo, como ao com-
mercio e ao pr.ogresso economico do paiz. 

E' justamente a esperança de melliores dias e ·a. crença de que as 
futuras administrações manterão a linha de severa correcção que se 
faz mistér, que animam ·a remodelação, baseado na salvagrnaJ'da de le-
gítimos interesses publicos. Si abusos passados nos ·devessem tolher a 
aoção teríamos de nos resignar a nada fazer nem neste, nem em ou-
tros assumptos que, dia.riamente, solicitam a nossa attenção. 

E' um novo instituto que vamos crear exactamente p or que o anti-
go não teve a vida prospera e regular que deveria ter. 

Menções vagas de abusos, accusações lança.das em abstracto a ho-
mens publicos, a político& suppostos culpados de transacções incon-
fessaveis, diluern-.se, sem outro resultado que não seja o de abran-
gerem collectividades como a nossa., env·olvendo toda a gente numa 
mesma suspeição deshonro&a. Eu, por exemplo, que desta t ribuna de-
fendo a reorganização bancaria, poderia trazer a certidão de que nun-
ca tive quaesquer negocios .. . 

VózEs - Ninguem suspeitou de V. Ex. (Hai oidros ap.arfos.) 
O SR. DAVID CAMPISTA - ... com o banco em questão. 
Entretanto, d:a·dos os precedentes conhecidos relativamente á sorte 

de r equerimentos identicos ao formulado pelo nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul , quem quer que tivesse negocios a occultar, pode-
ria, com vantagem e sem perigo, votar pelo requerimento. Este teria 
o mesmo resultado dlos anterioTes, ficando porém a belleza do gesto, 
a figura de insuspeição e de hombridade a cobr iTem a realidade que 
não deve ver a luz. 

Seria, esta a terceira vez em que se procurou, sem o conseguir, o 
inquerito parlamentar. 

O SR. BARBOSA LIMA - Terceira vez? 
O SR. D AVID CAMPISTA - V. Ex. requereu inquerito uma primeira 

vez e a Camara não o attendeu. 
O SR. BARB.OSA LIMA - Nessa occasião, a Camara fez-me a. honra 

de fazer seu o meu requerimep.to . 
O SR. DAVID CAMPISTA - Houve então outra vez .. . 
O SR. BARBOSA LIMA - A segunda vez, em que requei ro é esta . 

(A parteJs . ) 
O SR. D AVID CAMPISTA - - E ' exacto . O seg.undo requerimento. a 

fJ.Ue me refiro, foi apresentadp pelo nobre deputado Sr . .Alfredo V a-
rella. 

O facto. que trata de con/rignar, é apenas o da ex~s.ten<:Ía de d'ous 
requerimen,tos anteriores ao actual, requerimentos que n ão deram o 
resultado oue oo tinha em vistfl. 

Da primeira vez, o requerimento foi approvado e o inquerito não 
se fez; da segunda. o requerimento foi rejeitado pel~. Camara. 

Que novas r azões haver~fl agora para que o resulta·do fosse di-
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verso dos precedentes? Assim sendo, o votar-se actualmente um re-
querimento, com a prévia -certeiza da sua ineffioacia, não é precisa-
mente o ideal da perfeição moral. 

O SR. BARBOS.A. LIMA ·dá .um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Não tenho aut<Jridade para annunciar 

cousa -alguma em nome do Governo . 
Essa funcção pertenceria ao nobre 6' talentoso leader da maioria. 

Tomo apenas os precedentes, em que figuram o mesmo Uoverno e a 
mesma Camara da actuahd1a<le, para concluir que ao mesmo resultado 
se cheg·ará. A preliminar deve, portaJlto, ser co!!-siderada como cousa 
aparte, que não póde prejudicar, nem mesmo affectar, o parecer. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdã·o; V. Ex. leia D meu discurso e 
verá que ·ataco o parecer pela base." 

O Sit. DAVID CAMPISTA - Não percebo como. 
O SR. BARBOSA LIMA - Eu disse que sobre aqueUe sólo não se 

póde construir um banco; só ·se póde construir o ·canaJ do Mang;ue. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Todos os solos se podem solidificar 

e se podem .sanear quando . .seja necessario. ( Cruzarrl.-se va;rios apartes 
q1ne inlterrompem demomdamente o 01•ador. ) 

O que temos a examiillar no assumpto de que nos occupam<Js é 
si, com o melhor dos ·antigos elementos do Banco da Republica e 
com os novos que agora o virão reforçar, é possível conseguir-se uma 
remodelação vantajosa e digna da nossa approvação . 

Houve prejuízos; houve desbarato de capitaes . Justamente por 
-Gfl.usa de taes prejuízos :deu-se a intervenção official e o accôrdo cujo 
prazo agora terminou ... 

UM SR. DEPUTADO - Vamos recomeçar; o banco prejudicará de 
novo o Governo. O Thesouro será v~ctima como ·Sempre tem aconte-
ci.do. ( H a 01dros aparte.s. ) 

O SR. DAVID ÜAM?ISTA - Não é tanto assim. A figura de vi-
ctima não pertence exclU!sivamente ao Governo . 

Ha injustiça na affirmação ha pouco feita pelo meu nobre com-
panheiro de commissão quan-cflo dizia que os bancoq desbarataram ca-
pitaes que pertenciam ao Thesouro . Não é perfeitamente exacta essa 
proposição. Sabe-se que o primeiro Blanco do· Brazíl nã-o prejudicou 
por actos seus o Thesouro publico . Mostrarei mais tarde que se deu 
,iustamente D contrario, isto é, foi o Governo que levon prejuízos .a.o 
banco. 

O SR. BARBOSA LIMA - Foi a minha these de hontem. 
O SR. DAVID CAMPISTA - O que. quer dizer que VV. EEx ., que 

combatem o projecto, não estão de ·accôrdo entre si. (Trocam-se 
apar~es.) 

A primeira obrigação que figm1ava nos estatutos do· primeiro 
Banco .do Brazil er·a a de emprestaT fundos ao Governo sempre que 
este os reclama,sse. Veremo.s que dahi provieram emissões avultadas e 
circulação ficluciaria avariaida. 
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A este facto terei ocCJasião d~ referir-me si puder chega.r hoje a 

adeantar a minha exposição que vae ficar prejudicada com o adean-
tado da hora em que tivei de occupar a tribun·a. 

Não encontrando, como já disse, impU'gnação claramente feita ao 
mecanismo estabelecido no projecto nem .ao merecimento deste no seu 
conjuncto, tratarei de respigar nos dous discursos anteriores o que 
deva seir, sob este ponto de vi•sta, objecto de refutação d1a minha parte. 
O primeiro discureo foi pronunciado pelo meu illustre amigo 3 cul-
lega de commissão o Sr. Galeão Carvalhal, que oonsidera o resgate do 
papel-moeda como medida que exclusivamente propoo:cionará a esta-
bilidade da taxa cambial. Si a reforma projectada é, como parece, 
tendente em grande parte a va:lorizar -o meio circulante, d1ando esta-
bilidade ao cambio, graças ao apparelho regulador que será o banco, 
entende S. Ex. que tal reforma é inutil, porque• não ha apparelho 
capaz de conseguir o fim que se tem em vista. E' preciso resgiatar 
o papel, factor exclusivo da oscillação cambial em um regimen mo-
netario como é o nosso. Neste ponto estão quasi de accôrdo o nobre 
signatario do voto divergente e eminente Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, que tambem enLende que o Banco não poderá condu.zir o cam-
bio, cousa que se não cavalga e que depende de factores que escapam 
á acção bancaria. 

Pretendo demonstrar que a politioa do resgate não é nova mas 
não tem •sido inflexivelmente continua.da. Não sendo possível o res-
gate immediato e total, nem por isso devem ser desprezados elementos 
outros que, mesm-0 secundariamente, podem conconer para a valori-
zação progressiva do meio- circulante e, por consequencia, para apres-
sar e facilitar o resgate do papel inconversível. A nova organização 
bancaria será util a esse effeito. 

Em um magnifico estudo sobre a regularização da voliita hespa-
nhola, dizia Villaverde : "Em toda a parte, o progresso do paiz exige 
mediCJ.as economicas, recursos materiaes e, entre 0<utros recursos, uma 
moeda sã como expressão certa, como medida tão fixa quanto possí-
vel, como denominador estavel e commum dos d'emais valores. 

A sua depreciação - o curso <lesfavoravel do cambio quei a re-
vela, é um mal de gravidade consideravel que póde dar margem a 
lucros para interesses particmlares e mesmo para ramos isolados da 
riqueza; que póde proporcionar um estimulante aleatorio e passageÍTo 
á industria, mas que fére o commercio em geral com a incerteza nas 
transacções; que destróe o credito e que leva a inseg1urança á produc· 
ção e, augmentando o preço <la vida, perturba profundamente o desen-
volvimento economi·co do paiz . " 

E mais ·adeante, J:eferindo1se ao projecto de que foi autor : 
"Trata-se de obter pe:la acção combinada do Thesouro e do Banco de 
H espanha, essa fixidez relativa do 1cambio que a Austl'ia-Hungria e 
a Russia tiveram durante os dez annos anteriores ás suas respectivas 
reformas monetarias . " 
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Ora, essa reforma d1o Banco da Republica quB o Governo consi-
dera como uma necessidade ina<liavel e parte integrante do seu pro-
gramma fiuanceiro. . . ( '1.1·ocam-se 'Va;riios apartes entre os Srs. Bar·--
bwa Lima, Be"/Mano de Souza, Anizio de Abreu e outros Srs. Depu-
tados.) 

São palavras textuaes do Sr. Ministro da Fazenda e do Sr. Pre-
sidente da Republica, em mensagem. 

O SR . ÁNIZIO DE ABREU ~ O pr-azo de accfü,do entre o Banco e o 
Governo terminou e este tinha necessidade de agir. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' outra ·cousa. 
O SR. DAVID ÜAMPISTA - Agiu pela fórma sujeita á nossa ap-

provação. (Trocam-se varios apartes enf7re os S1is. Barbosa Lima, 
Aniz~:o de Abreu, BeVizar·io de Souza, Garfos Peixoto e outros Srs. 
Deputados . Soam os tympanos. ) 

Não se trata, senhores, ele programmas <le fim de Governo, nem 
ele programmas de futuros Governos. E' a continuação do programma 
financeiro qU'e vem do Governo anterior nesta parte. (Apoiados'.) 

Quantq ao futuro Governo, o que ·se póde <leprehender da pla-
tafórma apresentada pelo candidato á presidencia da .Republica, é 
uma política que o criterio e o bom senso aconselham, isto é, evitar 
os saltos e os recúos precipitados que, em materia <le política finan-
ceira constituem a peor de todas as normas. O Governo actual é con-
tinuador do -seu antecessor na política monet.aria e pelo que ouvi e li 
na platafórma do Sr. Affonso Penna, este continuará a política cri-
teriosa do resgate, da estabilidade quanto possível das taxas cambiaes, 
da valorização do agente da circulação ... 

O SR. BARBOSA LIMA - E eu disse hontem que essa politica é 
incompatível com a reorganização desse instituto f.allido. 

O SR. DAVID ÜAMPIST.A. - Mas é justamente esse o eixo da qu-es-
tão e é delle que me estava occupando quando fui interrompido pelos 
numerosos apartes sobre programmas dos Governos presentes e 
futuros. 

Dizia que fazia parte do programma financeiro do actual Go-
verno a reo1·ganização do Banco da Republica, porque esra este um dos 
elementos valiosos da sua política financeira, tendente a promover a 
estabilidade rnlativa no cur-so do cambio, influindo assim benefica-
mente no mercado monetario e, por outro la<lo, favorecendo o com-
mercio cr·m a melhol'Ía do mercado de desconto. 

O SR. BARBOSA LIMA - Acha V . Ex . que a reforma do Banco 
contribuirá parn o resgate 1 

O SR. DAVID CAMPISTA - Por que não, se tiver o effeito es· 
perado 1 

O SR. BARBOSA LIMA - Eu sustentei que não, e a prova é que dos 
15.000 contos destinados ao resgate, 10.000 foram dado.s para soccor-
;re1· o Banco. 



O SR. DAVID CAMPISTA - S'Upponha V. Ex. que esses 10.000 
contos houvessem concorrido para valoTização do meio eirculante, ele-
vancJio e mantendo o cambio em altas taxas . Essa valorização tornaria 
mai-s facil e mais proximo o resgate porque o· valor effoctivo do papel 
estaria menos distanciado do seu valor nominal . 

O aviltamento absoluto póde annular o valor ·do papel e abrir 
logar á circulação .dia boa moeda, como em França. A valol'ização 
do papel póde eleval-o ao pai· e a conversão estará feita. 

Não ha, pois, razão par.a se ·acreditar que a reorg'anização do 
B anco nos desviará da politi,ca do resgate em vez de concorrer para 
facilital-ra. 

O SR. ANizro DE ABREU - Póde ser o agente principal della. 
O SR. DAVID ÜAMPISTA - Perfeitamente. (Cruzam-se apartes.) 

Sr. Presidente. Em assumptos da natureza do que discutimo·s é in. 
d.ri.spensavel que haja uma certa ordem na exposição das idéas . Os 
constantes apartes a q.uB sou forçado a attender não me permittem 
ooguir a orientação precisa em que tencionava mantei~me. Vou, porém, . 
retomal-a. 

Para se assentarem as bases de uma politi0a destinatla a re-
generar a circulação monetarria, é indispensavel,. antes de 
tudo, o exacto ·conhecimento das 'causas do mal. Quaes essas causas 
entre nós ? A circulação inconversível, responde-nos o nobre autor 
do voto divergente·; e assi111 sendo não ha nem póde haver sinão um 
remedio exclusivo: o resgate. Sem duvida que o resgate é a providen-
cia radical, tanto mais que se affirma não haver hoje desaccôrdo 
quanto á utilidade e urgenpia della. Entretanto não é raro ouvirem-
se ]81Illentações sobre a escp.ssez do meio ·CÍTculante com prejuizo. da 
producção e mesmo nesta Casa existe um projecto abolindo o fundo de 
resgate. A doutrina não é, pois, incontroversa, e o meu nobre collega 
foz bem em reaffirmal-ia ·<lOnio fez, 110 seu voto em separa<to e ha 
pouco na tribun·a. 

Nlo seu primeiro relatorio o .Sr. Mini,stro da Fazenda parecia 
congratular-se com a: nação pela feliz conve11são dos espíritos que se 
havi·am obstru~do em apregoar o fallacioso regímen das emissões do 
papel. 

A lição dos factos, en,volvendo uma experiencia feita de amar-
gura.s, dizia S. Ex., abrira caminho ás bo·as idéas e fortificara o 
domínio das sãs doutrinas. 

1 Vê:.se bem que assim não é em absoluto e 
que, neste assumpto, onde as contToversias transbord1am do circulo 
do.u'trinario para o da apreciação dos factos e das estatísticas, a.s 
divergiencias ·se manteem ~pezar ·dos ensinamentos ou nossa historia 
financeira. 

E' que na scieri.cia eco,nomica, como dizia Guizot talvez mai.s do 
que nas orutras, temos ·de lutar contra verdadeiros entes de razão; foi 
essa a fórma que os prejui~:os tomaram tanto n·a theoria como na pra· 
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tica. Ha· ainda uma poderosa difficuldade a vencer que é destruir a 
confusão que constantemente. existe entre o interesse accidental e o 
verdadeiro interesse permanente. 

No que par ticularmente respeita á natureza e effeitos de regiin.en 
constituido pelo papel de ·curso forçadio - as proprias doutrinais scien-
tíficas e .a observação d-os factos soffrem - por um estr anho mime-
tismo - a constante influencia das supposta.s conveniencias occasio-
naes do paiz, adaptam-se a ellas, transfoTma.m-se e reforçam assim 
úm regimen já de si ·Caracterisado por uma tenacidade ·de· subsistencia 
que tende a perpetu al-o onde se implanta . 

Na Russia, por exempfo, cuja politica monetaria .desde 18'73 fir-
memente orientada, é apontada como exemplo salutar aos Estados que 
padecem de uma circulaçroo de papel depreciado, em plena sociedad~ 
dos economist•as de Peter,sbm:go, eram sustentadas proposições d:esta 
ordem: que o papel de curso forçado era uma especie de moeda na-
cional, correspondendo admiravelmente a'O espirito das instituições 
autocraticas e á plena confiança que inspira ao povo russo a 'simples 
palavra do ·czar assegmando que tal ou qual bilhete representa effe- · 
ctivamente a somma nelle ind:icaida. Um -outro publicista, narra Ko-
valewsky, levou o seu exaggero reaccionario ao ponto de affirmar que 
o valor intrinseco, o poder de: compra do rublo paipel, repousa no 
principio moral cl:a fé absoluta e generalisa,da no poder autocr atico, 
uno, livre e forte - exclusivo regula:c1or da cir·culação mionetaria. -

Si fosse possivel propagarem-se entre nós doutrinas desta extr;:t-
vagancia, ao menos o papel-moe-Ola - filho da .autocracia, teria os . 
anathemas dlO nosso espírito democratico e andaria envolvido no 
mesmo horror que nos inspira o absolutismo do poder. 

Mas si não devemos contar com a originalidade di:lsse p110cesso 
para chegarmios á valorisação <lo nosso meio circulante, é indispensav(:)l 
que - uma vez por todas tenhamo.s, Governos e Congresso - uma 
concepção clara do problema e mantenhamos sem desvios nem des-
fallecimentos uma política f inanceira como a que iniciamos nos ul-
timos annos. 

A política do resgate é antiga, dizi.a eu, ao meu nobre colle~ 
o Sr . Galeão Oarvalhal ; é antiga, mas só ultimamente teve a sua 
accentuação pratica . 

O parecer que tive a honra de redigftr faz a historia resumida 
dessa politica que repetirei. 

E' sabiclro, que por entre as controversias que ainda hoje revivem, 
a conveniencia ·do resgate dio papel-moeda foi reconhecida semprl3 desde 
os primeiros tempos da sua instituição no paiz, por isso que, além do 
mais, constitue uma divida publica á mrj·a infallivel amortização se 
obrigára a nação, nos termos expressos da lei de 1835. 
_ Iniciado o ·Curso forçado em 1829, quando liquidado o Banco do 
Brazil, assumira o Governo a Tesponsabilidade das notas emittidas, 
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já em 1833, a lei de 8 dle outubro. aut!orizara a ·creação ---:- q:ie não se 
realizou de um instituto bane.ano encarregado de subst1tmr toc1o o 
papel fÍ<luciario do Governo. Em 1841 providencias mais po~itivas 
tinham lugar, visto. que ao resg.ate d!o papel eram apphcados 
2.600 :000$, provenientes das rendas public-as e o Governo annunciava 
quoe resgate e queima das notas ordenadas pela lei de 11 de outubro 
de 1837 proeeguirnm com a pontualid1ade desejavel. Em 1846, a lei _ 
de 11 de setembro autorizava o Governlo a retirar da circulação a 
somma de papel-moeda necessaria para elevar-lhe e conservar-lhe o 
vafor fixa,do ·o padrão em 27 dinheiros e em 1853 era ·organiza,do o 
Banco dlo Braz~l, que se obrigava a retirar papel da circulação á razão 
de 2. 000 :000$ ca,da anuo. · 

Augmentadas consideravelmente as em1ssoes, o Ministro da .F .a-
zend:a em 1859, para crnrrigir-lhes a largueza, reduziu a faculd.ade 
emissora do bauco que, havendo ·sido fixada no triplo do capital dis-
ponivel, ficára limitada ·ao duplo. 

Apezar da situaçãJo favoravel do cambio em 1864, o ministro Dias 
de Carvalho decla1,,ava . estar convencido de que não deveria cessar o 
resg.ate do papel, embora com sacrificio, porque era esse um elemento 
indispensavel para d!ar fixidez ao cambio . 

Seis annos depois, em 1870, referindo-se aos dispendi1os da guerra 
do Paraguay, dizia em seu relatorio o Visconde de Itaborahy: "Assim 
como as exigencias da guerr.f nos collocaram na .clu·m necessidade de 
recorrer ao papel-moeda, aspim tambem o rest·abelecimento da paz 
nos impõe o. rigomso. dever de. i·esg;atal-o pausadamente. Ninguem 
desconheoo os máos effeitoS" das extensas e rapidas alterações do pa-· 
drão dos valores . .A lei n. 1. ~49, de 19 de setembro de 1866, e numei'o 
1. 508, de 28 de setembro d(,l 1867, determinaram que logo que ces-
sasse o estado de guerra; a assembléa geral assignasse quantia na lei 
de orçamento de ca(Jla exer·ciqio para o resgate do papel-moeda . Cum-
pre manter esta prudente resolução." 

Outros governos, cm 187~, 1882 e principa1mente em 1886 e 1887, 
quando occrupava a pasta da Fazenda o ·conselheiro Belisario., susten-
taram a neoosédade indecliníl.Vel da amortização do papel-moeda. Na 
&publica, a historia é de ~ontem, aggrav·ada nos primeiros tempos 
e melhorada desde 10 Go"1ernq passado dle cujo periodo data a politica 
·criteriosa do resgate e a firineza patriotica no caminho da valoriza-
ção do meio circulante. 

Percorr}da assim a largçis tr·aços esta parte da historia da nossa 
politica monetaria, mal se co:mprehende - dada ·a orientação que ella 
revela - o aviltamento á qu~ chegou o agente da nossa ciTcuiação. 

E' que ha uma outra hi~toria parallela, destinada •a formar com 
a primeira um ·conjuncto de vacillações cuj-a resultante geral é uma 
politfoa inoorta e frouxa, d\,lSpid1a infelizmente da continuidade pa-
ciente que foi mistér ás naçqes mai.s cultas para lentamente rehabili-
tarem ·a sua circulação monetaria. 
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Mais por curiosidade historica do que para salientar uma especie 
da tara que vicia desde o berço a circulação nacional, não seria in-
opportuno, em breve rnferencia, lembrar as alterações inconvenientes 
da moeda que o regimen colonial presenciou . 

Roracio Say, em um exce1lente trabalho sobre as relações com-
merciaes do Bmzil, trabalho 'altamente reputado pelos especialistas, 
assim refere o primeiro caso : 

"0 príncipe regente experimentava no Brazil os maioTes emba-
raços financeiros; consumia todos os recurso.s para enviar algum 
subsidio aos exercitos que na Europa trabalhavam para reconquistar-
lhe o seu reino de Portugal. Não .sabia tambem como satisfazer ás 
eXi~ncias <los cortezães emigrados que o cercavam. DaVJL-lhes, é 
certo, titulos, ·Commendas, cordões, etc., mas isso era '}1,()Urriture 
creuse pour g1ens aff.µmf,,s. Monarcha absoluto, recorreu á alteração 
dias moedas. No interior do Brazil as permutas e;ram feitas geral-
mente por meio da moeda de ouro - peças de 6$400 e de 4$000. A 
moe.da de prata, mais rara, tinha agio . 

O Governo d<i Rio de Janeiro imaginou comprar quantidades 
consideraveis dessa moeda de prata e recunhal-a, dando-lhe um valor 
de 960 réis . A moeda assim metamorphoseada, chamou-se moeda de 
tres patacas. O Governo realizou assim um grande iucro pagando 
suas dividas com tal moeda." 

Posteriormente foram .as moedas de cobre, as victimas preforidas 
e a esse respeito, diz em outr-0 logar, R. Say: 

"O Governo para promover o recolhimento. das rendias ao The-
souro Central - saccava contra os seus agentes nas diversas provín-
cias. A importancia dos saques deveria ser proporcio'na<la ás rendas 
previstas e estabelecidas . Mas não era assim; que se fazia; sempre 
em apuros, saccava o G-0verno por adeantamento. Havendo embargos 
em Pernambuco para satisfazer taes saques, recorreu-.se alli ao expe-
diante de reunir uma massa enorme de moedas de cobre e declarar-se 
dep·ois, que tal moeda não mais teria curso sinão depois d~ receber 
um novo ·cunho em virtude do qual elevou-se ao dobro o valor nominal 
de caida moeda . Essa operação teve depois as peiores consequencias 
como a falsificação, etc. " (O orador é advertido pelo Sr. P1·esidente 
és~r finda a ho1·a. ) 

Sr. Presidente, estand-0 esgotado o tempo d~ que dispunha, rogo 
a V. Ex . conservar-me 'ª palavra para amanhã . 

O SR. PRESIDENTE - Posso inscrevel-o para fallar segunda vez. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Perfeitamente . Nesse caso reservar-

me-hei para fallar amanhã. (Muito bem; m'UJito bem.) 
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SESSÃO DE 28 DE OUTUBRO 

O Sr. David Campista - Sr. Presidente, para conesponder 
á. intimação que me foi hontem feita pelo honrado Deputado por Per-
nambuco, o Sr. Bricio Filho, que, solemnemen~e, apontava. á naçã~ D;ill 
re1aitor relapso na defesa de seu parecer (riso), ·assmm a cunos1s-
sima tarefa de procurar com ª. mi~a lanterna de paciente ex~av·a
dor mineiro no bojo dos dous umcos discursos que foram pronunciados 
nesta Camair·a com referencia ao projecto, onde estavam os famosos 
ata·ques ao parecer que S. Ex. me concitava a defender. 

Confesso que os não encontrei - visto que versavam geralmente 
essas 'Suppostas impugnações sobre irregul1a.ri.dades e abusos de que se 
tornaram culpados o Banco da Republica e o antigo Banco do Brazil. 

Não se provou que o projecto em debate abrisse margem •a: novos 
abusos ou encampasse os antigos, que tiveram uma causa remota, uma 
fonte principal e abunc1ainte. 

E ssa fonte - a plenalidade generosa das emissões - é entretan-
to sustentada como principio a ser adoptado, tanto pelo illustre •a.u-
tor do v'Oto em separado como pelo honrado Deputado pelo Rio Grande 
do Sul. 

O Sx. BARBOSA LIMA - Não sustento a plenalidade de emissões. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Mas V . Ex. sustentou-ia. 
O SR. BARBOSA LIMA dá ~m aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA -- Não temos circulação metal1ica, in-

felizmente; entretanto, o principio é sempre o mesmo. A origem prin-
cipal dos abusos tantas vezes apontados nesta discussão, encontra-se, 
dizi•a. eu, na largueza das emi~sões. I sso mesmo se deprehemle da lei-
tura do famoso relatorio dos Srs. Custodio Magalhães e Castro Maya, 
quando faz o exame ·do ·activo dos dous bancos que se fundar1&m no 
actual Banco da Republica. A preoccupação de emittir era, no dizer 
do relatorio, .ai que principalmente animava as operações do Banco dos 
Estados Unidos do Brazil. 

Titulos imprestaveis serviram de garantia a emprestimos reali-
zados pelo antigo Banco do Br~zil, e o relatorio citado apresenta uma 
longa lista de taes operações. 

Não é preci'So recordar noções correntes de economia política so-
bre a activi<lade .artificial de negocios; a febre de emprezas sem base 
séria que as emissões generosas produzem . 

Os dous bancos partilharaj'.11 os residuos dessa torrente e, fundin-
do-~, eram duas 111inas que se uniam em um só desastre. Vieram dahi 
os embaraços que determinaram a intervenção official, intervenção que 
não era nova no Brazil, nem é facto desconhecido em paizes de maior 
cultura e de maior progresso. 

Sr. Presidente, quando hqntem fui interrompido pela hora, co-
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meçava a fazer o estudo ·da pÓliticai finan~ira de que ~e origina . ~ 
projecto, pelo ~xame elas ca~l.Sas da d~pr.essao do m~io . circ.ulante~ Jª 
que a reorgam~ação b~nca,na era pnncipalm~nte considerada sob o 
aspecto éLa sua mfluencia no mel'Cado monetario. . 

Para proceder com methodo, tomei prilJleiramente em considera-
ção as pondera.ções feitas pelo illustre signatario do voto em separa-
do, que, reconhecendo como exélusivo fact•or das .oscillaçõ~s c&,n:biaes 
a desvalorização ·do papel de curso forçado, considerava illusona a 
va.ntagem que se pretendia encontrar em apparelhos regulad,:res, mero 
artificio cuja acção não póde contrariar os effeitos necessarios de 
conhecidias leis economic!J,s. 

Estabelecida essa causa exclusiva - o remedio era tambem um 
só - o resgate do papel, remedio aliás impossível de ser applicado de 
prompto, no ·sentido da eliminação immediatai da circulação incon- -
versivel. 

Mostrei que a politica do resgate estava nas tra-dições da nossa 
historia financeira e ern a politica apregoada e adopta·da pelos dous 
ultimos governos da Republica. 

No regimen imperial, como nos primeiros tempos do ar.tuál, não 
houve a continuidade oosejavel nessa prolitica e, pelo contrario, as 
emissões se succederam - a;viltando cada vez mais - o defeituoso 
agente da circulação. 

Referi-me ligeiramente ás primeiras alterações da moeda no re-
gimen colonial, e esse periodo da nossa hist-oria se pódR encerrar 
com as seguintes phi~atSes, escriptas pelo Dr. Azered•o Coutinho, na 
sua historia da circulação metallica no Brazil: "Os homem a quem, 
em Portugal, a capa e espad•a ou a béca davam diploma de habeis fi-
nanceiros, entendiam que quanto mais confusão houvesse na moeda 
colonial, mais proveitoso seriai isso para a mãe patria. 

E foi assim que, ao proclamar-se •a independencia, havia entre as 
moedas de ouro e prata, que circulatVam no B;razil, nada menos de 
nove relações." 

Aos inconvenientes da defeituosa moeda metallica vieram _iuntar-
se outros mais graves c·onstituidos por uma má moeda · fiduciaúai. Os 
mesmos interesses que ·determinaram a alteração da moeda metallica, 
conduziram á f~nda:ção de um banco privilegiado, interesses que re-
ealtam dos estafatos respectiv-0s, que estabeleciam em primeira linha, 
entre as attribuições do banco - a de emprestar fundos ao governo 
sempre que fosse necessario. 

"Os bilhetes emittidos, d·iz H. S;aiy, entraram facilmente na cir-
culação e o valor que representavam chegou a attingir a mais do 
clecuplo do capital de fundação. O governo, que obtivera por empresti-
n:o to.do o capital representado pelaa entradas dos accionistas, contra-
hm novos compromissos baseadros na fabricação sempre activa das 
notas. 
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Não hesitou em reconhecer-se devedor ao banco de grandes iuros 
além do capital e, no fim de cada semestre, esses juros eram considera-
d·os como lucros adquiridos e distribuidos velos accionistas em novos 
bilhetes. Graças á abundancia das emissões, as notas ficavam devre-
ciadas e o haUlCO -0bteve do seu devedor - o Governo - a suspensão 
dos pagamentos em especie." As emissões, que montavam, em 1824, 
a· 11.400:000$, attingiam, em 1827, a 21.574:000$, que passaram, em 
1829 á responsabilidade do Governo no valor de 19 .17 4 :920$. Assim, 
á moeda de ouro de 1809 succedera a moeda fraca de prata e esta, 
em 1819,. foi por sua vez substitui.da por papel sem outra garantia 
além do eredito de um governo insqlvavel. .. 

A somma do papel em circulação foi gradualmente augmentando 
até que, em 1856 - 1857 o papel-moeda do Governo ascendia a. 
43. 700 :000$. Entre1la1I1.to, o Banco do Brazil, que iniciara as suas ope-
rações em 1854, havia em 4 ann-0s emittido uma somma de 51. 539 :000$. 
O cambi-0, que estivera.a 29 112 em 1852, cahiu a 25 112 em 1858-1859. 
Reduzido o direito de emissão concedido ao Banco. foi elle nova-
mente ampliado em 1862. Em 1866 o papel-moeda e, bancari-0 em 
circulação montaram a 110. 200 :000$, .o que encheu ele apprehensões o 
Ministro da Fazénda, conselheiro Carrão. A guerra do Paraguay veiu 
augmenta.r ainda a massa do papel <lo Estdo em curso por mais 
123. 300 :000$ entre 1864-1871. Em 1875 foi o Governo :mtorizad-0 
a effectuar mais uma emissão de 25. 000 :000$ para serem empres-
tados a bancos que dessem garantias de,. 1a.polices ou outros titulas de 
valor. O conselheiro Zacharüts protestava no Senado contra essa 
emis.são, dizendo que, si 'ª' crise era má, o papel-moeda era peor do que 
ti. crise. 

N·ovas emissões elevaram o papel em cu:rso em 1879, sendo reti-
rada posteriormente uma part13 . A Republica veiu encontrar uma cir-
culação superior a 192. 000 :009$000. 

Como se ·vê, senhores, ape21ail.' dos constantes reconhecimentos dos 
defeitos da circulação inconv13rsivel, nada se fizera ele pratico e ele 
bem orientacLo para apressar-lhe a substituição. O que foi a orgia c1as 
emissões nos primeiros tempos da Republica não é preciso lembrar. 
E' uma pagina volvida, q;1e se não eleve reler si.não como inciua.mento 
doloroso á continuação inflex.ivel c1a pnlitica monetaria do presente. 

Entretanto-;-íião faltaram as confissões dos erros nem tão pour./) 'ª 
reincidencia nelles. E ssa anomalia chegou mesmo a ser exaggerada no 
estrangeiro em nosso desproveito e fazia diwr ao redactor do Eco-
nomiste Ewopéen em 1898 : 

"O lado mais curioso, para não dizer o mais inquietador, da po-
litica financeira e monetaria d-0 Governo Federal é que. percorren-
do-se os relatorios annuaes dos ministros c1a1 Fazeuda, nelles se en-
<'Ontra a critica antecipada ele todas as faltas nas quaes ... os mes-
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mos governos incidem logo depois" . Esse mesmo jornal publicav1a: pou-
co depois, como amostra, da pouca confiança que mereciam as decla-
iações officiaes, uma resposta ela casa, H.othschild em 1891, ao go-
verno brazileiro que affirmava não existir então crise politica nem 
fin~a.nceira no paiz: "Acceitamos vossa affirmação quanto á crise po-
litica, mas permittir que discordemos da vossa opinião quanto á crise 
financeira attenta á baixa do cambio e á depreciação dos fundos bra-
zileiros que attestam a existencia ·de uma crise externamente séria, 
devida sobretudo ao temor de novas emissões de papel-moedia~ e:m.i.g.. 
sõe.5 que é indispensavel conclemnar, como muito clamnosas para o 
credito do Brazil e para os interesses d'o paiz". 

E mais. Tal era o descrooito 1a, que nos levara a desastrosa po-
litica monetaria que já não mereciam fé os proprios algarismos offi. 
ciaes, e assim, ao lado das emissões lisamente legaes, a fia.ntasia pes-
simi,sta, creio bem, imaginara outras clandestin .. as e avultadas como 
si já não restassem aos governos deste paiz os mais rudimentares ·sen-
timentos de probidade e ele decoro . 

Em destaque neste sombrio quadro, neste 1a,rgo desfilar de ho-
mens publicas que tiveram a responsabilidade das finanças nacionaes, 
lia. de ficar, para 'OS justos agradecimentos d1ai nação - o Governo qüe 
iindou. como inicia.dor da accentuacão pratica da politica do :resgate " 
do primeiTo passo efficaz no caminho da valorização progressiva do 
nosso meio circulante . 

Não eram novas, sem ·duvida, as doutrinas economicas que o-a 
documentos officiaes então apregoavam sobre a natureza elo papel in-
conversivel, nem sobre o meeianismo da sua desvalorização. Mas o que 
era novo era , a firme vontade de pratical-os, a despeito d.e todos os 
obstaculos e tambem á necetisidade imperiosa de fazel-o, graças ás 
exigencias do accôrdo de 15 de junho, experiencia decisiv·a, em que fi-
eára empenhado o bom nome ela nação. (Ap•oia.rJos.) 

Mas, Sr. Presidente, é essa política tão bem iniciada e tão ·salutaT 
que se pretende alterar 1agora? Não; nem os factos, nem as declarações 
preciãas do Sr. Ministro da Fazenda autorizam a affirmal-o. 

O proprio nobre Deputado signatario do voto em separado cita 
com elogio as palavras do Sr. Ministro da Fazenda, que, na intro-
ducção ao seu relatorio deste anuo, affirma a necessidade de dar um 
impulso decisivo e supremo ao resgate, extiTpando da economia na-
óonal o corpo estranho e par•asita, que é o papel de curso forçado. 

Mas existe possibilidade de uma ·operação radical e prompta, que 
de um momento para outro possa eliminar o parasita, •ao menos de 
operação criteriosa e segura que se não deve confundir com as -peTigo-
sas aventuras tantas vezes aconselhada:s quantas felizmente repellidas. 

Emquanto lentamente se prosegue na politica do resgate, ha con-
veniencia em aproveitar elementos que, mesmo agindo secundariamen-
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te, concorrem para a valorização pro~ressiva do pape~, porque attenuam 
os effeitos depressores de causas diversas e conhecidas. 

· O Sr. Ministro da Fazenda a elles se refere e encarece a van-
tagem de reorganizaçã:o projectada porque o futuro Banco. póde pro-
veitosamente desempenha;r uma funcção reguladora do camb10, promo-
vendo a estabilidade relativa das taxas, nem a experiencia demonstra 
que seja um mal ou uma utilidade esse oaipparelho ... 

O SR. BRrcro FILHO - Entre nós tem ·sic1o. 
O SR. DAVID C.A.MPIST.A. - Não apoiado; o relatorio do Sr. Cus-

todio de Magalhães. quP. é para V. Ex. o cavallo de batalha, nesta 
discussão, diz exa,ctamente o contrario . 

O SR. BRicro FILHO - Não é cavallo de batalha. 
O SR. DAVID C.A.MPIST.A. - Si esse relatorio tem servido para evi-

denciaçá'o de abusos, deve servir tambem na parte em que affirma 
que a intervenção do Banco da, Republica no mercado monetario con-
correu para a quietação que se notava nas taxa·s cambiaes. 

O SR. BRicro FILIIO - Mas mostrou quanto isto custou. 
Isto é que é preci,so accrescentar: os prejuízos pa;ra o Thesouro. 
O SR. D.A.vrD CAMPISTA. - E' prciso accrescentar o que isto trouxe 

de vantagens, evitando os grandes prejuízos geraes que nos causaram 
as fluctuações rapidas e as fa.:xas minimas. O Governo e o Congresso 
teem deante de si exemplos de grandes nações em que a politica mo-
netaria abrangia, não sómente o resgate do papel, mas ainda a luta 
contra oscillações cambiaes por meio de apparelhos da natureza da-
quelle de que tr·aitamos. 1 

• 

A primeira condição dessa política é a perseverança, e taes exem-
-plos demonstram á saciedade a somma enorme de esforços, mantidos 
sem vacillações por dezenas e dezenais de annos, que foi mist~r para a 
eliminação gradual da circulação inconversivel. 

Para não citar sinão as <luas nações que a guerr-ai recente pôz na 
moda, lembrarei a Russia e o Japão. 

Da Russia os factos são bem conhecidos. Lorini, em um notavel 
estudo feito por ordem do govern_o it·aJiano, salientando a boa situa-
ção monetaria da Russia, dizi;i. que os governos russos seguiram a sua 
politica monetaria com uma continuidade admiravel de esforços na 
orientação que se traçaram, esforços que passavam como herança sa-
gra~a de ministro a ministro. E essa politica foi a do resgate, da 
queima em boa parte do papel, da formação de reservas em ouro e da 
lutai constante contra o agio por intermedio do Banco do Imperio que 
depende exclusivamente do Estado. ' 

~o Japão houve, como entre nós, desordem financeira, causada 
principalmente pelas emissões do papel inconversível que expulsaram 
do paiz a moeda de ouro . ' 

As taxa•s cambiaes desceram a ·depressões ínfimas. 
A política não foi diversa da da Russia, e um dos effeitos saluta-
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res della dizia o ministro da Fazenda, conde de Matsukala, podia ser 
cncontraido principalmente na estabilidade do curso do cambio. 

São licções proveitosa·s estas e, para utilizal-as deve o Governo 
da Republica esforçar-se sem desalento para reconstruir o systema mo-
netario nacional; devem desejal-o 'a.rdentemente os bons republicanos 
para que este fructo benefiCTo das nova13 instituições possa ser-lhes le-
vado em conta como vantagem incomparavel, que pesará victoriosa-
mente na balança dos serviços que á nação prestaram os dous regimens 
politicos. 

Tivesse eu autoridade para aconselhar os nossos Governos e dir-
lhes-ia preferir a tod-0s os melhoramentos materiaes, a todas as 
·ancias de progressos que não são inadiaveis - tão proprios aliás dos 
paizes novos e <las nações da nossa raça - uma politica certamente 
meno·s brilhante, porém mais tenaz, conducente ao verdadeiro equ:ili-
brio orçamentario pelas economias, á fixidez <l'o cambio pela luta con-
tra as causas que o deprimem e pouco a pouco á circulação da ver-
dadeira moeda. Não se poderá chegar á suppressão <lo curso forçado 
oom equilibrio financeiro e sem fixidez das taxas cambiaes . 

Um economista italiano, Casareto, dizia aos homens publicas do 
seu paiz: "Pergunto aos impacientes que damam por grandes melhora-
mentos mateúaes, novas ferro-vias, novas universidades e novos in-
.stitutos destina<los a promoverem a riqueza, a cultura e a civilizaçã-0 
do nosso paiz - si alguns annos d'e paciencia não lhes dará para seus 
fins muito mais do que agora podem obter com orçamento·s que afinal 
se desequilibram graças aos minusculos creditos que sempre são dados 
para aquelles fins e as despezas extraordinarias que parecem sempre 
indispensaveis." E accrescentava: "Seria necessario consolidar o O·r-
çament o dando-lhe uma somma fixa, de maneira a haver equilibrio 
mesmo que despezas extraor<lfoarias independentes da nossa vontade, 
se devam fazer durante o anno. Para estes imprevistos estabelecer-se-
hia uma somma de alguns milhões que· - não sendo. despendidos -
pass·ariam a beneficio do novo exercício . " 

Taes sacrifícios são perfeitamente justificaveís em favor de uma 
política perseverante de regeneração financeira. 

Até aqui, Sr . Presidente, tenho tratado do primeiro fa.ctor da 
oscillação das taxas cambiaes - o papel de curso forçado - c-0ncor-
dlando com a política do resgate e demonstrando qu'e não podemos 
ficar sequestrados nella, desprezando elementos que concorrem para 
actival-a. 

Vejamos agora outros f.a.ctores para estudar, com relação a cada 
um delles - a influencia que póde ter um apparelho regulador como 
se pretende que seja o foturo Ban.co do Brazil. 

Cita-se como elemento valioso n.o curso dos cambios o credito 
ou o descredito do Estado. O parecer que relatei refere-se a essa 
doutrina. Estudando o merecimento da theoría, Loríni combate-a 
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dizendo que o credito ou iclescredito do Estado como causa ·do agio em 
paizes de curso forçad:o - não tem valor. Emquanto um paiz tem 
circulação metallica ouro ou fiduciaria francamente conversivel, deve 
gosar de alto credito dentro e fóra das fronteiras . Si, porém, tem 
curso forçad1o e deprecia:do - porque duvidar-se que o descredito seja 
effeito da- violação arb~traria do principio da quantidade ? O descre-
dito está para o curso forçado na ordem do tempo e da efficacia como 
effeito para a causa e não causa para o effeito . 

Ent retanto, não se póde duvidar que a ·simples confiança influe 
frequentemente no ·Curso dos cambios. 

Estatisticas demonstram a existencia de alças e diminuições de 
taxas cambiaes - grnças a condições méramente politicas, .como na 
.A.ustria em 1859, na Russia em 1855 e 1856, etc. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO - E nós temos experiencia constante 
de taes factos. 

O SR. DA vm CAMPISTA - E' a pttra verdade. Frederico Flora é 
autor de um interessante estudo sobre a correspondencia entre a con-
fiança do estrangeiro expressa na cotação dos titulos italianos collo-
ca<los fóra da Italia e as oscillações das taxas cambiaes nesse paiz. 
"Para os paizes ricos, ·diz elle, a theoria que faz defender a oscillação 
do cambio da balança dos pagamentos internacionaes póde 11er verda-
deira; não assim para os paizes que recorrem ao capital estrangeiro, 
para os quaes vale mais a doutrina contraria que faz defender o 
cambio ou o agio - do cr~dito ou descradito do Estado - expresso 
pela cotação dos seus titulos. A's vezes, a cotação é independente das 
condições particulares do paiz emissor e depende de outras causas. 
A ·Cotação dos titulos para paizes que não coUocaram no estrangeiro 
sinão parte exigua desses titulos - depende principalmente das con-
dições politicas e financeirtts nacionaes, emquanto que os paizes que 
teem no estrangeiro uma massa consi!deravel dos seus titulos se resen-
tem da influencia de aconf8cimentos politicos e financeiros a elles 
estranhos." 

Entre nós não se póde deixar de ligar importancia a todos esses 
elementos que, em maior ou menor escala, se reflectem no nosso cam-
bio. Credito ou descredito, boas ou más noticias são causas cujos 
effei tos conhecemos_ 

Na historia da nossa circulação haveria um interessante capitulo 
a escrever, que poderia ser intitulado : "o boato e o cambiq no Brazil." 
(Apoiados.) 

O SR. PAULA RAMOS - A lei que domina o cambio são a offerta 
e a procura. 

O SR. DAVID CAMPISTA - N,ada adeantamos. Na offerta e pro-
cura póde influir. . . · 

O SR. PAULA fuM:os - Que se dá na emerg1encia de uma guerra? 
Retrahem-se as encommendas de mercadlorias e precipitam-se as ex-
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portações de productos do paiz. A lei que domina são, torno a re-
petir, a offerta e a procma . 

O. SR. DAVID CAMPISTA - Mas é a oscillação entre offerta e pro-
cura que se trata de explicar. E quando não se está ,por exempl-0; no 
cornmercio de uma guerra, mas o simples boato transmittido até pa.-rn 
o estr·angeiro, annuncia previsões ele desordens, etc. ? Por que oscillam 
a offerta e a procura? O ·cambio é registrador muito sensivel de todas 
essas circurnstancias. Em paizes que possuem o nosso regimen mone-
t·ario ha um grande numero de elemento·s que concorrem para a esta-
bilidades das taxas. Nem é só a natureza ·dia agente da circulação, nem 
só o credito ou descredito do Estado. O nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul referiu-se ao principal dos fa.ctores que influem no 
curso do cambio, isto é, o balanço dos compromissos internacionaes. 

Tambem esse, corno tocllo.s os outros, influe na offerta e procura. 
O balanço economico nos paizes de circulação sã é realmente o prin-
cipal elemento .das variações <larnbiaes . Nos outros, como no nosso -
a, sua influencia póde ·ser contrabalança:da, em boa parte, pela su-
penbunda.a:cia do papel em curs·o e outras causas. 

A doutrina a que se referiu o nobre Deputado póde ser resumida 
nas seguintes phrases do eminente Sr . Senador Ruy Barbosa: 

"A mutabilidade do cambio, essa sua depressão h abitual, denun -
ciam a -insufficiencia .dlo.s recursos .ardinarios do· paiz nas liquidações 
das S1Uas contas com os mercados do exterior . Sa1dos a favor do paiz 
nas liquidações internacionaes geram o cambio favoravel; o cambio 
duradouramente favoravel gera a circulação metallica." 

A influencia quasi exclusiv·a desse faietor comprehencle-se bem 
quando os cre·ditos ou debitas se exprimem e se realizam em uma 
moeda commum, igualmente apre·ciada no interior pelo seu valor in-
trinseco . Quando esse facto não se verifica, ha outros elementos a 
considerar. 

Um ·delles, que actúa com grande intensidade no regimen do curso 
forçado e com muito menos força em outros, é a especulação. 

E sse, aliás, é que explicaria as fluctuações subitas, sem rnzão 
apparente que, de momento a momento, tinha o cambio entre nós 
como uma columna de mercurio rapidamente transportada de uma 
geleira para um forno.. São factos conhecidos e dos quaes todos se 
lembram. Da especulação. estra:ngeira entre nós, dizia o Sr. Ruy 
Barbosa que é a usura imrnigrante que, sem ao menos capitaes seus, 
vem incrustar-se, como os commensaes organicos, na fortuna de uma 
nação hospitaleira e generosa, para arruinal-a á e<usta dos recursos 
com que ella os alimenta. 

Mas ha tambem uma modesta e a·ctiva especulação nacional. 
Nós outros, estranhos aos bastidores da bolsa ind~gena, temos diaria-
mente a representação material do movimento çlos negocios que nella 
se Q·ealizam, na agglomeração que - no meio da rua, quarteirão Al-
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fandega - Candelaria, fazem une senhores, de aspecto severo, que dão 
boa idéa da melancholia geral da nação exposta .ao sol. 

Dir-se-hia pertencerem todos elles á classe dos pieJtls hwmideis da 
bolsa parisiense, não tanto pela naitureza das funcções como pela 
situação desabrigadla em que resignadamente se conservam. 

Pareceria que toda ·aquella massa transborda de algum centro 
onde já não cabe á multidão dos interessados no movimento bolsista, 
que os telegraphos e telephones transmittem a cada instante como 
pulsações do organismo economico internacional, a que corresponde a 
oscillação dos grandes valores conhecidos. Não é assim. Não tem 
dessas agitações o nosso modesto mercado. 

Ao que se diz, aquelles senhores alli estão pacientemente á es.. 
preita de alguma trapalhada cambial que se liquide mais tarde por 
differença, ou ·caça de algum boato mesmo exquisito, havendo em toda 
a operação muito pouco movimento de dinheiro ou: mesmo não havendo 
dinheiro algum. 

Não ha duvida que a intensidade da especulação é phenomeno 
derivado da propria depreciação do meio circulante. Mas, emquanto 
não é possível regenerar de .todo a cil'culação, é possível, entretanto, 
attenuar os effeitos da especulação. 

Vejamos agora a funcção que se attribue ao futuro Banco do 
Brazil no mercado monetario e si ella se póde exercer, dados os fa-
ctores da taxa cambial que acabamos de estudar. 

O Sr. Ministro da F'azenda declara em seu relatorio que a di-
recta e positiva instituição de um apparelho reé1Ulador da taxa cam-
bial, afim de evitar as oscillações bruscas determinadlas pela especula-
çã.o, deve ser a pedra fundamental da nova organização financeira. 

Entende, porém, o illu.stre Deputado pelo Rio Grande do Sul que 
o cambio não póde ser cavalgado e que o Governo, instituindo o pro-
jectado apparelho, não faz 1 mais, em ultima analyse, do que collocar 
um seu prep?sto deante do tapete verde em que se joga sobre o cambio 
no nosso paiz. 

Creio mesm.o que do ·di~cuTso do nobre Deputado é esse realmente 
um dos pontos que póde ter ligação com o projecto em discussão. 

Pois bem, demonstradll; a efficacia da remodelação bancaria em 
materia de taxa cambial, só esse facto bastria para recommendar a 
reorganização p:rojectadla e:r:n um paiz comD o nosso, em que O· valor 
do papel tem osc~llado ell:trie extremos afastadlos e os prejuízos resul-
tantes da depressao cambial chegaram a representar uma redução de 
80 ºIº nos valores nacionaes

1

• 

O SR. BARBOS.A. LIMA -- Para essas oscillações tão violentas não 
ha apparelho regulador., que o melhor Ministro da Fazenda possa 
inventar, que sirva. 

O SR. DAVID CAMPISTA - O relat.orio do Sr. Custodio de Maga· 
lhães, um dos documentos mi,tis ·citad·os agora nesta Casa, diz o contra-
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rio demonstra que o apparelho foi util e determinou uma certa qme-
taçÍio nas taxas cambiaes. 

Assegura-se que o mel'cado monetario escapará sempre á preten-
dida influencia de quaesquer bancos, porque as taxas cambiaes, como 
todos os phenomeno·s economicos,. obedecem inflexivelmente a leis na-
turaes conheódas, contra ·CU'ja acção não vale o puro artificio das 
mais engenhosas combinações . Não basta, porém, essa núa affirma-
ção, formulada em abstracto para estabelecer opposição entre as leis 
economicas e a proficuidade <l'a intervenção projectada. 

Já, em parecer do. anno findo, a proposito de um projecto do meu 
amigo e companheiro de bancada, o Sr. Rodolpho P aixão, eu dizia 
que os phenomenos economicos, como os facto.a sociaes em geral, são 
eminentemente complexos e por sua natureza. frequentemente escapam 
á pretendida rigii.dez de certas formulas scientificas em que se os quer 
encenar. Esta circumstancia provém da natureza das causas e da 
impossibilida<l'e de se ter na devida conta para cada phenomeno o 
conjuncto essencialmente variavel de todos os outros que o affectam . 

Para estudarmos a efficacia de um apparelho regU"lador, tomemos 
em primeiro logar um regiimen »de circulação sã, exactamente o re-
gímen onde menos influencia póde exercer tal apparelho. Vejamos 
o curso dos cambias entre paizes cujas moedas conservam o seu valor 
integral de conformidade com os respectivos. padrões. 

Que causas determinam em regra as variações do cambio em tal 
regímen? 

Responde-nos o classico Goschen: "Uma vez que se trate dle ef-
feitos á vista formulados em uma moeda identica, as variações do 
cambio movem-oo entre limites que são: na alta -o par, mais as 
despezas de transmissão d'o numeraria; na baixa - o par, menos essas 
mesmas despezas. O curso dos cambias toca rammente na pratica um 
ou outro desses limites; flu<:tua entro os dous po1,que, antes que os 
pontos extremos sejam attingidos, tomam-se medidas e combinam-se 
operações que fazem nascer uma reacção em sentido opposto." 

Devo notar de passagem que, como ·se sabe, as palavras - alta 
e baixa - em materia de cambio teem .no estrangeiro uma significação 
inversa dia nossa . 

A regra tão simplesmente de Goschen parece que deveria ser 
absoluta, dado o regímen 'ª que nos referimos de circulação sã. As va-
riações não poderiam ir além ou aquem do pa:r sinão em uma propor-
ção representada pelas· despezas que acarretaria a expedição da moeda 
de um para outro paiz. E' a esse limite que se chama gold point . 

O SR. BARBOS.A. LIMA. - Então já é uma regra sem excepção ? 
O SR. D.a.vm 0.a.MPIST.A. - E' justamente o contrario e para de-

monstral-o foi que á ella me referi. 
Dizem os economistas que aquellas variações, dentro dos limites 

normaes ·do gold p,oinít, só não excederão taes limites tratando-se de 
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transacções eiltre dous paizes em que a situação financeira e circula-
ção monetaria se conservam normaes . 

Sem falar em alter ações, que podem provir dos panicGs, trata·dos 
de commerci.o, etc . , ha 'ª ·considerar que quaesquer .di.ffi.culdades op-
postas pelos Governos ou pelos bancos ele emissão á sahida do ou-ro 
modificam necessariamente o go l'd po'rint. 

E' precisamente a situação, de facto, que existe entre a França 
e a Belgica, .paizes que teem abso1utamente o mesmo regímen mone-
tari.o, tendo as suas peças de ouro e prata circulação reciproca em 
ca-cl'a um ·delles . Sabe-se que o Banco de França e ·o Banco N·aci.onal 
da Belgica não consentem facilmente em entreg1ar ouro para exporta-
ção ou exigem do exportador - sob uma fórma qualquer - O· paga-
mento de um premi.o. Dahi resulta que o limite do gold P'Oint entre os 
dous paizes é mui.to instavel. 

Aqui está, portanto, como um apparelho banca.rio póde influir 
até em regímen de circrnlação sã, isto é, justamente no regímen. em 
que menor deve ser a a.cção bancaria. 

O balanço economico é então o factor essencial da taxa ·cambial. 
· - Mesmo, porém, em um paiz com balanço· desfavoravel, si esse paiz é 

prospero. e dispõe de bo·a situação financeira e monetaria, dizem ainda 
os econo!nistas - a baixa dq cambio poderá ser attenuadla em virtude 
de certas medi·das . As expeqições de numerario podem não ser neces-
sarias ou podem ser reduzüi.as ao mínimo. 

O aluguel dos capitaes no paiz tend~ a elevar-se; o banco de 
emissão será leva:do a levam.tar a taxa do desconto1 e a alta do des-
conto reduzirá os comprom~13sos do commercio e determinará vendas 
por parte de especuladores quB detinham a ·credito stocks de t ítulos 
ou de mercadorias . A ·collocação ·de oapitaes, sencllo então mais re-
muneradora, capitaes est31anpei.ros são attrahidos para o paiz deve-
dor. A elevação do elescontq contribue assim para tornar mais one-
roi),a a expedição do ouro. para o estr angeiro. 

Nlão ha, pois, negar o valor dia 1acção bancaria em ma.teria de 
cambio. 

O SR. BARBOSA LIMA -- V. Ex. recorda-se da situação do cam-
bio em 1900, em vesper as elo accôrelo, quandlo o cambio· subiu a 14; 
q11al o effeito do apparnlho qancario0 ~ (Ha o'<utros azi,arbe'S.) 

O SR. DAVID ÜAMPISTA - O nobre Deputado- refere-se jus~a
mente a uma época ele crise, épo0a em que o banco· não tinha meios 
de .agir, como não teria agoJJa ·si_lhe retirassemos os reCUl'.SOS de que 
dispõe. Um apparelho .clesmpntado, impediido de funccionar rngular-
mente, não produz O· effeito para o qual foi instituido. 

E' por isso que o querenb.os bem organizado e capaz ele servir . 
Demonstrava eu que, si r avia utilidade em tal apparelho, mesmo 

em regímen de circulaçã·o s~, essa utilidade sobe de ponto qwanc1o 
se trata de circulação defeit-c1LOsa como 'ª nossa . · 
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O SR. PAULA RAMOS - Não será difficil provar que o Banco 
da Republica determinou ha pouco tempo a baixa da taxa cambial. 
( H a outros apa.1·6es . ) 

O SR . DAVID CAMPISTA - I sso provaria, em primeiro logar, a 
efficacia do apparelho· bancar~o sobre o curso do cambio. Em se-
g1undo logar mostra que já chegámos felizmente a uma tal si tu:ação 
de-estabihdad'e, que uma pequena differença momentanea é apontada 
como um facto digno de reparo. Não ha muito tempo ei'am bruscas 
as flu<:tuações da taxa e as differenças no,taveis de hora em hora. 

Hoje, graças ao conjuncto de medidas, entre as quaes figura a 
acção do Banco da Republica. . . - -

O SR. BARBOSA LIMA - O Governo perdeu muito dinhe~ro jo-
gando no cambio para o sustentar. (lia muitos apairtes que interrom-
pem o o.rado1· . ) 

O f3R. PRESIDENTE - Attenção ! P eço aos nobres Deputados qll'e 
não interrompam o orado['. 

O SR. DAVID CAMPISTA - CorrigJir a especulação comprehende-
se que seja interesse do Governo, e não jogar simplesmente. 

Foi para corrigir a especulação, regulando quanto· possivel o 
curso do cambio, que diversos pai:zes instituiram apparelhos como 
aquelle que projectamos . Experiencia proficua, nesse sentido, nos 
é dada pela Hespanha, po-r exemplo : Villa Verde, presidente do Con-
selho de Ministros e Ministro da Fazenda, na Hespanha, apresentou 
ao par1amento uma memoria sobre a regularização da valuta hespa-
uhola, que precedia um projecto de lei: . 

No art. 2° é estabelecido o seguinte: "Para Cl!Ssegurar a est'abil!i-
dade do çambio exteri01· e a reducção progressiva cro agio do ouro, 
será creada no Ban.co des Hespanh'a, sob 'ª dependencia do seu Gover-
nador, do director geral do Thesouro publico e do Ministro das Fi-
nanças, uma secção de cambio que, por intermedio do <lli.to estabeleci-
mento ·de credito e de todas as suas succursaes, mas por conta do 
Thesouro, vend~rá e comprará sempre, quando julgar opportuno e 
pelo preço qU'e houver publicado, cheques, let1~as de cambio e effeitos 
paga veis em ouro e espeçies desse metal. 

Emquanto funocionar essa secção, -o Banco de Hespanha não 
poderá realizar; sinão de accô1,do com ella, operações de compra e 
venda de ouro e effeitos de cambio . " 

A Republicá Argentina offereceu-nos exemplo identico. em que 
figura o Banco da Nação . Do Mexico e <la Russia os factos são bem 
conhecidos. 

Bastam esses exemplos para que se vej a que -o projecto em dis-
cussão não ,contém idéas que mereçam repulsa peremptoria . 

Con<lemna-.se a intervenção official em bancos . Mas é necessa-
Fio deixarmos o terreno exclusivo dos principio·s para encararmos o 
caso concreto que é sujeito ao nosso estudo. 
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Si a intervenção é tão condemnavel como se affi:rma, não se 
comprehende bem que os nossos estadistas a tenham permitti<lo com 
tanta frequencia. A nossa tradição é essa, incontestavelmente. 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte . 
O SR. DAvrn CAMPISTA - Perdão; o Sr. Murtinho favoreceu 

tambem o Banco· da Republica. 
O SR. BARBO.SA LIMA dá outro aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA - E' muito significativa essa mudança 

operada em um espirfao de alto valor, com0 o do Sr. Murtinho. 
O SR. Â.NYZIO DE ABREU - Subordinou -se ás circumstancias . 
O SR. DAVID CAMPISTA - Exactamente como . . nos devemos su-

bordinar agora. 
O SR. ANIZIO DE ABREU - V. Ex. permitte um aparte? O actual 

Sr. Ministro da Fazenda, quando o Sr. Dr. Murtinho, então Ministro 
da Fazenda, foi obrigaido a submetter-se ao imperio das circumstancias; 
sustentou a doutrina r adical que o Sr. Dr. Murtinho abandonou na 
occasiã:o; hoje faz o que o Dr. Murtinho fez, subordinanclio-se ás cir-
cumstancias e abandonai!ldo sua primeira idéa. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Vejam os lJ.Obres Deputados como a ex-
pcriencia das cousas publicas transforma os homens ! E' essa experien-
cia que nos aconselha :ai abandonar o absolutismo das doutrinas para 
nos subordinarmos ás cir~umstancias que tornam necessaria a reor-
ganização de que trata o p~·ojecto . . 

Não podem ficar abanronaidos interesses da maior valia. nem pócle 
ser eliminada esta parte d€( um programma financeiro que não é novo 
e que deve ser manüdo. N~o comprehendo como pelo facto de se terem 
dad.o abusos no passado seja impossível ou inconveniente promover-se 
umai reoTganização vantajosa, aproveitando-se os bons elementos que 
ainda restam e introcluzinfl.o novos. Um banco é um estabelecimento 
commercial. 

Si uma. casa commercial mal gerida chega á impossibilidade ele 
continuar as suas operaçõEis, rt.em. por isso o estabelecimento terá fa-
talmente que sossobrar. P6de-se avaliar o activo e o passivo; podem 
oor empregados novos cap;[taes; póde estabelecer-se uma. administra-
ção correctai e competente \3 esses novos elementos, reunidos ao que ele 
bom se apurar no antigo, são base segura de uma nova vida regular 
e prospera. 

Por que não nos são permittidas taes esperanças relativamente ao 
Banco da Republica? 

Por que é con<lemnavel a intervenção official em bancos? 
Mas a experiencia, nãq sómente nossa, mas de quasi toda a parte, 

mostra a frequencia de tae·s intervenções, ou sej·ai com. privilegios me-
diante compensações, ou seja com. a acção clirecta do Governo ou com 
o, sua fiscalização, etc. ' 
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O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul ci.ta em seu 1aipoio .ª 
opinião de. Wilson . Mas quantos outros pódem ser citados em contrario 
e muito mais modernos? 

O SR. ANIZIO DE ABREU - E Wilson modificou posteriormente a 
~ua opinião. 

O SR. BARBOSA LIMA - Dá um aparte. 
O SR. DAVID CA1vrPISTA - Como Wilson, outros. O facto deu-se 

com o proprio Spencer, cujo inc1ividualismo tanto inspira muitos dos 
nossos homens publicos . 

Sr. Presidente, outro ponto em que tocou o nobre Deputado pelo 
Rio G1~ainde foi o monopolio de emissão, que será conferido mais tar-. 
de ao banco. 

Parece que o artigo dos estatutos que trata dessa ~ateria não foi 
perfeitamente lido. _ 

Diz o art. 47 do projecto de estatutos : "Quando fôr possivel a 
circulação metallica. em ouro, si fôr insmtutido o systl'fma bancaria, 
este banco terá o privilegio exclusivo da emissão. 

Recebendo deposito de ouro com o titulo d,a moedia legal, o banco 
. entregará aos depositantes a quantia equivalente em notas conversi-

veis á vista, fomecidm pe'la. Caixa de Amortização, conservando sem-
pre o deposito do metal á disposição do portador da nota para garan-
tia da emissão . " 

O que resulta dai leitura deste período, tJi fôr i~tituido o sys-
tema bancaria, é que póde não •ser instituido esse systema, e em tal 
caso é evidente que não terá o banco privilegio de emissão. 

O SR. BARBOSA LIMA - Então não vale nada este artigo. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Vale pelo que nelle se contém, o que é 

um favor promettido no caso ·de ser preferido determinado systema. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ou esse compromisso va1oriza ou não va-

ioriz·a cousa alguma, e neste caso de na·da vale. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Valoriza, sem duvida, como promessa de 

uma vantagem que ·só ·O Banco c"Lo Brazil terá, dada a preferencia que 
o artigo estabelece. . 

A pluralidade haincaria é um mal; sed,uz como idéa, muito des-
moralizada, aliás. 

O SR. BARBOSA LIMA - Está V. Ex. enganado; é o regímen es-
cossez. 

O SR. DAVID CAMPISTA_ - Não é francez, não é o inglez, não é 
o allemão, não é o italiano, nem o russo, etc. . 

Nem precisamos da experiencia alhei a, infelizmente. Temos os 
primeiros tempos d·ai Republica . (Ava1·tes.) 

Sou dos que fazem justiça ao Sr. Ruy Barbosa. 
- Tinha S. Ex. as melhores intenções e a sua politica foi depois 

desfigurada. 
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O SR. BRrcro FILHO - Sim; é bom deixar clara a posição elo Sr. 
Ruy Bairbosa; estou de accôrdo com V. Ex. e estou applaudindo .. 

O SR. DA.VID CA.MPISTA - Faço justiça a todos os homens publicas 
que são entre nós tão frequentemente e tão injustamente accusaclos. Si 
não conheço bem os seus actos, sou muito mais propenso a eleval-os do 
que a deprimil-os . 

O facto é que a pluralidade bancairia não é aconselhavel . 
O SR. RonoLPHO P .AIXÃO - Supponha que no futuro o Governo 

julga preferivel o systema bancaria e que haja então bancos em me-
lhores condições que o do Brazil; não póde o Governo preferil-os? 

O SR. DAVID CAMPISTA - Não, pelo projecto. Si a emissão é 
uma v·a.ntagem, como de facto é, e si o Governo é quem confere essa 
,rantagem, melhor é que a confira em parte a si proprio como accio-
uista que será do Banco do Brazil. E' natural que tenha o Go>erno 
confiança em um banco de que é accionista e sobre o qual tem acção 
directa. 

Não discuto a ·conveniencia de ser o Governo accionista de bancos; 
tomo o caso como elle se nos apresenta . 

. Sr. Presidente, meu distincto collega, o Sr. Galeão Carvalhal, 
além das ponderações a. que já me rnferi, voltou a discutir summa-
riamente as emendas que apresentou ao projecto. Entretanto, nenhum 
argumento novo foi trazido ao debate, limitando-se S. Ex. a reiterar os 
fundamentos que constam do seu voto em separado. 

A esses fundamento \; oppuz os que se conteem no parecer ·da maio-
1ia da comm.issão e c~ue se me affiguraµi sufficientes para que a 
Cam.a1'ai não acceite as emendas d-o nobre Deputado. Estas revelam 
um.a grande desconfiança quanto á administração do banco, descon-
fiança que não partilho, tanto mais que legislam.os paa:a o futuro e 
não se devem esperar administrações más . O nobre Deputado por São 
Paulo apresentou, porém, um.a nova emenda, mandando que os divi-
den-dos que couberem ao Governo como accionista do banco sejam des-
tinados ao augm.ento éLo fundo de resgate do papel-m.oec1a .. 

Julgo perfeitamente acceitavel esta ultima emenda e sou mesmo 
partidario de medidas que tenham por fim o rnforço do< fundo de 
resgate. E1'a. plano do Sr. Ministro da Fazenda ·destinar o _producto 
dos dividendos em questão ao fim que lhe attribue o nobre Deputado. 
Isso se lê no relataria d,e S. Ex., que precede o projecto de estatutos. 

Nem a emenda affecta os estatutos do banco, elaborados, de ac-
côrdo, pelos accionist·as e pelo Governo. 

A sua acceitação n~o importará, portanto, na devolução do pro-
jecto a novas assembléas. 

UM SR. DEPUTADO - A Camara póde ou não alterar os esta.tutos? 
O SR. DAVID CAMPISTA - Sell;l duvida que sim, visto que se tr1a.ta 
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de um projecto submettic1o á sua approvação. Resta saber si ha con-
veniencia ni·sso. _ , , ., ""'.I.: · , 

Sr. Presidente, está terminada a -hora destinada á discussão do 
projecto. P.or longo tempo occupei a attenção generosa dos meus col-
legas, aos quaes peço que me desculpem :da aridez do meu discurso. 

Aésumptos desta o,rdem não são feitos pani, despertarem aquella 
pu1·e ivresse de que se sentia docemente penetrada a bella Sra. de Mor-
laine, no Lys roug1e, quando lia um artigo sobre o bi-meta~ismo. 

Já não tenho o direito de fallar novamente nesta discussão e isso 
é uma compensa;ção. 

O meu eminente collega pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
lima, vae occupar-se ainda elo. pro jecto e o fará com aquella eloquencia 
e elevação de vistas que lhe reconheço. 

Na terceü-a. discussão voltarei provavelmente á tribuna, para des-
empenhar-me do dever de responder aos meus nobres collegas que en-
tão vierem ao debate. 

·Acredito que a Oamara praticará bem e patrioticamente appro-
vando o projecto. 

Tem sido muito va.cillante a nossa politica monetaria. 
Até hoje pouco se tem feito no bom caminho e no passado muito 

se fez no terreno perigos.o das aventuras, expondo-se a Nação ao des-
credito e collocando-se em risco o seu futuro. Si maiore;:; males não ti-
vemos, devemol-o, e:iU boa parte, á grande força de recupera.çãÕ que o 
Brazil possue nos seus vastos recursos. 

Recordo-me de haver lido que a corrupção eleitoral, a perversão 
dos costumes publicos, o odioso systema dos despojos como premio aos 
vencedores, que por tanto tempo dominaram a vida política america-
na, sem conseguirem impedir os assombrosos progressos daquella na-
ção, faziam dizer aos americanos sensatos que havia um Deus para as 
crianças, para os ébrios e para. . . os Estados Unidos . 

Si entre nós identicos factos não se deram, a verclúLe é que gra-
ves erros commettemos e por duras provações tivemos de passar. 

Entretanto, o paiz progrediu, progrediJ"á e ha de figurar com 
brilho ao lado das grandes nações prosperàs. 

E' que ha. um Deus nara o Brazil. (Mwito bem; miâto bem. O 
orador é vivcimerde conipriment:wdo pelos Depidaclos presentes.) 

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

O Sr. BarQ.os;i Lima C') _:__ Sr. Presidente, o nobre Deputado 
por Minas Geraes, pl"ovecto relator do projecto de reorganização ban-

C') Este discurso não foi rev isto pelo orador. 
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caria, escusou-se visivelmente d.e vir á tribuna a tomar em considera-
~ão, sinão o. meu ·alinhavado discurso, ao menos a brilhante oração do 
talentoso autor do voto em separaa·o. Para o nobre Deputado relator 
<l.o projecto em debate, este não tinha sido atacado por quem quer que 
fosse, não havia o que defender; os oradores que, pensando occ1:par-se 
do assumpto, se teem demorado na tribuna algumas ·horas, na illusão 
de que tratavam d;a materia., ua opinião de S. Ex., na esclarecida opi-
nião de S. Ex., não teem conhecido do projecto. 

Que o não tivesse feito eu, que essa opinião visasse o meu discurso, 
comprehende-se e acceito; mas que ella alvejasse tambem o discurso 
do illustre Deputado por S. Pau!o, autor do voto em sepando, em 
tanto não posso convir, porque o honrado Sr. Galeão Carvalhal, quer 
em seu voto publicado em appenso ao parecer distribuido á Camara 
dos Deputa.dos, quer na brilhante oração com que defendeu esse seu 
·roto, conheceu do mecanismo do novo instituto bancaria, apreciou al-
gumas das suas peças principaes, desceu a detalhes, dando a sua opi-
nião acerca de ·algumas rodazinhas, minimas, ·de toda essa pesada ma-
china; e, mais que isto, submetteu á apreciação da Camara dos Depu-
tados emend,as que consubstanciavam seu modo de ver. 

Nestas condições, nã? sei por que razão ? honra.do Deputado re-
lator do projecto em disqussão se escusava de tomar em consideração 
a~ al~egações ~os d~scursof de seus collegas, insistindo em affir.mar que 

11ao trnha havido discussão alguma que se occupasse do assumpto. 
Vindo, afinal, á tribuna, Sr. Presidente, o honrado Deputado por 

Minas, com grande prazer de todos quantos o ouvimos, deu combate 
áqu_elles que não vieram. á tribuna. 

O SR. BRicIO FILHO - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMf - Farece que S. Ex. esperava encontrar 

com.o antagonistas os partidarios do papel-moeda do curso forçado. 
Encontrou correligionarios, encontnou orrudores que com S . Ex. estão 
de inteiro accôrdo na política d.o resgate. 

Não obstante esse aqcôrdo, S. Ex. entendeu dever, durante horas 
em que nos deliciou com a sua palana fluente e brilhante, dar com-
bate aos partidarios elo curso forçado, -das emissões de papel-moeda 
pelo Thesouro ou por um. b-anco privilegiado. · 

Parece que S. Ex. julgava que teria de defrontar os seu~ eminentes 
collegas de bancada, os honrados Srs. Drs. Francisco Bernardino e 
Rodolpho Paixão, cujas opiniões favoraveis ao papel-moeda são co-
nhecidas nesta Casa. 

Quanto ao digno Deputado pelo mesmo districto do honrado re-
lator, o Sr. Francisco B:ernardino, é sabido, que, ·ainda por occasião 
de se discutir o projectq de amnisti a aos implicados nos aconteci-
mentos de 14 de novembro, S. Ex. sustentava que a crise em que se 
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debate o Brazil é devida, em grande parte, á infeliz politic-a do resgate 
do papel-moeda. 

Nessa occasião, ousei divergir de S. Ex., conjunctameute com o 
digno Deputado, Sr. Oalogeras . 

Quanto ao distincto Sr. Dr. Rodolpho Paixão, sabe-se que S. Ex. 
é •a.uto r de um projecto que visa extinguir o fundo de resgate e de 
garantia, baseando esta sua pretenção nas opiniões que defendeu lon-
gamente, e que se resumem todas em tornar Claro que S. Ex. é par-
tidarío do pa pel-moed.a . 

O honra.do relator lamentou mais que se não tivesse iniciado so-
bre o magno assumpto um debate largo, brilhante, al to, como S. Ex. 
6Sperava, dada a Televancia da ma teria . 

na.da tenho a opp.ÔT, sinão que de minha parte fiz o que me coube 
nas proprias forças abordando o problema pela maneira pox que eu o 
podia enxergar e entendeT. 

A observação de S. Ex., por tanto, deve ser tomada pela Oa:mara, 
a quasi totalidade de cuj os membros não se quiz empenhar no debate, 
naturalmente, provavelmente, por estar de accôrdo com o íllustre rela.-
tor, e, quanto aos partidarios do papel-moeda, porque se convenceram 
de que não tinham razão, talvez. 

Eu, porém, e o meu digno collega por S. P1aulo, autor do voto 
em separado, é que não podemos consentir em passar como partidaríos 
do papel-moeda . 

· Esta parte do discurso do digno relator, portanto, não responde 
nem ao nobre Deputado por S. Paulo, nem ·a mim: responde aos que 
deixaram de fallar . 

Outra opinião que S. Ex. me attribuiu, naturalmente porque não 
fui bastap.te claro na minha exposição, fo i 1rn de que sou par-
tidario da pluralidade bancaria, ou , melhor , da líberda.de_ bancaria:, 
no domínio do cureo forçado. 

Ora, absolutamente n:ão é esta minha, opinião . Não parece que 
5~ possa do meu discurso cleprehender que su.stento semelhante theo-
na. 

Aliás, a questão foi levantada a proposíto do ultimo artíg.o dos 
estatutos submettidos á nossa aprecia.ção, artigo que cogita d.o sys-
t~ma do monopolio bancario q_uanclo a circula:ção metallica fôr pos-
Slvel ; ahí, nesse mop10nto, nessa hora, nesse regímen ele circulação 
metalli?a, sou pa·rtídario da liberdade bancaria, contra o monopolio 
bancar10, contra o Banco de Estado . 

E' diverso de querer a pluralidade bancaria, de consentir que 
se mon~e um certo numero de institutos a emit~ir papel inconversivel, 
papel-bilhete de banco, ·a:o qual não correspondesse a obrigação do 
troco, á vontade do porta·clor, por especie metallica. 

Dada essa explicação, Sr. PresiclE'nte, passo a recapitular o clis-
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curso com que mimei o debate e no qual levantei uma: sene ele ques-
tões preliminares, que me não vedavam opportunamente conhecei: elo 
mecanismo adoptaclo para o banco que se vae elevar sobre as i'Umas 
do terceiro B anco do Brazil. 

Alleguei nesse discurso, que S. Ex. não quiz tomar em conside-
ração : 

"1.º Não se conhece motivo Televante, ele utilidade publica, para 
mudar ele nome, passando de Banco da Republica a B anco do Bra-
zil. Era B anco da Republica do Brazil, passou a ser Banco do Bra-
zil. 

2. 0 Tendo nós ele conhecer dos estatu tos , não se justifica que o 
façamos em condições inferiores aos accionistas, quando estes gerem 
r. seu dinheiro e nós decidimos elo alheio ; e que assim não é correcto 
que nos demos por devidamente informados, sem relato rios, balan -
ços e outros ·dados que ·a: Commissão colheria. 

Creio que é muito preciso isso, merece alguma resposta, vale a 
pena de ser tomado em consideração, como o mais que se segue. 

3." Que, dado o triste mallogro de todas as tentativas anteriores, 
não será, ma:is uma vez, o banco governamental ou politico o rnme-
dio apropriado aos nosso1s males financeiros. 

4.0 Que, ao contrario, sendo o ideal a abolição elo curso forçado 
- e o meio de attingir esse ideal o resgate gradual do papel-moeda, 
segundo os votos do insigne mineiTo Bernardo P ereira de Vascon-
cellos, autor da lei de 1848 - a triste persistencia dos governos em 
manter esse typo bastardo de organiza·ção bancaria cada vez mais nos 
afastaria daquelle escopo. 

5.0 Que assim é, já porque, como se viu recenteménte, .dous ter-
ços do fundo de resgate, ·Ou ·sejam 10. 000 :000$, em 15 . 000 :000$ ar-
recadados, nesse fundo, foram desviados pan·a ajudar o banco, sob o 
pretexto de amparaT o co:mmercio legitimo; - j á porque um milhão 
de libras esterlinas foram distrahidas e pelos estatutos continuarão 
r. ·ser tiradas do fundo ele ga·ra~ltia pÚa cambiaes, isto é, i;ara soccorrer 
(' banco contra {) commercio illegitimo, elos que jogam no cambio; 

6. 0 Que ainda mais oontril:mem ta.es liristitutos poE ti<Cos piara 
HlongaT-nos daquelle ideal, porque mascaram despezas que, não só 
podendo fazer pelo Thesquro, teem sahida condescenden te pelo ban-
eo, contribuindo para a :qecessidacle de novos auxilios que são novos 
desfalques na rnceita publica e, portanto, nos sa ldos destin ados ao 
resgate do papel-moeda; 

7.º Que a violenta o~cillação que ainda rncentemente soffreu o 
cambio. cahindo em poucos dias mais ele 2 pence, de cerca de 17 3/4 
H J 5 112 on, melhor, cl ~ 18 e 11111 a peque1rn fr acção a 15 e pouco. prova 
que, apezar cln excepc10nal competcncia d.o integro Dr. Custodio Coe-
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lho, é uma pretenção estolida querer governar o cambio sem pesa-
dissimos sacrificios para o Thesouro; 

8.º Que ainda · quando se consentisse em preferir um banco cen-
tra l. não seria de bom aviso alicerçal-o, nem argamassal-o com as 
rui~as do actual, cabendo aos accionistas deste tomar conta do estabe-
lecimento para liquidar e apurar o que puderem; 

9.º Que a prova dos maleficios da intervenção do Gqverno é que, 
estando livres della, prosperam e desei+volvem-se os bancos de deposito 
e desconto Banco Oommcrcial e Banco do Oommercio, cujas acções 
cotam-se como não o conseguem, máo gra{lo tantos favore~ officiaes, 
n acções do Banco da Republica. 

10 . Que não colhe o exemplo do que se passa em out~·os paizes, 
aliás ele circulação mcta llica, onde os bancos centracs privilegiadon 
tcém um saudavel corrcctivo na maior ou menor frequencia com que 
affluem ºao troco os seus bilhetes, eloquente manometro que muito 
bem· avisa sobre as oscillações da confiança publica . 

11. Que nesses paizes, anuunciado pelo proprio ministro que a 
gestão governamental do banco dera prejuizo e que p a·ra indemnizar 
os prejuizos era preciso que o Thesouro entrasse com mais dous mil 
E quinhentos contos e novos favores, não se quedaria o parlamento in-
clifferente a taes revelações, e antes chamaria a contas o ministro e 
seus prepostos. 

12. Que si taes contas entre nós se não podem tomar, perigosis-
sima é a acclimação que se teima cm fazer daquelle institnto pri vi-
legiado e central na atmosphera elo regimen presidencial fed()rativo .. . " 

$i se affirma que nós, neste regimen, não temos competencia para 
tomar contas a um estabelecimento que foi arrancad-0 á fiscalização 
elos accionistas e entregue exclusivamente á gestão do Poder Executi-
vo, si se sustenta que neste_regimen, assim, é perigosissima a accumu-
lação que se tem de fazer ... 

ª . . . e si assim não é, e pócle-se on deve-se tornar contas, sem que-
bra das exigencias do regímen, nada justifica a. indiffcrença dos fis-
caes prepostos á defesa elos dinheiros publicos . 

13. Que não se vê bem para que é que se submette á nossa ap-
pr?vação um projecto de estatutos já approvados pelos accionistaiS, 
pois que estes para o acceitar e emendar nomearam cl'l.bas commissões 
t:ue bc?1 ?s informassem; e nós temos qµe mandar do Thesouro, ago-
r a, acc10111sta·s ele 112. 500 acções, contribuinte de 22. 500 :000$, além 
ele outros supprimentos, mais dinheiro - 2. 500 contos - que fará 
.falta ás caixas publicas de re gate e garantia, nós temos que appro-
var tucl'o ás cegas na fé dos padrinhos. 

14. Que assim, pa.ssaclos pelo cadinho ela sancção parlamentar, 
taes artigos ele estatutos ficam Yalendo como artigos ele M:, e, por-
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tanto não podem ser alterados ném pelos accionistas n~m pe~'O Go-
verno, porque, por emquanto ao menos, o G?verno nao legisla. 

15. Que o artigo ultimo, si é um compronnsso mal paira que :a-
lha como um favor capaz de galvanizar o banco, é prematuro e m-
discreto resolvendo desde já para quando a circulação fôr metallicai, 
em um 'simples artigo, sem mais explicações, votado n.os ultimas ~as 
da legislatura a grave questão de unidade ou pluralidade bancaria, 
decidindo-se desd~ já pelo monopolio prornettido ao rebento redu-
zido do decrepito instituto, desprezada a Constituição, art. 34, § 8°, 
eombinad'O com o art. 72, .§ 24." 

O artigo ultimo é o que promette como um chamariz; nós vamos 
rnr daqui ha pouco que realmente o Governo tem muita razão em fa-
zer di3to uma barraca de feira, de tocar zabumba na frente da bar-
raca para ver se ananj ai dinheiro para este banco quebrado. 

E' uma promessa que está no artigo ultimo, si é um compro-
misso realmente, de quando algum dia houver circulação .metallica 
entr:e nós, si se resolver entre nós adaptar o regímen bancaria ou um 
banco central gerido mais ou menos diTectamente pelo Governo, que 
este banco será o actual C?u o que se reorganizar. 

E stou, Sr. Presidente1 articulando o meu discurso ela P ·sessão, 
mostrando que o meu discurso não era uma voz inane; era uma af-
firmação de que se póde ~iscordar, naturalmente, muito clara, cate-
gorica e precisa . 

Estou recapitulando )]._ara reconduzir-me ao ponto em que estava 
ele tomar em consi{leraç;o 'as allegações, ou ausencia de allegações do 
illustre relator : -

"Que além ele incomriativel com a Oonstituiç&o, ess21 pretenção 
aberra das melihores tra<l:f çõ~s brazileiraJs, entre_ ais quaes culm'ina 
P.quella qµe, em caminho d11 liberd:aele ba01caria, se encarnou na lei d~ 
24: de novembro de 1888, devido á iniciativa dos operosos representan-
tes de Minas Geraes os Srs. visconde do Cruzeiro, visconde de Ouro 
Preto e Laffayette . . . " 

O SR. ÜALOGERAS - E ssencialmente transitorio. 
O SR. BARBOSA LIMA - . . . Laffayette R. P ereira, procer~ elo 

primeiro pa.Ttido politico cm que tão brilhantemente militava o não 
menos illustre representante da mesma adeantad.a iwovincia, Dr. M -
fonso Penna, que, na Oall!a:ra de 1888, amparou com o seu esclarecido 
voto o projecto que é o antipodai do actual. 

"Que, assim pelo menos - ficará ao nobre relator que refutar 
ao menos as objecções adeli.tziclas contra uma solução que systematisa 
e encrava na nossai legislaç\l.o bancaTia a intervenção <lo Governo -
o E~taelo banqueiro. ~çambfii-cand'O um condemnndo monopolio, ess~ 
mauifesta~ão da act1vicl.adf' mercantil, não estaillclo assim tão mal am-
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parados os oradores que a combatem, de~de qu~ aos yY olonski e ou-
tros oppõem Herbert Spencer, James Wilson, Ooquehn, RoJ.'n e ou-
tros . 

Estava fazendo, com o perdão que a Oamiara não me reg'ateará 
(dirige-se ao Sr. Davrid OC///11Jpista, que acaba de entrair no redinto e 
toma1· ·assento e?n frente ao orador) a leitura. desses trechos, em que 
articulei o ineu ·disCUl'.S·o, resumindo-o ·de modo a fazer ver o que é 
que eu entendia quando me permitti discutir o projecto em debate. 

Em summa, antes de entrar na analyse elo novo mecanismo. na-
quillo que elle tem de novo, pois que os estatutos actuaes submet-
tidos á nossa apreciaçã!o reproduzem em muitos pontos, e é natural 
que o façam, disposições elos antigos , ·disposições comesinhas, vulga.-
res, claquellas que entram na organização das sociedades anonymas e 
outras que entram em organizações ba.ncarias, antes de entrar nessa 
analyse detalhada, eu tenho essa dupla preliminar, que por sua vez de-
compm1ho em uma ·serie de aspectos. 

Que é essa dupla preliminiair? 
Primeiro: não se vae fundar ,um instituto novo de credito, não 

se vae fundar o Banco do Brazil; vae-se reconst111ir, rebocar o an-
tigo Banco da Republica, chrismado ago-ra com o nome ele B a1nco do 
Brazil . 

Sustentei que, Q_Om essa caliça proveI!_iente daquella lemolição, com 
o vigamento comido de cupim, como está o tal instituto banca.rio, a 
casa que se vae construir não tem. segurança alguma. Feita por con-
ta dos proprieta:r ios desse material arminado, quando muito eu só 
opporia a consideração da segurança publica para que ella não des-
a.basse em cima dos t ranseuntes; ma·s, com ·certeza, eu não lhe mando 
com o meu vioto ma1is nenhum vintem tirado do Thesouro Nacional, 
isto é, dos recursos hauridos sob a fórma de imposto em toda a Nação 
e inclusive .dos depositas das Caixas Economicas que o Governo tem, 
pelas nossas leis, competencia para lançair mão, entrando com essa 
imnortancia desde que pague o juro. que prometteu e ·no caso de cor-
rida. restitua no termo elo pagamento á Caixa Eco~omica, a iilJpor-
tancia alli depositada . 

Portanto, eu tinha essa preliminar, si é caso ele c:onstruir, ele mo-
delar um estabelecimento ele credito. 

Dizem, o Governo entra com uma certa importancia, que se ca-
eará á importancia que subscreverem os capitalistas destas e de 
outras praças pia,ra fundarem um banco que começa. 

IsS'o é caso bem ·diverso, ·elo Governo, no fim de cinco annos de 
administração official claquelle estaibelecimento fallié!Jo, não nos -pres-
tRr. contas · dessa gestão, que foi , seg1rnc10 recibo passado pelo Ministro, 
l'UlnO!m. 
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E' sobre esses alicerces, sobre esse ·sólo, cuja estabilidade não é 
só duvidosa, porque é accentuP.1damente de vasa, de lama, que se quer 
assentar um novo estabelecimento, ao qual se promette uma prospe-
rída-de incompatível com todos os anteoedentes, com os estygmas dos 
accídentes desse novo banco, oom a tara de que elle _está ferido . . 

O SR. BRrcIO ErLHO - Essa prosperíd·ade tem sido garantida toda 
vez que tem sido socoorrído. 

O SR. BARBOSA Lnu - Sr. Presidente, ainda uma preliminar . 
V. Ex. comprehende que eu não podia deixar de contiair mesmo 

com a intelligencia esclarecida do honrado relator, mais ainda com 
a. sua benignidade, para que, formulaidas as proposições com feitio 
de preliminares a esse respeito, S. Ex., tomando-as em consídernção, 
visse logo esses aspectos que ellas proporcío1iam. 

E' assim que, digo eu, se trata de manter - ma~s um aspecto da 
questão - de manter o E stado consorciado com um banco de depo-
sitas, de descontos e de emissão, como é o Ba:nco ·de França, como é o 
I mperial Banco Allemão, como é o Banco Austro-Hungaro, como é 
o Banco Belga.1 e muitos outros. E·stado cons9rcíado com um Banco 
&ó, por ora só, de ·depositas e descontos - não é a mesma cousa ; é 
outro problema . 1 

Digo eu que a conti11uação desse connubío é cleploravel para o 
credito do Banco e para o credito do Thesouro e do Estado; é uma 
fonte .de prejuízos paira o Banco e para o Thesouro. 

A posterio1'i, sahindo do dominio claquellas theorias absolutas 
que o honrado relator arguiu-nos de ser o nosso pesaclello e uma es-
pecie de obcessão que impede de raciocinar com clareza - a posteriori 
a.qui está o Banco do Oommercio; aqui está nesta praça o Banco Oom-
rnercial, ambos conhecicfos . 

Que são? Banco·s de çlepositos o descontos. Que diffe rença teem 
do Banco da Republica ? 

Não teem governo lá , Oomo viYem ou como teem vivido? Em 
condições a que me referi no meu ultimo_ discurso, com as suas acções 
eotadas a 170$ e 180$, qistríbuindo dividendos com relativa prospe-
ríclla<le . 

Oomo vive este? Este nunca viveu; este vegetou sempre em uma 
cachexia incuravel, constap.te. · 

O Sii. BRrcIO FrLHO - Temos dado doses massiças de quinino 
e não ha meio. (Riso.) 

O SR. DAVID ÜAMPIS'J.'4- - Esse typo é norte-americano e igual ao 
nosso. Já vê que não é un1 monstro. E ' adaptado nos Estados Unidos, 
que têm uma Oonstituíçã\) que é a mãe da nossa. Accresce que o 
Thesouro dos Estados Uní.P.os intervem em matería de círcularção. 

O SR. BARBOSA LIMA - O que está vigorando nos Estados Uni-

/ 
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c1os não é o regimeu de 1901; é o regimen de Salomão Ohas~, mod~
fi.cado pelos actos que se seguiram_ após elle. E' portanto, reg1mer: ~1-
verso desse em que o Estad:o legisla prescrevendo certas cond1çoes 
dentro das quaes o Estado se desenvolve naquella federação . 

Convém notar que na federaÇã:o norte-americana existem dous mil 
e tantos bancos que concorrem á circulação metallica; aqui é um 
banco monstruoso, com grande circulação, como que dispondo de uma 
graillde bomba de pressão capaz de satisfazer a esses Estados todos em 
uma extensão de oito milhões oitocentos e tantos mil kilometros qua-
drados . 

E' como si a Europa inteira tivesse em seu centro um banco 
unico para acudir ás necessida·des de toda a circulação. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Não apoiado; os bancos attendem ás 
necessidades da circulaÇã:o, as quaes, como V. Ex. bem sabe, não 
regulam pela extensã-o elo territorio, mas pela clensid:ade da população. 

O SR. BARBOSA LIMA - Prova contra V. Ex. ª' objecção, pois 
que, em um paiz como este, em que não ha clea·rling-houses, em que 
não ha casas ele compensação, casas de liquidação, em que os meios de 
transporte são os mais difficeis, em que as transacções só se liquidam 
p:a!ssando dinheiro, porque não ha, como em toda parte, a liquidação 
em letras,todos esses typo~ ele liquidação adeantada, etc., todas as ve-
zes que houver necessidade ele numeTario em Manáos, ha de ser sen-
tida a falta . 

E é por isso que dizem que a crise é oriunda da, falta de meio 
circulante. 

O SR. DAVID ÜAllíPISTA - Não apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Os papelistas o dizem; eu digo que é 

oriunda d;o privilegio. 
O SR. DAVID ÜAMPISTA - Mas eu não sou pa.pelista. 
O SR. PAULA RAMOS - Ha papelistas e papelistas: tambem eu 

não sou pM-ticlario de Law. ( T1foccim .... s<e outros apartes.) 
O SR. BARBOS'.A. LnrA - O honrado Deputa.elo observa com gran-

de prazer para mim, que não é papelista. 
E' 1:11~1 elos factos que me animam, ver á testa elos que se batem 

pe~a pol~tica do resgate elo pa.pel-moeda um politico tão eminente, e 
CUJa_ acçao_ .sobre a nossa admin istração p6c1e ser das mais fecundas. 
_ Digo, porém, que S. Ex., pelo seu p1~oprio discurso e pela orienta-

çao que pro;1rnna .de seu parecer, está ma.is proximo dos papelistas do 
oue eu. (Nao a_poiado do Sr. J)avicl Oani.pista.) 

°"!ou ver :si faço a demonstraçã·o da minha these, que é atrevida, 
ano.iac1~, perclôe-me o honrado Deputado. 

Ve.Jamos a nossa 11.ttitude nesse particular . 
Sou pelo resgate, . . 
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O SR. DAVID CAMPISTA - Tambeµi eu. , . . 
O SR. BARBOSA LIMA - ... e digo que o Banco esta contnbumdo 

para diminuir a velocidade do resgate. 
O SR. DAVID CAMPISTA - E' onde não concordamos . 
O SR. BARBOSA LIMA - Demonstro isto, como? Tümaflldo em con-

f'ideração o movimento e evidenciando, pelos algarismos, que esta é a 
verdade. 

Assim, quando .se arrecadou para o fundo de. resgate d·o pape1-
moeda a somma ·de 15. 000 :000$, quanto se •a;pphcou ao resgate~ 
5. 000 :000$, um terço; e os outros dous terços: 10. 000 :000$, para onde 
foram? Para o Banco ·da Republica, para soccorrel-o. 

Assim desviou-se esta somroa do fundo de resgate. E esse meca-
nismo sahio do fundo de resgate e de garantia, que marca uma época 
felicíssima na nossa historia financeira, pa.gsa a ter a sorte de todos 
os mecanismos, mais ou ';;1enos analogos, ainda que muito mais im-
perfeitos, que temos instituído em nossa. vida financeira: apparelha-se 
o instrumento, prepaTa-se muito bem e, na occasião de funccionar, 
vem uma serie de sophisma.s - que não serve para isso, que é pre-
ciso fazer de outro modo, etc. 

Assim, está estabeleci.~o que póde se tirar qualquer importancia 
do fundo de garantia. , comtanto que não se o reduza a menos da me-
tade. para reforçar o fundo de Tesgate . 

Pois bem, o fundo de garantia, que é ouro, que está se formando 
em mãos do inglez, fornece um milhão sterlino e continuará a forne-
cel-o para esta .outra o.peraição de que o banco carece. 

Primeiro, dinheiro p~pel, tirado ·do fundo de. resgate para o 
Banco da Republica amparar o commercio legitimo, Rob a fórma de 
desconto de letras da nossru praça; segundo, ouro , tirado para am-
parar o Banco da Republica, ou antes, para armar o Ban::o da RB-
publica, de modo que est13 ampare o commercio legitimo contra o 
comme1·cio illegitimo, ou contra a1quillo que V. Ex. chamou stock 
jobb'er, regula.dor do cambio. 

De modo que essas duas partes do mecanismo instituído para res-
gatar o papel-moeda, são modificadas por causa do B sm.co · tira-se 
di;iheiro do fund~ ele rnsgate para soccorrer ao Banco e, portanto di-
mmue--se a velocidade com que se devia resgalf;ar o p11pel-moeda. 
. Ora, como o resgate é o pl"Íll.Qipal factor da valorização do meio 
cucnlant~, o que succede é que nos distanciamos della. 

O SR. D11.vm CAMPIS~'A - Não apoiado. Si, favorer.end'O um 
Bamco, se favorece a esta qilidade do cambio, eu me approximo mais 
do resgate. 

O SR. BARBOSA LIMA - Tambem combato este ponto. Chegarei. 
lá. 11 i>sta CJllPRtão da valorização do meio circulante, por meio das 
operações do Banco. 
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Já vímos como é que 0 Banco aguenta ai estabilidade, isto é, der-
rubando -0 cambio. . , . · , o SR. DAvID CAMPISTA - Ultimamente, e Jª disse que isso e um 
facto que prov-0ca admiração, quan_do as taxas set~em conserv~~b 

- mais ou menO·S esteJVeis. O relatono do Sr. Custod10 mostra 
mesmo. ~ -

O SR. CALOGERAS E OUTROS 8Rs .. DEPUTADO~ dao apartes. 
O SR, BARB-OSA LIMA - VV. Exs. me obrigam a um esforço ex-

traordinari-0 de memoria, a ter todas as leis de cór. 
Era em julho de 1900. (A.partes.) 
Pois os Srs. J<"ernando Lobo e Affonso Penna não foram pre-

sidentes <lo Banco durante perto de quatro annos? · 
UM SR. DEPUTADO - Mas não havia base. (Ha outro.s ,aipa,rtes. ) 
O SR. BARBOSA LIMA - Havia arté contas correntes com o Esta<lo 

de Minas. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Como com todos ·os outros Estados d-0 

Brazil e até com paizes da Europa, e note-se que essas contas corren-
tes nunca deram prejuizo ao Banco; pelo contrario. 

O SR. BARBOSA LIMA - Bem vê V. Ex. que -0 assumpto merece 
ser encarado, pois que chega a provocar tantos apartes. . . 

Mas, recapituianclo a minha these: primeiro, o Ham.co é a1'l'uina-
d:o; sobre essas ruinas, com esse vigamento, rnvestindo-o com essa 
caliça, não conseguiremos remodelar convenientemente a nossa cir-
culação; segundo, o Banco é simplesmente de depositos e descontos; 
e os bancos dessai natureza que vivem livres da tutella official vivem 
melhor; terceiro, o Banco tem :deante de si uma pr-0messa, a 12romessa 
de; opportunamente, quando houver órculação metallica, si o Go-
verno ad:optar o ·systema bancario, ser o unico preferido. 

Orai, ·senhores, quando houver circulação metallica ! Quando será 
isto? 

O privilegio do Banco é de 30 annbs, o resgate do papel-moeda 
se faz á r_azão de, un~ ~nnos por outros, 1. 000 :000$, como está aqui 
no rela tono do Sr. Mm1stTo da Fazenda, que distribue os 5. 000 :000$ 
por cinco annos; 1. 000 :000$, por anno, no fim de 30 annos são réis 
30.000 :000$000. ' 

Daqui a 30 annos esta massa de 670 . 000 contos de papel-moed·a · 
de curs-0 forçado estará reduzic1ai de 30 . 000 contos! 

O SR. DAVID C.rnPISTA - Note V. Ex. que isto é não apressando 
o resgate. _ .: ·' ~;,i~ 

O S_R. BARnos~ LIMA - Mas, exactamente recaJte no ' ponto que 
estou .affirmando. Si se consente que o Governo continue a lançar mão 
do fundo de re?ga~e, desviando papel desse fundo de resgate para soc-
cor7er. o Banco; s1 não ha correcti vo nenhum, porque não o tem dos 
acc10mstasJ segund-0 o regimen da lei de 1900 não -o tiveram, nã·o tem 
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e.a nós nutras, pois que a O amara não qi.~~r saber o que se passa'. por 
l; esses desvios continuarão a dar-se, visto como não tendo mais a 
ki de J 75, renovada pela de 1885, para emitt~r papel-moedai em 
éi 1ocas dJ crise afim de soccorrer a praça, e as exigencias desta, con-
ti. nuando a da~·-se sobretudo nas épocas difficeis de safra do norte, 
tt remos que 9 Go;eri10 continuará dahi a mandar ·dinheiro, que não 
p .ícle til' u de. outra parte, pela lei de 1899,. art. 3º. 

Log0, não será pouco conservar os mil contos por anno, J?Orque 
0 Sr. L·)Opoldo de Bulhões, houve anno em que não resgatou vmte~. 

Qu 1tndo fallo em mil contos por anno, é porque tomo em cons1-
clc ração os t res mil contos que foram agora, de modo que dá essa 
média. 

Ot>mprehencle-se bem que não vou levar a precisão, em mateúa 
cl" pr<'vÍsão economica, a ponto de substituir uma simples média 
vi ithn .e tica, d ividir a somma1 de todas essas parcellas pelo numero 
dd1as ... 

O SR. ÜALOGERAS - Mesmo que não seria possível discutir assim. 
O SR. BARBOSA LIMA - Os elementos que possuímos são esses. 
E tudo nos leva a crer que o Governo, porque a tendencia desses 

bancos officiaes, eleitoraes, como eu ch amei, é superior aos governos, 
quaes.1uer que elles sej am, h·a< de ficar na mesma orniere, de bater na 
mPsm·t trilha, de continuar a soccorrer o Banco pela mesma fórma 
pc.r que o tem soccorrido. 

Hr. Presidente, V. Ex. quer ver mais outra prova ele que o que 
àl1 eg•> consulta a verdade? Depois de cinco aiJlnos de um mecanismo 
habihdoso, arranjado aqui na lei de setembro de 1900, para amparar 
o bnnco, depois de cinco annos desse mecanismo habilidoso, -depois 
d.e :s.i supprimento formidavel ele recm·sos hauridos .do Thesouro para 
io; ti ficar o organismo depauperado .ao B anco ; depois <lesses ·cinco 
an n?s em que elle teve um milhão esterlino á sua disposição, vinte 
e :mco mil contos e uma somma indefinida de inscripções a que 
eh gámos? ' 

. ~hegámos ao s~guiute : o Thesouro teve que arcar com a respon-
s~ l 1hdade da quantia de 35. 000 :000$ ·de a polices, inscripções de juros 
d i 3 % da r esponsabilidade do Thesouro, o que quer dizer que quem 
t 1i1 de pagar esses juros é o Thesouro. 

Ora, 3 % sobre 35. 000 :000$ são a quantia ele 1. 050 :000$000 . . . 
O SR. ÜALOGERAS - Mas os juros estão suspensos . 
O SR. BARBOSA J_,IMA - Mas o Governo ficou com a divida de 

25. 000 :000$000 ? 
O SR. ÜALOGERAS - Não ha duvida. (Ha oidros apartes.) 
O SR . BARBOSA Ln.íA - E' isso mesmo . 
Trinta e cii:co mi~ ?<Jilt~s o !~esouro achou n'uma época em que 

os orçamentos dao deficits 11a opimão do nobre Ministro da F azenda, 
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para comprar 3 5. 000 :000$ de a polices, que deviam ser resgatadas pelo 
Banco. 

O juro desse dinheiro, a 3 ºJº, and·a em 1. 050 :000$, mais do que 
a importancia empregada pelo GoverTlo para resga tal' papel-moeda, 
por anno ! 

Quer dizer: para ir ao encontro do Banco, para acudil·o na 
ultima quéda, quando no fim de cinco annos verificou-se que nem 
aquillo elle podia resgatar, o Governo ainda despendeu uma quantia 
superior á tax·a, mesmo a juro de 3 ºJº, superior á taxa que o Governo 
resolveu empregiar para resgate do papel-moeda. 

Isto é claro . 
O SR . CALOGERAS - V. Ex. terá explicação. 
O SR. BARBOSA LIMA - Bem . 
Sr. Presidente) eu combati a theoria que está em embryão no 

·artigo unico dos estatutos; a theoria, segundo a qual nós, indevida-
mente, nos compromettemos desde já, em nome da Nação, e, na 
época da .circulação metallica, a preferir o Banco da Republica p-ara 
apparelho unico, que mo·nopolise a emissão ·de bilhetes de banco, isto 
é, bilhetes conversiveis á vista. 

Allega-se: não, isso não é um compromisso. 
Pois então, si isso não é um compromisso, isso é um gracejo 

para ·com os subscriptores das novas acções. 
O SR. DAVID CAMPISTA - E' uma promessa que póde ser va-

liosa . 
O SR. BARBOSA Lnu - Então, nos liga, então é um compro-

misso que nos liga, que nos prende . 
O SR . DAVID CAMPISTA - Liga na hypothese de ser preferido o 

systema bancario. 
O SR. BARBOSA LIMA - P erfeitamente . Mas, na hypothese, 

como ? 
O SR. Dlvm CAMPISTA dá um aparte . 
O SR. BARBOSA Lnu - Vamos ver si pomos as cousas em pratos 

limpos; quero ser muito claro, porque não o fui da outra vez. 
Daqui a ·certo tempo, não direi que pelas calendas gregas, mas 

dlaqui a ·certo tempo temo·s uma circulação metallica, corre aqrri o 
ouro ·ao par do papel, e corre durante bastante tempo, para não se 
suppôr que foi u.ma pr6a-m...ar ·official que passou e desappareceu . 

Nessa época nós temos de instituir o regimen banca.rio, temos 
que legislar sobre bancos, para empregar os termos com mais pre-
cisão; podemos legislar de dous modos: ou ·dizendo : podem emittir 
bilhetes de banco todos -os estabelecimentos que se ·Constituirem 
dentro de taes e taes regras, ou po{lemos itJdoptar o outro systema. 

Ora, digo eu : si nós ficamos na situação· de tornal' possível 
adoptar-se este systema da circrrlação bancaria, ·com muitos bancos, 
que é que esperam esses homens ? 

O SR. DAVID CAMPISTA - Que homens ? 
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O SR. BARBOSA LIMA - Esses homens do Banco da Republica ? 
O SR . DAVID CAMPISTA - Mas no caso de ser preferido no mo-

mento o systema bancaria, para ·a emissão será preferiido o Banco 
da Republica, do qual o Governo é accioni.sta . . . 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas nã-O· fica lrvre preferir o outro 
systema ? 

O SR . DAVID CAMPIS'rA dá um aparte . 
O SR . BARBOSA LIMA - Não é compromisso ? 
O SR. DAVID C,i.MPISTA dá um aparte. 
O SR . BARBOSA Lnu - Então é um compromisso constitucio-

nal ? 
O SR. DAVID CAMPISTA - E' um compromisso condicional. 
O SR. BARBOSA LDIA - E' um compromisso condicional que 

ataca a Constituição . 
O SR . DAVID CAMPISTA - Não ataca tal, si o Governo póde 

emit tir . 
O Governo tem o monopolio de ce_rtas cousas . (Apoiados.) 
O SR . BARBOSA LIMA - Bilhete de banco ou· moeda não é a 

mesma cousa. Moeda tem o valor intrínseco, completa a t ransacção·. 
(T110.oam-~e apartes. Dirigindo-se 1ao Sr. Da,vid Campista:) P erd ão, 
bilhete ·de banco. é mais alguma cousa. 

O SR. DAVID C.aMPIS'r.J\. dá um aparte . 
O SR. BARBOSA LIMA - O papel-moeda já teve aqui, em 1868 

agio sobre o ouro, e o papel-moeda não deixa de ser um ti1tulo de 
d.lívida . 

Um bilhete de banco, é moeid·a; eu vou ao banco e tr-0co pelo 
ouro, é a mesma cousa. 

O SR. DAVID CAMPIST4 dá um aparte. (Trocam-S'e muitos outros 
apartes entrle o orador e o!S Srs. Paula Ramos, David Campisfh e 
Cal(Jgeras.) . 

O SR. BARBOSA LIMA -- Eu não vou agorn recapitular, sob pena 
de desviar-me do assumpto : as opiniões com que contrariavam o 
Sr. Robert P eel os Fuellarton, Tooke, e James Wilson. N ad1a adi-
antaria; seria uma campanha de erudição. 

Mas, vamos ao ponto, que é este : art . 34 da Constituição : 
"Compete privativamente ·ao Congresso Nacional. .. " 

O SR. BRICIO FIL;sp - V. Ex . ainda vae ver o que compete 
privativamente ao Congresso N·acional? Ha de chegar o tempo em que 
quem ciltar artigos constitucionaes será enforcado. 

O SR. BARBOS.A LIMA - Art . 34 da Constituição : "Compete 
privativamente ao Congresso Nacional: §. 8°: "Crear hancos de 
emissão, legis1ar sobre ella, e tribut·al-a. " 

Este banco é um desdobramento do Thesouro; o Thesouro é um 
accionista delle, uma emiss~o representa alguma cousa no Thesouro; 
o Thes-0uro não vae tribut~T sua propria moeda. 
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O >:JR. DAVID CAMPISTA - Não se conclue da Constitui'ção que 
haja uma necessidade obrigatoria de tributar. 

O SR. BARBOSA LIMA - I sto é contra o espirito da lei. A nossa 
Constituição foi haurida no regímen norte·americano, não no tempo 
rígido da Constituição a que se devem os ensinamentos de Hamilton 
e Salomão Chase, e atl'avés das constituições elos federalista.s, mas 
em uma época em que, além de todos os ensinamentos {~a carta con-
stitucional púmitiva, havia ainda a campanha longa,. a histoTia da 
existenc:l>a financeira dos Estados ·Unidos, através <le todas as suas 
crises, do fraccionismo dos partidos dos green baclcs, terminando pela 
lei dos bancos nacionaes . 

Nessa occasião, os Estados Unidos, dl:lcretanelo essa lei, conjun-
ctamente decretaram um imposto modico sobre a emissão dos bancos 
nac:i!onaes; - 1 [2 % e 1 % sobre a dos nacionaes, 10 % sobre a dos 
States Banlcs, .afim de ·contl'ibuir para a uniformidade do typo ban-
caria, sem que, no em tanto, fosse monopolio de um banco central. 

}'oi sob a inspiraçã-o dessa~ lições, foi através desses ensina-
mentos, em que a emissão elos taes bancos podia servir como fonte 
tributaria, que se inscreveu este artigo .de lei. Não ·se comprehenclc 
que se insira em uma lei um artigo para o não cumprir, o que nos 
leva ·ao regímen em vÍl'tud'e elo qual não se póde fazer aquillo que a 
lei diz qrue façamos. 

Depois, Sr. Presidente, este artigo precisa ser entendido con-
junctamente com outro artigo, que não leio po1'que provocaria o riso 
do meu talentoso collega (11efere-r,se ao Sfr·. David Gfampisto) o artigio 
- pe1,dôe V . Ex. que falle nesta cous1a jocosa - sobre ·a liberdade 
profissional. 

O SR . DAVID CAMPISTA - V. E x . está fazendo folheti/in. 
O Si.i. BARBOSA LIMA - Noto que V. Ex. é tão pouco partidario 

disso que não toma a serio a liberdade profissional . Realmente tem 
havido abusos . .. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Aliás aprecio muito os folhetins de 
V . Ex. 

O SR . BARBOSA LIMA - Não tenho intuito de fazer figura. 
Ne, sut.01', it.ltlf·a crepidarn. ·Sou um pobre sapateiro que está aqui 
atamancando, ·como elle póde. (Não apoia.dos.) 

Mas, dizia eu que deve ser entendido de accôrdo com esse artigo 
da liberdade profissional. Que liberdade profissional é esta que se 
estende a todas as manifestações da actividade collectiva, inclusive a 
a.ctividade mercantil, e, dentro da actividade mercantil abre um pa-
renthesis e insci·eve o monopolio bancario official ? E' como um es-
tabelecimento que póde emittir bilhetes conversíveis á vista, e esse 
estabelecimento ha de ser conjuge do Thesouro, porque o Thesouro 
é parte resultante ·desse conubio. 

Do ponto ele vista dout.rinario li aqui uma autoridade que 0 
digr:1.o, talentoso e opGroso Deputa.elo pelo Pi::rnhy, o Sr. Anyzio de 
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Abreu, contestou : ''Isso é da primeira edição . J ames Wi.:lson modi-
ficou a sua primeira -opinião" . . 

O que pedia é que S . Ex . viesse esclarecer o debate, viesse sa-
tisfazer a esta nobre sêde de que .deu testemunho o illustre relator, 
de um debate largo, amplo, profícuo, que só se póde f~zer vindo á 
tribuna não só os partidarios do papel-moeda, como amda aquelles 
que m~smo nesse assmnpto pensam de modo diverso de nós outros, 
como ·OS Srs. Anyzio de Abreu e -o ex-Mini.str o ·da F azenda, o Sr -
Felisbello Freire . 

Si tomei parte no. debate, naturalmente não podia ser sinão pelo 
motivo que alleg1xei, mas vejo infelizmente que, si' ü não tivesse feito, 
não haveria debate . E' deploravel para a OamaTa que exactamente 
aquelle que está menos familiariza'Clh com tal assumpto, é que estivesse 
obrigando a Oamara a ouvil-o em tal materia. (Nwo .apoiados.) 

Em todo caso, presto á Oamara este serviço : reclamo do talen toso 
relator da Teceita de ha dous annos atrás, o Sr. Anyzio de Abreu, a 
sua collaboração e ·contribuição para vir, ~nclusive curar-me das 
minhas heresias, pois que é sempre, pelo menos obra de caridade, 
contribuir para que esses erros não continuem a semear males pela 
Patria . 

Pois, senhores, eu li·' Wilson . 
James Wilson escrevia dando combate aos correligionarios de 

Robert Peel - escrevia na quadra em que se debatiam as doutrinas 
em que se assenta -0 acto celebre de 1844, de Robert Peel. 

James Wilson, dandq combate a essas doutrinas, prophetizava 
que esse actn não trazia o necessaTio remedio aos males oriundos de 
crises, que elle absoluta:.ntmte não evitaria. 

A prophecia de James Wilson verificou-se - e o acto de 1844 
teve de ser suspenso tantas vezes quantas sã-o suspensas as leis de 
fallencias de sociedades a:q-onymas na p arte relativa á liquidação for-
çada <l1essas ·Companhias, ~empre que os bancos,. amparados pelo. Go-
verno, ·compromettidos pela má administração dos seus gestores, ficam 
em uma situação do Banco da Republica, em condições de não exhibir 
a lista dos debi1tos e creditos para não se sentar em bancos de réos ! 

P ois bem : Macleod -- Macleod não é nenhum par tidario de 
theorias. abstrusas ·de entes, de r azão, de chimer as e phantasias não ! 

Madeod, que pontific?- neste as~umpto de accôrdo com James 
Wilson, combateu os mesmos actos, as mesmas doutrinas em que se 
assenta o grande act-0 de 1844, que é o regímen em que vive a In-
glaterra, apezar de conjunctamente existirem os pr'itvated banlcs e os 
bancos especiaes suyeris pecuil,iares á Escbssib,. 

Pois bem, eu tinha J.t<lo para amparar a minha argumentação 
James Wilson, que dizia : 
. "Estas varias numerosas theorias teem to.rnado os princípios da 

cuculação tão abstractos, que até pouco haverá quem emp rehenda o 
t r abalho de procurar enten<lel-os. Oom tudo, entregues a si mesmos 
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e d\3safogados da eterna 1intervlenção dos fabriaanteis de Z.eis e da em-
pestada influer;ci'rl: dos monopolio?'; são elles tão simples e tão bem se 
accommodam a livre concurrencia como quaesquer outros . A expe-
riencia tem mostrado sempre que a affectação dos G·overnos em pro-
teger o publi00 e encarregar-se da prudencia que este_ devia empregar 
na pratica não passa de uma fraude e phantasmag'()na que tem. sem-
pre po-r origem o desejo de manter e favorecer algum monopoho ou 
classe privilegiada." · 

E' isto mesmo ! O Thesouro Federal vive pa:decendo dos males 
que todos conhecem, em virtude dessll: olygarchia financeira e ban-
caria que desvia os fins que poderiam ter esses recursos, secun-
dando as fontes legitimas da activi:dade nacional, sommas 1 eno·rmes e 
càpitELes formidaveis para a especulação pelos Bubbe Oomparvy, para 
tudo quanto é sociedade phantasista, de ·onde no fim de certo tempo 
resulta isto : meia duzia de clirectores enriquecicfüs, quando deveriam 
estar na cadeia, e meia duzia ·de accionistas que nunca veem o seu 
dinheiro, dado na boa fé, á sombra de uma legislação, cuja efficacia 
é constantemente burlada cada vez que tem de ser posta em pratica. 

Aqµi está o que diz Herbert Spencer, o theorista que nunca 
pô-de ser accusado de se deixar levar por doutrinas absolutas. 

o SR . DAVID o_'\.MPISTA - Mas quem modificou, para o fim, 
o seu indivi<lua.1ismo ~ 

O SR.. BARBOSA LIMA - Neste ponto, não . Conheço os factos, 
penso que conheço a maior parte de seus livros, tanto quanto é pos-
sivel em uma vida agitada como a vida política, em que pouco tempo 
nos resta para a meditação; penso conhecer alguma cousa do seu I n-
dividwo corv.tra o Estado, da sua obra classica sobre Bocíologia e de 
seus trabalhos publicad'Os á parte, entre os quaes avulta este Essais 
de Pol~tique, a respeito da intervenção do Estado em materia ban-
caria. Não me consta que tenha modificado a opinião que deu em 
1855 em notavel artigo publicado na W estmin:J,ter Gazette. 

E aqui e·stá o que elle dizia: "Quand on est malhonnête, téme-
raire ou bête, il faut porter la peine de sa malhonnêteté, de sa té-
roérité, de sa bêti:se. Si quelqu'un se figure que, avec un mecanisme 
legislatif breveté, on peut faire marcher une société de mauvais 
citoyens comme une société de bons, nous ne prendrons pas la peine 
de lui prouver le contraire . Si quelqu'un se figure que, étant donnés 
des hommes sans droiture et sans prévoyfrllce, ün peut, à l'aide 
d'actes du Parlement habi'lement combinés, les reglementer au point 
de obtenir d'eux tous les effets naturels ele le droiture et ele la prê-
voyance, nous n'avons rien à lui dire. Ou, s'il 1se trouve un scul 
homme (et il s'en trouve quantité, nous le craignons) pour se figurer 
qn'au milieu d'un embarras commerciale, du à un appauvússement 
ou à d'autres causes naturelles il suffrt d':un tour de main mini's-
teriel pour escamoter le mal, n'ous desesperons de lui faire voir que 
la chose est impossible. Mais, qu'il lo voie ou non1 il n'est pas moins 
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vrai que l'Etat ne peut rien faire de tel. Comme naus allons de 
montrer, l'État peut prodJuire les desastres commerciaux, et il en 
produit parfois. Il a aussi le pouvoir, et il en use parfois, comme 
nous allons également le montrer, d'r.iggrciver les desastres commer-
ciaux quand ils naissent d'ailleurs. Mais ce qu'il peut créer ou em-
pirer, il ne peut l'empêciher. 

L'État n' a qu'u11e chose à faire ici, c'est de remplü sa fonctiou 
ordinaire: d'a·dministrer la justice, veiller à. l'exécution des contrats 
est un des offices impliqués <lans cst office général, de maintenir les 
droits des citoyens . Et, parmi les contrats à l'exécution desquels il 
a à veiller, sont les contrats qu'on appelle papiers fi<luciaires, lettres 
de change, cheques, billets <le banque, etc . Si un homme émet nne 
promesse de payement, soit à l'ordre, soit à date fixe , et ne tiem 
pas sa promesse, l'État, sur la rnquisition du creancier a pour devoir, 
en sa qualité de protecteur de droits, d'éxiger l'accomphssement de 
la promesse quoiqu'il en puisse côuter au debitem·, ou du moins d'en 
exiger l'accomplissement pareil, dans la mesure des bieus du debiteur. 

Le <levüir <le l'État, en ce que touche à la circulation, est, 
comme toujolns, de teuir sevérement la peine de la faillite suspendue 
sur la tête ele quiconque preu c} des engagements sans pouvoir les 
remplir, et cette peind de l' appliquer sans roerei sm la réquisition 
de la partie lesée, s'il y manque, le résultat n'est pas meilleur . " 

E então <leseuvolve a tolerancia . 
O Sr. Presidente - Havendo numero na Casa, peço a V . Ex. 

que interrompa por um momento o seu discur ·o, afiru <le se proceder 
ás votações~ 

O 8R. BARBOSA LIMA - Pois não . (Senta-se . ) 
O Sr. Barbosa Lima C') - Sr. Presidente, ainda aproposito da 

questão de centralizaçfio bancaria, do monopolio da emissão conce-
dida em qualquer dos regimens, quer de curso forçado, qll'er de uma 
circulação sã, a um estabelecimento unico, vale a pena citar opiniões 
de patrícios nossos, qu}l, pela sua competencia, pela sua alta cul tura, 
muito são de reflectir . 

Na memoravel discussão que te"Ve lagar principalmente no Senado 
do Imperio, a proposito do projecto que foi mais tarde a lei de 24 
ele Novembro ele 1888, o Sr. Visconde de Ouro Preto, respondendo ao 
er:i.inente Sr . Francisco Belisario, disse o seguinte : 

"No relataria de i887, S . Ex. Sr. Belisario suggerio a idéa, que 
reputo infeliz e não acceitaria, de reduzir"se o nosso padrão maneta. 
rio, isto é, depreciar-se ainda mais o valor do papel-moeda. O nobre 
liiinistro, po1·ém, n ão levou a effei to ... " por conveniencia ele se redu-
zir o paidrão monetariQ par com a moeda ingleza ele 27 pence por 1$ 
a 24 . 

( •) 'Findas as V-O•tações, o ora(Jor c0<11tinüa o dis.cur!ro, 
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Os nossos antecedentes evidenciam que essa medida foi por duas 
vezes adaptada, e, ainda quando a·s luzes theoricas daquella época não 
fossem ba.stantes para deixar ver •que este acto não é dos mais licitos, 
cousa que estou ·certo não viram os patriota.s de 1833 e 1846, pelo menos 
a lição pratica ficou da improficuidade de tal processo . 

.Assim, quando o Banco de Inglaterra, achando-se esse paiz em 
guerra com a França, fazendo parte ela colligação que ·Se levantou 
contra Napoleão Bonaparte, sob o governo de Petit, .suspendeu o pa-
ga1;;_ento em especie e iniciou-se naquelle paiz o curoo forçado até 1821, 
nessa época, apezar de nossas precarias condições indígenas poucos 
annos depois do acto memoravel da abertura de nossos porto,; ao com-
.rriercio de todas as nações, apezar ele todos e1Sses elementos contl'a nós 
estavamos com ·o cambio contra ·a Inglaterra a 96 quando -0 par era 
de 67. 

De modo que máo regimen interno póde, entretanto, muitas vezes 
c0incidir com uma indicação cambial que pl'eciza .ser conveniente-
mente interpretada, não sendo portanto, muito certo o principio-
es~e, sim, absoluto-do Sr. Ministro ela Fazenda, quando allega que o 
thPTmometro cambial dá sempre indicação clarn ela temperatura no 
organismo collectivo, que o thermometro cambial mostra sempre bem, 
e nactamente como um espelho rigorosamente plano-o que são as 
condições ele prospe1·iclade ou clecadencia de uma nação; por outra :que, 
se o cambio osci.lla violentamente com tendencia manifesta para baixa, 
isso quer dizer que a situação economica e financeirl} nesse paiz é má, 
e, inversamente, se o cambio tende para a alta, adquirindo em certas 
dPmonstrações, durante um p1·azo maior ou menor, uma certa estabili-
dade. que essas taxas revelam condições prosperas . 

No momento actual contesto e com um exemplo historico. 
Nós estavamos nos annos ·que precederam a independencia . O 

no~·te se tinha levanta'do na memoravel tentativa de organização poli-
tir:a, separnndo P ernambuco, em 1817, das demais provincia.s de então 
sob a clictadura de Domingos Theot'onio. 

Em t-0do paiz, reinava máo estar -politico; a agita.ção era cre-
scente; e as condições economicas eram más. 

O banco era a.dministraclo em condições de que dá noticia elo-
quente .Armitage, que escreveu admiravelmente bem ácerca cleS1se 
nosso momento politico, financeiro e economico. 

Entretanto, o nosso cambio .sobre Londres foi em alta crescente 
até attingir a taxa de 96, quando o par era de 67. 

Em 1821, retomados os pagamentos em especie pelos bancos de 
Inglaterra, esse factor externo que explicava a apparente prosperi-
dade nossa quando quizesse tel"a na pupilla elos olhos cambiaes 
deu ·com o cambio pai-a baixo em cond~ções tã:o alarmantes que 
os estaidistas que contrihuiram para liquidar o primeir-0 Banco 
do Brazil, em 1829, - os esta:distas que, convidados a reorganizar 
aquelle banco em virtude das mesmas preoccupações que ainda 
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hoje apparecem aqui de fazer do máo o bom, do doente o são, 
do edificio ·com cupim o edificio estavel - os estadistas que, em vez 
de acceitarem estes conselhos e solicitações do E xecutivo, liquidaram 
o banco, e o liquidaram, deixando vêr que o seu funccionamento fôra 
tal qu-e tão ·cedo não se poderia, como não se pôde, organizar um insti-
tuto bancario offrcial, verda·de tão cer ta quanto só em 1853 se pôde 
fazer de facto, - esses estadistas, julgiaram que a solução para o 
problema era a quebra do padrão e passaram a decretar que a oitava 
de ouro, 11 quilates, valeria 1$600, dava ao par 33 mil e tantos. 

Assim continuou a nossa circulação até 1846. 
E sse Temedi-0 provou mal, pelo menos nada adeantou : as coudi-

ções persistiram precarias como vinham sendlo. E , em 1846, Thlrnar-
do Pereira de V asconi::ellos, chefe da memoravel escola conservadlora 
que culminou em 1857 e da qu al parece ainda estar vivendo u:rn dos 
mais· eminentes proceres, quando• moço, -0 honradb Sr. F rancisoo 
Bernardino, - Bernardo Pereira de Yasconcellos, propõe uma lei 
em que novamente quebrava o padrão, adoptand-0 o que ainda hoje 
vigora: determinou o preço de 4$ para a oitava d~ ouro ou de 27 
pe711de quando calculado sobre a. praça de Londres. 

Nessa mesma lei iniciou com mais vigor, systematizou com a 
energia que era tão sua, ,com a eloquencia que o impoz á admiração 
de todos recommend-ou e decretou o resgate do papel-moeda. 

Estes remedios, port~nto, estavam já por demais experimentados 
e as discussões doutrinarias, com a melhor observação ·dlo phenomeno, 
conduziam os estadistas, dahi para cá, maximé, na hora presente, a 
sentir que era um acto d~ pouca honestidade, tendo emittido, com a 
responsabilidade do Thesouro, directa ou indirecta, uma formidavel 
somma de papel de curso forçadlo no regimen de 27 pence ao par por 
1$, modificar este padrão para fazeT o resgate ao cambio da hora em 
que se intentar tal operação, ao cambio ele 12, como anela recommen-
dado em um opusculo muito conhecido, elo Sr. Thierry . 

UM SR. DEPUTADO - Que felizmente não encontrou echo. 
O SR. BARBOSA LIMA - P erfeitamente o processo de alguns 

outros paizes . 
O Sr . visconde de Ouro Preto, nessa época, em 1888, recusava 

semelhante Temedio, e, ·cpntinwando a sua eloquente resposta ao 
eminente Francisco Belisario, ·dizia: (LendJo .) 

"Nesse relatorio vê-se tambem que coherente com a escola po-
litica a que pertence ... " 

Todios sabem que o conselheiro Belis:nio era um dos mais nota.-
veis membros do partido cpnserva<lor e o Sr . visoonde de Ouro Preto 
era um dos distin ctissimos chefes <lo partido liberal . ( Continúa a 
ler.) 

" . . . S. Ex. mostra-se sectario de um banco unico cercado de 
privilegios, si não dotado de monopolio. 
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O S1·. BeliJsario - I sto é muita politica. 
O Sr. Viisconde de Ouro Preto - Quem na ordem politica mais 

confia dia autoridade, na economica naturalmente inclina-se a-0 mo-
nopolio . Mas tambem esse proposito, o nobre Ministro não o levou 
a effeito, e ainda bem, porque o reputo inconvenientíssimo, comba-
tel-o-hia com tanta energia como a alteração do padrão monetario. 

Um banco privilegiado, .como -0 de que falla o relatorio do nobre 
Ministro e chegou a ser posto em estudos, teria, entre outros de-
feitos, o de tornar-se mais forte que o Thesomo, impondo a lei ao 
Governo, e eu só admittirei que no meu paiz seja mais forte que o 
Governo (entendo por Governo todos os poderes do Estado) a razão 
esclarecida . " 

Pois, senhores, muitos annos depois, num regímen político que 
não é somente ::t republica, porque podia ser a republica unitaria, 
podia ser .... a republica IJarlamentar, mas que é alguma cousa de mais 
especificado do que isto - que é a federação; em um regímen político 
em que esta ultima denominação se faz ver, sobretu:do, particular-
mente, pela descentralização administrativa, pela descentralização da 
acção do Governo, pela especificação dos diversos orgãos; em um 
regímen em que, dizia -se, o que se queria era reagir contra -a fer-
renha centralização do imperio, nesse regímen vem se propôr e pre-
tende-se adoptar aquillo que um dlos mais illustres, um dos mais com-
petentes representantes do regímen imperial, um conheci.do adversa. 
rio da federação. reputava já então incompatível com "a razão pu-
blica esclarecida", palavras de S. Ex. 

Nã-0 admira, pois, o que succede actualmente, não admira essa 
attitude a que vamos sendo inconscientemente arrastados, em come-
quencia de attitu<le analogia que andamos arrastandlo, não importa 
em que outm manifestação da vida do paiz. 

Assim fomos fazendo no tocante á constituição política. Os Es-
tados Unidos brazileiros não legislam, nesse particular, sinão ex~u
sivamente sobre leis processuaes, e para isto mesmo se quer a cen· 
tralização, para 'º direito adjectivo. Mais do que isto, quer-se a 
centralização pedagogica, quer-se que se determine daqui quaes os 
progra.mmas por que se ha de ensinar em todo o paiz, de accôr<lo com 
o jacobinismo napoleonico, que levava o despota a dizer: agora, nesta 
hora, em tódos os lyceus de França, se está lendo, em tal pagina, taes 
versos da Eneida de Virgílio. E' a unüormização absoluta, contra a 
qual já se manifestavam homens da estatura de Tavares Bastos. 

Nós já votamos aqui uma outra lei que é ama prova da tenden-
cia com que se vae immolando o progr.amma federativo; votamos a 
centralização sanita.ria. 

Os Estados não teem mais capa.cidlade pa1·a se defender, nesse 
terreno, e precisam da sabia tutella da União. Si esta não defendel-os 
do cholera e da febre amarella. elles não terá-o meio de fazel-o; e 
esta centralização se demonstra por sommas extra-0rdinarias no orç:a-
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mento do Ministerio do I nterior, o que quer dizer que aquelle orça-
mento nos demonstra que a federação é uma mentira, que estamos 
na mais mascarada das Republicas F ederativa:s, que .a centralização 
é a mais ferrenha possível, porque só a União tem juizo e só dia ru_a 
do Ouvidor se póde esperar a hrz em todos os departamentos da act1-
vidade collectiva . 

Não foi 1só essa -centralização . 
Fizemos a centralização tributaria, que ha de conduzir os Esta-

dos, um por um, ao abuso do credito . Exgottados os seus recursos, 
sophismaidas iodas as garantias, impossibilita:c1os de exercer com 
leaMacle e com a liberdade com que o legislador constituinte quiz 
que exercessem' todas as faculda:des que lhes foram transferidas pri-
vativamente, em materia tributaria, elles vêem arrancadas, umas 
após -0utras, todas as fontes sobre que deviam assentar a elaboração 
de suas receitas. 

Assim succedeu com o imposto do sello, que teve um . dos mais 
sophisticos regulamentos; com o imposto de consumo, com o de trans-
missão de propriedada, com o relativo a embarcações, com a: questão 
dos terrenos de marinha, emfim, com uma infinidade de manifesta-
ções, cujo conjuncto constitue um systema característico daqU'ella 
tenclencia: que, sendo -analysa:da, era motivo de alegria, em aparte 
que ouvi, quando orava o illustre re1aior do parecer, -0 Sr. Anyzi-0 de 
A.breu. 

Eu dizia, senhores, ql1'e essa centralização, essa tenclencia viciosa 
prodluz, desde logo, dous ma·les faceis de perceber, que Sie podem pal-
par, de que se •sentem bem os progressos na ruína desse organismo: 
de um lado, ·a União avoluflla extr.aordinariamente o -0rçarnento da 
sua de&,peza, .inventa serviços para si, itirando-os aos Estados, conti-
nuando tutora impertinente das antig-.as províncias: e, avolumando 
essa despeza, tem de exaggierar a receita, por um lado e, de recorrer 
ao credito mais frequentemente, por outro. 

Por seu turno, vê-se bem da sorites, havencJlo de avolumar a 
receita, invade -0 domínio tribU'tario privativo dos Estados: fazendo 
isto, amofina as fontes de producção de cada um delles, que, por sua 
vez, por esta -0u por aquella fórma, mais ou menos sophistica, não 
podem deixar de ir buscar na mesma fonte alguns recnrsos para 
fazer face ás suas despezas r13gionaes . Nestas condições, elles seguem 
o mesmo caminho da União, recorrem ao credito e temos a somma 
dlos nossos -compromissos exteriores avolumada pela maneira formi-
diavel de que n-0s dá noticia todos os dias não sei que patriota que 
escreve na primeim colmnna 1'fos A pedJid!os elo J\ornal dio Commercio. 

Senhores, é para estes emprestimos que eu ouero. que eu desejo 
que mantenhamos firme, ca:da vez mais, essa instituição do fundo ele 
garantia. 

Quem sabe si a ·accumulação desse ouro proveniente da lei de 
1899, sob a fórma de fundo de garantia, na mão dos nossos agentes 
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em Londres, não é uma medida pTovid.encial para amanhã, um 
amanhã mais pr oximo ·do qrre possamos talvez imaginar, amanhã 
quando se generalizar a situação em que se encontrou . o Estado do 
EspiTito Santo,. vindo depender do Governo da União, em uma 
emenda ao Orçamento ela Fazenda, para que esta houvesse d.e pagar 
o coupon ela sua divida externa ; ·amanhã, quando os Estados, 
um dous ou mais, ou todos não puderem fazer face aos seus com- . 

' ' d' . d promissoo no exterior essa doutrina de Monroe, essa outrma a 
tutella norte-·american~ sobre a Sul-America, essa doutrina que diz 
á Europa que póde ficar tranquilla, porque de lá se ha de fisca-
lizar sufficientemente ; desde que tenhamos juízo não haverá in-
tervenção e, quando houver intervenção, ninguem qnwrer'á os ter-
ritorios, nem as rendas das alfandegas serão para a potencia eur o-
1Jéa; ellas serão arrecaidadas, não como se fez por vezes na Grecia, na 
Turquia, no Egypto, por um concurso de credores inglezes, francezes, 
allemães, mas por intermedÍ!al'i os benevolo-s, carinhosos que ·devem sa-
tisfnzer as nossas prodilecções americanas; nesta horai, quem sabe si 
r fundo de garantia, devid:amentc avolumado, não servirá para valer 
ao menos aios Estados cujas finanças tenham chegado a condições taes 
de exigir d;a União, tambem empobrecida, que faça face aos seus com-
p1•omissos ! 

E porque não! P·ois, não é verdade que, <10 fundo fle garantia 
sahiu dinheiro para pagamento cl a1 acquisi ção -ele territorios novos na 
Bolivia ~ ! 

O SR. ÜALOGERAS - Dinheiro emprestado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perfeita;ne11f·e ; desfalcou-se de modo que 

e~sa instituição não tem, em dado momento, o mesmo vigor que pode-
n _a ~er .. Desfalcou-se e nós não a creamos para ser clesfafoacla, para 
d1.mmm_r, mas para crescer, para se avolumar, para que possa consti-
tuu:. afma•l ele contas, uma somma bastante avultada, afim de que, 
eonwnctamente com a crescente valorisação da nossa exportação, por 
um lado, e a reducção ·do nosso papel-moecl•a. por outro tenhamos em 

, ' lnome:ito opportuno, occasião ele entrar na circulação mctafüca . 
. s.1m, quem sabe si não teremor; de mobiliza l-o para essas cousns, 

mob1hzal-o para o Banco da Republica poder ampa•rar todos os E s-
~ ados , que entã? . serão todos tomados. 1~' n:ü1iral, seguem o exemplo 
~a 1~la do Ouvid~r em tanta cousa bomta. ooguem t~mbem nisto, no 
e ese.i_o de ter ·a·veniclas, de sai1ear-se, ele cm bclle~ar-se, de afonnosear-se, 
fo nao nos envergonhaJ." p_erante o estTan,g~ir10, pa1·ai que 11 ão se di~a 
q'.'.e o fr::incez ou o arg~mtmo, quando salta aqui, fica com verdadeira 
tusteza ele estar em pa1z tão atra,za:clo . . . 
l" Nestas condições, não estou de accôrdo com <> meu nobre amigo 
~ igndo autor elo . voto em separado, quando faz restr icções ií.cerca cl; 
.lun o de garantia. 
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O Banco é indispens•aivel, diz-se, entre outras razões, . por _esta: 
é um regulador do cambio ou é um regulador dos camb10s; e um 
r.pparelho que faz mais ou' menos u1;11'a func.ção analoga á do ~olai:te 
nas grandes machin:as; tem por obJecto evitar que essas oscülaçoes 
66 tornem muito violentas. · 

Eu tinha, em um aparte com que, bem a contragosto, interro~
pi 0 . discurso do illustre relator do parecer, cei:to de :i,ue esse ~is
curso, como S. Ex. allegava, com razão não podia ser mterrompi?·o, 
invocado ·a! opinião de Goschen •. para de um modo um pouco i-esum1do 
manifestar qual era a minha maneira de entender esse problema com-
plexo de cambios . 

S . Ex. leu nessa occasião, rebatendo as minhas a1sserções, al-
gumas paginas que, si me não engano, são de Leon Said, e referiu-se 
8 opinião de Goschen. . . 

Eu fui ao livro bellissimo que elle publicou sobre a theoria do 
livre cambio estrangeiro, a ver si seriai eu que não havia interpretado 
bem o pensamento desse autor classico neste assumpto. 

Sustentava, e agora, depois de reler, com mais razão o faço, 
que primeiro deve-se ·distinguir cambio entre paizes de situ·a1ção me-
fallica, moeda sã, a Inglaterra para com a França, a França p·aira 
com a Allemanha, e cailII bio de paizes de curso forçado de papel-
moeda. em relação aos paizes de circulação metallica. 

Nesse segundo caso, que é o nosso, conservando denb"o desses li-
mites, para precisar o problema, eu entendia que o cambio não póde 
oor, regulamentado, não póde ser enfreado, por um estabeleci-
mento bancario, ainda quando amparado pelo Thesouro; que 
estes est·a1belecimentos pod13m (quero dar ·ao meu pensamento tod.as 
as nuances), que estes estitbelecimentos podem, quando a oscillação é 
pequena, ten<lencia numeri~amente pequerua., <le fracção, de um penny 
0u de dous pences, podem, si a oscillação é para -a bai~a·, amparal-a, 
mas como? GastancJ.o dinheiro, isto é, no caso do Banco como está, 
queimando polvora ingleza, dinheiro do Thesouro. Que essas taxas, 
e cambio, emfim, é a expressão em cada momento de um lado do va-
lor em ouro do volume total das nossas mercadorias, contrabalançadas 
c?m as despezas em ouro no estrangeiro, emfim o balanço interna-
c10nal. Por outro ]a.do, a quan;idade_ de papel-moeda, quando, por-
v~ntura, preciso mais d·o meu pensamento - quando o papel-moeda, 
nao soffrendo dos outros fautores nenhuma alteração, augmenta de 
11.olume. Supponhamos que 13m um momento como no actual se emi t-
tissem 100. 000 :000$ em papel-moecJ.a., conse~'Vando-se o total' da nossa 
exportação em ouro, ou mesmo não su bindo o preço do café nem da 
borracha, o cambio em um caso deste ir ia :iatalmente para baixo e 
tan~o mais pai'w baixo quanto maior fosse a somma de papel-moeda 
repito, fossem as emissões que se fizessem em uma situação desta. ' 
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Essa tendencia opera como uma fatalidade incoel'civel, inacces-
sivel á accão de Bancos. E o Banco que quizesse, na hypothese, em 
que o om:Q tende de en0arecer por força dess~ cir~umsta~ci~, . que 
quizesse vender ouro barato, ficaria na mesma s.ituaçao, do md1v1duo 
que, tendo uma casa ele cha·péos na rua do Ouv1~or, .desse por for~a 
para vender cartolas a 500 réis! (Riso .) Vendena, nmgueU: poderia 
impedir, i~ a,s o resultado é claro. Por ou~ro lado, como n~o t~~ o 
a.ssumpto idea_ absolutamente e como me nao posso recusa.r ?- ev1cfun-
cia do facto, me rec01,do que houve tempo em que se emittm p_apel-
moeda nem assim o oambio cahiu; quer dizer que a somma do papel-
moeda' existente n() momento era sufficientemente contrabahilçada, 
e mais ainda pelo valor do ouro que nós possuímos, porqué ouro é o 
que ouro vale . 

Portanw, pela pequena somma despeza que fizesse no estrangei-ro, 
em ouro, sob a fórma <le economi·a·s mandadas pelo.s immigrantes es-
trangeiros, convertido em ouro, como se dá para serem desfructaclos -
ou gosadios em P ariz, Londres, etc.; .pelo valor ouro da exportação 
sem certo denominador . . . 

O SR. ÜALOGERAS. dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Sim, seguramente, entrando o papel-

moedq• como factor . 
Eu não isolo a questão complexa para dous facto1·es e não fallei 

ainda em um factor que se desdobra na sua acção continuada, vem 
dar afil1'a1 de contas neste outro factor - a offerta e a procura, ao 
gspecro immediato da palavra credito, a confiança, como, por exem-
plo, n() caso de uma revolução, uma profunda modificação no appa-
relho político nacional. 

Neistas condtições, com taes fac1·01-es que operam., queira ()U não o 
Banco, contra a vontade delle, em pnizes em que, peio facto da exis-
tencia do papel-moeda de curso forçado as oscillações são violentas, 
não vejo como o Banco possa ser regulador . 

Recordo-me do illustre Goschen. Tenho aqui a lei tal qual a en-
contrei em seu livro classico, muito conhecido : 

"E' preciso, em todo caso, attender que não é a situação effectiva 
dos cambios que deve ser. em realidade, corrigida, mas que é o es-
tad,o das cousas cuj os 0ambios não são sinão a expressão." 

Logo o regulador do carn bi() somos nós; não é o Banco. V ou ver si 
0 dem?nstro. Somos nós, o Congresso. nós, não onerando o contribuin-
te de impo~tos exaggerad9s que lhe fazem minguar a capacidad<:i pro-
ductora, nao elevando -0s orçamentos àa despeza além dos nossos re-
c:i~·sos, contribuindo para a estabilidade política, continuando na po-
h tica severa do resgate, mas politiloa severa do resgate do papel-
moeda, que será completamente annullada si p-a·rallelamente com ella 
adoptarmos P,ssa attitude coniradictoria d<:i vota:r orçamentos que se fe-
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(!ham com defij,cits, portanto de desfalque do fundo de resgate, porque ·a; 

parte capital do fundo de resgate, a fonte de ·onde proma.navam ?s re-
<.:UTSOS para o fundo de resgate são os saldos orçament;anos, e nos vo-
tamos orçamentos como a Oamara v·ae conscientemente votar, porque a 
Oamara não é capaz de votar contra a vontade do G~1'.erno, vamos votar 
porque o Governo que conduz a actua l situ~ção poht1ca quer q_u~ vote-
mos a Oamara vae votar oTçamento fornndavelmente desequ1hbr~d~, 
V'ae ~ontribuir portanto para diminuir o fundo de resgate e para d1ff1-' ' . cult·ar a solução do nosso problema monetano. . 

Nós é que somos o Tegulador e não o banco ele acção cont1:a~ia, 
pois não é sómente rngulaelor elo cambio, é ~ambe1?1. ban:o pohtico, 
porque não ha banco governamental que não seJ~ pohtico; e um, ba~co 
cnele se effectuam tambem transacções pohticas, porque, la cl:en-
Lro aquelles que foram nomeados, através das predilecções partida-
ria~ e políticas, em tod-as as carteiras, _principalmente n:a·quella que 
gyra com maior somma ele capitaes, farão sentir essas predilecções 
políticas. 

E' assim que a ta1 chefe de Estado, chefe de partido elevado 
á culmina.ncia do poder publico, que no mesmo passo em que manda 
amparnr pelo Governo docil um estabelecimento fallido e &sacre-
ditado, para que nfüo seja. fulmin~·do pela lei commum que apanha 
os fallidos de qualquer gráo; mas, ao passo que manda suspender a 
lei das socieda·des anonymas na p-a·rte relativa á liquidação for-
Gada para que o Banco da Republica não exponha todas as mazel-
las que deshonram a Republica, nesse mesmo passo manda liquidar 
pelo banco, manda que o banco, deve-doT ela Sorocabana pela im-
portancia das acções em seu nome, com entradas que ainda· não tinha 
feito, rcquernsse a liquidaç~o forçada de uma companhia que dava 
renda liqnid·a· de 5. 000 :OOQ$, para o fim -de se chegar a essa si-
tuação, a menor de cu.ias vergonhas é ter o b-anco, synclico que o não 
podia ser, com a connivencia elo Governo. Governo que nomeia e de-
mitte -directores, é ter o banco a cumplicidadB do poder publico para 
nomear advoga.C1o o individuo A e B e não O. 

E' ter o banco na su~ _carteira títulos falsos dessa companhia, 
cautelas de debent1J,res em1tticlos fóra das condições legaes, corres-
P?ndend·o a uma1 hypotheca que, absoluta.mente, não obedece á Ie-
gislaçã-o respectiva. que não foi especificada. que não foi registrada 
titulos de 'cOebentures que nãq teem numero d~ ordem nem numero cl~ , . , . ' 
?.ei:ie, e e por estas con dições que esses b·ancos, com intervenção of-
hc1al, fazem cousas com.o aquelles que culminaram na excepção o.cl~osa, 
aberta _par~ um ·certo credor que se nrn.ndou pagar pelo Banco da 
Republica independentemente de classificação de credito e indepen-
dente:rr:ente <le ~entença que homologou essa classiffüação, por ter 
fornecido matenal para essa estrada de fen:o, na importancia de 
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5. 000 e tanGos contos; 'ªº mesmo passo que manc~ou pagar a esses 
portadores ele títulos, porque atrás ele cada um desses portadores .teem 
0 formidable, ·O ilrnpeccame, argi.umento encou.raçado d~ granel~ ra10 de 
acção; mand·ou comprar tudo isso para o fim ele evitar ma10r com-
plicação ... 

Pois nós não sabemos que o Governo fez uma porção de cousas 
destas sem dar satisfação ? 

O Sn. ÜALOGERAS <lá rrm aparte . 
O SR. BARBOSA LIMA - Posso garantir a V. Ex. que uma parte 

das cautelas não .são debentU?~es: representam uma série de cautelas 
mittidas em 1886 sem declaração da assembléa respectiva, pelo seu 

director conselheir~ Mayrink e que essas cautelas não tendo prima 
fa,l'ie os requisitos indispensaveis, não podiam, sei;n. prejuízo do _di-
nheiro do Thesouro, ser adaptadas como base suff1ciente de cauçao. 

Foram adaptadas e lá estão ,! 
A chicana toda é para que o Banco não perca esse dinheiro ... 
Senhores, o que se passa naquelle banco ! 
Ah ! O que se passa naquella furna não é differente do que .se 

tem passado nos o.rrtros bancos, do mesmo malfadado nome, do mesmo 
malfadado feitio ! 

Quando foram instituídos, quem cogitou de semelhante typo de 
apparelho ·de credito ? 

Tambem contava-se que os homens que os fossem gerir, seriam 
homens honestos, homens honrad-0s, como o são em geral. 

Mas todos n6s conhecemos qual é o declive das condlescendencias 
políticas e partidarias. 

E' assim, Sr. Presidente, que, si tomarmos o •1_)l'imeil'o Banco do 
Brazil, V. Ex. encontrará em Arrn.itage paginas as mais interessantes 
a respeito elo que são esses estabelecimentos em que o Governo pe-
netra. 

Senhores, aqui está o que diz Armlibage: 
"Era sabido que os directores, com os fundos dos bancos, descon-

taram letras em proveito proprio, o que lhes era facil praticar im-
punemente, porque a publicidade ·destas materias não entrava no seu 
systema . Não era de esperar que uma associação assim constitnida 
podesse deixar de ser commodo instTumento nas mãos de um Governo 
despotico. Interessava ao banco fornecer e ao Governo contrahir em-
prestimos successiv-os em papel-moeda ; e como não se augmentasse 
o capital nem se verificasse a responsabilidade do banco, este papel 
nenhum valor real representava; ·COmtudo, os accionistas embolsavam-
se integralmente nos seus juros ·sobre todo o .seu importe, de maneira 
que os seus ganhos eram enormes. Entretanto, estes lucros e 
o systema de fraude 9'<loptado não podiam por muito tempo fazer face 
ás de·spezas extravagantes dos directores e dos outros empregados . 

Illud~dos pelos recursos que reputavam inesgotaveis, elles aban-
donavam as suas operações commerciaes e aidoptavam os habitas da 
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Côrte e UiIU luxo com que a mesma nobreza não podia compeLir . Fi-
nalmente o thesoureiro abandonou a sua familia e evadiu-se para os 
Estados Unidos levando comsigo até -0s f1~ndos ·de uma companhia de 
seguros que lhe haviam sido confiados. Dos quatro directoreB um de-
clarou-se fallido, mas t-Ondo prevenido em assegurar pam -0s seus 
filhos, de quem figura ser tutor, a principal parte de >Sua fortuna, 
oonseguiu gozar de seus gianhos illicitos sem ser molestado; outro re-
tirou-se insolvente do commercio e mmca mais pôde pagiar as quantias 
que a titulo de emprestimo, havia tirado do banco; e o terceiro, depois 
de ~e ter acobertado com a protecção de um ministerio corrupto, falliu 
com avultada somma., a maior parte da qual er a devidla ao banco . 

Assim se perverteu parn fins sinistros esta instituição creada no 
tempo em que se abriram as portas do Brazil ao commercio de todas 
as nações, e que tanto poderia ter contribui<lo para prosperidade do 
mesmo commercio, si á testa delle tivesse estado uma administração 
judiciosa . " 

E adeante o seguiu te: 
"A dividia .do Governo a-0 banco havia se elevado a mais de 19 .000 

cóntos de réis, e tão iníqua havia sido a ·administração deste ' estabele-
cimento, que os directores ignoravam qual era a importancia da sua 
missão. Segundo constava 4os livros, não deveria haver na circulação 
mais ·do que seis notas do 500$; comtud-0, appareooram sessenta . 
Um maço de notas velhas, destinadas a serem queimadas e substitui-
da.s por notas novas, foi subtrahid'o por empregado; e, si bem que os 
jornaes noticiassem este facto, nunca foi o delinquente molestado." 

Não é para . outro fim o banco actual : o banco vae servir par.a 
fazer algumas cousas que o Governo, com fiscalização do Tribunal 
de Contas, não póde fazer ! 

Esta é a synthese rigorosamente exacta de toda essa pretenção. 
Vamos ver, daqui a potrco, qual a actividade do banco através 

desse apparelho. 
O Banco era uma reparLição publica; dava-se nessa repartição pu-

blica o que se está dando em uma porção de repartições publicas 
agora : a epidemia dos desfalques, contra a qual não se tem descoberto 
meio algum preventivo. Pois bem, o novo Banco vae ser uma reparti-
ção publica e eu vaticino qu~ •nessa repartição publica a epidemia dos 
desfalques ha de produzir oe, mesmos resultados que está produzind0 
em todas as outras. 

Como este Amnitage está errado ! E lle não escreveu isso naquella 
época, em 1831 e 1832: escreve agora ! 

lsto se deu aqui coro uma celebre letra de 5.000 contos, que foi en-
dossada por um capitalista mqito bem quisto nas rodas governamentaes, 
no vencimento, deixou de ser prote·stadla ; o endossante livrou-se; o 
banco, o Thesouro, ambos, o contribuinte, em summa ficou com a 
responsabilidade desses 5. 000 eontos - coisa cuúos~ l - precisa-
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mente a somma que se empregou durante esses cinco annos em resgatar 
papel-moeda . 

Resgatamos papel-moeda por 5 . 000 contos em cinco annos, e, só 
dependendo de u;ma permada, só pela falta da formalidade de levar a 
protesto uma letra de 5. 000 contos, letra dl:i favor, em taes condições 
que não é possivel ir sobre o aceitante, porque este é falli-do, o en-
dossante continúa a negociar com o Governo, locupletar-se com essa 
outra escandalosa liquidação, feita sob a gestão o.fficial, liquidação 
em virtude ela qual a carteira foi arrecadada por quem já tinha conse· 
guido tantas condescendencias por parte dos administradores do esta-
belecimento governamental. 

Não foi em 1832 que Armitagie escreveu, foi agora . A leti-a si não 
é essa, é outro compromisso de 8. 000 :000$ ele que nunca mais se teve 
noticia, dinheiro tirado de 'll'Ill d-0s progenitores do banco - bon chien 
cliasse de race, os vicias anoostraes hão ele apparecer nesse net-0, que 
agora se está gerando nas entranhas do parlamento nacional; hão de 
ahi se apresentar os estigmas que constituem a vergonha da ª'dminiti-
tração republicana ! 

Esses 5. 000 :000$ são como os 8. 000 :000$ de um ·desses outros 
Bancos, arrancados á caixa do estabelecimento por um aceitante afi-
elalgac~o, por um endossante não menos afidalgado, e depois liquidados 
assim por uns 300 :000$ por parente de um dos diTectores. 

E os felizes possuidores dos 8 . 000 :000$ "retiraram-se insolventes 
do commercio e nunca mais puderam pagar a quantia que, a titulo de 
emprestimo, haviam tirado" . 

Fl,alliUJ, diz Armitage. Não .sei si nessa oBCasião se suspendeu a 
lei d:as fallencia:s, si o individuo foi me&mo fallido, e, si sendo, hol\lve 
tal ou qual condescendencia para julgar da responsabilidade. 

Senhores, ·o privilegio do banco terminava em 1829. 
Em 1828, ou em princípios de 1829, o Governo imperial foi ao 

parlamento e pediu providencias que amparassem o banco, cousa pa-
recida com o que se pede agora. Que fez o parlamento ? 

Mandou o que eu desejaria para a situação actual, mandou ex-
ecutar as leis . Pois nó& só podemos viver em estado de sitio ? 

Abre fallencia amanhã o Brune.o do Commer.cio ou Banco Com-
mercial, porque os seus accionistas não hão de usar de to·dos os re-
oorsos, ·direitos e garantias que lhes confere a lei ? . 

O que eu queria agora foi o que quiz, naqueHa época, Bernarcllo 
Perei~a de Va·sconcellos . E não foi só isto _ Immediatamente após, 
reduz~u em ~rca de 50 %, .ou pouco menos, as des·pezas do Imperio, 
e dah1 por diante até 1853 floresceram varies estabelecimentos ban-
carias em que o Governo não 

0

tinh:a interferencia, pois, que ~ tentativa 
ele .arganizar-se .um segundo banco. mallogrou-se e só se fundou um 
quando o visconde de Itaborahy .se poz á testa e em 1854 veiu o 
Banco dlo Brazil. ' 
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Pois bem, nesses 20 annos floresceu um grande numero de esta-
belecimentos bancarias, um dos quaes immortalizou o nosso distincto 
patrício e digno riog1randense, o Barào de Maná. 

O mesmo succedeu no Pará e no Maranhão . 
Todos sabem, e não farei á Oamara a injustiça de pensar que ella 

ignora o que foi a crise de 1864. Então foi nomeada uma commissão 
'insuspeita, presidida po1' Angelo Ferraz e que tinha entre os seus 
meml>ro.s Berna1,dlo de Souza J?ranco. Essa commis·são, examinando, 
note-se bem, examinando, em nome d1o Governo, o que eu quizera 
saber, isto é, o que é esta cousa elo Hanco ela Republica, pôde conhece)' 
a conta antiga. Em relação :i nova, o Governo teve o cuidado de in-
serir nos estatutos uu:ia clausula em que a acção não. podia ser pel'-
turbacla . 

O SR. ÜALOGERAS - Quem estabeleceu isso foi a lei . 
O SR. BARBOSA LIMA - A lei ou o Governo, porque a lei se fez 

como se vae fazer a 3-Ctual. A lei estabeleceu isto de accôrdo com o 
Governo e permaneceu durante cinco annos sem que fosse perturbada 
a sua acção; no fim de cinco annos verifica-se que elle não pôde 
pagar os 25. 000 :000$ ... (Apartes.) 

Ootejancfo o balancete de 30 ele setembro com o de 31 ele julho, 
hei de mostrar qual é a situação em que elle ficou e qual o vigor 
dessa musculatura que lie diz vae servir de base ao novo Banco, para o 
qual entram accionistas antigos nas condições que vamos vêr, com 
acções artificialmente valorizadas, e para o qual entra o Governo 
apenas com 20 %, sen~o o restante tirado. mais tarde dos lucros da 
conta nova. 

O SR. ÜALOGERAS - Não apoiado . V. Ex. está equivocado . 
O SR. BARMSA LIMA - Aqui está : "a.s 112 . 500 acções tomadas 

pelo thesoureiro serão realizadas com a primeira entrada ele 20 % 
e o restante capital, com os bens, direitos e acções ... " 

O SR. ÜALOGERAS - J :i não são os lucros. 
O SR . BARBOSA LrMA - Estou vendia quB a sua divergencia em 

relação a mim, é diversa . Eu estou dizendo que o Governo só entra 
com 20 % . 

O SR . ÜALOGERAS - Então, essa carteira não rnpresenta di-
nheiro ? 

O SR. BARBOSA LIMA - Não sei ... 
O SR. ÜALO.GERAS - Compulse os balancetes e verá. 
O SR. BARBOSA LrM "'- - Eu vou mostrar o que é es&a v.elhacaria 

de balancetes. 
O SR. ÜALOGERAS -- Tsto não é phrase, perdoe-me V . Ex. 
Peço a palavra . 
O SR. BARBOSA LnfA - Então, para que o Governo nomeou em 

1864 a commissão para e:xcaminar a casa Souto, si tinha os balan-
cetes ! 
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Senhores esta cousa de balancetes é de t al ordem, que o organiza-
do em 31 d; julho deste anno pela commissão presidida pelo Sr. 
conde de Figueiredo é uma cousa e o publicado1 pelo B anco dia Re-
publica, nesse mesmo dia, é outra ! 

O SR. ÜALOGERAS - Naturalmente, e V . Ex. terá a explicação, 
m ~~~. . • • •. I 

O SR. BARBOS.A LIMA - Perfeitamente . 
Para terminar ia mostrar o que é o 2° B anco do Brazil, rapida-

' 1 1 
~: ~ I 

"O Sr. visconde de Souto ... Na liquidação1 de agora ha tambem 
viscondes ; não preciso dizer o segredo de P olichinello." 

Trata-se da celebre casa bancaria de A. J . A. Souto & Oomp. 
Eis o que diz a r,ommissão : 
"Os livros a seu cargo não estavam revestidos das formalidades 

legaes; a sua escripturação não era nem regular, nem precisa, e feita 
segundo as regras e estylos commerciaes. De um exame judiciario a 
que se procedeu, a requerimento dos administradore'S 'da . m~ssa 
fallida de Edson & Mellor e ·do despacho que se lhe seguiu, isto 
evidentemente se colhe, e a liquidação actual o prova . O systema 
adaptado por esta casa, quer nas contas correntes, quer nas operações 
de mutuo e differentes outras, era sobre modo defeituoso, e devia 
mais ou menos tarde trazer-lhe, e ao publico, grandes embaraços, 
graves apuros e perdas, e definit ivamente a sorte que lhe coube par-
tilhar na infeliz conjunctura em que se acha. 

Acreditou, segundo o preconceito que lavrava nos antigos tempos, 
que o emprego de grande massa de capitaes em propriedades 
urbanas e ruraes, inspirando illimitada confiança, devidlo á circum-
stancia da posse de uma numerosa clientela de amigos da primeira 
classe da sociedade, assim POLITICAS, como commerciaes, e de pessoas 
que lhe eram dedicadas pelo nobre sentimento da gratidão a collocaria 
em principio tão alto e forte, que quaesquer que fossem os vícios de 
seu systema, dad'o o momento do perigo, essas ancoras a salvariam 
do naufragio. 

Assim que, comquanto não se deixasse arrastar pela corrente geral, 
não se envolvesse no vortice das especulações e da agiotag~m, e não 
tomasse parte no furo r e frenezi das em prezas ou (conforme a ex-
pressão ingleza) bubbe companies, indirectamente as alimentava com 
operação de desconto e emprestimos, e por impulso de seu animo ge-
neroso amparou a muitas que vão cahindo, a gµ·ande numero deu a 
mão e alfim forneceu capitaes para se estabelecerem." 

. Vê ? Si se liquidasse o Banco da Republica os juízes teriam oc-
caSlão de vêr isso e teriam meios de rnsponsabilizar os autores não 
só pela culpa, mas até pelo dolo. 

Que se d'izia do Banco do Brazil ? 
O Banco do Brazil, que já havia de modo mais que importante 

e.o aeu cadastro, elevado o credi'to desta casa a 14 mil contús at6 
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julho de 1863, em maio desse mesmo anno o augmenta a 20 mil 
contos de accôrdo com o Governo não obstante, o ponderoso voto de 
um d: seus membros - Senador' Ottoni - expendido em seguint~ 
termo&: 

"Declaro que votei contra a deliberação da Directoria que elevou 
a 20 mil contos o credito da firma Antonio José Alves Souto & Oomp., 
porque S<Ubindo a responsabilidade dessa firma na ultima semana a 
·mais de 14 mil contos, manifestou ella á Oommissão de Descontos não 
ter mais letras para offerecer a desconto, havendo a Oommissão, con-
iTa o seu voto, admittido o expediente de tomar letras da casa, sobr,3 
Londres, para poder fornecer-se de dinheiro que não achava na praça." 

Votei contra o credito, porque, exigindo o balanço da casa, prova 
este sinão insolvabilidade, os grandes embaraços e posição duvidosa 
em que se acha; porquanto, sendo o saldo de pouco mais de tres mil 
contos, não póde fazer face aos prejuizos da carteira existente, que, 
por confissão da casa, não continha, na data do balanço, effeitos des-
contaveis, apezar de alli figurar por seis mil contos, e porque os 
prejuizos da carteira dos seis mil conto · teem de avultar ainda pelos 
que, com toda segurança, p1'ovirão da liquidação da sua actual reft 
ponsabilidade no Banco, e das que ha de ter nos devedores por contas 
correntes, além de que; a verba das propriedaides urbanas, tem de 
soffrer consideravel rcducção, si estão no balanço pelo preço de seu 
custo que foram, como é publico, e:xaggerados . Que, além de tudo, o 
facto de haverem os Si:s. Souto & Oomp . recusado communicar os 
nomes de seU's fregueze , devedores de 16 mil contos correntes e de 
seis mil por le tras, não era na opinião elo abaixo assignado proprio 
para inspirar confiança . 

Era um · banco aidm inistrado pelo Governo, pelo Governo conser-
vador. 

Quem organizou este Banco, senhores, foi o Sr. visconde de Ita. 
borahy; mais tarde veiu a ser elle presidente do Banco. 

Não sei si o Sr. Bulliões, mais tande escolhido presidente do 
Banco, muito acertadamente, poderá fazer o mesmo. 

Tal qual como agora; ha casas que descontam com a maior facili-
dade suas letrinhas, levam lá acceitantes, etc . e descontam tiram 
dinheiro quando querem . ' ' 

. Ha outras, que pocl.em s~r das mais respeitaveisi firmas, de ne· 
gociantes em excellentes condições, e que não são admittidas· em ca-
dastro, não conseguem descontar uma letra. 

Uns constituem o grupo das pessoas que merecem certa condescen-
dencia porque são da cqnfiança do Banco; outros cnstituem o_ grupo 
d?s qu~ conseguem estas cousas porque são aparentados com a admi-
rustraçao . 

Isto ficará para depois . 
Eu me permitto .ª immodestia de suppôr que estou aqui resusci-

tando a alta personalidade, que vale na historia da politica mineira, 
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por uma das su~~ melhores gemmas; me permitto reproduzir aqui o 
que nessa occasiao, praticando um acto de energia partidaria, fez 
Theophilo Benedicto Ottoni . 

Tal qu•al como na conta nova que está aqui; o que está lá em 
caíxa não cobre a somma dos valores exigido·s em conta corrente e 
letras a prazo. 

O SR . ÜALOGERAS - V. Ex . está enganado . 
O SR. BARBOSA LIMA - Eu até digo: são 71 mil contos o total 

das ·Contas exigíveis; 71 mil contos da conta nov.a. 
O SR. ÜALOGERAS dá um aparte . 
O SR. BA1rnosA LIMA - Verem-0s. Ha até um ponto interessante; 

a conta dos agentes é nestas condições - Agentes no Brazil e agentes 
na Eiuropa ! Não devia ser; devia ser agentes no Brazil, e agentes na 
Europa, separa:das as contas. 

E ahi está o cambi-0 do dia, mais em baixo, emquanto ao The-
souro custa um milhão esterlino, ao cambio ·de 27 ha muita cousa 
interessante, e além de tudo -0 facto do banco se acastellar na pro-
tecção política para impedir que se examine o que é aquella casa ar-
ruinadla, faz com que eu nunca, nunca e nunca mande um vintem que 
seja do contribuinte para as suas arcas. (Mwito bem; muito bem. O 
orador é muito cumprimenthdo . ) 

O SR . BARBOSA LIMA - Sr . Presidente, peço a V. Ex. que me 
conserve a palavra para continuar amanhã o meu discurso . 

'Ü Sr. Pres idente - V. Ex. fica inscripto para fallar pela ge: 
gunda vez sobre o projecto . 

Fica a discussão adiada pela hora . 

SESSÃO DE 1° DE NOVEMBRO 

O Sr. Barbo.sa Li1ma (*) - Sr. Presidente, um pensamento in-
telligentemente formulado por Horace Say é motivo para reencetar 
as considerações que eu vinha fazendo, a proposito do projecto, em 
debate, quando 0 adeantado da hora me obrigou a interromper as di-
gressões em que me havia de alguma sorte transviado . · 

Horace Say, no livro bem conhecido que escreveu historiando as 
ielações commercia~s entre a França e o Brazil, diz,' a proposito da 
questão de bancos : 

, ."Les h~nques peuvent procurer économie sur l'emploi des métaux 
precieux qm servent de monnaie: passé cela, elles n'augmentent pas la 

( •) E stA diacurso não lo! l"Wil!t-0 velo or,l!Jdor. 
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masse des capitaux: mais par le crédit elles mobilisent à l'extreme, 
s'il est permis de s'exprimer ainsi, les capitaux existants'. et fout que 
ces capitaux, incessaJlilllent prêtés et rendus, pe:uvent se~vll' á tous les 
besoins. Pour que ces heureux resul tats e soutiennent, 11 fout que la 
confiance dans les banques ne puisse pas être altérée; il faut donc 
ou'elles soient hors des at~eints d'un gouverne.ment absolu et spo-
Üateur: il faut eu même temps franchise dans l' administration des 
hanques, contrôle éclairé et efficace cl.B la part du public. 

O'est surtout la maison d'une banque de circulation qui devrait 
être de verre, pour que l'on pilt voir à toute heure sa position réelle. 
Oertes, la banqUie de Rio ele Janeiro n'était placée dans .aurcune de ces 
conditi·ons, et sa création a étê une calamité pour le pays." 

Faço minhas principalmente estas ultÍlnllls palavras de Horace Say 
e transporto-as para o banco que se pretende organizar, acreditando 
que elle continuará a ser, na phrase de Hona-ce Say, uma verdadefra 
calamidade para o paiz. 

Esse conceito era, entretanto, formulado em relaçào a um banco, 
o primeiro banco do Biia'Zil que, todavia, se liquidou em condições para 
os seus accionistas bem melhores do que aquellas que o actual Banco da 
Repl~blica tem proporciona1do até hoje aos acciouistas respectivos. 

Assim, na propri:a introducção do relatorio do Minister-N da Fa-
zenda, no fim da qual se leem os estatutos propostos para o banco re-
organizado, encontra-se á pag. 47 a seguinte apreciação : "O Banco 
do Bnazil (primeiro banco, o que nasceu do alvará dJe outub1·0 de 1808) 
nos 18 annos de sua existencia distribuiu dividendos cl.B 12,31 % por 
anuo e, ·dissolvida a associação, receberam os accionistas mais de 
80 % do valor de suas acções" . 

Agora, ao pretender-se reorganizar o actual Banco da Republica, 
verifica-se que .seu s accionistas receberão, quando muito, 27$800 por 
acçªo de 200$, isto é, 13,9 %, ou, com as bonificações officiaes se 
eleva artificiosamente aquelle total de 13 mil e tantos contos, qu~ se 
lê no balanço feito pela primeira commissão de accionistas a 22 mil e 
quinhentos contos, e receberão 45$ por acção, ou sejam 22 5110' %, 
o que está muito longe dos 80 % que receberam por occasião ·da liqui-
dação do primeiro Banco do Brazil os accionistas desse instituto ban-
cario, tido, entretanto, como um dos mais desacreditados que já t i-
vemos entre os estaibeleçimQntos de credito amparados pelo chamado 
prestigio official. 

. Ha accionistas d'O actt).al banco que pensam que se1·ia possivel, 
s:iria mesmo um dever para o Governo, que o administrou durante 
cmco annos, d_ar a c:ada acção uma quota correspondente a 80 % de 
6eu valor nommal, e que chegam a essa conclusã:o discutem as con· 
dições em que se fez o balanço a cargo da commÍssão presidida pelo 
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Sr. Conde de Figueiredo, cotejando-o com -0 balanço feito em 31 <le 
outubTo de 1900, quando o .banco foi ~ntregue á gestão offíci~l. . 

Com effeito diz o umco relatorio do Banco da Republica, dis-
tribuído durante' o quinquennio de gestão oíficial e redigido pelos 
Srs. Custodi-0 de Almeida Magalhães e Raym.undo de Castro Maya que, 
ao iniciarem a gestão official, levantaram um balanço completo do 
activo e passivo desse estabelecimento, tomaram os valores ·com que 
figuravam os diversos títulos de effeitos ·de commercio. constantes da 
carteira desse estabelecimento, e fizeram grandes abati:mentos nesses 
valores; em alguns fizeram largas deducções, e a ·certos outros, aind•i 
que poucos, não attribui:ram valor algum . . 

Este balanço assim feito com todas as largas deducções conduziu 
os dous directores a av;aEarem o excesso do activo sobre o passivo, o 
s11ldo que então se encontrava em 19 mil e tantos contos de réis . 

A·dministradas durante cinco :JJ!nos por gestores officiaes, não só 
a carteira antiga, á qu;al se refere este calculo, mas ainda a carteira 
nova, onde o que faz as vezes de capital são os supprimentos officiaes, 
os 10 mil contos que, dos 25 mil que nós autorizamos em papel, o Go-
verno mandou pina a carteira de descontos e 1 milhão esteTlino em ouro 
e mais a contrt corrente que, no balanço de setembro ultimo, figura 
com 17 mil e tantos contos de Téis; administrado pelos gestores offi. 
ciaes o banco, nessas condições, verifica-se que, passados os cinco an-
nos, ·apezar de todos os soccorros, a commi.ssão nomeada pelos accionis-
tas achou que os 19 mil e tantos contos de Téis tinham ficado reduzi-
dos a 13 mil contos. Quer isto dizer : feita·s todas as reducções no 
activo do banco, em uma época, em uma hora de crise extrema com 
Rrande numero de titulos depreciados pela propria crise, pela pressão 
do momento, alguns com dBpreciações exaggeraidia·s - títulos da df-
vida publica da União, apolices da divida publica dos Estad'os, contas 
correntes com o Thesouro de alguns Estados, ou, pelo menos, conta cor-
rente com um Estado, com municipalidades - depreciados todos es-
ses títulos, parecia que uma gestão intelligente levaria a salvar ao me-
nos esses 19 mil contos . 

. As r~d~c~ões j_á tinha1:1 sido feitas, da~ maiores; prolongando-se, 
pois, a ad:mn~1str.açao por cmco annos, p'ireCia que, no fim desse perió-
do, se chegaria a salvar ao menos os 19 mil e tantos contos. 

. Com~ é que não se salvaram esses 19 mil e tantos contos de réis 
diz-nos, ai~da que .Pe1· S1Umma cwpita, o accionista que, na assemblé~ 
de 31 de Julho ultimo, se fez orgão das reclamações geraes dos seus 
co!legas e que mais tarde foi por esses nomeado presidente ela 2ª com-
missão que se foi entender com o Ministro da Fazenda ? Refiro-me 
ao Sr. Silvi~ Porto . 

O Sr. Silva 'Rorto accusou a gestão official de ter desbaratado os 
melhores titulos da carteira da conta antiga, de ter vendido, quasi que 
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incendiando, por :assim dizer - ti tulo7 e p1·opri~dades - que segura-
mente valiam muito mais do que a importancia por que foram ce-
didos. . 

Terei occasião de me referir daqui ha pouco a essas apolices. 
O que é certo, Sr. Presidente, é ci.ue as ~nformações que temos ~ão 

unicamente estas : de um lado, este relator10, de outro, as allegaçoes 
do accionista a que me refiro . 

A gestão durou cinco annos. Durante esses cinco annos deram-se 
esses prejuizos e durante os outros não sabem?s ? que se de:U. Entre-
tanto Sr. Presidente o Thesouro vae ser acc10msta do antigo banco 
chris~ado com o no~e novo; v:ae-se reconstruir o banco. 

Que se vae rnconstruir o banco, ist.p é, que o novo banco não 6 
ma!Ís que um edifício construido sobre · os alicerces e com o material 
do antigo .. prova-o o pToprio relatorio que o Sr. Ministro da Fazenda 
nos enviou, acompanhando o projecto em discussão. 

Em primeiro logia·r, parece que ha equivoco na mensagem que 
acompanha os estatutos, pois que ella se refere á estatutos organizad. ·s 
em assembléa geral de accionistas, em 29 de julho e 9 de agosto. A 
ultima assembléa foi em setembro ; mas isto não tem importancia, e 
apenas assignalo, ·sem commentario algum. 

O art. 1° dos estatutos diz que o Governo, pagando, nos termos da 
lei, as inscripções não res~atadas ainda, transferirá o ia-ctivo do Banco 
da Republica do Brazil em liquidação ao Banco do Brazil, que é o 
novo . , 

De modo que o banco novo vae receber panai fazer parte do seu 
a.ctivo o activo do Banco da Republica dos Estados Unidos do Bra-
zil, isto é, aquella somma enorme e variega·dissima de títulos de to-
dos os feitios e variia-ções ele valores de todas as cotações. 

Prolonga-se a enxurni.ela. 
O novo estabelecimenro tem um postigo, um vertedouro por onde 

passa para o seu activo toda a enxurrada elo antigo banco. 
O SR. Ü.ADOGERAS - Ma·s devidamente avaliado. 
O SRI. BARBOSA LIMA - Bem, parei aqui para chegar a esta parte. 
O GoTerno, depois de pagar as inscripções, isto é, depois de .dal' 

35 . 000 co:i;tos para pagar aos credores do Banco da Republica, tran:>-
fere o activo do Banco do Brazil, em liquidação, ao novo banco. Va-
mos teT o ooguinte : conta antiga, conta nova e conta· novíssima. 

O SR. BRroIO Frr.Ho -- E' isto mesmo. 
O SR. BARBOSA LIMA - A observação que estou vendo nos olhos 

do meu digno collega ( refervnldo-se ao Sr. Calogeras) vem me avisar 
d~ que fi.z m~l em de~xar p. regra commum dP. methodo. A divisão de-
via ser bmana: da9m p~r~1 ~rás e daqui para diante. Daqui para trá:i 
o Banco da Republica, d1v1•d1do em conta antiga e conta nova; e daqni 
para deante o Banco do Brazil. 
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O SR. DAVID CAMPISTA - E' um instituto novo. 'A:ccumula ele· 
mentos antigos a que se juntam novos. 

O SR. BARBOSA LIMA - Junta-se dinheiro bom a dinheiro TUim. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Todo é bom. 
O SR. BARBOS.A LIM: - Transfere-se o activo .do Banco da Reptt-

bli<ia em liquidação. 
O SR. DAVID CAMPISTA - Devidamente avaliado ·pelo seu justo 

valor. 
O S:a. BARBOSA LIMA - Que é ·a'Ctivo ~ São bens, ou sob a fórma 

de iro.moveis, umas tantas fazendas, etc.; ou sob a fórma de effeitos 
commerciaes, titulos, valores obrigações, etc. : ou sob a fórma de titulos 
publicos, a polices da 'União, dos Estados, etc. Transfere-se tudo isso, 
que vae fia:zer parte do activo do novo banco. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Tudo isto é avaliado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Tambem o antig-o foi avaliado. Quando 

tomámos conta da gestâ'õ'-.·do Banco da Republica, fizeram uma 1ava-
liação e as deducções <ionvenientes: avaliaram em 19 mil contos. Ve-
rificou-se que essa avaliação não passa de 13 mil contos. Receio bem 
que essa avaliação dê na mesma quanto á conta antiga. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Ao contrario. Creio que os 13 mil contos 
darão mais de 20 . 

O SR. BARBOSA LIMA - Então não é serio o que fez o Governo. 
O SR. DAVID CAMPISTA - P erdão; eu não estou assegurando. 
O SR. BARBOSA LrMA - Eu estou com V. Ex. neste ponto. Neste 

ponto acceito o aparte para fazer meu. Eu acho que deve dar mais 
de 13. 000 contos. O Governo concorda com aquella commissão de ac-
cionistas. em qne houve p_rejuizo e por istü o Governo entra com 2. 500 
contos. E' dinheiro com que o Governo vae eutrar articulando par-
cella por parcellA.. 

Primeiro, libeTta o banco; depois temos 13. 500 contos - ava-
liação dos proprios aC<Jionistas por 1nterme·dio da sua commissão, que 
diz isto: / 

"Fica valendo 20. 000 contos". 
E decreta: va1oriza o café, valoriza e se acervo e tudo o mais . 
Os accionistas dizem que valem 13. 500 ·contos; mas eu, Governo, 

declaro que para os effeitos da nQva avaliação vale 20. 000 contos . 
. . O SR. DAVID ~AMPI~TA :-- Essa avaliação se faz strictamente pelo 

m1mmo; os propr10s acc1omstas reconhecem que esse mínimo póde ser 
E-levado. 

O SR. B.aRBOSA LIMA - Eu estou argumentando com as palavras 
do estatuto: 

"O Governo transferirá o activo do Banco da. Republica· em liqui-
dação, que o receberá, etc." 
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Vae receber o novo éstabelecimento 13 mil contos por 20 mil con-
tos em acções; e como essa ~afeina official ( 1-iso ) não tonifica suf-
ficien temente o famoso activo, arrumam-lhe por cima: desses 20.000 :000$ 
com que se pretende valorizar os 13. 500 :000$ <lo banco antigo - arru. 
mam-lhe por cima 2. 500 :000$ com que o Governo contribue para va-
lorizar as acções, isto é, para que os actuaes acci-0nistas tenham por 
acção 4 1l10; sej am, portanto, 112. 500 acções ou sejam 22. 500 :000$, 
quota aliás muito engraçada que elles pagam. 

São 20 . 000 :000$ que pela opinião delles valem 13. 500 :000$000 ! 
20. 000 :000$ representa uma sfaie de prejuízos pela má gedtão -

série de prejuízos de que o proprio Governo está convencido, tanto 
assim que ainda dá por cima mais 2 . 500 :000$000 . 

"0 Banco é resp-0nsavel ao Thesouro Federal pela, restituição da 
somma adeantada par a o pagamento das inscripções não resgatadas, 
d·aindo em caução os bens, direito e acções do activo do Banco da Re-
publica do Brazil, que por esse motivo ficam sob a gestão exclusiva 
do Presidente d'o Banco d!o Brazil até que seja completamente rea-
lizada a restituição". 

Paro aqui. 
Então temos os bens, 'direh-0s e_acções, do activo do Banco do 

Brnzil - o tal material, toda aquella massaga:da servindo ·de caução 
para garantir a restituição 1 d:os 35 mil contos <le inscripções. 

Ora, já sabemos o que são ess·ais cauções, essas garantias, essas 
fianca·s de pessoa muito a9onado e chã, como vae sendo o Banco 
do Brazil; em regra no fim, de algum tempo perdoa-<se tudo e reco-
meça-se de novo. 1i 1 'i ·,; " f1 ·~'! '',#"?'""!:~ 

Essa é a J1istóri m do Ban,co do Brazil: sempre pérdoando e sempre 
m'ai!ldand·o mais dinheiro. 

O SR. Ronor.Pirn P AIXÃo - I sso vem desde o primeiro banco. 
O SR. B ARBOSA faliu - Ag-ora, fica nisso? Não, Senhor. nós au-

tori7.11mos uma cousa que sabemos o que é, e aut-orizamos tambem, de 
camh11lb ad::i. ontnt cousa, qu <') nãO sabemos o que é. E stá flqni: accci-
tamos c-0mo caução essa maSSfi enorme, que, avaliada com todas as de-
rlucções possíveis. devia dar 19. 000 contos e só deu 13. 000, e ao mes-
mo tempo autorizamos desde logo o Governo •ai convencionar outra ga -
rantia; quer «hzer o regímen pTovisoáo é aguelle em que fi ca o nov0 
estabelecimento, emquauto pe~o activo do antigo banco o Governo não 
se paga dos 35 . 000 coutos. 

E sse regímen provisorio é que representa o emb'oitemlent do banco 
Rntig-o sobre o novo; poT ·aJ:ii é que engatam o banco antigo e 0 novo. 

Ness<> p€riod'o o total desses bens responde pelos 35 . 000 contos. 
Mas -o bfmco pó de teT uma crise; a praça do Rio de J aneiro póde 

ter i;i.m panico, e então deixa:µios desde logo o Govemo autorizado a 
acce1 tar qualquer -0utra gara.ntia. 
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"Cessará, porém, este regímen provisorio logo que entre o Governo 
e a directoria elo banco fôr convencionada outra garantia do ,debito." 

Já não estamos muito satisfeitos com essa garantia que, a mcn 
ver, não garante muita cousa - debentures, acções, uma massagada 
cno1·me de títulos - mas ·aiutorizamos o Governo aqui ri. trocal-a por 
outra. 

Qual será essa outra ? 
Gostaria que os meus honrados collegas me dessem uma idéa do 

que ella ~rá, que me tranquillizasse a respeito d-0 modo como vão lá 
ficar esses 3 5. 000 :000$ do Thesouro. 

Será, por exemplo, alguma opera:ção magica, de chimica finan-
ceira, dessas que constam de descontos, redescontos, juros . de tanto, 
etc., e o Governo dá quitação dos 35 . 000 :000$ por 5. 000 :000$ em 
dinheiro! . . . 

Senhores, já tivemos cousa parecida; Jª tivemos uma operação 
que, apezar de todos os seus defeitos, me fez levantai· as mãos p:a:ra o 
céo. 

O Banco da Republica vae viver para seu lado como puder, com 
juízo ou sem elle, e o Thesour·o vive para cá. 

Esta operação, que foi muito boa pa:ra o banco e para mim, sob 
esse unico aspecto, ainda melhor para a Nação, porque afastou o me-
lhor freguez, recebia do banco 50. 000 :000$ em quitação da divida do 
ha:nco dividida em duas prestações, 25. 000 :000$ á vista e 25. 000 :000$ 
em letras de trés mezes, sei mezes, 11 mezes e 24 mezes. 

Dessa primeira p1'.estação de 25. 000 :DOO$ diz o relatorio que se 
paga1·am doze mil e tantos contos; os outros doze mil e tantos contos 
eu não sei si foram pagos, e os 25. 000 :000$ que deviam sel" pagos nos 
vencimentos dessas lettras, não sei si, por · accommocla:ção com o Go-
veJJno, proporcionaram ensejo de se reformarem as lettras. 

O SR. ÜALOGERAS dá um aparte. 
O SR. BARBOSA Lna - E' o que receio, que entre em novas diffi-

culda<les, e, portanto, que não passe a funccionar esta clausula, para 
a qual eu chamo a attenção da Oamara. 

A Oamarn: veja bem: pàrn ga1•antir os 35. 000 :000$ que nós de-
pois de cir:co ª?JlºS de tantos favores, temos de pagar ao banco; em 
~orne das inscr1pções que o banco não resgatou, para garantir tudo 
1880, ha o :aictivo do banco antigo. 

Mas <l Governo vae mais longe, e quer que nós lhe demos autori-
zação ampla, incondicional, para que elle substitua isto por qualquer 
outra ·Cousa que elle c~ama ga:rantia, digo, qualquer outro arranjo com 
o banco, outra garantia ao debit<l . 

Eu não sei qual é. 
Eu já não acho que o tal activo do banco seja sufficiente parai 
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garantir 35. 000 contos. E' muito dinheiro do Thesouro que está lá, 
segundo o balanço de 30. de setembro deste anno. 

Dezesete mil contos de conta corrente, que não tem verba no 
activo, que figura só no passivo do banco, divid·~: activa do T~esouro .. 

Dez mil contos papel e um milhão estcrlmo que, por s1gnal, Íl-. 
gura de um modo muito engraçado neste balanço, como veremos daqui 
ha pouco . 

O SR. Ü.A.LOGERAS dá um aparte. 
\O SRi. BARBOSA LIMA - V. Ex. sabe o que é que eu vi~ Vi 

neste relatorio 900 mil libras esterlinas, que esfa1vam no banco nas 
mesmas condições em que esse milhão está na conta nova; as 900 mil 
libras escripturadas aqui ao cambio de 12. 

Bem, vamos adeante. 
Pagina 77 do relatorio dos estatutos; 
"Depois de cessar o regímen. provisorio da secção da conta an-

tiga, o banco, constituindo um fundo especial com o producto das 
liquidações que passarem da carteira a:q_tiga e empregando-o exclu-
sivamente em apolices, ouro, da divida nacional, interna ou externa, 
poderá mobilizal-o expedindo vales, nunca inferiores a 100$, a prazo 
não maior de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, comtanto 
que a somma total de tae~ vales em circulação, em moeda corrente 
do paiz nunca exceda a oito decimos do dito fundo pessoal, segundo 
a cotação, não excedendo do valor nominal verificado pelo Conselho 
Fiscal." 

Qual é esse regímen :wovisorio ? E' aquelle durante o qual o 
banco fica sob a. administr!fção do Presidente nomeado pelo Governo, 
pa:ra, pelo activo do antigo Banco da Republica, pagar-se a somma .de 
35. 000 contos de inscripções . 

Verifica-se desde logo qµe este regímen provisorio póde cessar ama· 
nhã, porque por esta autorização que eu li ha pouco o Governo pócle 
desde o dia seguinte entrar em accôrdo com o ·banco para acceitar 
outra ga1rantia. 

UM SR. DEPUTADO d'á um aparte. . 
O SR. BARBOSA LIMA - Estas mobilizações me pareceram sem-

pre as matriarchas da chimica bancaria. Não tenho em toda ·ru historia 
da Republica noticia de mobilização nenhuma desse lastro ouro destas 
a polices ouro, que não ·a:cabe redundando em prejuízo . para 'o The-
souro. 

Isto me faz lembrar a situação dos allemães, dos russos e dos in-
glezes" que não sei por que razão é que mobilizam seus formidaveis 
deposit?s em ouro; da .A.lleflla~ha, por exemplo, com o seu estupendo 
e form1d·avel thesouro de um bilhã-o, tresentos e vinte e cinco milhões 
de francos, que está na fortaleza de Spa:ndau, e as formidaveis reservas 
ouro do Banco de Inglat~r~. 
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O S:tt. ÜALOGERAB dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - O processo eu examino daqui ha pouco ; 

por emquanto est.ou mostrando os p~ntos em l~gação, os .P?i:tos em 
que o edificio novo se amarra no antigo, como e que o edif1c10 novo 
tem para alicerces os alicerces do antigo, acertando as mesmas gavetas 
das commodas, e entre essas gavetas levam mui tas car regad!is e cheias 
dos mesmos títulos: 

"Emquanto não fôr convencionada outra garantia! ou l iquidado o 
debito do banco ao Thesouro F ederal, com a restituição da somma 
adeantada parai o pagamento das inscripções não resgatada~, senão da 
conta antiga . . . " 

Qual é a conta antiga? A conta antiga do actuaJ. banco que se 
contrapõe á conta nova, qne nasceu d.o accôrdo, <lepois de 1900, e a 
conta antiga! do novo estabel~cimento, quando contraposta ao velho 
estabelecimento . .. 

O SR. ÜALOGERAs dá um aparte. 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Ainda não votamos um estatuto de banco. 

Na actual situação no Banco da Republica ha uma conta que se chama 
conta antiga; esta conta que se chama! conta antiga é a mesma que 
figura com o nome de conta antiga do mesmo estabélecimento? 

Então a conta antiga do antigo banco e agora a conta nova do 
actual banco? 

O SR. ÜALOGERAB dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - A outra tambem deve ser liquidada para 

se pagar ais inseri pções. 
Não; para mim o que ha é isto : o antigo banco com denomina-

ção de conta antiga e conta nova. 
O SR. ÜA.LOGERAS - V. Ex. está fazendo uma confissão. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não senhor, está aqui. 
O SR. ÜALOGERAB - Eu provarei. 
O Si:. BARBOS.A. LrMA - A secção d:ai conta antiga, n6s est amos 

nos refcnn<lo a um estabelecimento de gestão ·official, cujos baJance-
:es r~sam todos o mesmo; conta antiga tau, tau , tau, conta nova isto, 
isto, isto. 

Tomemos o balancete e veremos . 
Diz - secção de conta ·antiga. Qual é a· conta antigfl i E' aquella 

oue nos ultimos ba lancetes figura com esse nome ou tudu que exi 'ite 
de antigo no novo banco, pois que em relação ao novo banco a actua1 
conta nova p8sson a ser antiga, pois que preexistia, é historia pr!l-
gressa ! 

O SR. RonoLPHO P AIXÃo - São tres bancos . 
O SR. BARBOSA Liil!A - Agradeço o aparte de V. Ex., que syn-

thetiza bem o meu pensamento. 
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Esta é a parte d-0gmatica, ,ru apreciação do mecanismo tal qual 
óStá. 

tA.gora a parte theorica. Tudo isso tem assento e port~nto .º que 
eu vou dizer póde servir de elemento de interpretação na histona das 
relações do Governo com a ·aissembléa dos accionistas ultimamente. . _ 

A primeira assembléa dos accionistas n?meou um.a . coD1JIDssao 
para examinar só a conta antiga. Essa comm1ssão, pres1·d1dru pelo Sr. 
Conde de Figueiredo, voltando ao seio da assembléa dos accionistas, 
disse que " ·a!Ilalysou com cuidado cada uma das verbas dos balanços, 
compulsou documentos, ouviu a honrada directoria, consultou o illus-
tre advogado incumbido das liquidações e nem deixou tambem de at-
tender ás informaões dos funccionarios que, acomp-ª.nhando desde an-
nos .à; marcha dos negocios, bem os conhecem" . 

Antes de ir para deant~, veja a Camara que .estes accionistas, 
para saberem do destino do seu dinheiro, nomearam uma comm1ssao, 
que se mostrou tão •avelhuda que não se contentou com aquelles ele-
mentos de informações para os quaes constantemente appell a o nobre 
Deputado de Minas, o Sr. Calogcras, não se contentou essa commissão 
com o exame de balancetes, com o exame daquelles documentos que 
são de lei, que devem ser ministrrudos aos accionistas - balà.nços, in-
ventarios, etc., etc. , 

Não; a commissão que representava os accionistas compulsou do-
cumentos. analysou com cuidado cada uma das veTbas dos balanços, 
ouviu a honra•da directoria, etc., como ha pouco li. 

O J orn(Jjl do Oommerc~o, acompanhando os passos dessa commis-
são no intervallo que medeou entre a assembléa de julho e a de agosto, 
-assem bléa de julho em que a commissão foi nomeac1ai e a de agosto em 
qne prestou contas, disse que essa commissão apresentou-se no banco 
e foi bem recebida. 

Esta commiss~o dos accionistas conseguiu o que a commissão da 
Oamar a, nomeada aqui ha tempos não conseguiu. 

A Oommissão da Camara., commissão de inquerito nomeada pela 
Oamara. prestigiada pela autorida•de da Oamara, teve as portas do 
banco fechadas . 

E ssas portas, que se abrem para entrar dinheiro commettido a 
nossa ~aTda, fecham-se para as commissões de inquerito. 

Pois, senhores, com a cornmissão de accionistas não se deu a 
mesma cousa . 

. A commissão - diz o Jornal do Oonim1e1·cio - "mostrava-se de-
seJosa de conhecer a fundo ... " 

Ora, Sr . Presidente, que necessidade ha disto ~ 
Nós não nos mostramos desejosos de semelhante cousa; queríamos 

apenas conhecer pela rama o gue alli tem havido. 
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Não temos nós votaido orçamentos independentemente de relato· 
ri.os, de relatorios do Tribunal de Contas, etc. ? 

Ha ahi uma .lei que diz que ·os ·credlitos que o Tribunal de Contas 
não quizer registrar podem todavia ser registrados sob protesto, e uma 
vez assim registrados, devem ser trazido.s ao conhecimento do Con-
gresso Fede:r:al, para que se conheça das razões do protesto, para que 
se saiba quem é que tinha razão, si o Governo ou si o Tribunal . 

E' isto o que determina a lei de 1896 . 
A Camara, por esta lei, é chamada a pronunciar-se, mas até hoje 

tem sido surda e de um modo verdadeiramente incuravel; ao menos 
até agora não se descobriu o remedio para esta surdez . 
' Creditos registrados sob protesto, quer dizer que o Tribunal de 
Contas acha que esses creditos não estão nas condições da lei, <YU 
por excederem ·á dotação Ol'Çamentaria, ou por não caberem na consi-
gnação orçamentaria, ou por transcederem os limites «La competencia 
dlo Executivo. 

Em qualquer desses casos, manduu o legislador que esses creditos 
fossem submettidos á consideração do Legiislativo para este saber quem 
tinha razão, si o TTibunal de Contas, si -o Governo. 

Está claro que o legislwdor uppoz que poderia haver casos em 
que o Governo não tivesse r~ão e que o Tribunal' tivesse procedido 
muito bem. 

Da·ndo o Congresso Niacional razão ao Tribunal de Contas, que 
se seguiri·a ? A responsabilidade dos ordenad'.ores da despeza, que 
não tinham consultado as exigencias da lei. 

Nós, porém, não precisamos de relato rios do Tribunal de Contas 
e, pelo menos, não tenho noticia de nenhum ... 

Quanto aos outros relatol'Íos, tambem nós já nos habituamos a 
achar que elles não fazem falta, e alguns, Tealmente, não o fazem . 

Em regra, no mez de outubro, manda-se •annunciar que o relatorio 
tal será distribuído ! 

Isto já não é deste anno, nem deste Governo, isto vem já de 
alguns tempos a traz. 

O relatorio da FazencJ.la, por exemplo, que é um documento farto 
copioso, cuja leitura c1ifficilmente se podeTá faze r foi distribuído h~ 
causa de alguns dias, de sorte que delle só podemo's ler apenas alguns 
trechos . 

Seja, porém, como fôr, reatando, a verdade é que nós não pre-
cisamos de informações . 

Mas, quanto á commissão, não é assim; a commissão entendeu 
que devia conhecer a fundo. -

E~ duvido muito que ella fosse ao fundo do fundo. (Riso. ) 
SeJa, porém, como _fôr, a verdade é esta, não precisamos de in-

formaçã?; _mas a commissão entendeu que devia conhecer a fundo, 
~ue devia ir ao fundo do fundo, o que acho que não foi mas devia 
ir, porque havia lá muita coosa que dava para balanços'·apocryph:os 
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e para uma sitU'açã-0 em que se distribuiam dividendos tirados cl"o ca-
pital. E' um systema de prevaricações asSign:aladio, consagrado e 
transmittido á posteridade com recibo de v·olta, para se ~ão perder . 
Assignala-se, deplor·a-se, diz-se que é uma raça de banqueiros a crear 
entre nós e fica-se nisto. 

"Os delegados mostraram-se d'esejosos de conhecer a fundo o 
acervo da carteira antiga e logo o director, Sr. Bulhões Carvalho, 
apresentou-lhes a lista completa de tudo que ha nesse particu1'ar . Nas 
reuniões que se vão seguir essa lista será minuciosamente estudada, 
procedendo-se ás avaliações dos respectivos bens . " 

Aqui está como fallaram . 
Agora, que é que disseram? Disseram isto : 
"Releva dizer-vos que a commissão encontrou da parte de todos 

a mais leal coadjuvação, folgando de aqui o decl:arar, e bem assim de 
testemunhar -0 interesse e patriotico empenho ... " , 

Este termo - patriotico - tem realmente uma significação 
muito curiosa. 

" . . . e o patri'otico empenho de S. Ex. , o Sr . Ministr o di:t F a-
zenda, pela acertada ... " 

N ote a Camara que não invento termos. E' a CommÍs·são que 
diz, de accôrdo com o Ministro . 

" . . . acerta;da recor11strucção do nosso principal instituto de cre-
dito.'' 

Não diz constru;cção de edifício novo, diz - reconstrucção. 
Renovou-se a fachada, •111ssim como a Casa Colombo fez alli para o 
la<llo da Avenida. 

"Cumpre tambem narticipar-vos que os trabalhos da Commissão 
tiveram por objecto tão sómente a denominada carteira antigia, por· 
que no tocante á nova, J,:oi-lhe pelo mesmo nobre Ministro asseguradü 
que seria ella entregue a-0 estabelecimento reformado . .. " 

Era reconstruido e agora é reformado. E' o par de botas· velhas 
a que se mandou botar meia sola e mud:ar o salto, que estava um 
pouco torto. 

" . . . em condição d.e ·cor responderem os valores do activo ás res-
ponsabilidades do passivo, depois de detida e -0ppor t una averigua· 
çã.o . " 

Paro aqui. 
Na conta antiga, a averiguação foi feita pelos accionistas, p01' 

intermedio de uma commissão que n-0mearam, e de uma outra, que 
teve de rectificar muiti'1s cousas e r atificar muitas outr as; mas a 
conta nova os accionistas não examinaram. 

Que é contai nova ~ E ' ·a que caracteriza a ges.tão official ou 
hyper-official, porque f\. offi cial já vinha de longe, pela nomeação 
dos directores e dos diriheiros do Thesouro que estavam lá . 

A conta nova vem do quinquennio, e nesse quinquennio os aceio· 
?!.Í!b!l não podiam fiscalizar cousa. algium.a . 
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Os accionistas, dizem os estatutos. . . (Antigos, ia eu dizendlo; 
mas me refiro aos estatutos actuaes. Eu já ia dando o banco como 
instalado e os estatutos approvados ! ) -

Os accionistas, dizem os estatutes, art. 6°, .§ 1°: "não poderão 
revogar o mandato confiado ao Governo, durante o tempo acima 
fixa,clo, nem intervir na administTação do banco directamente, nem 
por meio de fiscaes ; " 

Como é que os accionistas intervêm na administração do banco ? 
P.or meio de fiscaes. 

Dizem os estatutos ãctuaes, que dão um novo padrão: 
O banco terá um conselho fiscal composto de cinco membros. 

Esse conselho fiscal terá que fazer isto, aquillo, aquill'outro e mais 
(le'(hdo) : "examinar os livros, verificar o estado da caixa e das 
secções, e exigir da administração quaesquer esclarecimentos de que 
possa carecer para apreciação exacta dos factos." 

Ah ! para os accionistas os termos são assim, imperativos : ex1ge-
se, impõe-se, coaje-se ! 

Pois o que é que se faz? Trevas completas dtrrante cinco annos; 
os fiscaes não entram lá! Terminados os cinco annos, diz aqui a 
commissão: "Cumpre tambem participar-vos que os trabalhos da com-
missão tiveram por objecto tão sómente a denominada carteira, por-
que, no tocante á nova, foi-lhe pelo mesmo nobre Ministro asseguradlo 
que seria ella entregue ao estabelecimento ·reformado, em condição de 
corresponderem os valores do activo ás responsabilidades do passivo, 
depois de . detida e opportuna averiguação ." 

Depois de detido exame! - feito por quem ? P elos accionistas ~ 
Não. Por nós ? Tambem não . I mag1ine-se feita por nós - que bonita 
averiguação ! que bonito exame ! (Riso . ) 

Ora, muito bem; os accionistas, não; fiscaes, tambem não . 
Por que então esta clausula ? 
E sta clausula, senhores, foi objecto de constrltas por parte dos 

accionistas ~os mais notaveis advogadlos do fôro desta Capital, que a 
reputaram immoral. 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. terá resposta sobre este ponto 
tambem. 

O SR. BARBOS.A. LIMA - P eço ao digno Presidente da Camara se 
digne mandar publicar no Diariio 1wa C11;sa esses pareceres dos diversos 
advogados que interpuzeram a sua opinião acerca desta clausula . 

Eu vi publicdos em uma outra parte do DiariJo Official, mas não 
no D'Úli.1'Ío do Cong'f'esso como cousa que acompanhasse a este projecto. 

De modo que a situação é esta : quanto ao antigo, tudo é verifi-
cado, examinacl1o e esmiuçado; quanto ao novo, não ! - aqui não 
entra accionista ! 

Mas que gestão é esta ? Gestão de que ? Do dinheiro dos accio-
nistas ou do dinheiro do_ 'Thesouro ? Si é do Thesouro, quaes são oa 
fiscaes por pa1·te dos contribuintes ? 
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O SR. BRrcrn FIL,H,O -· E' só o Governo·. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ora, muito bem: gestor, - Governo; di-

rectoria, - Governo pelos seus prepostos, demissíveis ad rvufom. Isto 
é dire{}toria ? 

· Agora, -0 conselho fiscal l 
Quem é? Quaes as attribuições ? Quem fiscaliza: o emprego dos 

dinheiros ? Ninguem ! 
· Este é que é o bello regímen. republicano; ahi toda a responsa-

bilidade, principalmente depois que o dinheiro fica lá; agora, depois 
que foi dinheiro do Thesonro, - o silencio, um manto opaco, as 
trevas . · 

O SR. ÜALOGERAS - Si não ha a tal fiscalisação dos accionistas, 
foi pelo voto do Congresso. Trata-se do cumprimento de ~eliberação 
nossa. 

O SR. BARBOSA LIMA - Isso dos accionistas mais a nossa, não; 
ao contrario, a Oamara votou que fosse uma commissão examinar. 

E note-se, á Oamara votou que fosse uma commissão examinar 
por fundamentos diversos dos actuaes. Os actruaes são estes: termi-
minaram-se os cinco annos, houve prejuízos, grandes prejuízos, o 
Thesouro teve de ar-car com a responsabilidade de 35 mil contos ... 

O SR. ÜALOGERAS - Que V . Ex. diz ? 
O SR . BARBOSA LIMA - Estou dizendo que, terminados -0s cinco 

annos de gestão official, nós vamos retomar conhecimento do que se 
passou no banco. 

Nesta situação, apezar de termos consenüdo na em1ssao in-
definida de apolices de jUTos ·de 3 %, para acudir ás difficuldades do 
banc<J, ficando o seu activo caucionarlo, responsabilizad<J pelo paga-
mento dessa importancia, terminados os cinco .annos, verifica-se que 
a caução de nada valeu, nois que o Thesouro tem._ de pagar 35 mil 
contos. 

O SÊ.' ÜALOGERAS - Não é isso ... 
O SR. BARBOSA LIMA -- Por emqurunto é . O Thesouro desembol-

sou ou não, ainda agora, depois de 16 de outubro· ultimo, 35 mil con~ 
tos para resgatar inscripções emitti-das, para pagar os credores do 
Banco da Republica? 

O SR. RonoLPHO P AIX.fo - E a que preço! 
O SR. ÜALOGERAS - Pelo v·a!lor nominal. 
O SR. RonoLPHO P AIX.Ão - Si o banco tivesse cumprido -0 seu 

~eve~, º~ Thesouro não tenfl- agora necessidade de vir resgatar essas 
mscn p çoes . 

O SR. BARBOSA LIMA .....,. Muito bem. 
A verdade é esta; o Thesouro despendeu na hora a-ctual 35 mil 

conto~, que eu não sei de <Jnde vieram ... Não sei si terão vindo dos 
60 mil contos - que 60 mil contos! - d-as 3. 250. 000 f:, da Soro0 ru-
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bana, porque, da ren·da ?rdinaria, .duvi~o, .visto como orçamento que 
dá de"[iicit não tem 35 mil contos dispomve1s ... 

O SR. ÜALOGER.AS - V. Ex. terá informações. 
O SR. BARBOSA LIMA - Eis V. E x. concordando commigo, que 

realmente precisamos de informações. Ainda é um 'prazer quando se 
tem ' um collegru gentil e officioso para dar informaçõea, .quando se 
trata de ~m Deputado abelhudo, como eu. Mas, eu desejaria que 
~llas viessem em documentos officiaes - apezar da respeitabilidade 
dd'"'palavra1 do meu collega, a que não nego o credito que merece -
distribuídos por todos, a tempo de se poder estudar essas cousas . 

O SR. ÜALOGERAB - As informações eu as colhi do mesmo modo 
que qualq~er Deputado poderá colher. 

O SR. BAR!lOS.A LIMA - J á vem o celebre processo aconselhado 
nqui por um leader. . . · 

O SR. Ü.ALOGERAS - Não quero que V. Ex. ·pense que eu venho 
a.qui como informante officioso, como V. Ex. disse : colhi ~ssars infor-
mações como qualquer de nós póde fazer. 

O SR. BARBOS.A LIMA - Sr. Presidente, o processo de colher in-
formações do Congresso N acional, assembléa dos Te-presenta.ates da 
nação, é o Poder E xecutivo mandar-nos ·os relatorios e os documentos 
indispensaveis •ruo esclarecimento de cada assumpto. E nós não po-
demos estar em situação inferior a qualquer assembléa de accionistas, 
acerca de cujas necessidades o proprio projecto de estatutos autoriza > 
a collier informwções pela fórma que eu li na sessão transacta e que · 
relerei, pois que é rnalmente suggestiva. 

V. Ex. fallou no cumprimento da lei. 
E' lei, não é? Pois está aqui a lei que nós votámos. 
A assembléa de accionistas deve ou não reunir-se? 
Será convocada durante o quinquennio; está aqui, artigo 12 dai lei 

que se ·diz, qvJe se diz, que regeu o quinquennio de adaninistração of-
ficial do Banco da Republica. . · 

Artigo 12 da mesma lei, a um de cujos artigos V. Ex. se refe-
riu ha pouco, para allegar que nós aqui a votámos: 

''. ~ assembléa ge'ra:l or.dinaria será convocada annualmente pela 
Admm1stração do banco." 

Será convocadci an;n,udl,mente. Que quer dizer - convocar annu-
almente ? -

E' convocar uma vez por anuo. Pois bem, em cinco annos quan-
tas vezes foi convocada? Ninguem o ·diz. 

O SR. ÜALOGERAS - Neste ponto V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. BARBOSA LIMA - Agora, parru que? 
Segunda p~rte - Será convocada por quem? 
Pela admm1stração do banco. Convocou essa assembléa a aclminis-

~ ·-

·-
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tria<ção do banco? Não. Quem é administração do banco? E' o Go. 
verno.. . . . 

Então é ·absolutamente irrecusavel: o Governo não cumpriu a lei. 
Mas, em que é que o Governo não cumpriu a l~i? ~m não reunir 

os accionista·B ? Que cousa é accionista? O ·dono do dmheno que elle es-
tava administrando pa1:a favorecer até a -corrupção da impi·ensa. 

O SR. MARÇAL EsooBAR - Muito bem! · ··· · 
O SR. BARBOSA LIMA - Não convocou; o Governo não quiz con-

vocar. Hoc v•olo, slic jube.o; p1·0 R6'Spublicr;,, voluntas. 
Agora, para que a assembléa de accionistas? P aira perguntar como 

passaram ? Não., senhor, é para fornecer ·aos accionistas informações. 
Mas, os senhores já viram que accionistas estes.? Relacionados 

muito bem podiam perfeitamente ter oolhido estas mformações de 
individuo por indiv~duo, não precisando agora esta agremiação. 

1 Mas, informações sobre que? Como é que diz a lei? Informações 
sobre o estado deste estabelecimento. 

Ora, senhores, que !a.iconteceu em conaequencia .desta omissão im-
perdoa vel do Governo? 

Aconteceu que nem os accionistas, nem nós temos relatorioa. 
Acaso tem algum sr Deputado relartorio, redigido pela ditectoria 

d<> Banco da Republica, correspondendo aos annos de 1901, 1902, 1903, 
1904 e 1905, até 15 de outubro, data em que terminou o regímen pro-
visorio ! 

Não, ninguem tem; e sem esse relataria, como é que vae ·deliberar 
a aasembléa dos accionistas em relação á conta antiga, com tal 'OU qual 
conhecimento de causa? Por que nomeou uma commissão? 

O Congresso Nacional, com relação á antiga como á nova, está na 
aba-0luta ignorancia do que se pa:ssou naquelle e\9tabeleeimento, isto é, 
vai votar em materia dy gestão ·do-s dinheiros publicos, na fé doa pa-
drinhos ; cousa que poll mais que individualmente mereça -cada um 
dos padrinhos, não basta. 

Ora, Senhores, aqui está o que dizia a lei; mas, isto· é feito em 
1900, e talv~z, tivesse deixa-do escapar um artigo indiscreto; essa lei, 
talvez não tivesse obrado com acerto· exigindo esta assemblé:a:. 

Então vamos ver st o novo estatuto col'l'ige ist o. 
Que faz o novo estatuto? 

. Qual é a doutrina ·gominante? Que é que se pensa nos circulas of· 
ciaes ~:cerca da prnstação de contas por parte do'S gestores d-os dinhei-
ros empenhados nesta bansacção? 

Aqui está o que diz projecto de estatuto : 
"A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente no mez de abril 

e extraordinariamente, etc." ' 
O art. 36 dos novos esilartutos diz: 
"Até á ve•sper a, o mais tardar, da reunião da assembléa geral, será 
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publica·d-0, pela imprensa, o relatorio do banco, com o balanço, o p•fürecer 
do conselho fiscal e a lista dos títulos da reserva do banco e do fundo 
especial verificados segundo ·O art. 19." . · . _ 

Bem senhores, então até á vespei~a~, o mais tardar, da reuruao da 
assemblé~ geral, será publicado pela imprensa o relatorio do banco? 

Então a assembléa precisa de relatorio, e nós não precisamos? 
Que -outros elementos de informações tem? Vejamos: 
"O ha!D.CO terá um conselho fiscal, composto de cinco membros 

e de supplentes, em igual numero, eleitos annualmente, dentre os ac-
cionistas que possuírem 100 ·ou mais acções." 

Senhores, como se vê a assembléa geral tem uma cópia geral, farta 
de d·ocumentos 'que a possam informar acerca da vida do banco. 

Parece que era bastante; tem o que nós não temos e nós vamos de-
cretar que o Thesour-o passe a ser accionista do Banco do Brazil, nós 
que não temos informações officiaes de especie alguma ! 

A 1a:ssembléa ordinaria tem tudo isso e os estatutos acham que isto 
ainda é pouco . 

Ella poderá fazer cousa que nós não poderemos fazer em relação 
a dinheiro alheio, porque o dinheiro do Thesouro não é nosso. 

Os accionistas que teem esta latitude de acção, que podem ir aa 
ponto em que na maioria da assembléa das sociedaides anonymas en-
tre nós se vae infelizmente, de só funccionar na 3ª convocação com 
qualquer nu:i:nero, de, em regra não esmerilhar estas cousas e depois 
lamentar que seu dinheiro fosse por agua abaixo, ainda podem pelo 
projecto de estatutos "si para deliberar -sobre a ma teria sujeita, -ca-
recer a assembléru de novos esclarecimentos, poderá adiar a sessão de-
terminando os exames e investigações necessarios". Poderá fazer aquiL 
lo que se acha que nós não podemos fazer. 

Está aqui como é que os accionistas, que entram para o novo bamco, 
primeiro, sob a fórma de accionistas• antigos; segundo sob a fórma de 
accionista:s novos, passarão sob 1ru fórma de donos da-s acções do antigo 
Banco ·da Republica; segundo grupo, sob a fórma de subscriptores -de 
125 mil acções representando a importancia de 25 mil contos. 

~sses qu~ constituem a maioria, pois, são os -dous terços, esses que 
tem ~a tres directores, qwam.do o The~ouro só tem dous, esses podem de-
te1·:i11nar todos os exames, todas as investigações, teem ·direito a rela-
tor10, a balanço, a tudo quanto é documento distribui.do até á vespera 
a ~xame frequente feito pelo seu fiscal, podem, ·ainda no dia da assem~ 
blea, suspender qualquer acção e mandar proce·der a novo exame; nós, 
en~retanto, que representamos o terceiro grupo de accionistas, nós de 
CUJO voto esclarecido, com conhecimento de causa depende ser o The-
~ou~·o •a:ccionista daquelle banco, nós ou mandamos o dinheiro para lá 
md~fferentes ás condições em .que se acha o estabelecimento ou então 
abrimos mão de qualquer exame. 
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O dilemma é este: mandamos assim como estamos, conhecendo pela 
rama das cousas, um pouco por boatos que se diluem n~ dominic:_ pu-
blico ou então entendemos que não c·a;recemos de outras mformaçoes e 
mandamos quand même a importancia necessaria a fazer do Thesou~o 
já agora mais do que era até ho.je. - um simples gestor, pelo Sr. ~1-
nistro ou pelos prepostos do Mm1stro, gestor do banco, agora accio-
nista do banco, parte componente do banco. _ , . 

Tinhamos chegado a este ponto que, em relaçao a ·Conta nova, nm-
guem examinou. Havemos de ver daqui a pouco a -conta nova através 
do hailancete de setembro . 

O meu illustre collega, Deputado de Minas, o Sr. Oalogeras, ob-
jectava-me ha {fias que bastava · o balancete, que ou podia ter informa-
ções pelo ba1ancete. · 

O SR. CALOGERAS - Eu disse que por meio dos balanços se póde 
ter idéa ... 

O SR.. BARBOSA LIMA - Muito vaga . 
Esta conta nova não foi examinada por ninguem. 
Ha esta garnntia - v·a:e ser examina.da· por qüem administrou! 
Ora, istõ não é prestar contas, isto é remodelar. 
O Governo é quem vae examinar, é qU;em vae fazer uma opportuna 

averigwaJÇão, ficando assim armado para fazer o que entender. 
Além disto, está elle an]lado com outra autorização muito curiosa. 

que é de, po'r meio da assembléa ·de acc1onistas, alterar os estatutos. 
Os estatutos actuaes, quem faz somos nós, tanto que, si votarmos con-
tra, não haverá este banco. 

P ortanto, estes estatutos vão ter a sancção legislativa. 
Pois, .no art. 20 destes estatutos, legislamos dando ao Governo de 

accôrdo com 1ru assembléa de accionistas, a competencia para alteral-os ! 
I sto não é feito a,d 1·efer~ndiim do Congresso ! 
Â autorização constante do art. 20 é para a·literM' e 1re forrrvar os E~-

tatutos do Banco, sub7rvf,ttenilp-os á app~iovaçíiio do Governo. ' 
Submettendo-os a approv·a:ção do Governo ... 
Quer isto dizer - ... ·da Cama.ra? 
O Governo é o Poder ~xecutivo, pelo menos assim entendemos 

quando determinamos : "Fica autorizado o Governo a despender até a 
quantia de ta1t1.to, etc." 

A respei~o 'desta palavra ~9 tenho verificado que ha duvi•das, quan-
do nos referimos ao celeberrimo art. 6°. 

Pojs, Senhores'. essa mesrp.a Oommissão diz: "Corroborando •a:s re-
~l~maçoes reproduz1das na ~ssembléa de 29 de julho a.cerca dos pre-
JUl~o.s ·Supportados pelos acc1qnistas, sob a administração de prepostos 
off 1c1aes ... " 

Que reclamações foram estas? Constam do Jornal do C ommercio, 
foram as de que se fez orgão o accionista Silva Porto, em que se disse, 
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pondo os pontos nos ii, especificando uma porção de ali_canti~a.s de trans-
acções prejudiciaes ao Thesouro, que a fazenda tal Í-01 vendida em con-
dições taes que bastou -0 café que estava nas tulhas para pagar o preço 
della, y otras cositas 'TM!S. 

Que disse a Commissão, que se entendeu com o Ministro? Disse o 
seguinte: "Corroborando essas Teclamações acerca dos prejuízos suppor-
ta:dos pelos accionistas, sob a administração de prepostos officiaes, não 
se descuidou ,ai Com1p.issão, fazendo a-0 mesmo tempo valer -0s importan-
tes serviços prestado·s pelo banco ao publico em geral e á propria ad-
ministração do Estado, já rec-0nheeidas em Mensagem Presidencial, de 
insistentemente pedir uma compensação que, attenuando aquelles sa-
criiicios aimulta:neamente, augmentaria os rncursos com que conta o 
banco reconstituído." · 

Senhores, notae bem. O bane<> conta . restabelecer-se, mas com que? 
Com a compensação que º· Thesouro vae dar para augmentar os re-
cursos do mesmo banco; mas compensações -de .que? 

Dos prejuízos que nos é vedaido conhecer, ·dados pela gestão official. 
Quem denunciou? O director do banco, o Sr. Silva Porto. Que lhe acon-
teceu? Foi nomeado p1,esi<lente da segunda commissão. E ssa segunda 
commissão teve como rnlator o Sr. Silva Porto, autor de todas essas 
accusações applau-didms pela assembléa inteira! 

Que fez a -0ommissão? F oi ao ministro. Que disse este á commis-
são e -o que resultou dessa conferencia? 

Está aqui, .senhores re&ultou o art. 1° ·dos estatutos : 
"0 Sr. Commendador Luiz Alves da Silva Porto Telat-Ou as con-

ferencias que teve com os E xms. Srs. Presidente da: Republica e Mi-
nistro da Fazenda, cujo resultad-o consta das alterações do projecto 
já publícado pela imprensa e . distribuído impresso pelos Srs. accionis-
tas." 

Então, as alterações que c-0nsta1m. deste projecto, aliás o mesmo que 
está aqui submettido a nossa apreciaçãG, resultaram dessa conferencia 
em que de novo ·se fallou nos taes prejuízos dados pela gestão official e 
na equitativa compensação da.da pelo Thesouro? Qual é este artigo? 

E' o seguinte : 
"º?~cedendo ~os. actuaes accionistas. como equitativa compensação 

dos preJmzoa na hqmdação da conta antiga, uma parte nos lucros da 
conta nova do Banco da Republica do Brazil . . . 

. 1:ntão, o Governo concede aos accionistas, C-Omo -c-ompenaação de 
pre1mz?s na conta antiga parte dos lucros da conta nova? Essa conta 
se avaliava; en: 13 i;nil e tantos cont-Os, e o Governo acceita que ella en-
tre para o activo ·do banco por 20. 000 <iontos. Portant-0, já se dá uma 
mar~em de 6. 500· contos proximamente. E' pouco. 
. Que faz <> Governo? Dá para fazer face a essa, margem os lucros 
da conta nova. 
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Vamos ver em pouco essa conta nova com quanta cousa fica sobre-
ca;rregada . . . 
. " ... e entrará o Governo com 2 . 500 contos em dinheiro, para va-

lorizar as acções do mesmo banco." 
O SR. ÜALOGERAS dá um aparte. . 
O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. attenda para a redacção. 
"Concedendo ,a;os actuaes accionistas, como equitativa compensa-

ção dos prejuizos na liquidação d~ conta anti_ga, uma parte nos :ucros 
da conta nova do Banco da Republica do Brazil, o Governo entrara Mm 
~. 500 contos de réis em dinheiro par.a, valorizar as acções do mesmo 
banco ... " ~-. .é 

O SR. ÜALOGERAS - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA LIMA - Então, vamos mais por partes. Vamos vêr 

qual de n6s está em equivoco. 
A conta antiga vale pela avaliação feita, 13 mil e t.antoe contos; 

entretanto, apparecem figurando 20 mil e tantos contos! De onde veem 
esses seis mil e tantos contos~ 

Primeira parte. Primeira. galvanisação : 13 mil e tantos contos; 20 
mil contos; e agora: 22. 500_ contos! 

Esta primeira parte de 13. 500 a vinte mil, ou esses 6 . 500 de dif-
ferença, - de onde vem? 

Só por decreto, dizendp que ficam valendo 13. 500 contos, 20 mil 
contos. 

A ser assim, arranje-se então um decreto dizendo : fica valendo 200 
mil contos o pauperrimo Deput&do Barbosa Lima! (Ris:o) . 

O SR. BRicro FILHO -- Eu pediria a metade a V. Ex. (Riso. Ha 
apartes). 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdoe;m-me VV. Exs., eu estou transviado 
em uma porção de mysterto da luz incrna<la; da transubstanciação; 
mysterio da Santíssima Trtndade e não sei o que mais! ( R>üso) . 

Senhores, não ha confµsão possivel. São 13. 500 contos. Eu pego 
uns estatutos e vejo que effectivamente são 13 . 500 contos do antigo 
banco com os antigos accionistas e o mais, - 13. 500 contos que terão 
de valer a quantia de 20. 000 contos para constituir o novo banco. Es-
ses 20 . 000 contos que valem por 13. 500, - de onde vêm? 

Esses 6. 500 contos, - de onde vêm? 
N aituralmente da caixinha dos tres segredos, ou da descoberta do 

rio Ar~xá, ou J equitinhonha onde tem muito diamante. (Rwo.) 
Diz o nobre Deputado: vêm do dinheiro. Tambem não vêm. De onde 

vêm então? 
Estou vendo que esses 13. 500 contos estão em gestação. (Riso.) 

Terminado o período da g~taç~o, elles desencantam-se em porção de 
lucros e apparecem 20.000 qontos ! Dizem que isto é chímíca. Eu nada 
posso s:.i.ber dis~o que se chama chímíca. Andei fazendo ur;s estu-fos de 
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cbimica, mas essa, eu confesso, tem reacções que absolutamen.te não 
J>OBSO perc:eber, pdo menos tem ~mas qua?tas r~acções que nos, seus pri>-
cessos dão aos nossos olhos a visão de cores differentes - da ás vezee 
côr <le canario ... 

O SR. BRICIO FILHO - Alaranjado ou côr de flôr de peceguei:r&. 
O SR. BARBOSA LIMA - Além destes, tem mais 2. 500 contos em di~ 

nheiro ! (Hra partes.) · 
Vejam bem: o Governo entrará com 2. 500 contos em dinheir-0 para 

v,aJorizar a acção do mesmo banco elevando assim o seu activo a 22. 500 
contos. 

Aqui está: "0 Banco do Brazil é responsavel ao Thesburo Federal 
pela restituição da somma a·deantada para o pagamento das inscripçoov 
não resgaitada-s, dando em caução os bens, direitos e acções ·do activo 
do Banco da Republica do Brazil." 

E' aquelle artigo que já li. 
Eis aqui, portanto, uma primeira analyse d-0 que é a eituaç·ão 

em que nos encontramos no passar do ,mntigo Banco da Republica par~ 
o Banco do Brazil. V amos ver si rememorados esses anteceden~s e en-
·trando na analyse dos artigos dos nOV·OS estatutos nós encont:ramos ele-
mentos que mais nos satisfaçam. 

Senhores, o capital ·do novo banco é de 70 . 000 contos. 
Nós vimos bancos constituídos com capital de 200. 000 oontos, de 

100. 000, etc. 
Nós vimos a megalomania. Eram bancos formidaveis. Os balance-

tes fechavam-se em um milhão e não sei quantos m!il contos. 
Depois, fomos abrandando, - e o encilhanmento mostrou-se me-

nos fervoroso. 
Póde-se bem imaginar lendo-se, porqu~ vale a pena, a lista dos di.-

versos títulos, que constituíam o activo do banco em 31 de outubro de 
1900: ha acções de companhias para tudo, companhias as mais extra-
vagantes; acções desdobradas, preferenciae-s, debentures, obrigações~ 
até q1iinhões, não sei de que sociedaide ou commandita ... (Riso.) 

Agora, baixamos; estamos em setenta; mil contos. 
Esse banco de setenta mil contos é que vae prestar os maiores ser-

viços ao publico, á praça. · 
Quando se diz Praça é a do Rio de J aneiro, porque nós legislrumo8, 

na federação, só para o Rio de J aneiro; e da Praça do Rio de Janeiro 
para uma pa,rte, porque nem todo o commerciante matricula.do, por :lrl()-
1~or credito que goze, por melhqr que seja a situação de seus nego-
cios, consegue de-scontar as suas letras no Banco da Republica. Esse 
banco tem uma clientela sui gene1-is, depende de um cert-0 numero de re-
lações que fazem com que os descontos fiquem sómente em certa coteri'3. 

O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Em compensação fizeram-se empresti-
mos pessoaes, sem garantias. 

• 
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·o SR. BARBOS.A. LrMA. - .A. organização do celebre cadastro das fir-
. rn as que podem descontar letras, ess~ organização no ~anco da R~pu
b lica é feita a dedo. Ra gente que não tem nem .esonpt.a, que .1?-ªº é-
ueO'ociante matricula.do ou sem matricula, e que tem ·a nia1or faic1hdade e;: descontar letras no Banco .a.a Republica, letras em que não se aaoo 
quem vak mais, si o aceitam.te si o endossante. As vezes os dous juntos 
rn al dão para se responsabilizar pelo sello. (Riso.) 

Em compensação ha negociantes, assim como um z.enha da Rua 
do Ouvidor, um Paschoal da: mesma rua, um Lebr~o, da Colombo, que 

. para poder descontar as suas letras .. . Parece que a co1:sa e~a simples~ 
o negociante que quer obteT em um banco um certo credito, si a sua no. 
meada:·· não é bastante, manda o seu balanço feito em boa fé; si o 
estabelecimento não o julga sufficiente, consente que vá um empregado 
àa sua confiança até a casa de commercio, para examinar, com o ne-
er.ssa1:io sigilo, o esta.do da casa e emprestar o dinheiro . . 

Assim se fez sempre e, assim quiz, como disse ante-hi>ntem, Theo-
phílo Ott'oni ·que não se continuasse a fazer com a casa Sotto, porque 
esta já t inha tido vinte .mil contos e a sua escripta não merecia mais 
confiança;, pois que havia emprestado 16 mil contos a pessoas que se não 
conheciam . 

Ra tambem commissarios de café bem aparentados, ben:i afamilia-
. dos com as altas finanças da

1 
Republica; esses descontam quantas letras 

querem com a maior facilidade, para si' e para os outros. 
- Pois bem, este banco .com estes setenta mil contos, não póde resistir 
ás necessidades da pr,a,ça. Ell~ vae ser feito de pinho branco, vae ser feito 
de ~arrafos, parecendo coreto de inauguração official, e ha de <lar 
cupim. 

I sso não é dinheiro, isso é chirnioa, isso é transmutação, de metaes~ 
é pedra philosophal; se está 8rqui 'ª fazer ouro com cousas que em regra 
não são ouro, são tr~s qwinhpes, para empregar a linguegem dos sau-

. dosos tempos do enmlhamentp. 
São tres quinhões. (Lê.) 
Das 350 mil acções os actuaes accionistas do Banco do Brazil re-

ee?erão cento e doze mil e quinhenta;s representando 22. 500 contos no-
nnnaes. 

Gontos nomtinJ1Ms ! 
E' muito engraçado ! Eu preio que são os contos de réis que eu pof.-

~uo. (RisOJdas.) . 
, Eu se~, s~o expressões technica~; na bolsa ha expressão technica que-
e. uma ma:avilh~: desdobramento, mtegração, etc., etc. 

Eu sei: aqm em relação á fl,cção, acção tem valor nominal ·de tanto .. 
O banco que andou a levar injecção de cafeina todos os dias!. · . • 
A.gora, outras - -nominativos, - e acção ao portador. 
E' outra cousa, outra ch'irn;i,ca. 
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Os am.tigos estatutos diziam todos - acções nominativas; a que ha 
um grupo de acções que podem ser ao portador. . . . 

"N 0 começo, isto é, as acções a subscrever é que _poderão ser md1f-
ferentemente nominativas ou ao portador. Mais tarde hão de ser conver-
tidas em nominativas, mas nunca mais ao portador". ' 

Essas diversas phases, na elaboração :ao estabelecimento., é que eu 
não comprehendo ! 

N 0 começo póde-se fazer a conversão; mas, depois de certa P'hase, 
não. 

E é i:çteressaillte isto! 
Sr. Presidente, a vida deste banco, é tão nominal como o valor 

dos contos de réis. 
Esse banco, a bor.da de cujo leito, aqui estamos todos de tochas e 

cyrios, esse banco foi fadado a viver 60 annos·! 
Está aqui - art. 3° do decreto legislativo de 20 de setembro de 

19Q.Q. organizando o Banco da Republica do Brazil: 
"0 prazo de duração do banco será de 60 annos, contá.dos da data 

destes estatutos e poderá ser proroga·do por deliberação dru assembléa 
geral dos accionistas. 

E no fim de cinco annos nós assistim9s a este descalabro ! 
E' interessante! 
Pois, senhores, já tinhamos 22. 500 :000$ nominaes dos antigos ac-

cionistas, 22. 500 :000$ tomados pelo Thesouro, 25. 000 offerecidos á 
subscripção publica. 

Eis ahi as tres. 
Como é que se decompõem~ , 
Aqui estão os tres quinhõe.s: "O capital das 125. 000 acções e sub-

scripto será recolhido por prestações 20 % no acto da subscripção, 
20 % dous mezes depois, e Q restante segundo as conveniencias do banco, 
fi. juizo da directoria; com a faculchvde de integralização ... " . 

Ahi vem outra reacção chimica no meio. 
"Capital de 125.000 acções." Entram com 20 %, dous mezea depois 

com outros 20 % . . . são 10. 000 :000$ de dinheiro real, creio; não 
entram com_ o ·dinhefro depreciado comprado na bolsa, digamos 85 % 
e entrando pelo valor nominal. 

Ponhamos no activo do banco 10. 000 :000$; o resto fica com a 
faculdade de ser integ1•alizado. Que quei· dizer isto ? 

A' medida que se forem auferindio lucros estes vão sendo en-
trados. 1~ .. '*l 

O SR. CALOGERAS - Não; é antecipar as entradas. · 
O SR. BARBOSA Ln.u - Não é isso; V. Ex. está equivocado . 

.Vou ler novamente: -
"O capital de 125 . 000 acções será recolhido por prestações . 
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20 % no acto da subscripção, 20 % dotrs mezes depois, e os restantes, 
á medidla que a directoria julgar conveniente ... 

O SR. ÜALOGERA.S - E' o que eu dis·se . 
O SR. BARBOSA LIMA - . . . ' e os restantes, segundo a .conve-

niencia do banco" mas não faz ponto "a juízo da directoria e conse-
lho fiscal, com a faculdade ·de integralização". 

O SR. ÜALOGERAS - Quer dizer que aquelles que quizerem inte-
gralizar suas entr adas entram de vez com o total . 

O SR. BARBOSA Lnu - Então vamos mais longe. V. E x. vê 
que o banco está tão bem arranjado que esse pessoal que se vae cha-
mar a subscrever acções, essa gente afflue em. grande abundancia a 
ponto. de dar 20 ºIº logo; dois m.ezes d~pois outros 20 ºIº e darão todo 
se qmzerem. . 

E' o que se deu com. o em.prestim.o municipal - ficou todo na 
carteira do Banco da Republica. 

E' que póde haver gente que figure como accionista, com. títulos, 
acções ao portador, para fazer crer que entrou muito dinheiro. 

P 'Or em.quanto tinham.os 10. 000 :000$000. 
Vamos á outra parte : 
"As 112. 500 acções tomadas pelo Thesouro seo:ã·o realizadas 

com a primeira entrada de 20 % ·e o restante capital com. .os bens, 
direitos e acções de conta nova do Banco da Republica. " 

Então 'O Thesouro entra logo com. 4.500 :000$. e o restante 
depois ? 

Não entra com. dinheiro em. especie ? 
Entra com. que ? Com. ·Os bens, direitos e acções da . conta nova 

do Banco da Republica do Brazil, que forem necessarios para com-
pletal-o, conforme o valor verificado pela directoria do novo banco, 
com. approvação do co-ne.elho fiscal. 

E' muito engJraçado ! 
De modo que esse tyrceiro quinhão do Thesouro, em. dinheiro, é 

de quatro mil e ·quinhent<os contos de réis. 
. Supponham VV . EEx., imaginem por absurdo (essas cousas só 

as faz um Andraw Jackson, ·de mandar buscar o dinheiro do Thesouro 
que está em um. banco e dizer ao banco que l ide com o credito que 
tiver) mas supp·onham fV . EEx. - dizia eu - que, nessa celeber-
rima conta nova, o Governo mandará buscar todo o dinheiro que 
está lá . 

Temos : conta nov·a - setembro - Thesouro Federal - Conta 
corrente 17. 634 :000$; conta a prazo. fixo. 10. 000 :000$; conta :de 
cambiaes - um milhão esterlinos . 

Supponhamos que, neste momento, se tirava todo esse dinheiro 
de lá. 

O Thesouro dá 4. 5p0 :000$, dinheiro delle, o que já não é pouco, 
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35. 000 :000$ de inscripções, dinheiro de accionistas, ajudadó- por 
2. 500 :000$ em dinheiro do Thesouro. 

Da maneira ·que com o dinheiro do Thesouro, sob a fórma de 
compensação 4. 500 :000$ - temos 7. 000 :000$ que com os ......... . 
10.000 :000$ das taes entradas perfazem 17. 000 :000$000. 

Está aqui com que vae girar este banco; vae girar· com o mesmo 
mecanismo com que girou o Banco da Republica até agora. 

Assim, o novo banco não vae viver com dinheiro que elle venha 
a haurir em especie; o novo banco vae viver da remastigação dos re-
cursos, na sua maior somma, que estão lá. 

Senhores. isto muda de gavetinha sómente. 
· Agora, isto de conta antiga, de conta nova, de conta nov1ss1ma, 

<fe idade -antiga, contemP'oranea, i&to de nomlilnal, de real, etc., tudo 
isso é a mesma cousa. 

Ninguem põe fóra nenhum dos titu'los; vão vendendo, vão li-
quidando. · 

Agora, que foi que aconteceu com este vão venden'do, vão liqui-
dando ? Aconteceu que se chegasse ao fim desse incendio, passando-o 
para a ·Cumieira do Thesouro, de modo que es·te teve que carregar 
com ·a responsabilidade, não nominal) mas real, de 35. 000 :000$ para 
resgate de inscripçõ'\s . 

O SR . ÜALOGER.A.s' dá um aparte. 
O SR. BARBOS.A. LIM.A. - Então não entrou ? 
O SR. C.ALOGER.as dá outro aparte. 
O SR . BARBOS.A. Ln.u - .A. espera de que aqui se :falla é a-t-é um 

pouco parecida com a da mulher do Barba Azul, que vivia a impor-
tunar a irmã Anna. 

Tu<lo ha de ficar assim; ainda estamos á espera de cerca de 
400. 000 :000$ que o Banco tem custado ao Thesouro. 

E' o que sabemos. 
O SR. C.ALoGER.A.S - Está isto no relator~o do Sr. Custodio de 

Magalhães? 
O SR. BARBOS.A. LIMA - O facto é que este banco tem custado 

muito ao Thesouro. ( Trocam""S"e varias wpartes 1en.1t•re os Sris. Oalo-
gera..s, Rodolpho Paixão, B'lficio Filho e oid11os Srs . Deputado . ) 

Conta cancellada é conta perdida. Devo ao a.rmazem al 500$ ; 
no fim de certo tempo sabem que sou um caloteiro (o que espero 
nunca serei), cancelam a minha conta e <lizem: este Sr. Barbo·SJa 
deu um prejuízo ao homem da venda. Está ·enganado ! E' conta 
cancellada. ( Trod,amj-se v·ario1S apartes entre O\S Srs. Oalogeiras e 
Rodolpho Paixão . ) · 

O SR. BRrcrn FILRO - O Thesouro é sempre o vieux march·ant. 
·~ s.R. BARBOS.A. LIM.A. - Senhores, quem leu o relatoúo sabe que 

a pnme1ra verba que elle enumera são 207 . 000 :000$000. (Trocam.,_ 
~e muitos aparBes. ) 
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Sahiram ou não do Thesouro essas importanciaS' ? Sahiram. 
Para onde ? Para o banco. Voltaram ~ Não. Quem perdeu ? O 
Thesouro. 

O SR. ÜALOGERAS - V. Ex. disse que estav·amos á espera de 
400 . 000 :000$. ( Trocam,.se v.arios outros apairtes. ) 

O SR. BARBOSA LIMA -Citei o exemplo da irmã Anna. Estamos 
á espera de cousa que nunca vem. (AJ*irtes.) 

Imaginemos o contribuinte como um homem que está sob a 
acção d1e um medico official, que o agarrou e levou para um hospital 
de isolamento. Este homem lá vae pela quinta vez; querem lhe ~ar 
os mesmos remedios que deram da primeira e elle diz : Não posso ; 
da primira vez que o tomei, tive taes e taes complicações e soffri 
dôres horríveis. 

Ora, são dôres passadas, respondem-lhe; tome mais esta vez e 
ficará bom. 

Pois é o caso, é a mesma mezinha. Vamos torturar o contri-
buinte, que vae para a mesma grelha <le S .. Lourenço. E' a mesma 
cousa; e daqui a cinco annos não faltarão optimistas da candur·a, 
permitta-me V . Ex. que o diga, pois sabe quantas homenagens lhe 
rendo, da candura do illustre Deputado por Minas, que venham dizer: 
São contas cancelladas. N ,ãe podemos deixar morrer um estabeleci-
mento que tem prestado tantos serviços ao paiz. 

( Trocarn·se vari"'os apartes entre os Srs. Calog'eras, Rodolpho 
P.aixão, Bricio Filho e out1~os Sri.s . Deputa<Jos. 

Eu precisei um facto . Não é facto que sahiu dinheiro do The-
souro para o banco e nunca mais voltou ? Não é um facto que está 
aqui, a paginas taes do relatorio, que está no meu requerimento, ci-
tado pelos directores do banco, 207 mil contos, para começar ? 
(Apartes.) 

O SR. ÜALOGERAB - ];u tenho os dados na mão . 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Dou-lhe os parabens. V. Ex. tem os 

dados e eu, não. 
O SR. ÜALOGERAS - Tod'os podem dispôr dos mesmo·s elementos 

que eu, solicitando-os . 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Toda vez que depende de mim, Depu-

tado, representante da N-a1iã<>, ir aos ministerios pedir aquillo que 
daqui posso ou tenho o direito de requerer, - eu não vou ! 

Os SRs. BRicro FILHO E MARÇAL EscoBAR - Muito bem. 
O SR. BARBQBA LIMA -- Porque eu sou o fiscal sou o juiz sou o 

guarda dos dinheiros dos meus concidadãos ; po;que eu nã~ peço 
d~dos, . indo ter á fonte nenhuma; eu quero os dados facultados pela 
lei. Eis por que eu declamp, exarcebo, deploro e grito ... 

O SR . BRICIO FILHO - - Com razão . 
O SR. BARBOS.A. LIMA - ... porque o Governo não cumpre o 

seu dever ... 
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O .SR . M.ARÇAL EscoB.AR - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... ·comesinho e trivial de mandar á 

asoombléa <le representantes da Nação as contas·. IBBo é dever de todos 
os Governos que tenham a noção da hone&tid·ade publica. (Muito 
b'em.) 

Ninguem p.óde negal-as a·os donos da fazenda que estava ge;rin-
do ; si nega, é que lá dentro tem vergonheiras a que me vou referir 
precisamente. (Muito bem.) 

Governos que me obrigam -a reler paginas de Tacito e a encon-
trar lá a fórmula para esta abjecta situação financeira ! . . . (Pausa. 
S ens·ação . ) , . 

Pliwimre leges, c01'ruptissima Re.spubliic'a: ou esta outra, si querem 
buscar nas fontes canonicas ou nos textos Ev'<l.ngelicos: Domus Rei-
publicce, domus honestíssima, vos autem fecistis illam espewncam la-
tronum . ( S ensiação . ) 

Não quero, absolutamente, passar um minuto aqui nesta cadeira, 
um instante neste recinto, abusando da attenção dos meus concida-
dãos, sinão para o fim de prestar ao contribuinte, de que sO'll repre-
sentante, os sel"Viços que elles teem o direito de exigir de cada um 
de nós quando perl?)imtam que fim levou o d~nheiro que dis·tribuiu 
pelas verbas orçamentarias, e que devia serJ annualmente, objecto 
de fiscalização severa por parte do Tribunal de Contas e não devia 
permittir que, ·a pretexto de ·sabedoria bancaria, se estabelecesse um 
corredor ~scuro e _lobrego· da ma do Sacramento para a rua ·da Al-
fandega, afim de que poT ahi pudessem pullular os reptis do jorna-
lismo e d1a política, cevad-0s pelo suor dos oontribuinte& . . (Muito 
b!em.) . 

O que eu quero é luz n-aquella espelunca ; o que eu quero é o que 
qualquer accionista quer. O que eu quero é o exame; o que eu quero 
é que desde que o Thesom'o vae ·ser accionista, elle _ fiqi;_e desde já 
sabendo do que é que vae ser accionista; si se vae mandar dinheiro 
do Thesouro para lá, fique-se desde já S•abendo o_ que é ou quanto 
se vae mandar. Precisamos .saber si os 35 mil contos são 3 5 mil 
contos mesmos.; -0 que precisamos saber é si -0s 35 mil contos não 
nos vão dar mais prejuízo. Sim ! 

Trinta e cinco mil contos não são uma migalha nem uma quan-
tia insignificante . Que é de esse dinheiro do Lloyd! e d·a Sorocabana? 
Onde está ? 

O SR. ÜALOGERAS - Tudo isso V. Ex. saberá. ·(Ha outros 
apartes.) 

O SR. BARBOSA LIMA - Por que não hei de referir os itens do 
meu requerimento ? 

Hei de Teferir com toda ·a franqueza á imprensa, engordada pela 
cor~·i:pção official, a soldo dos partidos vencedores, que pregam a 
pohtica ela irresponsabilidade systematica. 
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Eu appello para qualquer ·d!os meus íntegros collegas e tenho 
certeza absoluta de que aquelles que lá fossem encontrariam contas 
de dinheiro que sahiram para subvencionar o jornalismo, na im-
portancia de milhares de contos, o jornalismo indígena e o jornalismo 
estrangeiro, esse jornalismo que canonisa os gove111os de&avergonha-
dos; milhares de -contos que não foram votados pelo contribuinte, 
que não foram vontaidos. por nós outros. 

E' sabido, positivamente certo, que .alli se foi muita vez passar 1 
recibo de importancias destinadas a uma despeza para a qual a verha 
secreta, já era escassa; que alli se foi muita vez, como o thesoureiro de 
uma co=iasão que não podb exi<ltir em papeis officiaes que alli 
se foi buscar dinheiro parai distTibuir em gorgetas aos reptis da 
imprensa . 

E, si não é, a Oamara que ouse fazer esse exame, porque ha de 
verificar a verdade dos itens todos do meu requerimento, todos, in-
clusive o ultimo; o banco official, paT·a esse sorvedouro dos dinheiros 
publicos, tem tido por clientes Deputados e Sanadores ! 

Ha Deputad1o que se responsabilisa pela importancia, a sahir do 
Banco da Republica para uma em preza jornalística, O Paiz . 

Ha Députado, que foi leader nesta Oamara, e que achou que eu 
estava procurando fazer figura em 1901, quando eu queria que aqui, 
com OfJ nossos Panamás, se fizesse o que se fez com o Panamá da 
Fr·ança, e que com ser Deputaido não se inhibiu de receber grossa 
maquia do Banco da Republica, cousa de 150 contos, por uma petição 
inicial para liquidar um negocio do Banco com um credor hypo-
thecario . 

Divida que foi liq11idada ! ! 
Eu não posso citar nomes de ausentes; a O amara é uma Oa-

mara de homens de bem; de homens íntegros, de patTicios que zelam 
a Republica, tanto ou ~n·ais do que eu posso zelar ! 

Quando a Oamara italiana era solicitaida pelo orgão de Oola-
j.anne par.a projectar lu!'I, sobre quella outra cloaca maxima, elle não 
veio dizer o fim, como não o foz o parlamento em França; porque 
essas cousas não interess.am á Oamara, ficam por lá mesmo . 

N'ão ficam por lá me·smo essas cousas, ficam como estigpna da 
propria Republica. (Apoiac!w; muito bem); essas cousas ficam va-
lendo muito mais do que ellas de facto valem, porque el1as ficam 
pairando como uma nuvem caliginosa sobre o parlamento inteiro, 
sobre os homens publicos ! 

Quando é que esse~ se prevaleceram das vantagens officiaes do 
conchego de que dispunham junto ao P1alacio, para poder dlaquelle 
oanco re\tirar quantias que individualmente, á falta de· credito pro-
prio, não retirariam ? 

Para que hei de estar citando, primeiro, nomes de •ausentes, e 
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depois, nomes de politicos ·conhecidos publicados, pelo escrivão de 
prote'stos,. no Jornal do Oomrni,M'C'ilo ? ! 

Deputado ·OU Sena·dlor '; dou um pouco de trabalho á Camara .. . 
Fico nisto - Deputado ou Sena;dor - é um delles. 

O SR. RonoLPHO P AIX.Ã.o - Elle nessa occasião não estava no 
exercício de sua advo0acia ? Ern um Deputado ou Sena;dor ? E' pre-
ciso ver ÍBSO . 

O SR. BARBOS.A LIMA - Eu não sei; e.stou me referindo a outra 
parte da clientella politica. 

V. Ex. -comprehende que são peças do processo; o que peço é que 
se instaure o processo. Não estou fulminando sentença contra quem 
quer que sej·a; o que· não quero é que se arc:hive esse kl:ossieir que me 
sonegam, essa documentação· que entende com a propria vida d1a 
Republica. 

E' isso que não quero, para isso é que appello, especialmente, 
para essa honrada bancada, cuja tradicional integridade (apoia· 
dos), se afere bem por aquelle typo immortaliz·ad•o em um dos contos 
mais notaveis de Mfonso Arinos - O tropeiro· rrl;im,eiro . 

Eu não fulmino sentença; o que eu não consinto com o meu 
silencio ou com a minha indifferenç.a; ao que: eu não· posso dar ·a 
minha acquiescenciaJ é ·a que se deixe em meio do caminho esee pro-
cesso, mais do que nenhlllTh outro vital para a Republica, e que se 
continue no mesmo atas·car em que se tem chafurd1ado essa bandeir.a 
da tão famos·a - Ordem - e tão famoso - Progresso. 

Ou isso ou Plurimm O.eges, corrupti~sima Respublil.c'a ! Eu não 
continúo a analyse det·alhada disso, pois que não faltará occasião, si 
a Oamara consentir em cumprir o seu dever de camara republicana; 
si não consentir, cumprirei 10 meu. Fadiant m.el'i!ora potentes. 
(Muito bem; muito bem. O orador é cump1'imen,tado.;, 

O Sr. Calogeras - Sr. Presi·dente, procurei seguir com ma· 
ximo cuidado e ·attenção nunca desmentida o debate que vae travado 
sobre o projecto que formúla os estatutos do futUTo Banco do Brazil. 

Opiniões de que eu dissenti, censuras que me não parecernm 
justificad1as, levaram-me a intervir no pleito e, máo grado meu, me vi 

arrastado á tribuna. 
P ara bem justificar minha intervenção, e afim de esclarecer as 

condições em que vou falfar, reputo oonveniente definir minha at· 
tenção neste debate. 

Inspira-me, antes de tudo, a convicção profunda de que todos 
nós, adversarios ou defensores do projecto, nutrimos igual empenho 
em esmerilhar os factos uteis, em apurnr a verdade e em investigar 
o~ da;dlos em extremo complexos, formadores do p1'oblema, afim de 
chegarmos a uma sorrução. E assim penso porque não posso admittir 
que se venha amesquinhar a g,randeza de um ·assumpto da natureza 
deste, em que se debate nada mais nada menos do que ·a reorganiza-
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~ão das forças productoras do paiz, a formação do ambiente eco-
nomico em que elle vae evoluir até chegar aos seus destinos. 

De accôrdo com o que .aqui tenho ouvido, opiniões manifestadas 
por defensores e oppositores d.o projecto em discussão, noto que seria 
diminuir e rebaixar á subalternida<le de uma critica de actos indi-
viduaes uma discussão que evidentemente eleve pairar nas regiões 
mais altas da arte de governar; salvo, porque existem excepções e 
ellas são obvias, salvo quando do estudo destes actos criticaveis 
podem resultar ensinamentos que :contribuam para elucidar a ex-
ecução ·de um p1'-0gramma porventura estabelecid-0 ou fornecer coor-
denadas da . curva seguida pelo desdobramento successivo dos phe-
nomenos. 

Tal intervenção, portanto, Sr. Presidente, é da natureza da~ 
quellas que autorizam a convidar todas as opiniões divergentes para, 
em commum, se instituir o exame <lo cas:o sine ira, desapaixonada-
mente, de ' ponto de vista inteiramente impessoa1, como quem procura, 
honesta e conscienciosamente, -O melhor desfecho possível a um d·ado 
conjuncto circumstancial. 

Nessas oond~ções, animado de taes intuito~, com este espirita, 
é que venho á tribuna. 

De plano e desde já, ·~evo confe&Sar, que não sou um adversaria 
incondicional de todas as censuras aqui manifestadas contra o pro-
jecto de estatutos. 

Elle tem defeitos, eu os re<íonheço e terei mesmo ·occasião ele 
a pontal-os. 

O que faço, porém (e pisto é que parece estar mais nitidamente 
traçada -a linha divisaria entre as duas correntes de opinião nesta 
Oamara), o que faço, porém - dizia eu - é, por assim dizer, situar 
o problema, subordinar mirrha apreciação· á import-ancia relativa dos 
d~fferentes pontos destes estatutos, e lembrar-me de que elles não 
valem por um caso isolado, obra de geração espontane-a em nossa 
poli-tic-a eco.n,omica: antes J?roveem de uma long1a serie de esforços, 
representam a desenvoluçãq fogica, o prngredimento normal de um 
conjunoto de factos anteriore~, sob 'º influxo fina1i1Sta do alv:o a 
attingir: o saneamento da pirculação monet-aTia. 

Nã-o estamos legislando no dominiio ele preoccupações puramente 
doutrinarias, nem é este o regímen da theoria pura . 

O SR . RoDOLPiro P.arx~o dá um aparte. 
O SRL Ü.ALOGERAS - p projecto tem defeitos, já o disse, e eu 

apresentarei medidaa que, 110 meu modl(} de entender, poderão atte-
nuar taes males . 

Devo, porém, desde já salientar que o que interessa não é tanto 
alleg.ar e provar -a existencia de desacertos na solução a que se che-
gou, sinão verificar si seria possível evital-os, cla:da a complexidade 
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dos fac1iores numerosos que presidiram ao suTto d-0 caso concreto que 
estamos analys-and.o . 

Preliminarmente, cumpre notar que existem ·diivergencias dou-
trinarias que difficilmente se apagarão . 

Já se manifestaram em materia de monopolio de emissões, ou 
de pluralidade bancaria, opiuiões que parncem inconciliaveis, e do 
mesmo modo em relaçãio á maneira pela qual o Governo deve in-
tervir na formação de taes bancos. Em tuc1o quanto diz respeito á 
questão de facto, porém, no exame dos dados ·Concretos que presi-
diram wo estabelecimento c1a fórmula, cuja approvação· ora se pede 
ao Oongress.o Federal, quer me parecer, do exame attento da discus-
são, que a divergencia não é tão grande quanto a principi·o se po-
deria suppôr. 

E' o que vou procm'ar demonstrar. 
Houve, espontaneamente, divisão muito clara no modo pelo 

qual se estabeleceu a discussão, favoravel ao projecto. 
O meu eminente collega, prezado amigo e .companheiro de ban-

c&da, o Sr. David Campista, longa e ·a meu ver exhaustivarnente, 
discutiu todos os lados doutrinarias da questão. Oondens1ou-o·s) si 
quizerem, mas tudo quanto ha de essencial, de.site p.onto de vista, 
foi dito por S . Ex. A alguns ponros de fac1io a que a S. Ex. não 
alludiu, venho eu tr·azer o meu contingente de estudo. 

A primeira critica formulada aqui contra uma solução qualquer 
dada ao problema dia reorganização .c1o Banco da Republica foi a 
ignorancia completa da situação desse instituto antes da lei de 1900, 
determinadora da intervenção do Governo ; ignorancia que não im-
pediu que fosse pel<o Congresso votado um ~amplexo de auxilias que 
constituíram os favo-res especiaes da lei n. 689, de 1900, e que con-
sistem, em grande parte, no· deposito em conta corrente de um 
milhão esterlino tirac1o l)Or empres:timo do fundo de garantia, bem 
como do deposito em ·Conta corrente •até a importancia de 25.000 :000$ 
proveniente do fundo de resgate e da emissão de inscripções . 

Si não me movesse -o intuito de dar todos os esclarecimentos que 
possuo, ser-me-hia facil allegar que tal discussão versa sobre materia 
vencida, prohibida pelo Regimento; e,, ·a traz desas defesa facil, pas-
saria adeante . Não me ficaria bem escusa tão simples, e prefiro de 
vez entrar no amag·o da questão e rememorar á Gamara •os motivos 
que influíram em seu: animo para a votação da lei de 1900 . 

Como co.nsequencia da malfadada fusã,o do Banco do Brazil 
com o Banco c1os Estados Uni<los, fusão infeliz, não pelo facto da 
fusão em si, mas pelas· condições em que foi feita, em consequencia 
desse acto veiu o novo instituto de cre.dito arrastando vida de amar-
guras, até que em fins do anno de 1899 e princípios de 1900 culmi-
na1~am sua·s . difficulda-des, photographada tal situação de angustia 
pelos termos precisos empregados no relatorio cJlos Srs. Custodio de 
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Magalhães e Castro :l\ifaya, e aclmiravelmCllt.c resumido cm um artigo 
que O Pwiz publi0ou em 25 de julho do anno conente . 

Para não relembrar as difficuldades successivas, e sómente mos-
trar o gráo maximo a que a crise attingiu, salientarei que, em ves-
pem dos auxilias officiaes, em junho de 1900, paTa 108 .171 :000$ 
ele deposito existiam em caixa recmsos no valor de 20. 851 :000$ 
apenas. 

Actos successivos pratica·dos pelo Governo, com a approvação 
do Congresso N aáonal, tinham permittido diminuir em quantia ele-
vadíssima a somma d:as responsabilidades desse instituto para com o 
Thesomo. Foram, eu repito o que já tinha dito em apartes pOl" 
mais de uma vez, prejuízos innegaveis. 

Para ver si haveria possibilidade de estancar taes fontes de prejui-
zo.s cortando de vez as ligações existentes entre o Governo e o BaillCO 
da Republica, foi celebrado pelo digno Ministro ·da Fazenda de então, o 
Sr. Dr. Joaquim Murtinho, o accôrdo que a Camara ·Conhece e que sal-
dava, mediante a quantia de 50. 000 :000$, paga em prazos determina-
dos, todo o debito do banco para com o Thesomo. 

Apezar disto, apezar de serem bem conhecidas as idéas do Sr. 
Joaquim Murtinho sobre a não intervenção do Esta.do em negocios ban-
carias, a pressão foi de tal ordem que S. E x. se viu forçado a nova-
mente reencetar essas Teiações; a fornecer bilhetes do Thesouro até a 
quantia de 10 . 000 :000$, e a mandar para alli uma: certa somma em 
<linheiro esterlino, afim <fe permittir ao banco continuar as suas opera-
ções, honrando os seus cqmpromissos. 

Não foram sufficientes - o ba:nco o confessou - os auxilias assim 
prestados. Maiores sacrifícios foram reclamados. E o Ministro da Fa-
zenda de então, não se sentindo com forças sufficientes para arcar com 
a nova situação creada pelas exigencias do banco, provocou a reunião das 
Oomm.issões de Finanças do Senado e ela Camara no palacio do Oattete 
afim de se estudar a situação commercial da praça do Rio ·de Janeiro: 
e assentar nos meios de debellar as difficuldades dessa 11ova crise. 

Convém lembrar, Sr. Presidente, que naquelle momento a respon-
~~bilidade do Baillco da Republica para com o Theso.uro, prop.riamente 
alto'. orçava apenas em cerca ·de 20 . 000 :000$. Um umco voto divergente 
~amfestou-se pela cessa~ão completa das relações: Tui o do actual Mi-
mstro da F~.zenda. Esta qpinião foi vencida, e acredito que solução mais 
acertada foi aquella advogada não só pelo Ministro de então como pelas 
Oommissões de Finanças do Senado e da Oamara; . 
. Em todo. caso, assentaram-se os traços geraes, os lineamentos prin-

m paes do prOJecto que se tornou a lei n. 689, e alli figura,ram taxativa-
mente esses mesmos favores que o nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul criticou . 

Houve a pri11cipio i~éa de limitar o maximo a que poderia attin-
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gir a emissão de apolices de 3 %, por meio das qua~s iam ser attendidos 
os interesses dos depositantes no !3a_nco d!" Republica, e exac~amente a 
cifra global marcada para. esse limite foi a de 100 . 000 :000$, a que o 
nobre_ Deputado alludiu . . . ~ 

Verificou-se, entretanto, que os ~ompromissos existen~es, nao _apu-
raveis de momento, se elevavam a mais do que essa qu;ailltia ; de forma 
que a lei sem fixar um limite nm~1erico, declar?u no seu art. 3º que 
(lendo) "esses tit.ulos seriam. exclu~ivamenteA destmac~~s aos credores do 
Banco da Repubhcm do Brazil mediante accordo, etc. 

Por ahi se vê que o limite preciso da emissão seria aquelle ~ue se 
apurasse do exame da escripturação do banco, qual resultasse da mves·-
tigação feita pel a. nova directoria n?mead a pelo Governo. 

Verificou-se depois qu:e essa ennssão sena de 121 . 800 :000$, appro-
ximadamente . 

Mas, argumenta o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, para 
taes títulos havia -0 res·ga;te obrigatorio em cinco annos. P orque não se 
fez? O activo possuído pelo ·banco não responderia, porventura, a esses 
eompromissqs? Porque, finalmente, veiu agora o Governo fazel--0? 

Sr. Presidente, a resposta a esses quesitos exige exame cuidadoso 
da, situação do banco e das operações por elle feitas. 

O relatorio dos Srs. Almeida Magalhães e Castro Maya menciona, 
de modo claro, as condições e o valor total desse movimento de fundos . 
l:'rocurando resumil-o, diz : "E' obvio que o que acabaJllOS de dizer serve 
apenas para m-0strar que, com os rncursos ordinarios do activo, seria 
impossível conseguir mais do que o indispensavel para pagamento dos 
juros de 3 %, devendo o resgate annuaJ das apolices emittidas pelo 
banco) resgate que a lei fixou em 20 % dessa emissão, ou 24 .369 :000$, 
ser realizado com os recursos provenientes de letras descontadas, contas 
correntes garantidas e contas correntes geraes, contas correntes de au-
xilio ás_ industrias; immoveis e debito do Thesouro ao banco, na im-
portancia de 19. 716 :389$047, solvavel e.m ultim-0 por compensação, re-
cebendo o banco parte das inscripções a entregar-lhe, etc." 

Do mesmo relatorio consta que os lucros annuaes do banco não po·-
deriam ser avaliados sinão em seis mil e poucos contos . 

Era, forçoso, portanto, de indeclinavel necessidade lançar mão do3 
vaJores existentes no activo, para com a sua liquidação faze r face ao 
compromisso do resgate . • 

Que esta liquidação só podia ser feita em más condições decorre ele 
modo intuitivo em primeiro logar ela situação especial do 'banco p~ra 
com seus credores, não lhes poden,do forçar a mão, nem impôr preço ; 

·em segundo logar do prazo fixado p<a,ra a effectuar. 
E esta. situação, da possibilidade de vir a cotação das inscripções a 

descer abaixo do seu valor nominal, fôra prevista pelo propri o Con-
gresso q11'a111do, na lei de 1900, dispôz que certas co:p.tas fossem encer-
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ra<las mediante o recebimento de taes inscripções pelo seu valor nominal. 
E não ha quen;i tenha tido qualquer relaçã~ con; o ~º~~reio~ que i~no~·e 
que toda a liquidação rapicla, em prazo fixo, e ma hqmdaçao preJud1-
cial, sinão desastrosa. . 

Ainda do ponto de vista .elo prazo, <é o mesmo relator10, tantas ve-
6es evocado que diz : 

"Pensar, no momento afflictivo por que se passava então, em aguar-
elar opportuniclade, que se não podia prevêr quando se dari.a, para a 
realização ele vendas de titules e valores; conta.r com o recebimento ele 
dividas activas que, permittinclo a lei solvel-as por meio ele inscripções, 
não o seriam em mo.ecla corrente ·ele modo a trazer alento á caixa quasi 
voa,zia; presumir que das contas corrnn·tes garantidas pudessemos con-
seguil-o forçando as respectivas liquidações por meios violentos, que não 
dariam resultado efficaz ~ immediato por estarem na sua quasi totali-
dade mal ampa!radas; cogitar de processos tae~. para enfrentar rnspon-
sabiliclades avultadissimas, como veremos, re·sgataveis de prompto em 
moeda corrente seria insensato e não resolveria o problema." 

Depois de se verificar que certas liquidações poderiam ter sido 
feitas em condições melhores; vieram censural-as, mas a estes criti-
cos de obra feita, de antemão respondeu o relatorio : "A critica é 
Sempre facil aos que, não tendo a Tespjonsabilicl'ade dos actos pra-
ticados, estranhos a suggestões elo momento e desapercebidos do exacto 
oonhecimento dos eleme~tos de apreciação que justificam a maneira 
de decidir, censuram e verberam resoluções, argumentandlo com fa-
ctos posteriores ou occorriclos em .circumstancias differentes." 

Dessa necessidade <l13, em prazo fixo, fazer face a compromissos 
avultadissim·os, resultou o que se costuma chamar a queima de mui-
tos valores do banco. Pois bem! exactamente para não se avoluma-
rem os prejuízos oriundos dessa fonte, para permittir que a liqui-
dação se fizesse em condições melhores, que os prejuízos fossem at-
tenuados, apurando os valore.s existentes n,o activo d!o banco, não 
forçado pelas circumstaIJ.cias de momento, mas por aquillo que real-
mente resultasse do exalfl:e elos negocios a que ·Se referiam, para esse 
fim é que, ultimamente, foi send:o feita a liquidação com mais vagar. 

Dahi resultou existir ainda um saldo ele inscripções, que o banco 
não pôd'~ resgatar, e cujo reembolso o Governo, naturalmente, cha-
mou a s1. 

Devo, entretanto, ponderar que, para fazer face a essa respon-
.sabilida:de de 35. 000 :090$" existem valores, computa·dos, ·de modo 
muitissimo estricto, pela com.missão presidida pelo ST. conde de Fi-
gueiredo, em ciucoenta e um mil e alguns contos, quasi cincoenta e 
dous mil. 

Porque resgatou o Governo essas· inscripções ? 
Para honrar a sua fi1·ma, porque erta. rnsponsavel , pela lei de 
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1900, pelo r:embolso iutegral desses titulas, dentro no prazo fixado 
na mesma lei . 

O art. 2° da lei de 1900 declarou: " fica o Governo autorizad:o 
a emittir a polices nominativas . . . que serão resgatadas á razão de 
20 % da ·emissão, por anno. 

Que Mrão resgafodas; isto é disposição taxativa. O Governo ti-
nha sua honra compromettida para, dentro nesse prazo marcado, ser 
feito o resgate de taes titulas. 

Referindo-se a esta queima de valores, disse o nobre Deputado 
pelo ~io Grande do Sul que a administração official foi prejudicia-
líssima ao banco, e, dahi a bonificação feita aos accionistas, no total 
de 2. 500 :000$, que só servirá, na •Opinião de S. Ex., para valorizar o 
que não tem valor, as acções do novo · banco . 

.A.inda declarou S. Ex. ·em seu primeiro discurso, e creio que tam-
bem no segundo, que tal desbarato dos valores existentes no activo 
do banco foi reconhecido pelo proprio Governo, e que o Sr. Ministro 
da Fazenda, recebendo a commissão de accionista·s que lhe foi fazer 
ver os prejuízos soffridos pelo banco, tinha francame_nte confessado a 
culposa desidia da adminishação official. 

Sr. Presidente, a allegação do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul é positivamente despida de realidade . 

.A. allegação foi feita, ele facto, perante a assembléa, por um dos 
interessados, por aquelle que se constituiu_ le'í1!de7~ dos accionistas, 
nas suas queixas contra a administração governamental. 

Effectivamente, consta dsa actas das assembléas do banco que, na 
úpinião ·desse digno accionista, o Governo consentiu em que seus re-
presentantes desbaratassem o valioso activo do banco. 

Isso, entretanto, foi sempre negado, e francamente negado pelo 
Governo, que nunca se reconheceu responsavel por semelhante falta 
de cumpriemnto de dever ·de seus delegados. E tanto assim foi que, na 
concessão do favor solicitado pel·os accionistas, isto é, da bonifica-
ção . de 2. 500 :000$, expressa e taxativamente ficou declarado que tal 
concessão representaria apenas i•ma eqv,,~/Jativa compervsação dos pre-
j~Iizos na liquidação ·da oonta antiga, sem admittir, por parte da 
chrectoria do banco, a intenção criminosa a que o nobre Deputado do 
Rio Grande do Sul alludiu. 

. Tal bonificação, de facto, vem apenas compensar ·os prejuízos 
on undos da rapidez com que a liquidação de alguns valores do activo 
foi feita, prejuízos conhecidos pela propria administraçã·o do B anco 
da Republica e mencionados no relataria elos Srs. Custodio Maga-
lhães e Castro Maya. Ella veiu fazer com que lucros existentes. no 
b~~co, provenientes do gyro do capital da conta nova, fossem bene-
ficiar os accionistas. 

Não é, portanto, como parceu ao nobre Deputado do Rio Grau-
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de do Sul, dinheiro que sahia do Thesouro : são lucros existentes no 
banco e que ahi ficam . 

Mas continuou o nobre Deputa{Lo, os lucros que se affirma exis-
tirem na' conta nova ninguem os pôde verificar, p01·que ninguem co-
nhece a conta nova, e é impossivel conhecel-a pelos unicos documen-
tos divulgad·os que são os balancetes . 

O argumento do laconismo dos balancetes não me parece de gran-
de valor. Convém notar que quanto mais complexas e numerosas são 
as operações commeTCiaes de um estabelecimento qualquer, menos 
podemos conhecel-as em detalhe por esses documentos resumidos que 
são os balancetes . .Ahi se menciona, nos differentes capitulos em que 
se subdividem, o resultado d·o conjuncto <las transacções feitas pelo 
banco; não se desce a detalhes. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputadq_ que está ter-
minado o prazo da tolerancia. 

O SR. C.ALOGERAS - P edirei i?iais alguns minutos de t-Olerancia 
para chegar a um ponto onde possa scindir a demonstração que 1e-
nho fazen.do, reservando-me para proseguir em outra sessão. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, si fosse necessario uma prova 
documental ·da exa-ctidão dos conceitos que venho aqui proferindo, 
eu appellar:ia para os bataneetes de instituições que podem ser e são 
consideradas verdadeiros modelos de .administração financeira no 
mundo inteiro, o Banco de França e o Banco de Inglaterra. 

Oomo V . E x. sabe, esses institutos de creditos ,costumam sema-
nalmente publicar os seus balanços. 

Tenho aqui o ultimp balanço publica·do por estes dous bancos. 
Posso fornecer taes ·docrn;nentos ao estudo da Oamara e mostrar que 
o balanço do Banco de França se resume em alguma·s linhas apen as, 
e que o do Banco de In i,;laterra, tão justamente denominado lQ clea-
'l'ing-ho'U)te do mundo inteiro, se resume tambem em algumas linhas. 

São, portanto, muitq mais resumidos <lo que os balanç.os suffi-
cientemente detalhados, mensalmente publicados pelo Banco ela Re-
pu~lica, e subdivididos atncla por entre as duas coutas: a nova e a 
antiga . 

. Não ql~e:·o oom isto, entraj;anto, dizer que . o estudo dos balancetes 
S,6J1:_ o sufficiente p~ra d,ar esclar~eim~ntos completos sobre as opc-
1 açoes do banco. N ao. Estas exphcaçoes complementarns não direi 
sómente uteis, m~s impre~cii:diveis, ~anto que sua divulgação em todo 
b?noo b~m orgamzado cop.stitue obrigação normal, dever taxativo da 
direc~oria; taes elemento& complementares de informação são os re-
la to.nos,. .,. -- ' ' •, - rn - fl' r ;. '.'.:íl'"'~ 

. Creio que nã.o po~so dar ao nobre Deputado, a quem Te~pond·o ' 
ma10r prova <le smcerida~e, ele probidade intellectual do que confir~ 
mar o aparte que ha pouco lhe dei em relação a este assumpt.0 . 
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Evidentemente, nada ha mais censuravel do que a falta de escla-
recimentos sobre o movimeiltO de instituições desta natureza e nesta 
censm a incide a não distribuição de relatorios da directoria do B anco 
da Republica. 

Nã.o quero attenuar a culpa: ella existe, e não foi cumprida a 
lei neste ponto . 

No q~e diz respeito a essa falta de esclarecimentos, peço, entre-
tanto, licença para ponderar que houve um peccadp origiilal, cujas 
consequencias se fizeram sentir desde ·o momento em que foi commet-
tic:Lo, até agora . 

O primeiro relataria, organizado de accôrdo com a lei, este mes-
mo que a Camara conhece, referente ao fim de 1900 e a todo o exer-
cício de 1901, este relatorio foi preparado, impresso em tempo pro-
prio, não em 1905, como, se me não engano ouvi o nobre Deptuado 
dizer, e sim em 1902 . 

A ~ituação da praça naquelle momento era tã:o delicada, por 
tal fórma estavam exacerbados os animas, existia. digamos a ver-
dade, uma exploração partidaria tão granc}e contra a situação do 
banco e a do Governo naquelle peri.odo de nossa historia financeira, 
que houve receios de que a divulgação deste documento em que vi-
nham provados quantos erros tinham sido commettidos, não só nos 
successivos fav-0res concedidos ao banco como no modo por que 
fôra consentida a fusão dos dous institutos de -credito . ·de aue elle 
provinha, que h-0uve receios, repito, de que taes provas cqmplemen-
tares de todos estes defeitos viessem ainda mais difficultar a situa-
ção e combalir aquelle instit,u.to. Isto fez com que .a directoria de 
então não procedesse a uma larga distribuiQão desse documento, nem 
conv_;ocasse a assembléa geral dos .accionistas, conforme a lei mandava. 

E' um facto que incorre evidentemente na maior censura. mas 
cuja explicação leal me parece ser esta. Não d!stribuido o primeiro 
relataria, como publicar outros quaesquer que, fatalmente, se basea-
riam no primeiro ? 

Do exame aturado feito pelos directores em 1901, decorre a pro-
va mais eloquente de que, longe de ter sido ruinosa para o banco a 
intervenção do Governo, ella só foi prejudicial para o Thesouro. 

A censura, portanto, que aqui fo i levantaoda pel-0 nobre Deputado, 
de que a intervenção official sempre fôra damnosa para aquelle insti-
~uto de credito, não procede, e comprova-o a declara'}ão <los pro1nios 
mtere-ssad>0s que em numero as paginas o declaram. 

. O Si . P RESIDE, TE - Lembro ao nobre Deputado qne está ter-
mmada a hora . 

O SR. Ü.ALOGER.AS - Vou terminar. 
E u deveria agora, Sr. P re idente, entrar na analvse de outras 

censuras feitas pelo nobre D putaclo pelo Rio Grande elo Sul, mas 
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V. Ex. já me advertiu de que a hora está esgotada, e não quer-0 mais 
abusar da attenção ela Oamara. (Não ap.o'iados.) . 

O que me .resta dizer é incomparavel~ente mais do que estas .c~n
siderações que venho trazendo ao conhecimento ~o Oongress-0 : Ve.10-
me, portanto, obrigado a pedir a V. E:'. que me iru;creva_ na lista dos 
oradores para na proxima sessão contmuar a tr~t~r d~ste assumpto. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado sera mscnpto como de-
seja. _ 

Fica a d:i.scussão adiada pela hora. 
pret. 

SESSÃO DE 3 DE N OVEMBRO 

O Sr. Calogeras - Quando, pelo adeantado da hora, me vi 
forçad-0 ante-hontem a interromper as considerações que vinha ex-
pendendo perante a Oamara, estava tratando especialmente do estudo 
da conta nova do Banco da Republica, e tinha, no exame da arguição 
feita contra o la_conismo dos balancetes, trazido a prova material do 
laconismo muito maior, da Tedacção em termos muito mais succintos 
adoptada em documentos iguaes de estabelecimentos ana]ogos, insti-
tutos ele credito modelo neste genero, quaes são o Banco de França e 
o da I nglaterra. . 
. Venho, sobre o funccionamento desta oonta, sobre o modo por que 
foram geridos os capitaes nella collocados por deliberação elo Oon· 
gresso, trazer á Oamara dos Deputados os esclarecimentos precisos. 
Todos elles constam, com9 cm partes já declarei, de documentos pu-
blicos . 

Sei perfeitamente que l,10 calor da ·discussão nem sempre se se-
gue rigorosamente um detefminado raciocinio de antemão estabele-
cido. E' difficil, além disto, apprehender o sentido preciso dos apar-
tes, com que os intenuptores tornam ainda mais ardua a tarefa do 
orador . 

.Ob~ilgaose isto, portanto, a dai· ao no·bre Deputado pelo Rio 
Grande ·do Sul uma explicação clara elo modo por que entendo que 
informações, versando sobre intervenção do Thesouro, no banco, sobre 
-0 mecanismo desse instituto bancario, elevem ser trazidas ao conheci-
mento da Oamara. 

P areceu-me que S. Ex. censurou serem colhidas semelhantes in-
foTmações junto ao Governo. Em contraposição, acho naturalissimo 
tal modo de procurar inclagaT dos factos. Nem outro é o fim dos re-
qu'?:rimentos de informações, 

1 

nem outro foi o modo de urocecler do 
illu~tre Si~. Barbosa Lima qu~ndo, por sua situação politi~a e parti-
dana, fazia parte das commissões desta Casa. Traduz isto simples· 
mente o desejo de saber. 
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E em materia administrativa, ninguem melhor do que ·o admi-
nistra-dor póde dar contas do departamento de negocios entregues á sua 
gestão. 

N-o caso vertente, porém, nem. disso houve mister. Todos os do-
cumentos com que póde ser estudado o destino que tiveram os dinhei-
ros em.pregados na conta nova do Banco da Republica são documen-
tos publicos, e, repeti.ndo a minha phrase, a·O alcance de qualquer de 
uós. 

Effectivam.ente trata-se de balance)tes do banco, me:ni>almente 
publicados, ele .info~·mações q~e se encontram na pa.rte c?n:m.er?ial 
das folhas dianas, de outros detalhes que nos relatonos m1111stenaes 
tambem sào foruecido·s, e, finalmente, do que se conhece pelos di-
zeres de nossa Praça do Oommercio . 

.Agora, o que se torna indispensavel no estudo desses documentos, 
na averiguação desses facto·s todos, e ao se enunciarem as conclusões a 
que se chega, é empregar termo.s e expressões precisas, que traduzam 
effectivamente aquillo que se quer dizer . 

Em materia financeira como em toda a indagação em que se lida 
com algarismos, não é possivel empregar phra:ses vagas, generaliza-
ções que muitas vezes dão em resultado achaJ.·em-se as alleg;ações em 
contraposição com a brutalidade material dos factos . 

Semelhante modo ·de proceder frequentes vezes Tevela tão sómente 
insufficiente familiaridade com tal genero de documentos de conta-
bilidade, outras vezes o ser-se illudido por publicações inexactas. Em 
ambos os casos, entretanto, o que se torna indispensavel é averiguat 
preeisamente as differentes feições do assumpto e enunciar os resul-
tados com a mesma precisão. Inadmissivel é tratar de tão séria qut:S-· 
tão sómei;ite com phrases que visam armar ao effeito, e a competencÍE\ 
no assumpto não é supprida pela rhetorica de duvidoso quilate. 

Nestas ·observações preliminares, não ha nenhum intuito de di-
minuir a alta consideração que merece o nobre Deputado . .A natu-
reza das nossas relações foi por S. Ex . proprio confessado ser extre-

_mamente cordial. Não ha, portanto, nenhum intuito pej·orativo nas 
ralavras que profiro. 

Com igual sinceridade, entretanto, devo ponderar que um re-
paro se impõe no modo pDr que S. Ex. argumentou. 

Datia a divergencia de ·opiniões sobre~differentes prm'.os. C'l11 vez 
ele S. Ex. empregar aquella regra logica, tão nobre e tão salutar, de 
for:i:iu la t' sempre a hypothese mais sympathica, compativel com o 
r.on.iu.ncto dos phenomenos em estudo, - S. Ex. preferiu em certas 
questões, onde não encontrou a sufficient.e clareza, attribuir a senti-
me~to pouco dignos de louv·or ·o que facto p1'ovinha tão sómente 
d~ imprecisão ela linguagem por S. Ex. empregada, ele seu insuffi-
c1ente conhecimento destas questões financeiras ou da incompleta 
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apreciação dos factos que S. Ex. examinava. Assim, quando eu quiz 
rnstabelecer o sentido corrente de certas expressões technicas empre-
gadas no corr~r da discussão, veiu S. Ex. salientar que de minha 
parte tal preoccupação ráelava tão sómente uma extrema candura, 
uma tal ou qual ingenuidade no modo por que considerava esta ques-
tão da reorganização do Banco da Republica. E, entretanto. tal con-
fusão por parte do nobre Deputado só revelava não ter S. Ex. appre-
hendido o mecanismo proposto no projecto de estatutos do banco! 

Mais tarde, ~o examinar os balancetes, encontrada notavel diver-
gencia com os balancetes da conta antiga, por isto que não se refe· 
ria.m taes documentos á mesma situação de facto e aos mesmos phe-
nomenos - S. Ex. pretendeu attribuir a uma verdadeira velhacaria, 
segundo a expressão que não tTepidou lançar da tribuna a diffe.cen-
ça de resultados a que chegavam os organizadores de semelhantes 
doc.umentos . 

Cumpre notar, Sr. Presi·dente, os signatarios desses balancetes 
são os Srs. Custodio Coelho e Leopoldo Duque Es~rada. 

Não preciso fazer perante a Camara o elogio do primeiro desses 
senhores . 

Todos nós admiramos a sua bTilhante passagem nesta Casa, mar-
eada por um rastro luminoso de saber, de caracter e de patriotismo 
postos em prova por S. Ex. em todos os actos da sua vida parlamen-
tar. E quanto ao Dr. Leopoldo Duque E strada, notarei que é um 
dos nomes mais respeita-dos de nossa praça; é uma t radição de pro-
bidade, de honradez e de dedicação sem limites no cumprimento do 
dever, emfim, um desses ~omens que honrariam qualquer praça com-
mercial do mundo inteiro. 

Ainda sobre a lisura das operações, sobre as vantagens oriundas 
do novo mecanismo propqsto pelo projecto em discussão para reor-
ganizar o Banco da Republica, preferiu attribuir a approvação de se-
melhante a:ccôrdo, se ella si der, não ao seu merito intrínseco, mas ao 
voto dado na fé dJ.os paJdrinh'os. 

Mas, Sr. Presidente, quaes são esses padrinhos? O Sr. Presidente 
da Republica? O Sr. Ministro da F azenda ? 

P enso que a honradez de SS. E xs. e sua competencia financeira 
não precisam ser demonstradas. 

A maioria da Commissão de Finanças ? O nobre Deputado o 
Sr. David Campista, que defendeu o projecto antes de mim e final-
mente, o ultimo de toc1os, sem querer comparar-me a tão ' di~tinctos 
colle1rns, o humilde ·orador que está na tribuna? 

Os SRs. J osE' BoNrFAÇJIO E J o.Ão Lurz ALVES - Não apoiado · é 
muito competente . ' 

O SR. CALOGERAS - f'al divergencia rntre o preceito nhilosorhi. 
co e a apreciação elos factos encontra explicação loµ;ica não só no 
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insufficiente exame a que tive occasião de me referir , como tambem 
em phenomfnos psychicos caracteTisticos que encontramos naquelle 
meu distincto e illustre amigo, e que lhe marcam, a bem dizer, uma 
duplice personalidade. 

S . Ex: que na defesa das questões partida rias se mostra tãu 
acceso, tão ardoroso, tão apaixonado, permitta-me que o nomeie juiz 
nesta questão : permitta que eu, do Sr . Barbosa Lima, tribuno, appelle 
para o S r. Barbosa Lima, pensador . 

Quanto ao funccionamcnto da conta nova cJ!o Banco da Republica, 
as .arguições propriamente technica;S, feitas em desabono da gestão 
que tem tido, foram vari,as. I nsufficiente clareza no que diz respeito 
á discriminação elas responsabilidades dos agentes do banco ·do Brazil 
e no estrangeiro, convinclio - dizia o nobre Deputado - que se discri-
minassem essas rubricas em duas - os agentes no Brazil e os agentes 
no estrangeir o . 

Ora, Sr. Presidente, não é cousa nova d~zer que o Banco da 
Republica ·opera em cambio . 

Desde que se separassem completamente .as contas referentes a 
essas duas series de agentes, seriam fornecidas a todos aquelles que 
se occupam no mesmo ramo de negocio informações preciosissimas, 
com .as quaes viriam luctar com grande vantagem contra a acção do 
Banco da Republica . 

Os 71. 000 :000$ de divida exigi veis a que S. E x . se referiu, como 
constando elo ultimo balancete publicado por esse estabelecimento de 
credito, correspondente ao mez de setembro ultimo, esses 71.000 :000$, 
longe de representar dividas exigiveis, são tão .sómente os recursos 
existentes em caixa ; é a ultima verba <lo activo do ultimo balancete 
publicado . I ncomprehensivel é tamanha confusão por parte de um 
critico, que tão solemnemente ·accu<>a . 

E m outro ponto, a que eu deveria alludir, a confusão em que 
S . Ex . laborava, das ·operações feitas em 1900 com um capital de 
900 . 000 libras fo rnecido peló Thesouro ao Bianco da Republica, e a 
operação feita em virtude da lei n . 689, tirando por emprestimo 
1 . 000. 000 de libras de fundo de garantia para permittir que sobre 
esta quantia o banco operasse em cambio, esta -confusão não será para 
mim motivo de debate p01·que o nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, antes do começo da sessão, me fez -a honra de declarar que, neste 
ponto, eu t inha absoluta e inteira razão, tendo havido equivoco de 
sua parte ao estudar o assumpto . 

Dizer, como foi ainda pelo nobre Deputado a quem tenho a 
honra de responder, que o activo não está em concJ!ição de fazer face 
ás suas l'esponsabilida<les, é uma affirmação que, si verdadeira, com-
prometteria em extremo os creditas daquelle estab lecimento . Mas 
affirmo que semelhante opinião é inteira.mente destituida d realidade. 

Basta dizei· que as operações cambi aes não teem sido feitas a 
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descoberto e que do proprio balancete consta a existencia em Londres 
dos titulas .sobre os quaes foi a:berto credito, contra o qual saca o 
Banco da Republica . Este saca a 90 dias, e remette as letras de 
cobertura a 70 ou 75 dias, ficando sempre intacto seu credito em 
Londres. 

A carteira commercial propriamente dita tem operado em des-
contos, cauções, etc . : cauç.ões, é bem de ver, todas ellas feitas sobre 
titulas que soffrem, conforme o •seu valor real, abatimentos de 20, 
30 e 40 % . 

Não ha, portanto, duvida que ao passivo da conta nova se con-
trapõe um activo completamente são . 

V ou, entretanto, além nesta analyse . 
O nobre Deputado pelo Rio Grande d'o Sul poderia justamente in· 

criminar de inconveniente a operação feita logo no inicio elo estabele-
cimento desta conta e cujos traços se encontr am, nos balancetes, no 
capitulo "Dos titulas em liquidação". 

E sta parcella, que veiu Ida malfadada administração elo Sr. 
Petersen e que já figurou rias responsabilidades do banco com impor-
tancia muito mais elevada, está hoje reduzida a 1. 300 :000$ apenas, 
e está sendo liquidada aos poucos _ 

Ainda alludiu o nobre Deputa:<lo a favoritismo nos descontos. 
Sr . Presidente, em màteria de descontos, tal questão de favori-

tismo lembra um pouco o que dizem os estudantes reprovados : são 
sempre os examinadores que fazem injm1tiça, pois é sabido que nunca 
os estudantes são reprovadçis porque ignorem a ma teria. 

Effectivamente, em materia de descontos, a base das operações é 
um credito que inspira o effeito commercial a -descontar. O banco, por 
conveniencia propria e em jlttenção ao portaclo1• elo negocio, não póde 
desvendar as razões em quEj se funda ·para negar ·operação dessa na· 
tureza . Em taes condições, sem base, -sem elementos pro bantes elos 
factos, a unica defesa a faz,er é a simples negação . Cumpre advertir, 
entretanto, que os insufficientes recursos do banco impedem se desen-
volva o desconto, quando lj- exigencia primordial dia praça do Rio, 
liquidadora ·de negocios elo Brazil todo, é exactamente a ur~ncia em 
se organizar um instituto com fartos capitaes para o desconto e o 
redesconto dos effeitos commerciaes . E' essa ainda uma justificativa 
do projecto de reforma em discussão _ 

Para resumir todas as informações em alguns algarismos, direi 
que na carteira commerciat, gerida pelo ·Sr. Dr. LeopolcJlo Duque 
E strada, os lucros sempre orçaram por 9 e 10 % dos capitaes com 
que ella gyrou. 

A prova é facil ele ser d ada: consta elos balancetes insertos no 
relataria que devia ser apresentado á assembléa <los a-ccionistas em 
1902, relataria referente ao exercicio anterior, por onde se verifica 
que, com o capital ele 5 . 000 contos apenas, os lucros anelar am em 400 
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e tantos contos. Hoje em. dia, que a carteira gyra com o capital de 
10. 000 contos, os lucros annuaes andam em 800 a 900 contos, conforme 
se deduz dlos balancetes publicados no J orrw,l do Oommercio. 

Quanto á carteira de cambio, devo declarar que os lucros obtidos 
até agora, debaixo da intelligente direcção do Sr. Dr. Custodio 
Coelho, teem permittido saldar prejuizos anteriores, que todo o 
mundo conhece e que ai nela veem da administração dlo Sr . P etersen, 
e teem dado logar á formação de um capital de lucros bastante avul-
tados. 

Tambem não comprehendo, Sr . Presidente, quer em seu con-
juncto, quer em 'Seus detalhes, 'ª critica feita ao Governo, que, " não 
possuindo vintem, applica 35. 000 :000$ para o resgate de inscripções, 
quando semelhantes recursos deveram ser .affectos .a resgatar o papel-
moeda, a refazer o nosso material naval e .a apressar a chegada dlo 
dia em que a circulação metallica se tornará um facto." 

Existe ahi uma verdadeira crise de pessimismos, que póde inspi-
rar elegias; nenias, lamentações 8uper flimiiriJa, B (J,byloniis, mais ou 
menos fundamentadas, mas, evidentemente, nunca inspirará um pro-
gramma de homem de acção. 

Trata-se de ·chegar a uma solução de acicôrdo com os elementos 
existentes. Nestes elementos ha factores favoraveis, ha outros que o 
são menos, e ha alguns completamente ruins. Não é possivel, pratica-
mente, procurar fazer uma selecção que na natureza não existe, para 
sómente agJir de accôrcfü ·com 'º que é perfeito. 

P-0r ser topica, poderia relembrar uma phrase historica, sempre 
verdadeira: é com essa mesma dlesordem que a ordem terá de ser 
feita . 

Por outro rumo, o emprego assignalado para taes recursos pelo 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul pertence ao numero daquellas 
questões de que em publico só se eleve tratar com extremas reservas. 

Hoje em dia, o Governo, depois ele muitos annos de interr.upção 
nesta optima pratica, resolveu empregar os elementos que tinha da 
defesa nacional, adestrando o pessoal a esse fim, adquirindo machinas 
e apparelhos precisos para a completa consecução do alvo a que se 
destina a força armada. O material naval que deve ser adquirido 
sel-o-ha ·com recursos proprios., e os differentes projectos que a Ca.-
mara terá de discutir demonstrarão a exactidão ·deste meu .asserto . 
Não ha confundir taes fontes de receita com a reorganização do Banco 
da Republica . 

Evidentemente, a situação orçamentaTia não comporta larguezas . 
Todos sabem que não tenho sido dos ultimos a combater as demasias 
orçamentarias, e nem póde decentemente augmentar despezas quem 
vive, como o Brazil, em um regimen de moratoria, com a amortização 
de sua ·divida externa suspensa. Tod1as as despezas, entretanto, neces-
sarias para o bom nome e credito do Brazil, teem sido e continuarão 
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a ser feitas, não só estas a que de passagem alludi, como as demais 
que vou citar, de accôrdo com os documentos que todos oonhecemos e 
·que andam em mãos do Congresso inteiro. 

Assim, neste trimestre de setembro, outubro e novembro, permit-
tiu a gestão habil dos negocios publicas, máo grad0< o desequilibrio 
dos -0rçamentos que o Congress-0 tem votado, que recursos fossem 
accumulados no valor de cerca de 80. 000 contos, para fazer face ás 
seguintes despezas: 24 . 000 contos de gastos proprios desses tres mezes; 
32. 000 contos para o resgate de inscripções; 5. 000 contos para um 
credito, que, si ainda não foi aberto, o será por estes dias, para a 
indemnização de burgos .agrícolas, e 12. 000 contos de réis para o 
primeiro pagamento devidlo aos portadores de títulos da Sorocabana. 

Além disto, Sr. Presidente, das a polices de 1868, que tanto grra-
vavam o orçamento da Fazenda, foram resgatadas cerca de ;E 610 . 000, 
só existindo em circulação .t 106. 000; e das apolices de 1897, mais de 
10 .000:000$ foram resgatados. 

Ainda a divida fluctuante foi diminuidla no valor de 11 . 000 :000$, 
pois a tanto se elevou -0 saldo do pagamento aos depositantes da Caixa 
Economica da Capital Federal que retiramm depositas. 

Vê, portanto, o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul que, si 
por um lado convém manter implacavelmente uma política de re-
ducçõ..;s orçamentarias, não parece justificadlo ~sse pessimismo syste-
matico com que S. Ex. e11cara a situação financeira da Republica . 

Essas mesmas inscripções a que S. Ex . allude e que o Governo 
está resgatando em cumprtmento da palavra dada, para honrar a sua 
firma, essas mesmas inscripções não representam sinão adeantamentos, 
pois para fazer face ao :ueembolso do Governo ahi estão os valores 
existentes na conta antiga do Banco da Republica. 

Verdade é que S . E~ ., ao discutir este aspecto da questão, de-
clarou que não lhe parecifl razoavel fundar t amanhas esperanças na 
liquidlação do acervo de tal conta, pois que esta nã-0 apresentava ti-
tulas que justificassem uma previsão tão favoravel. 

Sr. Presidente, aind.a neste ponto, o nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul me permittirá que eu rectifique -0s seus dizeres. Só da 
liquidação <la Sorocabana e da do Lloyd, com as apolices federaes e 
dos Estados existentes em deposito e pertencentes 'ªº Banco <la Re-
publica, só nesses valores que enumero perante a Camara acham-se 
cerca de 39 mil contos, títulos realizaveis em pequeno pr.azo, alguns, 
e o restante dinheiro depositado. 

Só ahi, portanto, acha·se margem para saldar o debito contr.ahido 
para o resgate das inscripções a que o Governo está procedendo, dei-
xando ainda um saldo . 

Dizer, como creio que o nobre Deputado affirmou, que a avalia-
ção do a-ctivo foi exageraqa é evidentemente .ainda um injustificado 
pessimismo. E ' notorio qu~ entre os accionistas que souberam a fórma 
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por que :foram computados. os dif~erentes_ effeit~s existen~es na conta 
antiga d:o Banco da Republica, a impressao dommante foi a sorpreza, 
em sentido inverso d.aquella que anima '0 Dr. Barbosa Lima: elles se 
queixaram, e dizem que fundadamente da restricção demasiada, do 
aperto excessivü, com que foram avaliados taes effeitos. 

P.ara o reembolso do Thesouro do adeantamento, a que está obri-
gJado por lei, para o resgate das inscripções, duas hypotheses podem 
surgir. 

Primeira: haver um cleficit, pouco provavel, á vista d'o que eu 
disse, parecendo mesmo impossível; mas, a hypothese deve ser pre-
vista. Si esse dejricit apparecer, o novo Banco pela qu-0ta da liqui<la-
ção da conta antiga reoorva,da aos actuaes accionistas é responsavel 
pelo reembolso ela quantia que o Governo tiver despendido a desco-
berto. 

·Segm1da hypothese : em vez do deficit apparece um supe'rtLvit, 
um excesso entre a liquidaÇão e as responsabilidades a que tem de 
fazer face. Nesta hypothese é que serão emprega·dos todos os recursos 
provenientes dessa apuração ele valores para a acquisição de títulos 
da divida nacional, ouro, afim de sobre elles ser feita a emissão de 
vales-ouro. 

Devo dizer que, em ,these, compreherrdo perfeitamente a utilidade 
desses vales-ouro. 

Dizem todos aquelles que se occupam de estudos economicos que 
na transição <lo regímen do papel-moeda inconversível para o do 
papel-moeda conversível á vista e 'ªº portador, ha uma como que edu-
cação prévia a fazer, .afim de que o •ouro seja recebido naturalmente 
e possa, pouco a pouco, ir enchendo de mudo estavel os canaes cJla 
circulação . 

O SR . BARBOSA LIMA - Realmente esse aspecto theorico seduz. 
O SR . ÜALOGERAS - O .aspecto theorico é este . Agora, a pratica. 
O SR . BRicro FILHO - Ahi é que pega o carro. 
O SR. ÜALOGERAS - E' exactamente o ponto onde eú acho menos 

vantaj.oso o mecanismo adoptado pelo projecto dos ·Estatutos. 
O SR. BARBOSA LIMA - Temerario. 
O SR . ÜALOGERAS - Temerario, não direi, mas desvantajoso. 
Eu prefereria que o saldo fosse empre0ado em metal-'Ouro, afim 

ele que, sobre elle, se fizesse a emissão elos vales. O projecto dos Es-
tatutos preferiu que a emissão se fizesse sobre títulos ouro, isto é, 
crea uma promessa de pagamento, que é o vale, fundando-se em outra 
promess,a de pagamento, que é o titulo de divida publica. 

O SR . BARBOSA LIMA - Nesse caso o papel teria por base títulos 
do capital papel e ju1'os ouro, como se deprehendeu de uma discussão 
relativamente recente ? 

O SR. ÜALOGERAS - Perdoe-me; a questão já não é a mesma . A 
duvida versava sobre apolices-ouro, já convertidas hoje em dia. 
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O SR. BA1rnosA LIMA - Mas os titulos são do mesmo typo ? 
O SR. Ü.ALOGER.AS - 1'1.bsolutamente não . Trata-se agom dle ti-

tulas da divida ouro, de capital e juros em metal. Nem se compre-
hende a confusão elo nobre Deputado, á vista elos termos tão limpida-
mente daros do projecto de estatutos. 

Oomo V. Ex . sabe, não posso examinar pormenores nem descer 
agora .aos ultimos detalhes . Num ponto, entretanto, elevo demorar, 
porque re.presenta um argumento ·contrario ao meu modo dle ver, e 
attenúa a desvantagem que enxerguei nesse trecho do projecto. 

Esses titulos nacionae·s garantidores ela emissão, sendo ele capital 
e juros-ouro, podem oor escolhidos entre qualquer das séries de nossa 
cli vida externa . 

.Si para tal fim se adquirirem titulos elo fiincling-loari,, a garanti.a 
ela estabilidade de preço do lastro será bastante maior, pois elles teem 
sido em muitos paizes comparados com os melhores empregos ele ca-
pital, até com os proprios consolidados. 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. I1ão leva em conta a cotação de-
vida áquella baixa elo cambio. 

O SR. Ü.A.LOGERAS - Mas V . Ex. sabe que não ha titulo algum 
que não esteja sujeito a estas fluctuações. Como deve recordar-se, os 
titulos da divida franceza soffrem constantemente o agio ou a depre-
ciação decorrentes das ctrcumstancias geraes cJ.io mercado; <lo mesmo 
modo todos os títulos, inclusive os {lOnsolidados, conforme tivemos 
oce,asião ele obse-rva1" quando se deu a guerra do Transwaall. E' o 
phenomeno absolutamente geral ela variação dos preços. 

De malbaratar o accôrdo do Banco, disse o meu digno amigo Sr. 
Barbosa Lima, e das má~ administrações que o Governo tem dlado ás 
diversas ·carteiras, na opinião de S. Ex ., resultará um extraordinario 
augimento i:J..as responsab:,iliclades d·o Thesouro, e, como consequencia 
correlata, maiores impostos serão pedidos ao contribuinte. 

N1ão comprehendi bem o alcance desta objecção de S. Ex. Entre 
os capitaes em giro na~uelle instituto constam os 10 mil contos e 
mais um milhão esterlino emprestados pelo Thesouro. 

O SR. B.aRBOS.A. LIMA dá um aparte. 
O SR . ÜALOGER.A.S - Ha pouco alludi a este ponto. 
Esses recursos nada mais são do que reserva·s já accumuladlas . 

Onde enxerga S. Ex. aq}Ü aggravação das responsabilidades do Thc-
som·o ou gravame novo ~o ·contribuinte ? 

Já declarei que o re;3gate elas inscripções é um adeantamento que 
o Governo está fazendo, porém, está oobert·o ·pelo que tem de receber 
na liquidação da Soroc.aJ:iana e do Lloyd Brazileiro e com ·o producto 
ou venda cJlas a polices federaes· e dos Estados per tencentes ao Banco. 
P ara esse resgate, portanto, a que aliás fo i obrigado por lei elle póde 
cobrir a·s suas responsabi lidades, com essas verbas da conta' antiga. 

O SR. B.A.RBO·S.A. LIMA ~ Logo já diminue o .activo disponivel. 
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O SR. Ü.A.LOGER.A.S - Mas este reembolso já figura nos 38 mil e 
tantos contos, a que teem de fazer face os 52 mil do activo . 

O SR. BARBOS.A. LIMA dá um aparte. 
O SR . ÜALOGER.A.S - V. Ex. não se referiu ahi sinão á conta 

antiga . Quanto á conta nova e á formação do capital elo novo Banco 
eu chegarei tambem a este ponto. 

O SR. BARBOS.A. LIMA - V. Ex. assim não está ele accôrdo com 
a·s apreciações da Commissão. 

O SR. Ü.A.LOGER.A.S - Pelo que tenho dito verá meu nobre <iollega 
que não ha .absolutamente tal receio a nutrir pelo andiantamento que 
o Governo está fazend'o, resgatando as inscripções, dever que como1 já 
disse lhe é imposto pela propria lei. · 

O SR. BARBOS.A. LIMA - V. Ex. está de com pondo o meu argu-
mento. 

O SR. ÜALOGER.As - Perdoe-me. Já me occupei deste ponto e 
V. Ex. me permittirá que não renove a argumentação, pois escasseia 
tempo para repetições a guem tanta cousa ainda tem de expôr ao 
Congresso. 

Em um outro ponto ainda, Sr. Presidente, eu tenho de tocar; e 
neste, felizI13;ente para mim, estou de pleno accôrdo com o nobre Depu-
tado pelo R10 Grande do Sul. 

E' aquelle em que diz não existir theoria mais peri~sa do que 
aquel1a que faz d-0 banco um tutelacJlo do Estado, permittindo (como 
na situação actual, na opinião de S. Ex.), que haja um verdadeiro 
alçapão para despezas que o Tribunal de Contas não póde ou não quer 
registrar, e que o Governo de m-0do excuso quer solver. 

Ninguem mais elo que eu tem repugnancia á intervenção elo Go-
verno no mercado bancaria . 

Nesse ponto, portanto, estamos de pleníssimo accôrdo . 
Si ·se deram tod'os os factos a que o nobre Deputado alludiu, e 

que effectivamente a imprensa vive a repetir, o que permittiu seme-
lhante situação que sou o primeiro a deplorar ? 

Evidentemente o facto de lá existirem gestores sem fiscalização 
de qualidade alguma, por parte dos donos da fazenda gerida. 

Portanto, qual é a solução a aconselhar ? 
Fazer com que os dono·s do dinheiro, isto é, os novos accionistas 

elo Banco possam ter lá toda ingerencia e preponderancia, fazendio 
evoluir em sentido inverso a intervenção do Governo. 

Para isso o que se fez ? 
. Organizaram-se estatutos, cujo cuidado, cuja preoccupação do-

mmante foi por todos os meios facilitar a fiscalização. 
Não sou eu quem o diz, foi o nobre Deputado pelo Rio Grande do 

Sul, que ainda hontem leu diversos trechos dos estatutos, acabando 
c?m o regímen condemnad'o do quinquennio, para entrar em um pe-
nado ele completa e ampla publicidade e ele fiscalização intensiva. 
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O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. CALOGERAs - Sim, e cujo vicio origin'al, hoje todos sa-

bemos, graças a essa patriotica publicação feita pelo Sr. Dr. Custodio 
de Magalhães não era a intervenção do Governo, e sim a propria 
organização viciosa do banco, em que se não· fizera o expurgo das 
demasias e irregularidades dos dous institutos que o· precederam. 

Para diminuir ainda essa ingerencia governamental, pelo nov.o · 
projecto, não se deu ao representante official absoluto· direito de veto, 
como existia nos estatutos antigos: as resoluções serão tomadas, con-
tados os votos tão sómente, sem esta preeminencia que havia para o 
Governo no regímen anterior. 

Não insisto, Sr. Presidente, na questão de duração de privilegio 
do banco, que o nobre Deputado já declarou ter sido uma questão de 
duvida de momento e de equivoco seu. 

O SR. BARBOSA LIMA - Reduzir-se de 60 annos' para 30; não é? 
O SR. CALOGERAS - Sim, senhor. 
Agora outra observação feita pelo nobre Deputado. 
Alludiu S. Ex. á inconveniencia havida em solver em cauda dos 

estatutos, o magno problema da emissão, e ter-se adaptado o typo do 
monopolio emissor, contrariamente ao systema que muitos d'efendem: 
a pluralidade . 

Sr. Presidente, sem embargos do muito respeito que tributo ás 
_opiniões adversas, occorre lembrar que aqui procuramos tão sómente 
reproduzir, na discussão havida até agora, G exame de um velho pro-
blema que até hoje dj~safia o engenho -dos economistas : saber si a 
emissão do pa.pel-moeda inconvertiver é um acto de Governo ou 
simples acto de comm}3rcio. 

O meu nobre collega, o Sr. David Campista, declarou que em 3$ 
d~scu,c;são novamente discutiria a .questão e S. Ex. não precisa do 
meu fraco auxilio. N :ão anteciparei, portanto, e me limito a dizer: 
sou pelo monopolio emjssor . 

O SR. BARBOSA Li,'MA - V. Ex. neste ponto não está de accôrdo 
com o seu autor predilecto Stanley J evons. 

O SR" CALOGERAs 1

- E' um de meus autores predilectos; mas só-
mente o mencionarei a V. Ex. na parte relativa ao golrl-poirllt ., 

O SR. BARBOSA J>IMA - Neste ponto não estão de accôrdo os 
autores. 1 

,, 

O SR. CALO GERA~ - V. Ex. poderia citar em a:bono de sua 
opinião muitos outros autores, todos os da escola liberal franceza, 
desde Leon Say, Courcelle-.Seneuil, N eymarck, etc. 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS - Confesso ao nobre Deputado que não julgo 

dlo valor das citações pela sua maior ou menor antiguidade, e sim por 
seu merito intrínseco. 

O SR. BARBOSA LIMA - Neste ponto estamo.s de accôrdo. 
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O SR. .OALOGERAS - Não quero entrar agora neste exame pura-
mente theorico da questão. Trata-se de um problema mui interessante 
que em 3ª discussão será novamente aventado, e ao qual poderemos 
trazer elementos novos. Poderemos por exemplo trazer a nossa verda-
deira tradição brasileira, inclusive o exame historico ela lei d§. 1888, 
essencilalmente transitoria, como declarei em aparte ao nobre Depu-
tado, historia esta que deve ser contada mais por miudlo para se 
conhecerem exactamente as opiniões dos differentes economistas e 
estadistas que intervieram em sua elaboração. 

O SR. BARBOSA LIMA - Isto contra as nossas tradições. 
O SR . ÜALOGERAS - Emfim esta discussão fica adiada para 

tempo mais opportuno. 
O SR. BARBOSA LIMA - Nós temos as duas correntes. 
O SR. ÜALOOERAs - E' uma da.s divergencias doutrinarias a que 

alludi no meu primeiro disc1J.rSo. 
Veja V. Ex. a grande vantagem de uma discussão feita, como 

está sendo esta, com inteira sinceridade e lisura entre doua homens 
de boa fé, -como eu e o illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, e 
como aos poucos o -accôrdo se estabelece entre nós, ape,zar d-0 meu dia--
curso ser uma longa e fastidios-a refutação das criticas aventadas 
neste recinto. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' um motivo de prazer para mim. 
O SR . CALO.GERAS - Ha um ponto, entretanto, que devo lembrar 

á Oamara, que é a allegação feita de, em virtude da nova emissão, 
poder-s-e reabrir no Brazil a era das indemnizções. Tal conceito vae 
completamente contra o que sabemos de nosso passado recente, onde 
as indemnizações resultaram sómente da pluralidade das emissões mais 
tarde encampadas pelo Banco da Republica e, finalmente, pelo Go• 
verno. 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte . 
O SR . ÜALOGERAS - Para que se não possam dlar inconvenientes 

na emissão, e para cereal-a das necessarias garantias, sobre tudo isto 
nós seremos chamados a legislar. E o privilegio concedido ao futuro 
Banco do Brazil, nestes estatutos, só se tornará effectivo depois de 
organisada a legislação completa sobre o problema emissor. 

Nesta occasião, quando formos -chamados a firmar taes base·s 
estabeleceremos todas as garantias . 

O SR. BARBOSA LIMA - Não acredito que estejamos vivos. 
O SR. ÜALOGERAS - O nobre Deputado é mais velho ào que eu, 

mas faço votos e julgo possivel que até 1iá estejamos vivos e sãos. 
O SR. BARBOSA LIMA - Nem assim. 
O SR. ÜALOGERAS - De tudo isto, disse o Deputado, decorre o 

dever de analysar o que é o Banco ·da Republica. Perfeitamente. 
Qual é, entretanto, à situação do Governo no Banco da Repu-

blica~ Foi um gestor de fazenda alheia, por mandato, de natureza es-



-202-

pecial, conferi<l-0 pelos proprios accionistas em cumprimento da lei 
de 1900. · 1 

A intervenção do Governo não foi expontanea. Longe disso, e la 
foi ardentemente solicitada. 

Eu não fazia parte da Caro.ara nessa occasião; mas todos ~quel-
les que foram Deputados na legislat:ura p~ssada se lembram da mten-
eidade do pedido e da lucta que foi precis? trav~r para se reatarem 
essas relações que. a energia do Sr. Murtmho tmha procurado cor-
tar ·de vez. 

O SR. BARBOS.A L1M.A - QueTÍam mais, queúam a volta á lei de 
1875. 

O SR. C.A.LoGER.AS - E' exacto, e não se fez tudo quanto foi pe-
dido então. 

A Camara sabe que nã-o sou jurista, sómente podendo discutir 
este lado da questão sob o seu aspecto de senso commum. Mas, já 
se me disse que o direito não é mais do que <> bom .sens·o codific-ado, e 
isto me anima a pr-oseguir em minha analyse. 

O facto é que -0s accionistas que solicitavam a intervenção do 
G-0verno para suspender em parte a applicação da lei commum so-
bre sociedades anonymas, que pediam até medida especial para paga-
mento de seus credores, estes mesmos accionistas não podiam preten-
~er que o Governo estivesse submettido a uma fiscalização continua e 
teimosa no banco, obrigando-o a amiudadas prestações de contas, não 
direi sómente indiscretas, como initantes. 

O SR. BARBOS.A LIM.A - Nesse ponto V. Ex. tem razão. A inter-
venção a todo o instante podia seT indiscreta, mas ao menos uma vez 
por anno ... 

O SR. C.ALOGER.AS - Concordo 0om V. Ex. neste ponto, e já me 
pronunciei sobre elle no n:leu primeiro discurso. Os pr-oppos accionis-
taJS, como é sabido, tinham, pela clausula 3ª do accôrdo ·de 16. de ou-
tubro ele 1890, prescindido de seu direito de fiscalizar, e de reclamar 
por quaesquer prejuízos Jtaviclos na liquidaçã-0 da conta antiga. 

O SR. BARBOS.A LIMA - Essa clausula é muito atacada por iu-
Tistas do maior valor. 

O SR. CALOGERAS - São realmente muito discutidas a validade 
e a moralida.de dessa clausula, mas ella existe, livremente contra· 
cta.da por quem tinha capacidade jurídica para tanto e foi de ac-
côrdo com ella que ·O Governo agiu. ' 

Ha, enti-etanto, uma cousa muito superior a todas as clausulas 
<l:o _contracto : é a moralidade de cada um. O Governo que não era 
ob_rigado a prestar contas aos accionistas, prestou-as, no emtanto, in-
teiras e completas . 

. E. não sou eu quem o diz, são as actas da asse~bléa geral dos 
acc10mstas .. . 
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O SR. BARBOSA LIMA - Em relação á conta nova ~ . 
O SR. CALOGERAB - Em relação á conta antiga. Esqueci-me de 

dizer q:ue todas estas considerações referem-se á coµta antiga. unica 
·onde estão capitaes d-0s accionis~s. 

Quanto á 'Conta nova os capitaes que ahi estão em gyro foram 
fornecidos como é sabido, pelo Governo por ordem do Congresso. 

O SR'. BARBOSA LIM!A. - P-0r signal que não eatã-0 bem classifi-
cados . _ 

O SR. CALOG:ERAB - Constam: da oonta corrente com o Thesouro, 
17. 634 :000$; da conta oorrente com prazo fixo, 10. 000 :000$, e da 
conta de cambiaes, .€ 1. 000 . 000. . 

O SR. BARBOSA LIMA - Lá não está com-0 está na conta antiga. 
O SR. CALOGERAB - Não, evidentemente! porque são cousas total-

mente diversas, e admira até o reparo do nobre Deputado. · 
O Governo pelo projecto de estatutos, ·de prestamista, de empres-

tador de dinheiro que actualmente é, se transformará em accionista 
e a maior parte do valor de suas acções é representada pela conta 
nova . 

Além dos 20 % com que pela lei das sociedades anonymas é 
obrigado a entrar em dinheiro :p.a impprtancia,. de 4. 500 :000$J o res-
tante' será fornecido pela conta nova em bens, acções e direitos. 

Não a totalidade delles - notem bem; sómente a parte necessa-
ria para completar a entrada total de suas acções. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mesmo 11orque a outra tem de servir 
para as b-0nificações aos accionistas da carteira antiga. 

O SR. CALOGERAS - Não senhor . 
O SR. BARBOSA LIMA - Pois ahi diz isto: o Governo promette 

como equitativa compensação nos lucros da conta ,nova isto, aquillo e 
aquill'outro. 

O SR. CALOGERAS - Eu estou fallando no capital de 10.000 :000$, 
e de um milhão de libras esterlinas, e não nos lurcos da conta nova, 
dos quaes sahirá a bonificação. 

Essas acções do Thesouro, além dos 4. 500 :000$ de entrada inicial 
de 20 %, terão como entrada complementar o valor dessa conta nova, 
deduzid-0s dos lucr-0s os 2. 500 :000$ que vão ser dados para bonificar 
as acções dos actuaes accionistas do Banco da Republica. D a avalia-
ç~o feita desse acervo pelos novos accionistas, o que sobrar do necessa-
no para completar .a quota d:o Governo será reembolsado a·o Thesouro 
?U ficará em conta corrente no novo banco, conforme mais convier aos 
mteresses p:uhlÍlcos . 

.. Opportunamente, direi a V. Ex. p-0r que se fez a bonificação aos 
acc1omstas. 

Era, portanto, indispensavel que na formação desse capital com 
que o Governo entra para o novo instituto, os interessados que são os 
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accionistas do novo banco tivessem meios ·de fiscalizar o valor desses 
títulos, effeitos e dinheiro com que o Governo contribue. E' isto pre-
cisamente o que manda -0 projecto de e,statutos, quando em uma de 
;13ua:s clausulas, no art. 4°, 1§. 2° diz: Esta conta nova será computada 
"conforme o valor verificado pela directoria do novo banco, com ap-
provaçã-0 d-0 conselho fiscal". 

· Isto é, com a intervenção de todos os a-0cionistas do novo banco. 
Mas dirá S. Ex., e com toda razão, não são sómente -0s novoe 

accionistas os interessados; a nós, que mandamos que esse dinheiro 
fosse lá depositado, devem ser prestadas as contas, e d.obradamente 
devemos pedil-as, porque esse dinheir-0 não é nosso, é dos contribuin-
tes. 

· Tem razão V. Ex. E essas contas serão prestadas. Posso d:ar 
a prova immediata porque tal exigencia está na propria lei que es-
tamos elaborando. 

O SR. B.A.BROSA LIMA - Eu, como estou ha 15 annos no Parla-
me~tp, ainda não vi contas prestadas . 

O SR. CALOGERAS - E' preciso então accres~ntar : por desidia 
da Commissão de Contas. Os balanços dos exercícios paasados foram 
apre8entad-0s e até hoje a Commissão de Contas não se pronunciou 
sobre elles, com-0 era do ' seu dever elementar . 

Antes da reforma regimental já existia a Commissão de Pensões 
e Contas, cuja missão er~ a mesma. 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. ÜALOGERAS - E' o caso do pce~tet-m/e. Como Congresso, 

tod-os nós temos a culpa. 
O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS __,. Eu tambem sempre reclamei. E' verdade 

iilconcussa que nenhum 1los nossos exercícios financeiros está encer-
rado, porque ainda não houve julgamento sobre nenhum delles. 

O SR. BRicrn FILHO -- E quando haverá? . 
O SR. CALOGERAS - Quando a Commissã9 de Contas quizer cum· 

prir o seu dever. 
O SR. BRrcro FILHO - E quando ella quererá? 
O SR. CALOGERAB - Responderei a V. Ex., como costuma fazel-o 

o Sr. Presidente da Casii- : a Commissão está ouvindo a V. Ex.; ella 
tomará sua pergunta na 1levida consideração . 

Mas, c-omo eu dizia, em virtude do cumprimento deste accôrd{), o 
Governo vae ser obrigadp a abrir creditos, pelo men-0s no valor de 
4. 500 :000$, na sua entrn\3,a in.icial; para o que ·dispõe o art. 2° da lei: 

"E' o poder Executivo autorizado a abrir os creditos necessarioa 
para a execução desta lei." 

Ora, taes actos terãq de vir ao conhecimento do Congresso e este 
poderá instituir a respeito a mais ampla e completa devassa. 
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O SR. BARBOS.A. LIMA - V. E x. poderá dizer-me qual o prazo qu~ 
-costuma mediar entre uma autorização de despeza e a remessa do ba-
lanço ao Congresso ? 

O .SR. Ü.ALOGER.A.S - Já sei onde o nobre Deputado quer chegar. 
A resposta a:o quesito que V. Ex. acaba de formular seria a se-

g~inte : faça-se a verificação immediata. 
Não é isto mesmo? 
O SR. BARBOSA LIMA - Sem duvida. 
O SR. ÜALOGER.A.s - Mas, para não fazel-a, ha motivos da ·mais 

alta ponderação. 
Não quero sómente dizer que, não existindo ainda o novo banco, 

não ha interesse de accionist.as sobre a carteira nova. 
Em primeiro logar, isto . 
E m segundo logar, como o nopre Deputado não -iµ;nora, o Banco 

-O.a Republica opera em cambios, e esta fi scalização, feita immediata-
mente, forneceria a todos os outros estabelecimentos, que operám na 
mesma especialidade, elementos capitaes sobre as operações. do Banco 
da Republica e impediria oompletamente a acção ·delle. 

O SR. BARBOS.A. LIMA dá um aparte. 
O SR. Ü.A.LOGER.A.s - Mas esta carteira antip;a, esta carteira de 

liquidações, que é que representa? InteTesse de accionistas. 
Ora, estes já se pronunciaram, reconhecendo positivamente que ha-

veria vantagem no accôrdo proposto. 
P elo proprio leader, por elles escolhido, ·acharam que convinha ac-

-ceitar o accôrdo com a bonificação que solicitaram e que -0 Govern<:i 
concedera. 

O SR. BARBOSA LIMA - P óde convir ao accionista, mas não ao 
Thesouro. 

O SR. Ü.ALOGER.A.S - Ahi, na conta antiga; está o interesse d-0s ac-
cionistas . 

O SR. BARBOSA LIMA - E os do Thesouro . 
O SR. Ü.ALOGER.A.s - Quaes os interesses do Thesouro na e-anta an-

tiga~ 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Aquelles que resultam de ter sido o The-

,gouro obrigado a chamar para a rnsponsabilidade da N ação os 35. 000 
contos de inscripções . 

. o· SR. Ü.A.LOGER.A.S - Então V. Ex. me obriga-a voltar ao ponto ini-
-cial. 

P ensei que, na ultima ·sessão, ao discutir este assumpto , tivesse 
deixado completamente claro -0 motivo pelo qual a liquidação não se 
fez brusca, repentinamente . . . 

O SR. BARBOS.A. LIMA - Aliás, infelizmente, fez-se muito brusca 
no primeiro anno, em que se tocou fogo em muita coisa. 

O SR. ÜALOGER.A.S - E' isto mesmo: é o motivo pelo qual não S6 
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podiam liquidar assim todos os outros valores, sob pena ·de tambem 
vendel-os em condições muito inferiores áquillo que podiam repreoon-
tar. si convenientemente feita a alienação. Era, portanto, um exem-
·pJ.p a não seguir. 

Si o nobre Deputado permitte, eu continuarei .na série de ob-
servações que venho expondo e pedirei licença para reportar-me, quanto 
is inscripções, a tudo quanto deixei dito. 

O SR. BARBOSA Lr:MA - Não quer-o cortar o fio das considerações 
de V. Ex. 

O SR. ÜALOGERAs - Não : ellas mais ou menos se entrelaçam e 
os apartes de V. Ex. não me ·desviam. 

A critica que o nobre Deputado já fez, e que julguei ver renovada~ 
sobre a impossibilidade de jugular o jogo, filiar-se-hia a uma outra 
idéa muito commum, e que a mim me parece um verdadeiro precon-
ceito : refiro-me ao erro vulgar de achar que a especulação é sempre 
um mal. 

Longe disso. Não quero entrar aqui na longa· discussão do influxo 
da especulação no mercado de todos os generos; mas posso resumir 
em duas palavras o que sobre o assumpto dizem os economistas e nã-0 
me recordo as·sim de momento de nenhum que o contrarie ... 

O SR. BARBOSA LrMA - 1 V. Ex. não me attribue e11se preconceito 
a que alludiu, não é? 

O SR. ÜALOGERAS - Nã.o attribuo; digo que tal critica podia se 
filiar, ligar-se a isto. 

Dizem üS econom~stas q~1e, ao lado de vantagens incalculaveis, a 
especulação tambem traz alguns inconvenientes, por exaggerar as ten-
dencias anteriormente existentes. · 

A especulação tanto póde ser feita no mercado a prazo como no 
mercado á vista, e é exercid•a indifferentemente sobre todas as espe-
cios de mercadorias, sobre a nJOeda, inclusive. 

E então exactamente no~ paizes, como o nosso, que teem a praga 
·dia moeda inconversivel, as vi,i.riações de preço são muito maiores, por 
causa do eleme:nfo fidll'ciario que se acha ligado á natureza do meio 
circulante. 

Em todos os casos, entr~tanto, como di1stinguir as operações de 
com.mercio legitimo, a especulação licita, do simples jogo~ 

Só não digo que § impossível, porque talvez haja alguns casos 
especiaeB em que a distincção possa ser feita; mas_ é quasi impossível, 
em geral. 

UM SR. DEPUTADO - P elo menos, muitos meios temos empregado, 
o sem resultado. 

O SR. ÜALOGER.AB - Não somos nós os unicos; são todos os paires 
do mundo, e por este motivo: o que oopara a operação licita do sim-
ples jogo é uma. quest·ão de intenção; e como averigual-a 1 
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De facto, para -0s. casos mais grosseiros de simples aposta cambial, 
existem meios -differenciadores, mais ou menos grosseiros tambem; e 
é por ieao que em geral todos os nossos bancos que operam em cambio 
offerecem duas taxas, uma para as operações legitimas, que são conhe-
cidas como taes, e outro. as operações que visam tão sómente as 
apostas. 

I ·sto nos casos mais communs. Em absoluto, porém, a mesma ope-
ração com o mesmo aspecto, tanto póde corresponder em um caso a 
uma operação licita, como em outro a uma simples manobra de iogo. 

Não haverá meio de restringir isto~ 
Impedir em absoluto é materialmente impossivel, já tive occasião 

de dizel-o e de rnpetir ·de accôrdo com todos os economistae. Sobre 
o ouro, como sobre todas as demais mercadorias, a especulação se faz a 
prazo como á vista. 

O SR. BARBOSA LIM.A - Dá licença ? Quero tirar uma conclusão da 
observação importantíssima que acaba de fazer V. Ex. Sobre o ouro, 
sobre a moeda,. como sobre ü"utra qualquer mercadoria, isto se póde dar, 
não é? Assim, si acceitarmos esse expediente, esse processo que ahi 
está, de regular o Estado a especulação que se faz sobre a moeda, te-
remofl amanhã de fazer a mesma cousa em relação ao café, á borracha, 
etc., conforme project-0s que já existem. 

O SR. ÜALOGERAS - O nosso accôrdo continúa em muitos pontos, 
ao que vejo; ignoro, entretanto, si permanece o mesmo nas conclusões 
que vou tira1· de taes premi<isas. Effectivamente, o resultado seria este 
a que allude 'º nobre Deputad-0; si o E sta:do póde intervir na questão 
de regular o cambio por esta fórma, é funcção sua normal regularizar 
o mercado dos outros gener-0s, e d'ahi esses projecto<S pseudo-economicos 
de valorização, que andam pelas commissões parlamentares, contra os 
quaes sempre votei e continuarei a votar. 

Mas qual a •solução effectiva, scientifica, de resultados praticas 
para diminuir -0 jogo? E', tanto quanto possível, evitar -0 elemento 
fiduciario da moeda, é restabelecer, tanto quanto possivel, a equivalen-
cia do valor ·do signal monetario em circulação, com o da moeda pro-
priamente dita, q-µe é o ouro; isto é, é ·apressar a volta á circulação me-
tallica. 

Neste período de transição, porém, em que nos achamos, o reme-
dia é ... 

O SR. BARBOSA LIMA - E' ter juízo. 
O SR. ÜALOGERAS - ... evidentemente, é, ter juízo e fazer outra 

cousa, fazer .que o apparelho bancaria que possuímos, e qu'e opera em 
cambio, tenha como missão unica quanto a cambias e tanto quanto pos-
sível, cercear o jogo na parte tangivel da especulação. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' impossivel. Isto é com-0 a policia aca-
bar com o jogo da roleta. 
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O SR. C.A.LoGER.As - V. Ex. verá que é possivel, não só porque os 
factos o demonstram, como porque estão essas operações centralizadas 
em um numero limita.do de mãos. O que impede a · acção da policia 
no caso de jogo commum é a dispersão do vicio . 

Portanto, o papel elo Banco deveria ser, o que não foi infelizmente 
até 1900, combater o abuso da especulação, abuso que, é preciso lem-
brar aqui, tanto se póde dar na campanha altista como na baixista. 
(Apartes.) 

A Oamara sabe o que tem sido feito pelo Banco, e é sómente agir 
de modo a que as oscillações não sejam muito grandes para um lado ou 
para ·Outro da curva natural dos cambias, qu-al resulta preponderante-
mente da compensação internacional dos valores. 

O SR. BARBOSA LIMA - Salvo esse factor a que V. Ex. se referiu e 
que perturba tudo. 

O SR. Ü.ALOGER.AS - Atírou-se, entretanto, um argumento de facto 
contra esse modo de pensar: como não impediu o Banco que a taxa 
cahisse, ha poucos dias, de 18 e tanto a 15 1 j2 ~ 

Ahi, peTmittam-me os que atacam o projecto que, a meu turno, 
restabeleça uma questão de facto . 

Em virtude da melhoria, positiva das condições geraes economicas 
e financeiras do Brazil e do conceito que elle está merecendo nas pra-
ças estrangeiras ... 

O SR. BARBOSA LIMA -- Melhoria positiva nas condições econo-
micas do paiz, não apoiado. 

O SR. ÂNIZIO DE .A.BREU - Mas V. Ex. não nega que a confiança 
é um factor, e que ella existe relativamente ao Brazil . 

O SR. BARBOS.A LIMA - Não sei si é confiança ou desejo de em-
prestar-nos dinheiro por um processo que estou deplorando de antemão. 

Ahi está o Egypto. ( T-rpcami--se outr<Y..s iapMtes). 
O SR. 0.ALOGER.AS - Em virtude dessa melhoria, que não posso 

provar porque nãG tenho tempo para isto agora, canalizaram-se para o 
Br·azil capitaes no valor de r~ais de 14 milhões esterlinos. Era natural 
que esta nossa exportação d6l titulas representasse uma melhoria tam-
bem crescente nas taxas cambiaes, e assim foi que, pouco a pouco, de-
pois de terem permanecido longo tempo na casa de 12 d., fo ram su-
bindo até chegarem ao nível de 15 d., e depois a 16 d. Ahi, porém, a 
especulação contava renovar o que succedeu em 1900, quando o Banco 
recebeu o supprimento de ;E 900 . 000, e os bancos estrangeiros provoca-
ram a alta, pediram cobertura ao Banco da Republica e depois o obri-
garam a liquidar na praça ~om o prejuizo que conhecemos. Desta vez 
quizeram fazer a mesmá cousa. 

Ha quem avalie a SOIT\ma de libras esterlinas representadas tão 
sómente em apostas cambiaes, em cerca de tres milhões. 

Não sei si o calculo não foi exaggera-do; mas que, de facto, havia 
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uma campanha fortíssima para a alia, é cousa que não é ignorada 
pelo mais modesto ·dos zangões d·a nossa praça. 

Qual. o fim dessa especulação? Evidentemente, procurar cobertura 
no Banco da Republica. 

Ora, este, que depois que tem a sua carteira ;de cambio gerida 
pelo Dr. Custodio Coelho nunca opera a descoberto, iria fornece~do, 
si quizesse acompanhar a altlJ,, dinheiro até attingir o nivel das dis-
ponibilidades que tivesse no estrangeiro. F eito isto, continuando a pro-
cura, si o banco ainda quizesse auxiliar a campanha altista, ver-se-hia 
dentro de pouco tempo na seguinte situação : com contractos firmados 
e obrigado a liquidal-os pelo preço imposto pelos especuladores, se-
nhores da situação, e já então baixistas convencidos. 

P.ortanto, o papel do Banco da Republica, tomando a direcção da 
baixa, não foi mais do que o restabelecimento dos cursos leva~os ao 
e:x;aggero pela especulação, e assim artifi-Oialmente elevados de 16 e 
pouco a 18 pence e fracção. Foi simplesmente uma operação regula-
dora do mercado .. . 

O SR. BARBOSA LIMA - Então, ahi o banco não pôde evitar a es-
peculação? 

O SR. CALoGERAS - A especulação não se evita, lucta-se cont ra 
ella, para permittir se firmem taxas accordes com a situação e~acta 
do mercado. (Apcw·Ce;s .') 

Tudo isso, declarou ainda o nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, tu.do isso mostra simplesmente que é preciso conhecer a 'fundo 
o Banco da Republica, o que é possível porque se trata de um banco de 
Estado. 

Senhores, rememoremos aqui o que sobre 'O assumpto dize;m. os 
tratadistas. 

Cada 'um dos typos de banco coiTesponde a um deteTminado modo 
de funccionar, a uma determinada origem de capital, a um determina-
do gener'O de negocios. 

Temos os bancos inteiramente livres, temos 08 bancos mixto8 e 
temos 08 bancos de Estado, que, na definição de todos os autores, são 
aquelles que operam tão sómente com dinheiro fornecido pelo E stado. 

Aliás, esse typo é r aríssimo. -
O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul melhor do que eu sabe 

que entre a Europa, a America do Norte e as colonias européas na 
Africa e na Asia s6 ha dous bancos de Estado pMpriamente ditos. 

O SR. BARBOÚ LIMA - A minha phrase não foi banco de E s-
tado; eu disse o E stado que toma dinheiro de contribuintes ... 

O SR. ÜALOGERAS - E stá no seu discurso, mas naturalmente não 
foi bem a p anhad<> . · (A pMÓ.es.) 

Como dizia, s6 existem dous bancos dessa natureza: o da Suecia e 
o da Russia. 
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O SR. BARBOSA LrMA dá um aparte. 
O SR. ÜALOGERAS - Não vem fóra de molde reoordar a V. Ex. o 

caso que se passou com a casa bancaria Baring, em Londres. Fallindo 
por causa da desvalorização d-0s títulos argentinos, formou-se um con-
sortium de bancos que geriram o estabeleciment-0, até que, saneado o 
passivo, se restabeleceu ·sua si tuação financeira e póde prosegu'Ír des-
assombradamente em sua vida commercial. Nem por isso, por uma in-
tervenção de pessoal estranho na gerencia, perdeu aquella casa sua 
fodividualida<le. 

. Do mesmo modo no Banco da Republica a gestão do Governo não 
alterou a essencia d-0 instituto que gyra oom capitaes particulares; 
e os fundos depositad-0s pelo Thesouro ahi estão em conta corrente es-
pecial, segundo o regímen da lei de 1900 e a<ltos deoorrentes della. 

A Camara em 1900 autorizou a nomeação de directores, q_ue admi-
nistrassem o banco, por delegação de acci-0n:ÍJstas. 

Trata-se, portanto, de gerir capitaes particulares, faltando assim o 
requisito fundamentar do Hanco de Estado. 

O mesmo facto se nota no n-0vo instituto projectado. O The-
souro ahi figurará comõ accionista, com direitos e deveres iguiaes aos 
de todos os outros portadores de acções. Nenhum característico ha, 
portanto, ainda ·ahi <lesse typo particular que é o banco d-0 E stado. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' uma questão de definição. 
O SR. ÜALOGERAS - Mat:J, agora, o Governo entra como os demais 

accionistas, e pelos mesmos títulos e com a·s mesmas obrigações que 
teem todos os demais. 

O SR. BARBOSA LIMA - De nomear directores ... 
O SR. ÜALOGER.A.S - Ahi, Sr. Presidente, é que está o equivoco do 

nobre Deputado. 
O G-Overno - e este é que é o caso - entra com certo numero 

de acções, mas dahi não lhe advem o direito de nomear os d-0us dire-
ctores, presidente do banco e ·director da carteira do cambio. 

Essa faculdade lhe ~ dada por causa .da natureza especial, da es-
tructura intima desse bai;teo, por gosar de regímen privilegiado e, -Ope-
rando desde já em camb;ios com supprimento de fundo.s emprestados 
pel-0 Thesouro, destina-~ a ser o regulador do mercado, até que ve-
nha a ter o monopolio emissor. Esse typo encontramos em quasi todos 
os paizes de circulação sã1 ou que para isto tendem. 

O SR. BARBOSA LIMA - •Parece que todos os paizes de circulação 
sã teem bancos assim. À Suissa tem 22 bancos regionaes. Os Estados 
Unidos cento e tantos, que não teem directores nomeados pelo Governo 
e •creio que basta o exemplo destas dU'as Republicas, as quaes nos po-
dem servir de exemplo. 

O SR. ÜALOGERAs - Mas, eu não Bstou dizendo que todos os bancos 
de emissã-0 tenham de ser dirigidos por pesaoal official. 
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Estou mostrando que o facto de ser o pessoal nomea·do pelo Go-
verno para dirigir estes estabelecimentos de regímen privilegiado não 
lhes dá a qualidade de bancos do Estado. 

O que digo é que em muitos paizes, estabelecimentos de credito são 
diTigiclos por pessoal nomeado pelo Governo, sem que isso determine a 
qualificação de banco de Estado. 

Citarei o caso do Banco de França, onde o gou1.Jern.eur e os dous 
sous-gouverneit1rs são nomeados pelo Governo; citaria o caso_ do Banco 
da Prussia, onde o capital todo é dos accionistas .. . 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. ÜALOGERAS - . .. e o Governo tem apenas o direit·o de 

opção para a comp:i·a das carteira·s existentes no fim de cada decennio, 
continuando as operações por sua conta. Ahi todo o pessoal director 
é nomeado pelo Governo. 

Poderia citar tantos outros casos, mas seria transformar com as 
citações e indicações de autores o meu discurso em ver·dadeiro catalogo 
de bibliotheca especial. (A partes.) 

A intervenção que o Governo tem como acci·onista do banco não 
reside na nomeação ·desses dous clirectores especiaes; e tanto não é, 
que poderá o Governo não possuir nenhuma acção mais e continuar a 
designar seu pr.esidente e o director da carteira ele cambio. 

A vantagem que lhe dá possuir um certo numero de acções é sim-
plesmente influir na escolha dos outros t res directores e dos membros 
do conselho fiscal . 

Um ponto elo discurso do nobre Deputado não ficou bem ·Claro em 
meu espirita, mas julguei poder traduzil-·o assim: a política de au-
xilias a bancos poderia vir a produzir duplice perigo, primefro por 

·causa da situação ·do paiz em relação á sua divida global no estrangeiro 
de 96. 000. 000 esterlinos, e em segundo lagar, porque o mecanismo 
p1'oposto atraza indefinidamente o resgate do papel-moeda. 

Não creio que possa haver hoje quem defenda com bons argumen-
tos tal politica de auxílios a j-0rro continuo. 

Houve tempo em que ella .se impoz, o que é lamentavel; mas h'Oje 
em dia, a doutrina corrente, predominante, é de, cada vez mais, desli-
gar o Governo do commercio· bancaria. 

Ainda hontem, si não me engano, ü nobre Deputado alludiu a uma 
phrase de Mollien, pr1ofundamente verdadeira, e ·que era haver ne-
cessidade na França do começo elo seculo XIX de formar-se uma raça 
de banqueiros . 

.Sem querer insistir sobre esta questão de auxilias impensados, não 
será caso de perguntaT si não é tambem nossa aprendizagem que esti-
vemos pagando por tal preço~ 

O SR. BARBOSA LIMA - E é por isso que queríamos que tivesse-
mas mais cuidadoo, que não puzessemos o trapezio tão alto. 
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·o SR. Ü.ALOGER.A.s .- E' por isto que c·onvictamente defendo, com 
a gran·de maioria daquelles que teem responsabilidades publicas, que 
de mais a mais é preciso. pôr o banco de um lado, com o juízo ou sem 
elle,. na phrase do nobre Deputado, e o Governo de outro, tratando de 
suas funcções propria·s. 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre Deputado que a hora está 
esgotada. 

O @R. Ü.ALOGER.A.s - Vou resumir, Sr. Presidente, si V. Ex. me 
permittir . 

.A. propria operação que hoje advogamos (chamo para este ponto 
a attenção do meu honrado amigo, o Dr. BarboBa Lima), a propria 
operação que hoje a·dvogamos, o transformar-se o Governo de presta-
mista que é, em accionista, vem facilitar a solução desta q-µ.estão. 

O SR. BARBOS.A LrM.A - E' um paradoxo. 
O SR. 0.A.LoGER.A.S - Não é, V. Ex. vae ver. 
O Gove.Tno transfor:µi-a o seu direito de credor em simples direito 

de accionista, e póde mais facilmente mobilizar suas acçoos ou alie-
nal-as, desde que o banco seja administrado convenientemente. (J'ro-
ca.m-se '{),partes.) · 

Estames alludindo neste momento ao regimen do noV'o banco, com 
a facil fiscalização de to1dos aquelles que teem inteTesse na questão, 
isto é, todos os accionistas., inclusive o Governo, que representa apenas 
um terço do numero total 1de acções. 

Pois bem, neste app1,trelho financeir-o, administrado como devem 
ser todos os bancos, com o> seu capital real, com fiscalização effectiva, 
neste banco o Governo será simples aiccionista. 

E' presumível que, :riestas cond~ções, obtenham taes títulos cota-
ções semelhantes ás das -ac1ções de institutos con§eneres. Sabendo apro-
veitar as taxas e escolhendo o momento opportuno para a venda, po-
derá o Governo sem difficuldades liquidar o v,alo_1· de seus titulas . 

. Não creio ser indiscreto dizendo que me consta já terem sido 
apresentaidas propostas ne12te sentido, e isso porque o senso commercial 
da praça do Rio de Janeiro, vendo as vantagens, no meu, ponto de vista 
absolutamente inconcussa\i, deste accôrdo, antecipa a approvaçã·o do 
Oongresso. Baseadas nesta b.ypothese, é que consta já terem sido feitas 
propostas a-o Governo para acquisição destas acções. 

O SR. BARBOS.A Ln.r.A - I sto é interessante; no em tanto as 
acções do :Sanco da Republica continuam cada vez mais mal cotadas. 

O SR. Ü.ALOGER.AS - .A.gora trata-se de um banco novo . 
.A.inda ha um outro ponto de vista do nobre Deputado a tomar 

em consideração, o que se refere á divida. E' um pouco pessimista o 
prognostico por S. Ex. formulado. 

Ninguem mais do qti:e eu tem combatido aqui os emprestimos 
incorusideradlos; nas duas legislaturas em que tenho feito parte desta 

j 
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Camara, .todos os meus actos são a prova mais evidente do combate 
que tenho dado ás demasias em materia de credito . 

Uma -cousa, entretanto, deve ser dita: o exame da divida do 
Brazil no estrangeiro, longe de despertar os receios a que alludiu o 
meu illustre collega, é consolador. Aqui tenho o reSl\lmo destas re-
sponsabilidades no exterior. . . . . . 

Si me não falha a memoria, paTa a divida deixada pelo im-
perio foi encontrada uma phrase feliz, uma formula definidora, pro-
ferida creio que pelo visconde de Ouro Preto, declarando que re-
presentava -o custo do apparelhamento economico do Brazil. 

Quando foi celebrado o contracto dlo fundmq-loan essas dividas 
no estrangeiro representa Viam .E 43. 000. 000. (De i então para -cá 
foram contrahidas dividas no valor de .E 53 . 000. 000 e é ahi, no que 
representam essas ;E 53 . 000. 000, que se deve exercer a analyse 
miuda dos motivos da creação do emprestimo, dos recursos que os 
garantem. 

Temos o f1inding-loan que, como é sabido, representa o preço 
por que pagamos as nossaS\ loucuras orçamentarias e o descredito a 
que nos arrastaram as emissões a jacto continuo . 

Vem depois o resoisiol/'IJ-b o?Vds, no valor de quasi .E 17. 000. 0001 
uma das operações mais felizes feitas pelo Governo da Republica e 
que por si só vale como t itulo de benemeTencia ao Governo qu a 
realizou e ao Sr. José .Carlos Rodrigues, de quem partiu a idéa. 

O SR. BARBOSA LIMA -: Com que pagam isso ? 
O SR. CALOGERAS - Com parte <las garantias dé juros, dantes 

affectas ao serviço dos contractos do trafego . 
. O SR. BARBOSA LIMA - Essa garantia de juros de onde sahe ~ 

O SR. CALOGERAS - Dos dinheiros 'da Nação. Mas houve com-
mutação dlo restante das sommas, affectas ás gaTantias, de modo a 
permittir a amortização da divida, sem accrescimo de onus para a 
Nação, e incorporando-lhe ao patrimonio valores inestimavei&. 

O SR. BARBOSA LIMA - Então continúa a sahir das costas de 
todos . ( H a outros apar&es. ) 

O SR. CALOGERAS - O emprestimo da Oeste de Minas, operação 
realizada pelo Sr. Serzedello Corrêa, e cujo fructo é representado 
po1· muitas centenas de kilometros de uma ferro-via cuja importancia 
só desconhecerá quem não estiver a par das condições geographicas 
do Brazil central. 
· O emprestimo das obras do porto, representando ;E 8 112 mi-
lhões, representa para uma larga zona do Brazil - grande parte do 
Estado de Minas, todo o E stado do Rio de Janeiro e norte do E s-
tado de S . Paulo, um beneficio inestimavel. 

E'_ º. m~i~r serviço que se pode,ria prestar a essa parte do paiz 
pela dnnmmçao d1as despezas de transbordamento das mercadorias no 
porto do Rio de Janeiro. 

Esta operação pesando sobre o intercambio commercial diminua 
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o onus a que este actualmente está •sujeito, ficando amortizado em 
prazo relativamente pequeno.' 

O SR . BARBOSA LrMA - V. Ex. está esquecido os 3 O e tantos 
mil contos da .A. venida . 

O SR. CALOGERAS - Na ·questão da .A. venida sou um vencido. 
Creio que fui, apezar ele amigo do Governo, a primeira voz que se 
levantou contra esse emprehendimento que até hoje não reputo feliz 
no modo por que foi feito, por pesar sobre grande numero d'e Estado 
da Republica quando d~vera affectar tão sómente a Capital Federal. 

Não posso desêer á analyse de todos os emprestimos, mas devo 
salientar .ainda as operações relativas ào Districto Federal e ao 
E stado de S . Paulo, ambos d'estinados ás obraB, aquelle para sanea-
mento e embellezamento da Capiúal Federal, e este para a acquisi-
ção dia Soro cabana e terminação de sua rêde fe rro-viaria. 

Não me causa, portanto, pavor a divida global do Brazil, no 
estrangeiro, por seus fins uteis e reproductivos, e, principalmente, 
porque taes emprest imos não são dividas perpetuas . 

Felizmente o Bra,zil sempre seguiu a política da .amortização. 
O SR. BARBOSA LIMA - Da amortização frequentemente SllS-

pen.sa, ou então fazendo-se novos emprestimos para pagar os ultimas. 
O SR. CALOGERAS - Amortização suspensa durante curto prazo, 

em virtude do contracto do funding-lo'an, mas. que ha de constitui~· 
ainda a poli tica basilar e _ o credo financeiro de todos os estadistas da 
Republic:a . 

O SR. BARBOSA LIMA - E os emprestimos elos E stados não hão 
ele pesar sobre ai União ~ 

O SR. BRrcro FrL;HP - Sim; os outros nós veremos na occa ião 
do pagamento em coupons. 

O SR. C.A.LOGERAS -· Como não me é dado desvendar o futuro, 
nada posso dizer por ora. Sei, porém, que todos os E stados consignam 
veTba para a amortizaçãq. 

Quanto ao fundo de resgate de papel a que alludiu o nobre 
Deputado - e aqui vou <lar mais uma prova da sinceridade com 
que estou discutindo - confesso que a principio não me tinha im-
pressionado este aspecto ~a questão. Os argiumentos que o meu illus-
tre amigo o Sr . Barbos11' Lima desenvolveu aqui calaram bastante 
no meu espírito e me fizeram mudar de parecer . 

O SR . BARBOSA LrM.A. - Não tinha outro proposito. E' para 
mostrar que estou de boa fé tambem, mesmo porque estamos ambos 
defendendo interesses do contribuinte . 

O SR. CALOGERAS - Poderia ter dito, como fez o meu illustre 
amigo o Sr. D avid Campista, que esses capitaes desviados do fundo 
de resgate foram empregados em fins que proporcionam lucros -
lucros e remurreração que irão fortalecer a seu turno o fundo de 
resgate, conforme o pensamento da emenda apresentad:a pelo Sr. 
Galeão Carvalhal. 
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Poderia dizer-se, portanto, que o fundo de resgate se compõe de 
duas parcellas: uma representada pelo dinheiro depositado de accôr-
do com a lei de 1899, e outl'a representada pelo emprego rep1,oductivo 
d'o capital, nas acções do novo Banco do Brazil. 

Mas haveria um perigo que eu pude lobrigar atravéz das pala-
vras do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Imagine-1se a alienação das acções de que o Thesouro vae ser pos-
suidor e mais - que o producto da venda desses títulos não vá bene-
ficiar o fundo de resgate ... Ahi applicava-se estrict·amente a phrase 
do nobre Deputado : haveria diminuição do fundo de resgate. O que 
cumpre, portanto, é providenciar, prevenindo a hypothese de alie-
nações das :acções, sem que o Govern-0 mande immediatamente que 
o producto dessa liquidação t axativamente se applique a reconstituir, 
o fundo de resgate e o full'do de garantia na proporção em que cada 
um delles concorreu para a formação dlos auxílios de que cogita a 
lei de 1900. 

Nesse sentido apresento uma emenda. 
O SR. BARBOSA LIMA - Agora note V. Ex. o meu modo de ver 

nesta questão do desvio do fundo de resgate. Cifra-se nisto: Eu 
derogaria o :art. 2° da lei de julho de 1899, para que -do fundo d'e 
resgate não sahisse dinheiro nenhum para amparar a banco nenhum. 
Fundo de resgate é paira fundo de resgate. (Pawsa.) 

E até ha uma disposição que diz que não podemos diminuir o 
fundo de garantia a menos de metade - e tem-se d'iminuido ! 

O SR. ÜALOGERAS - O nosso accôr·do é perfeito em muitos 
pontos; não -0 é, entretanto, quanto á eliminação do -art. 2° da lei de 
1899 . 

Ainda, resta ver a questão do capital do banco. 
O meu illustre amigo, Deputado pelo Rio Grande do Sul, opinou 

que o novo banco não repreoontaria mais do que a caiação das pa-
redes do antigo banco e ·a'.Proveitamento de traves apodrecidas e de 
argamassas inservi veis. 

O SR. BARBOSA LIMA - Uma especie de reboco. 
O SR. ÜALOGERAS - P eço licença para fazer meu o mimile de 

S. Ex. 
Realmente tratava-se de ca.sa roida de cupim, de -argamassa e 

caliça imprestaveis . 
Que fez o projecto de estatutos ? 
Mandou remover esta caliça, mandou substituir estas traves, 

mandou eliminar esta argamassa sem cohesão . 
O que se fez foi o seguinte : o aproveitamento do material prefl'. 

tavel, existente nalquelle estabelecimento . O mais foi eliminad'o. Só 
foram avaliados os valores reaes e, ·ao que me consta de modo talvez 
demruiiado severo . ' ·· • - . 1 

O que não prestava foi eliminado. 
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Uma das observações do nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul foi que esta · avaliação deu 14. 000 :000$ ~penas, e, entretanto, o 
Governo na primeira valorização lhe dá 20. 000 :000$, e na segunda 
mais 2. 500 :000$ de bonificação. 

·Foram avaliados, nessa carteira, titulas lá existentes, effeitos 
commerciaes que lá se achavam. 

O SR. BARBOSA LIMA - E que lá continuam. . 
O SR . CALOGERAS - Que lá continuam até final liquidação. 
Mas, além disto, o nobre Deputado pelo Rio Grancre do Sul não 

ignora que o Banco tinha privilegias e regalias que estão de pé, e 
taes favores se traduzem, em linguagem commercial, por certo valor 
em dinheiro . 

O SR. BARBOSA LIMA - Quaes são esses privilegios que não 
reflectem, devo dizer, no valor das acções ? 

O SR. CALOGERAS - Aquelles que tinha o Banco da Republica: 
o dos ·depo<1itos que o Governo alli fazia; os accôrdos que permittem 
ao Banco da Republica receber dinheiro nas praças do Norte e do 
Sul, fornecidos pelo Governo sem commissão alguma . 

O SR. BARBOSA LIMA - Apezar de tudo isto, o ban.co não dá 
dividendos ha muitos 1annos. 

O SR . ÜALOGERAS - Pelos motivos tão claramente expostos pelo 
Sr. Custodio .de Magalhães. Como eu ia dizen9.o, acharam os accio-
nistas que a avaliação feita pela Commissão era estricta de mais. 

Os SRs. BARBOSA LIMA E BRicro FIL,B;O dão apartes. 
O SR. CALOGERAS - A divergencia veraou apenas sobre o ca-

pital de 5. 000 :000$; P,Orque elles pediam 50$ por acção em vez dos 
40$, que resultavam dp primeiro projecto de estatutos. 

Que fez o Governo ? Não querendo que o <linheiro sahisse do 
Thesouro propriamente, permittiu, pelo projecto ora sujeito á consi-
deração do Congreooo, que parte dos lucros 'da conta nova ficassem 
lá para beneficiar essas acções. 

Quaes os capitaes novos que vão fi~urar no novo Banco ~ Pri-
meiro, as acções do Gpverno que são representadas pela entrada de 
4:. 500 :000$, e pelo valor da ·conta nova devidamente aferida pelos 
directores e commissão1 fiscal, do novo banco; o valor do acervo da 
conta antiga que pouqo a pouco irá sendo liquidlada pelo proprio 
banco, de modo a augi,nentar seus recursos, pagando todo o passivo 
correspondente; e, fin~lmente, o valor das entradas de 125 . 000 
fl:cções, que hão de sef opportumamente offerecidasi á subscripção 
publica. 

Já vê o nobre Dep1itado, que o banco vae girar com capital mui-
tissimo maior do que q actual . 

Eu teria ai.,da muitas observações a fazer e certamente as ence-
taria, si já não me faltasse o tempo e não estives~ percebendo os 
signaes que V. Ex., Sr. Presidente, está fazendo para pôr termo ás 
minhas consideraçõea. 
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Este 'exame perfunctorio que procuTei instituir refere-se, tão 
sómente, ás criticas formuladlas pelo nobre Deputado. 

Supponham-0s agora, que o Governo apezar de ter trazido ao 
nosso conhecimento um projecto de accôrdo para o qual estava auto-
rizado, não logre vel-o acceito pelo Congresso. 

Creio sinceramente que a -approvação do requerimento do nobre 
Deputado equivaleria a isto, pelo adiamento elo as:aumpto, impossi-
bilitando a acção legislativa quanto ao accôrdo antes de findo o 
p1'azo do rnodu.s vivendi . 

O SR. BARBOSA LIM.A. - A approvação elo meu requerimento ? 
O SR. C.ALOGER.A.S - Sim, senhor. 
O SR. BARBOS.A. LIM.A. - E' um conto das Mil e uma noites . 
O SR. C.ALOGER.A.S - Em todo caso, parece-me que o resultado 

pratico seria esse. 
Rejeitad0 o accôrdo, duas hypotheses são possiveis: primeira, vol-

tar o Governo perante os accioniistas para entrar em novo ajuste; 
segunda, expirar o prazo da prorogação em que já vivemos (pois o 
Governo já está gerindo o Banco dentro do novo prazo concedido 
pelos accionistas, até fins de janeiro proximo), expirar, digo, esse 
prazo sem ajuste de qualidaide a1lguma, sem pos&i.bilidade de se , 
chegar a accôrdo. 

N.a primeira hypothe813, isto é, si o go~rno voltar perante os · 
accÍ'onistrus, evidentemente não lhes poderá propôr a prorogação do ·. 
modu.s viv'8ndi aictual. Creio que não haveria quem se abalançasse ~ · 
oonvocar os .accionistas para lhes d~zer : "Preciso continuar a gerir o 
que vos pertence, sem intervenção vossa." 

O SR. B.aRBos.a LIMA - Si foi muito bom,. por que não con-
tinuar ? ... 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao digno oradlor que Tootrinja sua~ 
considerações. 

O SR. CALOGER.As - Agradeço a V . Ex. a tol~Tancia que tem 
mostrado a1 meu respeito, mas peço mais un& dous minutos. 

. O que foi imposto pelas circumstancias, para um prazo fixo, 
evidentemente não póde ser um regímen normal. Delle devemos 
aahir, e não haveria goveTno que se anima·sse .a dizer aos accionistas: 
"Quero continuar a gerir o Banco nessas condições." 

E', pois, uma hypothese que deve ser varrida, e que sómente cito 
por amor aio methodo . · 

.Melhor solução elo que a que foi acc,eita ? Ha tantos interesges 
em Jogo, entre accioniistais e Governo, é um entrelaçamento tamanho d: relações de ordem tal que, tendo se chegaldo a este accôrd-0, não sei 
a1 melhor se poderia fazer. 

O SR. BARBOSA LIMA - E entregar aos accionistoo ? Por C)Jle 
não? 

o BR. Ü.ALOGERAS - Ahi vou. 
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Chegamos, portanto, á .segunda e ultima hypothe~: attingido o 
fim do prazo da gestão do Governo sem accôrdo de quahdade alguma, 
recahiremos no regímen da legishção comnmm, e qual será a si-
tuação ~ 

Ainda não estando liquidaida .a conta antiga, que responde pelo 
reembolso :das inscripções, teríamos - 35. 000 contos d'e inscripções, 
e além disto, na conta nova, um milhão e.sterlino ou, actualmente, 
digiamos 15. 000 ·contos:, e 10. 000 contos. emprestado~ ao fundo ~e 
resgatJe; total 60. 000 contos, ou quatro milhõea e&terhnos ao c_amb10 
vigente . Os accionistas voltariam a tomair conta de sua propriedade 
e o Governo não teria meio algum de ampar ar a boa, liquidação desse 
valioao ·acervo . 

O SR. BARBOSA LIMA - Então, fe.z mal em mandar paira lá 
tanto dinheiro . 

O SR. CALOGERAS - Si foi exclusivamente em cumprimento da 
or.dem do Congresso ! 

O SR. BARBOS.A LIMA - Ordem, não. 
~ O SR. CALOGER.AS - Consid'ero a lei como 01'dem. 

O SR. BARBOSA LIMA - Foi alguma cousa .solicitada: pelo Go-
verno. N~o o ~aço df i:inocente, quando foi elle que pediu aquillo 
que parecia mais ·conyiemente . 

O SR. ÜALOGERA~ - M as o Poder Legi.slaiti vo foi solidaria ; e, 
mais ·ainda, na elaboração da lei, houvie intervenção directa do Con-
gresso por commissõe~ especiaes . 

O SR. BARBOSA r;,IMA - E com protesto meu desde 19 00 . 
O SR. C.ALOGERA - Tambem tenho protesitaido contra muita 

cousa com a qual tenl,10 de concordar hoje, por ter sido acooita pelo 
Congresso. 

O SR . BARBOSA :r:,IMA - Havia cinco anno.s para liquidar tudo 
isso, não se liquidlcm, r chegamos á situação tal que somos obrigadoe 
a acceitar esse BjCCÔrdp, não é ~ 

O SR. CALOGERA~ - Diz muito bem V. Ex.: somos obrigados 
·a acceitar e.ste accôrdo, por força de todos os factos amteriores. O 
·acervo nacional não é tão rico que se possa deixar perigar uma liqui-
dação de valores que ~ie elevam. a quatro milhões esterlinos. 

O SR . BRrorn Fif ,H,o - Eu achaiva preferível perder tudo isso 
que lá está á contingencia de termos de fazer s.acrificios novos. 

O SR. CALOGERAS - Será opinião do meu nobre amigo, o digno 
representante de Per1í1-ambuco. Duviido, entretanto, que muitos a 
acceitem . 

O facto é que, si em 1900, tendo .o Baro.co apenas cerca de 20. 000 
contos d'e responsabili C,lade para com o Thesouro, .ou, ao cambio da 
época, cerca de óE 800. qoo, si nessa épocai .se julgou que ·O interesse do 
Thesouro e, máis que fiSto, o interesse da praça obrigava a iinterven-
ção do Governo par31 resguardar esses valores ... 
· O SR. BARBOSA LIMA - Par.a .amp arar o Banco. 



-219 -

O SR.. Ü.A.LOGERAS - ... oom'o ella não se. imporá hoje, quando 
a somma das responsa-bilidades do Banco para com o Governo se 
eleva a cinco vezes mais, isto é, se eleva a quatro milhões esterlinos ~ 

O SR. BARBOS.A. Ln.u - Quatro milhões, é engano . 
O SR. ÜALOGER.A.S - 3 5. 000 contos em inscripções resgatadas, 

15. 000 contos representan:do o milhão esterlino . .. 
O SR . BARBÕSA LIMA - Por que 15.000 contos? (Ha outros 

diparbe's.) 
O SR. ÜALOGERAS - Bem, si V. Ex. quer o calculo em ouro, é 

facil, .pois é sómente applicar ao papel um coefficiente em ouro, ao 
-cambio de 16 d. 

Um milhão esterlino em Londres ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Esse milhão deviai estar pago. 
O SR. ÜALOGERAS - 1Não devia tal. Continúa em conta cor-

n~ . , 
O SR. BARBOS.A. LIMA - A conta corrente é outra cousa. 
O SR. ÜALOGERAS - V . Ex. está confundidlo . 
H.a .a conta ·Corrente de 10. 000 contos a p1\azo fixo, existe a 

conta corrente no valor de 17 . 000 contos e ha esse milhão esterlino . 
Tudo isso são conta1S correntes differentes. ( Trocam-'S'e apartes.) 

A situação impõe, para resguardar taes valores, uma unfo11 S()-

1ução, que decorre, não sómente do modo por que foram geridos os 
capitaes na conta nova, como ·da situação do problema ao actual 
momento economico . .. 

. o SR. BARBOSA LIMA - Mandar mais dinheiro . 
O SR. ÜALOGERAS - . . . é approvar o accôrdo, que não traz ne-

nhum onus novo e .'.)on;solida prudentemente. as responS1abilida-éres 
actuaes. (.Apartes.) 

Os defeitos theorico.s do projecto exis.tem e não os neguei. 
Para corroborar o que tenho exposto á Oamara, poderia citar 

autores que mostram como se deve passar de um regímen defeituoso 
para outro que se suppõe melhor, e apontam a attenuação que se deve 
imprimir nos contornos angulo.sos da theoria pura para permittir 
attenuar tambem as resistenciais -0pposta1s pelo meio . 

Infelizmente, não me sobra mais tempo para semelhante tarefa. 
Parai que as vant agens resultantes do accôrdo se manifestem, e 

neste ponto vou terminar as minhas considerações já por demais pro-
l?ngadas, é necessario e sufficiente, tomando a phrase oommum em 
lmguagem maithematica ( apwrtes ), que haj a continuidade consciente 
na política financeira seguida de 1898 até hoje. (.ApMtes.) 

Esta é que é a base em que ,se ha de esteiar o saiileamento da 
nossa circulação e é a solução da mór parte das difficuldades com 
que estamos lutando. 

Já abusei demais da paciencia dos meus collega.s; terminando, 
peço-lhes que relevem a prolixic1ade com que expuz os motivos que me 
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levam a votar a; favor do projecto. ( .11f uito bem; muito bem. O oru:-
dor é cumpr~mentaao . ) 

Vem á Mesa, é licJla, apoiada e posta, conjunctamente em discus-
são a seguinte emenda : 

Accresoonte-se : 
Art. Si forem alienadas as acções <lo Banco do B1mzil, per-

tencentes ao Thesouro Federal, o producto da alienação será inte-
gralmente destinado á reconstituição d~a fundoe 

Emenda Caloc de resgate e de garantia, na proporção dos em-
geras prestimos feitos ao Banco da Republica em vir-

tude da lei n. 689 , de 20 de setembro de 1900. 
Sala das sessões, 3 de novembro de 1905 .-Calogeras . 
Fica a discussão adiada pela hora . 

SESSÃO DE 7 DE NOVEMBRO 

O Sr. M'oreira da Silva occupa a tribuna para tratar da ques· 
tão dos Estatutos' do Banco d.a Republica do Brazil. 

D.iz pensar que, 11ntes ·de votar-se o requerimento doa Srs. Bar· 
bosa Lima, Bricio Filho e Marçal Escobrur, a Camara deve consultar 
a Commissão de Constituição e Justiça ácerca da constitucionalidade 
do projecto, enunciando varias questões . · 

Interrompe o seu discurso afim de se proceder ás votações . 

O Sr. Moreira ~a Silva (*) (continuando) - Sr. Pre.sidente, 
é evidentemente sob a pressão do voto da Camara que me levanto 
para continuar o meu' discurso. 

Parece que não tenho sido dos mais felizes em relação aos meus 
illustres colleg..as. 

Ha sempre aqui uma boa carga de s07mpathias, de modo que se 
costuma a ser amavel, delicado, attencioso para com o orad-0r; para 
commigo, entretanto, a dureza foi a, tal ponto, que se reuniram os 
nobres collegas, que não teem o habito de fazer a honra de me 
-0uvir, e permanecer am no recinto, afim de me constranger a faJlar. 
E quem sabe si, ao chegar aJo fim, não e.atarão ainda presentes para 
que eu sejai obrigado ~ uma segunda prorogação? Ou então me dei-
xa)rão, como tantas vezes, fallando apenas para a Mesa e para um ou 
outro, que sacrifica o seu bom tempo a.o ouvir os meus pobres dis-
cursos1. · 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - N ão apoiado; V . Ex. me conta 
sempre no numero de l?eUS ouvintes, não é verdade ? 

O SR. MOREIRA n4 SILVA - E' exacto. 

( * r-Este discurso n!Lo foi r evisto pelo orador. 
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O SR. JAMES DARoY - Ainda ha· poucos dias, estive eu aqui 
até 6 horas menos 25 minutos, tendo o prazer de ouvir ·a V. Ex. 
A.pparece assim um segundo . 

O SR . Mo:&EIBA DA SILVA - Sr . Presidente vou continuar. 
Eu ia enunciar este pensamento quando fui interrompido por 

V. Ex., afim dB dar logar á votação . 
O regimen republicaillo não admitte a creação e manutenção de 

bancos officiaes, de bancos do Estado; e dava como razão motivo 
já conhecido de V. Ex., isto é, que o Estado não fa.z negocio, não 
é commerciante, não póde absolutamente ser concurrente ás industrias 
dos individuas delle componentes. 

Dir-me-hão que em outros paizes hai bancos offioiaes, bancos do 
Estado. 

Convenho mas é uma contradicção com o regimen republicano, 
que nós d'evedi.os praticar com .sinceridade. 

A. Republica quer que cada individuo concorra com uma con-
tribuição paira a manutenção do Estado, exige-a de todos que delle 
obteem serviços. 

Estado que recebe dinheiro a deposito, que desconta letras ou 
effeito.s commerciaes, é um Estado commerciante. 

Podia, é certo, haver bancos officiaes nos paius monarchicos, 
principalmente na Inglaterra, na Allemanha e ainda mais na Russia, 
porque o chefe do Estado tem dous patrimonios: o social, -isto é, o 
que pertence á soberania, e o particular, isto é, aquelle que elle gere 
á sua vontade. 

O Banco da Inglaterra., por exemplo, não é feito exclusivamente 
pelo Estado, é uma creação da soberania, mas com patrimonio dis-
tincto do do Reino Unido. 

O Banco da Russia é uma. secção do Thesouro daquelle paiz, é 
U'ma parte integrante do patrimonio do czar. Elle o gere por meio 
de seus prepostos, sem que tenha de dar a mínima satisfação ai 

· alguem. 
No nosso paiz, que adoptou o regímen republicano, não póde 

succeder isso por um motivo simplíssimo: é que o Estado só póde 
fazer aquillo que está prescripto na Constituição, e estai não autoriza 
de modo algum que o Congresso Nacional, que é o poder encarregado 
de legislar, possa crear bancos officiaes. O que não está delegado ai 
qualquer dos poderes politicos da União, presume-se que abusa 
aquelle que o faz . 

E' cer to que nós tivemos um banco official durante o imperio, 
ma~ foi creado por D. João VI, no exercício da soberania, e elle 
podia fazel-o . O imperio, apezar da Constituição não ter delegado a 
quaJquer dlos poderes políticos a faculdade de crear bancos não o 
liquidou; mas por que ? Porque precisava liquidar contas 'do pri-
mitivo Banco do Bra.zil . 

A Republica encontrou o Banco do Brazil; fundou, para liqui-
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dar este o Banco dos Estados Unidos do Brazil. Mas, vendo que um 
e outro 'não caminhavam convenientemente, resolveu fundil-os e dar 
existencia ao Banco da Republicai. 

Portanto, na actualidade, nós, com relação ao Banco dia Repu-
blica do Brallil não legislamos sinão para liquidação de direitos e 
acções do Thes~uro Nacional; e só na qualidade de liquidante : desses 
direito.a é que a nossa intervenção póde operar licitamente. . 

Não, podemos, portanto, :agora" que o Banco da Republica do 
fü:azil entrou em franca e ultima liquidação, intervir, de modo a 
prorogar a liquidação que já está feita. 

Nesta questão do banco· devemos aiereditar, e eu acredito pia-
mente que a1quelle que ,andou bem foi o nD'sso adversario radical; 
foi o ' Sr. Dr. Andrade Figueira que, na reunião dos accionistas, 
propo2 que se elegesse a sua nova directoria e recebessem o banco 
que o Governo já havia liqui.daido, ou que o Governo já havia. dado 
por liquidado. · 

Faço lembrar a V. Ex., Sr. Presidente, que a lei de setembro 
de 1900 autorizou o Poder . Executivo· a a,ssociar~se, como pe'Ssoa 

. jurídica, distincta da do Estado, da da União, a emprestar, a au-
xiliar o Banco da Republica com um milhão de libras eBterlinas em 
dinheiro e com outros favores, com a condição, ·porém, de ficar a 
gestão do banco sob a acção dli.recta do mesmo Poder Executivo. 

Esse convenio, e~sa concordata tem a natureza juridica de mo-
r atoria, de concordata de moratoria; os credores concederam uma 
moratoria por cinco a:nnos, mediante a <leducção do valor das acções, 
com que cada um dos accionistas entrava, e a gerencia do banco 
entregue ao Governo; moratol'ia e concorda.ta que foram celebradas 
a 16 de outubro de cin'co annos passados . 

O banco, portantd, confessadamente entrou no regímen da insol-
vabilidade; insolvaivel, deveria ter sido decretada a liquidação for-
çada, si não fossem as circumstancias de o maior credor , aquelle que 
entrara com a maior qtrantia para auxilial-o, ser o E stado que se 
arromou o direito de a:pprovar os estatutos. Mas, note bem V. Ex.: 
a administração publicp., a União, só póde approvar os estatutos na 
qualidade de credor a, de quem empresta dinheiro a outrem, de quem 
impõe condições ao seu devedor. Não é, portanto, a situação passada 
parecida ·com a actual, pois que foi o prnzo estabelecido para a com-
cordata ou para a mora.toria; ou o Governo está pago integralmente 
do que adeantou, do que era credor do banco, ou não está •pago. Si 
está pago, nada tem q1fe ver com o banco. A proposta Andrade Fi-
gueira era a que solvia a questão da melhor fórma po,ssivel, pois 
que os accionistas cha1na.vam a si o direito de examinar a gestão 
financeira, da direcção do Governo, e começar vida nova por uma 
nova directoria eleita. Não succede actuailmente o mesmo caso que 
succedeu naqu<ella época : hoje o caso é inteiramente diverso, porque 
não se trata mais de ligui<lar o que já devia esta.r liquidlado. 
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Si está liquidado, entregue o Governo o banco aos seus legitimos 
possui1dores; si não está liquidado, o Governo não . tem o direito de 
fazer reformas e estatutos, por isso que está previsto na lei de 1900 
e nos estatutos do banco que o accôrdó entre o Governo, accionistas 
e .credores será prorogado até que o Governo se pague do ultimo 
vintem que o banco lhe é deve<lor. O Governo, porém, está pago, 
segundo parece de todas as importancias que forneceu ao banco, salvo 
de uma, que é das inscripções, dos 20 ºIº ·das iniscripções, que deviaJID 
ser liquidadas dentro de cinco annos. Porém) elle diz: eu pago, mas 
exijo que o banco me caucione todo o seu activo para o pagamento 
dessa ultima importanciai. 

V. Ex. vê, Sr. Presidente, que ha um novo contracto neste oaso 
e que ha riqu:ezas guardadas no banco que sobram para o pagamento 
do Governo. . 

Sr. Presidente! a Oommissão de Finanças, muito competente 
para dizer sobre finanças, regimentalmente não o é 1para dizer sobre a 
constitucionalidade do projecto em discussão. 

A Commissão, extremamente ·benevola para . com o Governo, 
desejando fazer-lhe a vontade, condescendeu ao ponto de dispensa!!' 
o exame do Tribunal de Contas para. as .quantias des.pend.idas pelo 
Governo por intermedio do baiD.co, e dispensando esse exame 
sabia perfeitamente que a serie de tránsacções operadas no Banco 
da Republica durante a existencia do accôrdo, que o banco 
era uma irmanação, uma repartição publica sujeita á fiscalização 
do Congresso Nacional, e sabia inda que nenhuma importancia, .quer 
fosse para a reooita, quei- para a despeza, podia ser despendida dentro 
d-o regímen legal sem ·autorização legislativa. 

A Commissão sabendo, entretanto, disso, porquanto ella é com-
posta dos mais eminentes políticos desta casa, sabendo de tudo isto, 
dispensou: a intervenção do exame legal pelo Tribunal de Contas, e 
dispensou a si mesmo esse exame material, que lhe competia fazer, 
desde que vinha solicitar uma liquidação de contas entre o Banco da 
Republica e o Poder Executivo. 

Não quiz examinar as contas e não nos disse si as despezas que o 
banco fez durante este regímen estão de accôrdo com o regímen da fis. 
ca:liza~o legislativa, quanto á receita e á despeza. 

Nada disso nos disse; veio apenas dizer que os 13. 000 :000$ re-
sultantes de uma liquidação, verificada pelos proprios interessado!.<, 
verificada pelos accionistas que naturalmente .desejavam que em vez 
de 13. 000 :000$ fosse muito mais, acceitaram essa liquidação de 
13.000 :000$ feita •aos interessados, directores responsaveis, e ainda fi-
zeram presente de 7. 000 :000$ á parte que nos devia prestar contas. 

Podemos votar um projecto, nós, representantes da Nação, re-
sponsaveis pela arrecadação e boa applicação dos impostos, podemos 
votar sob a fé exclusiv·a dess·a Commissão, que estou ·certo, não exami-
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nou, não sabe o estado dessa liquidação, um projecto em que se :faz 
presente de 7. 000 :000$ aos accionistas do Banco da Republica, quando 
diariamente negamos aos necessitados o pagamento que lhes deve.ruoa 1 

7. 000 :000$ l E' quanto a Oommissão propõe que façamos presente 
aos accionistas do Banco da Republica! E' licito que no regimen repu. 
blicano façamos presentes a-0s ricos e arranquemos as economias dos 
pobres? Podemos fazer presentes com dinheiro que não é nosso? 

Convém lembrar que os actuaes accionistas do Banco da Republica 
são especuladores, que e-0mpraram por preço miseravel a viuvas, a po-
bres e necessitados, suas economias depositadas no primitivo Banco da 
Republica, antes doo seu estado de insolvabilidade confessa. E, é a es· 
sas acções compradas por preço miseravel; por especuladores, que va-
mos accrescentar 7. 000 :000$ para valorizal-as, além de 2. 500 :000$ em 
dinheiro?! 

13. ·ooo :000$ pela valorização de um patrimonio defraudado; 
7. 000 :000$ para valorização de uma liquidação .que não sabemos 
quanto vale, porque della não temos conhecimento directa, nem indire-
damente, nem tão pouco por processo fiscal regular da Oommissão de 
Finanças! 

Esta commissão ignora si realmente vale 13.000 :000$ aquillo que 
a Republica tem ·de pag~r 20. 000 :00(9$000. 

Sr. Presidente, é preciso que -0s membros do Oongresso N aci-0nal 
tenham em muito desprezo -0 povo que os elegeu, fingindo que esta-
mos em regímen livre, regímen que exige que ninguem contribua com 
seu dinheiro para as despezas publicas sinão em virtude de voto 
do Oongresoo Nacional; que o Thesouro não entregue os dinheiros da 
Republica sinão em virtude de voto do Congresso. 

Nós tomamos a responsabilidade de mandar valorizar 13. 000 :000$. 
por 20. 000 :000$, augm€{ntando mais 2. 500 :000$, o que perfaz o total 
de 22.500:000$000. 

Si vivessemos em u:pi paiz de fiscalização popular, de intervenção 
popular, com certeza este facto não succederia. 

O povo indignado viria nos expulsar desta Oasa, dizend·o que nós 
eramas sacias ao menos nos favores prestados a-0 Banco da Republica, 
porque ninguem acreditjl que um homem consciente, que um homem 
responsavel, que um cidadã:o que tem consciencia do que é e .do que 
vale, sem ver nenhuma conta, sem saber .qual o processo de uma liqui-
dação, sem saber si os g;estores portaram-se bem ou P'ortaram-se mal, 
antes ·sob a pressão d·a f~ma má que corre entre uns e outros - tenha 
a coragem inaudita de tirar do povro quantia enorme par a distri-
buir sómente pelos pocfel\'Osos . 

Indague V . Ex., Sr: Presidente, quae.s são os accionistas do Banco 
·da Republica e verificar~ pela simples leitura, da acta, pelo nome dos 
individuas que lá compareceram, que cada um delles é um interessado 
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em receber maior quantia do que aquella com que entrou comprando 
as acções desvalorizadas dos pobres que eTam descendentes daquelles 
que concorreram para ·a creação do Banco da Republica. 

Sr. Presidente, esta questão é preciso ser levada ao conhecimento 
publico. 

Não nos basta fallar para dous ou tres Deputados que, resigna-
dos e pacientes, ·se acham no recinto, ou para prorogar a hora, ou para 
honrar o orador com a sua presença. 

E' preciso, Sr. Presidente, que se torne conhecido que nós, os mem-
bros do Congresso Nacional, sem conhecermos o estado de uma liqui-
dação, sem sabermos o valor de cada um effeito commercial que faz 
parte do rebutalho de uma liquidação, ·sem sabermos qual o valor que 
ahi está, tenhamos a audacia de dizer: vale 13. 000 :000$ aquillo que 
não sabemos si valii 1. 000 :000$000. E apezar das informações dos 
interessados nos dizerem que vale apenas 13. 000 :000$, ainda accres· 
centamos 7 . 000 :000$, ainda accrescentamos mais 2. 500 :000$ em di-
nheiro. E' preciso lembrar que nós não sabemos ·do que é feito de 
1. 000. 000 esterlino emprestado . Alguem prestou contas desta quan-
tia? O Tribunal de Contas examinou si foi bem ou mal empregada 
esta importancia? Os membros da Commissão de Finanças, que nos 
solicitam .o voto para a approvação dos estatutos do novo Banco da 
Republica, nos assegwram em que foi empregado 1. 000. 000 ester-
lino? O Tribunal de Contas, os membros da Commissão de Fi-
nanças desta Caosa, que nos solicitam a approvação dos estatutos, 
podem nos dizer em que foi empregado 1.000.000 esterlinos ? po-
dem nos dizer como foi administrada esta quantia~ 

Ainda mais, Sr. Presidente: onde estão as inscripções que de-
viam servir para o pagamento de <livida·s actuaes pelo valor no-
minal? 

Póde o Tribunal de Contas nos dizer; póde a Commissão de 
F inanças nos dizer ·si as inscripções foram empregadas na lvquida-
ção de dividas actuaes, como permittia a lei, pelo valor nominal, ou 
si foram compradas em especie na Bolsa por quantia miaeravel? 

Pois si estas inscripções não valiam um vintem, compradas por 
quantia miseravel na Bolsa, pelos proprios directores do Banco da 
Republica - sob nomes estranhos, poT interpostas pessoas, - com-
pradas pelos membros da directoria do Banco que entra ram para alli 
misernveis e vão sahir de lá ricos? 
. . V. Ex. sabe perfeitamente que não primam pela riqueza os in-

d1v1dll'os que lá teem entrado e V. Ex. sabe tambem que elles não sahem 
de lá pobres ! • 

Não será este processo de comprar inscripções ·a baixo preço por 
interposta pessoa e vendel-·as a alto preço, tambem por interposta 
p~ssoa ao proprio Banco que estão gerindo, não será este processo, re-
pito, que tem dado em resultado estes factos? 
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Não foram elles que á ultima hora fizeram a elevação do pre-
ço das inscripções ao ponto de ·consideral-as ao par, para pagarem 
uma prestação de 20 % ? ! 

Não são elles que fazem pressão sobre nós para 1que votemos de-
pressa os estatutos, afim de colherem o lucro rnsultailte d~ preço 
das inscripções a baixo preço, que receberão pelo valor nommal de 
cada uma dellas e ainda com os juros? 

Sr. Presidente, esta questão do Banco da Republica não póde 
ser liquidada pela fórma por que o vae sendo. 

Estou .convencido de que, mais dia menos dia, este povo paci-
fico, cordeiro, ha ·de ter um movimento de féra, o movimento aggres-
sivo da féra que está com fome e que precisa •saciar-se em alguem ou 
em alguma cousa . 

Nós é que estamos ensinando ao povo o caminlto da revolução 
e o estamos fazendo pelo systema do governo da ladroagem. 

O SR. BARBOSA LIMA - Muito bem. 
O SR. MoREIRA DA SILVA - Não tenhamos pressa, não obrigue-

mos os Deputados 1que querem examinar a questão no ponto de vista 
do licito e do honesto a calarem-se, a fugirem da tribuna, a ficarem 
isolados aqui, sem terem quem os ouça, depois de uma prorogaçã1J 
de hora forçada, para v~T si se encerra a discussão antes do povo 
conhecer que se trata de um projecto que despoja o Thesouro publico 
de fabulosa quantia. 

Sr. Presidente, não se trata sómente deste facto, sinão tãmbem 
de saber qual o patTimonio novo com que entra a União como socia 
do Banco da Republica. 

Sabe alguem em quanto monta este patrimonio novo ? Sabemos 
apenas do seguinte : - que a União comprará o espolio do Banco da 
Republica com 20 % em dinheiro a completar-se com os restos da 
liquidação, na parte que lhe tocar. 

Mas, quaes são os be:p.s, direitos e acções com que o Governo en-
tra para essa sociedade para completar o capital ? 

Qual foi o processo adoptado para a verificação, para a avalia-
ção desses bens, direitos e acções? A Commissão de Finanças poderá 
dizeT-nos? Não o poderá; ella compõe-se de homens de bem que não 
serão capazes de dizer o que não sabem. 

P ois, Sr. Presidente, no projecto de estatutos está o seguinte: o 
Governo entra com 20 ·% sobre as 12. 500 acções e completa o resto 
com o capital consistente em direitos e acções do Banco liquidando. 

Que valor toom esses direitos e acções que os accionistas não fa-
zem questão ele receber pelas 12. 500 acções? Si os accionistas pedem 
que o capital de 13. ooq contos, liquiclavel hypotheticamente, seja 
valorizado em 20.000, e não pedem que o Governo faça abatimento 
so~re a i;nportai:-cia do patrimonio em liquidação, é, com certeza, 
pois se trata de mteress-adps e o interesse tem olho vivo, porque essa 
importancia de clireiitos e acções tem maior valor que o·s ·direitos e 
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acções sobre os 13 . 000 contos dos accionistais, é que a parte da 
União vale muito mais do que a d-0s accionist·as. 

F rízemos o caso como si fosse verdade o que consta d·os papeis 
que nos vieram com a mensagem. . 

Si os accionistais pedem que 13 sejam valorizados em 20 e não 
pedem que o patrimonio do .Governo seja valorizado em mais, é por-
que o valor deste é maior que o daquelle, é porque lucrarão réis .... . 
7 . 000 :000$ na quota parte 1que lhes pertence na liquidação e outro 
tant-0 no valor pelo qual recebem a quota parte do patrimonio per-
tencente á União . 

Si a dos accionistas vale 13. 000 :000$, a do Governo, que entrou 
com a metade na formação da primeira associação, vale ü mesmo; 
entretanto, os accionistas não reclamam contra a valorização, acham 
que pódem receber a..ssim. 

Os accionistas, que enxergam bem onde está seu interesse, rece-
bendo o patrimonio, ainda impõem uma condição : é conforme íôr 
verificado pelo .conselho fiscal . 

Quem elege o conselho fiscal? Os accionistas, menos o Governo, 
porquantó este, pelos estatutos, tem direito a intervenção muito li-
mitada na administração. 

A verificação vae ser feita pelo conselho fiscal~ eleit-0 pelos ac-
cionistas e de ·accionistas compostos, elle ha de dar valor extrema-
mente baixo e de accôrdo mesmo com a aV'aliação dos proprios ac-
cionistas. Ganham elles e, entretanto, com que quantia entram elles 
agora? 

Com nenhuma. Não entram com parceHa alguma de dinheiro, 
mas só com acções que compraram por cotações miseraveis, e estas 
acções ficam valorizadas nã-0 só no capital correspondente á metade 
da quota com que entra o Governo, como ainda mais pelo excesso dos 
n lores a liquidar, si é verdadeira a liquidação feita entre os acci<'l-
nistas e o Governo . 

Nós podemos votar inconscientemente, assim, a approvação dos 
estatutos do novo Banco do Brazil? 

Penso que não, já o disse e affirmo mais uma vez; só e exclrn-
sivamente o fazemos porque este povo é de -001'deiros. E' ·só por isso 
que o Congresso leva a audacia a approvat contas de que não tomou 
conhecimento. 

O SR. BARBOSA LIMA - Apoiado. 
O SR. MoREIRA DA SILVA - E' só por isto, porque, si nós esti-

vessemo·s pma e simplesmente deante de um particular qualquer e 
sem vermos absolutamente o estado da liqui·dação do devedor, nos 
anoga~semos o direi.to de a•pprovar suas -0ontas, sem dellas tomar 
conhec1ment-0, estou certo de ique não •SÓ o constituinte revogaria o 
mandato, como nos responsabilizaTia pela differença que encontra.sse 
entre as contas do seu devedoi· e a·s que approvassemos. 
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Faria mais ainda si nós estive·ssemos esperando uma posição · 
nova, si estivessemos esperando um emprego, uma reeleição por 
parte delle; si fosse com esperança disto e procedessei;iios tão des-
cuidadamente ácerca dos interesses que nos fossem confiados, a con-
sequencia seria outra: o constituinte iria perante a justiça criminal 
e requeria que fossemos condemnados por estellionatarios, por ha-
vermos, com abuso de confiança em nós posta, ampliado a retirada 
de dinheiro alheio. 

Mas, :Sr. Presidente, como não somos responsaveis perante a 
justiça civil, como a lei nos constituiu irresponsaveis, não escapare-
mos para o fu'turo do qualificativo que merecemos : - Congresso ele 
estellionatarios ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Muito bem. 
O SR. MoREIRA DA SrLVA - ... porque este é o qualificativo 

proprio para indivíduos que approvam contas ique não conhecem, que 
approvam contas contra a expressa disposição da Constituição que 
nos rege. 

Esta diz que a despeza e a receita são obra nossa; diz que ne-
nhunn pagamento, por mínimo que seja, poderá ser realizado, a não 
ser sob o exame do Tribunal de Contas e, entretanto, as contas que 
approvamos não passaram por }á, o que quer dizer que o Tribunal nãõ 
teve conhecimento, não pôde pélr ·seu veto, nem ao menos seu protesto -
para que a conta se pagasse com responsabilidade de quem ordenou o 
pagamento ou a despeza. 

P ara .que vamos nós dar autorização ? Para que? 
O novo Banco da Republica continúa a ser socio do Governo da 

União, independente de prestaF as contas passadas e de determinar o 
novo ca.pital com o qual vae entrar ein nova vida . . 

V amos fazer mais ainda, vamos dispensar a intervenção do Tri-
bunal de Contas, que a Constituição manda que seja conhecedor, 
tanto da receita como da despeza . 

D SR. BARBOSA Ln.u - Fois si esse é o ponto principal .. . 
O SR. MoREIRA DA SrLVA - Dispensamos essa intervenção, e 

dispensamos como? Dispensamos por intermedio de uma Oommissão 
que não póde absolutamente assegurar-nos que tinha conhecimento 
dessas contas ! 

De que conta a Commissão tomou conhecimento ? De nenhuma. 
Veiu aqui uma mensagem, acompanhada de actas de uma assembléa 
geral de accionista:s, e de um projecto <le estatutos; e é sobre isso:, 
sobre esses papeis que a Comm~ssão fez obrn. 

O SR. BARBOSA LIMA - Por signal que era uma mensagem até 
errada na data . 

O SR. MOREIRA DA SrLVA - E' exacto; em vez de 29, estava a 
<lata de 9. 

P arece incrível que isto estej a se pas&ando no Brazil, Republica! 
No Imperio, que nós os republicanos accusamos muitas vezes de 
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pouco escrnpufo, no Imperio não tivemos nunca occasião de fazer 
censul'a tão a-spera ! 

V. Ex. sabe, e o nobre Deputado pelo Rio- Grande <lo Sul que 
elucidou com brilhantismo extraol'dinario ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Muito obrigado. 
10 SR. MOREIRA DA SILVA - ... com o brilhantismo que lhe é 

peculia1-, esta questão, o nobre Deputado nos mostrou claramente 
qual era o estado ·do Banco do Brazil na passagem dos tempos co-
l-0niaes para o primeiro Imperio. 

O SR. BARBOSA LIMA - E ao mesmo tempo qual era a altivez 
do Congresso naquella época, dirigido por um Bernardo de Vascon-
cellos . 

O SR. MOREIRA DA SILVA - E' exacto, ia tambem lembrar i,sso. 
Entretanto, na nossa época, no nosso tempo approvamos despe-

zas que não sabemos quem fez, como fez e para que fez; e si houve lu-
cros particulares dos prestadores dessas contas, si houve venda licita. 

E' extraordinario, Sr. Presidente. 
A •Constituição diz que o empl'ego publico, a funcção publica é 

acto de nossa exclusiva Cl'eação, -assim como a fiX'ação dos respecti-
vos Ol'denadO'S . · 

. Nós delegamos attrÍbuições para geril' o Bancfl da Republica, 
s.lugado ao Governo, delegamos attribuições a esse mesmo Governo, 
e não sabemos como foram creadas os cargos de directores, e nem 
quanto está fixado annualmente para a Tespecti-va remuneração . 

Não seria muito si clésse grande resultado o Banco mas é 
com ·segurança demasiado, quando o Banco tenh a dado prejuízos, sa-
ber .que cada um elos directores do Banco da Republica, percebe 
60:000$ por anuo ! 

Sem ter obrigação de ter representação especial, tendo a vida 
dos banqueiros, mas dos banqueiros que não precisam ter represen-
tação official e que, além disto, teem uma porcentagem especial so-
bre as liquidações que fizeram, aind a se rodeiam de grande numero 
de funccionarios de sua confiança, inclusive advoga,<los, aos quaes 
fazem honorarios principescos, nababescos. 

Eu não devia nem queria approximaT, siquer, a questão da li-
quidação do banco sujeit-0 ao nosso exame directo, · á questão da li-
quidação da Soroca·bana. Mas, trazida a debate a questão pelo no-
bre Deputado Sr . Barbosa Lima, vou ·assignalar este ponto de res-
ponsabilidade para o Govemo da Republica, pela má gestão dos 
seus prepostos; vou assignalar o facto, que já foi assignalado pelo 
nobre Deputado; em parte, o facto de que foi nomeado Syndico da 
liquidação da Sorocabana juntamente com o Thesouro . Não indago 
da legalidade da nomeação, nem quero saber si foi legal a nomea-
9ão do presidente do Banco da Republica; · o que vou affirmar é o 
seguinte : 
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A primeira, antes de ,todas as obrigações de um syndico, é, in-
dubitavelmente, a arrecadação, a integralisação do capital social 
Quando um ·syndico entr a em exercicio das suas funcções, o seu pri-
meiro. acto, antes de cogitar de qualquer outro, é formar o espolio 
liiquidante; é integrar o capital social. 

Pois bem, 1Sr. Presidente, o Banco da Republica, em vez de tra-
balhar para a integração do capit al social, aproveitou-se da circum-
stancia de que as acções desta companhia eram vendidas a baixo 
preço entrou no mercado fazendo pequena a.lta e comprou, por mi-
lhare~, acções, de modo que os diversos patrimonios de emprestimos 
por obrigações ao portador, foram parar em sua bu1'l'a, constituin-
do-se o 11hesouro o unico credor da divida por obrigação em ouro 
ROS ,inglezes e aos :;1 llemães, tendo por intermediarias na venda os 
mesmos inglezes. Não só pagou esta: divida que não tinha nenhum 
valor, porqU'e era constituída por obrigações an teriores á lei de 
1893, qne declarn que, os debentu1·es emittidos .anteriormente á sua 
data que não fossem registr ados até seis mezes· depois, ficariam sujei-
tos a uma multa, o portador ou emissor de titulas desta natureza, 
ao quadruplo do seu valor. 

Autoridade administrativa, a autoridade policial, a autorida;de 
judiciaria que tiver notici4 de que se acha em cir culação um titulo 
desta natU'reza, <leve proceder immediatamente á busca e apprehensão 
deste mesmo titulo e impô1: a pena estabelecida na lei <le 1893 . 

Mas, Sr. Presidente, p Banco comprou, fez tud0' istó. 
A denuncia foi ao Poder J udiciar ia, e esse poder não tomou co-

nhecimento, por emquanto, 1 ao menos, do facto . · 
Avalie V . Ex. da co1n·upção dos nossos costumes, pela falta de 

independencia -do Poder J 1tdiciario, pois que, si esses títulos ao po~
tador, em vez ·de terem ·Sj.do enviados ao Thesom·o, por conta, ao 
Banco por transacção ; si et'll vez disso se recolhesse ás mãos de qual-
quer particular, succederia o mesmo que ·succedeu ao Sr . Oommen-
dador Poyares, de S . Pauto, que teve os seus titulas apprehendidos, 
ficou sujeito á multa,, tratqu de defender,se, e afinal achou um meio 
de exonerar-se da responsabilidwde, creio que perdendo os títulos, e 
ficou contente por não ir para a cadeia . 

Tratando-se ·do Banco da Republica, do Thesouro, a transacção 
é valida e boa, os juízes não tomam conhecimento algum das de.-
nuncia;s que regularmente lhe chegam ás mãos, relativamente a es-
tas transacções . 

A quem aproveita a c9mpra de ·debenturns ouro, procedentes do 
-0mprestimo do Banco Allernão e do Banco I nglez? Ao Thesouro. 

E ap-roveita de que Il'.\-odo? 
P ela violencia, que o Poder J udiciario, que é coacto, não lhe, 

póde impor as penas estabe,lecidas em lei. 
Mais, aproveita a favor do Thesouro, sómente ? Não, aproveita 

a todos a.quelles pequenos accionistas que na:s cidades do interíor, 
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por amôr de possuir acções de uma e·strada de ferro, possuíam uma, 
<luas, tres ou cinco acções, em sua maior parte acções que ficaram 
desvaloriza<la·s em virtude do que se fez com esses titulas, os quaes 
não recebem vintem por vintem, até o dia do pagamento. 

V. Ex ., Sr. Presidente, si soubesse que esses 'debentures nada 
valiam, e que pouco tempo depoi1s de -aberta a liqu!idação d:a Soro1 
cabana eram cobra·dos até como bonificação do capital que se lhe 
adiantara, como por antecipação do pagamento, ficaria pasmo, por 
que o titulo debenttMie tem dous valores: um, o nominal pelo qual 
elle é emitt5.do; e o outro venal pelo qual elle é dado, no seu pri-
meiro momento, e pelo qual entra na circülação. 

O valor dos debentures era nenhum na época em 1que o Go-
verno os comprou e os pagou a preço exMbit:ante. 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobrn Deputado que a hora da 
prorogação está terminada . 

O SR. MoREIRA DE SILVA - Sento-me, á espera {le nova proroga-
ção que será natuTalmente pedida por alguem, caso se me não pBr-
mitta concluir amanhã as minhas considerações. 

O Sr. Presid'ente - V. Ex . ficará inscr~pto para fallar ama. 
nhã pela segunda vez . 

SESSÃO DE 8 DE NOVEMBRO 

O Sr. Moreira d'a Silva julga do seu dever, antes de abordar 
o assumpto que o traz á tribuna, declarar que não reviu o seu d~&
curso, hoje publicado no Diario do Oong1·esso. 

A publicação foi feita sob a exclusiva responsabilidade da re-
dacção de debates, como aliás, se verifica da nota que o acompanha. 
Não sendo claro nem preciso em sua exposição, é possível que o seu 
discurso não houvesse sido apanhado com rigorosa fidelidade, e para 
que se não supponha que gratuitamente aggred~u os directores do 
Banco da Republica, começa fazendo esta rectificação que se lhe 
afigura indispensavel. -

O SR. PRESIDENTE chama, desde logo, a -attenção elo nobre Dep'l!l-
ta<lo par ai um ponto do seu discurso . A Mesa nem sempre póde ouvir 
as palavras proferidas pelos nobres Depwtados, tanto assim que não 
ouviu as phrases .proferidas por .S. Ex., aom as quaes sómente hoje 
deparou ao lor o seu discurso. Se as t ivesse ouvido, cer tamente teria 
chamado a attenção do nobre Deputado, porqu'e o Regimento prohibe 
expressamente expressões t'aes. No discurso de S. Ex. ha as seguintes 
palavras : Governo de Zwàro1age11i. "Oongre6so de es-tellwnata1•ios", 
Repete : a Mesa não ouviu S. E x . proferir semelhantes phrnses, que 
não podiam figurar em seu discurso. 
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E m tempo, pois, chama a aittenção .do nobre Deputado, p orque ~o 
Regimento pro'hibe palavras injuriosas ao •Congresso e. demais auton-
dadea . S. E x . , portanto, fará a rectificaição destas phr ases, que não 
podem figurar· em seu discurso, devend'o retiral-as. 

O SR. MoREIR.A. D.A. SILVA observa que o honrado Sr. Presidente 
o interl'.ompeu precisaanente no momento em que se propunha dar a . 
eX!plicação espontanea a que se sente obrigado pelas suiggestões de sú>à 
in·opria consciencia . 

A Oamara se convencerá ·de que não lhe cabe a censura que lhe 
vem de ser feita. 

No seu discurso, a rectificação que vem fazer não é de fundo, 
mas de fórmai . 

O orador não se referiu aos actuaes directores do Banco dia Re-
publica, nem tão pouco aos passados daquelle . malsinado estabeleci-
mento de credito. Fallou hypotheticamente da possibilidrude de di-
rnctores de estabelecimentos bancarias abusarem para si ou para o 
banco que gerem. 

O orador conti11úa dando outras explicações sobre o seu dliscurso, 
para mostrar que nem no fu11do nem na fórma foi sua. intenção mo~ 
lestar directores do Banco da Republica, membros do Oongu·esso Na-
cional ou quaesquer outras pessoas, mas criticar a falta de balanço, 
de rnlatorios e do inventa•rio de todos os bens e effeitos commerciaes 
pertencentes ·ao Banco da Republica. 

Por mais apaixonado que estivesse contra a fónna de governo, 
para o qual collaborou cpm ·a sua boa vontade e esforços, o ora'<:l'or 
não seria ca.paz de o injuriar, porque, injuriando~o, injuriaria ·a si 
proprio. 

Não classificou o Governo de "governo de ladroagem" . O que 
disse foi que, em vista P,a maneira por que se estava. procedendo, 
alguem, no futuro, poderia classificar o a1ctual Governo de "governo 
de ladroagem: E' muito differente. 

Criticou, então, a Qa:mara por não se pronunciar, desde logo, 
claramente, sobre a necessid1a,de de documentos que explicassem a 
applicação de cada uma das verbas com que entrou o Governo da; 
União , para o Banco dai I).epublica; e dizia que, si procura vamos tirar 
a responsabilidade dlos gestores dos negocios da Republica, dispen-
sando-os de prestar conta:s, no futuro bem pocleriamos pro ocar a 
indigna.ção popular, ao ponto de receber o epitheto injurioso já ci-
tadlo. Não foi, portanto, uma affirmação sua. 

Outra parte, a respeito da qual trazia a resolução de corrigir, 
era a que tl'ata de " .congresso de estellionarios". A' primeira vista, 
ha uma grande offensa . 

<?, qu~ .queria dizer ep de '°'estellionatarios políticos", phrase 
que Jª fo1 empregada nq parlamento, durante o I mperio . Si, entre 
pairticula'res, aquelle que não presta contas, que abusa da confiança 
em si depositada, para tirar proveito proprio ; aquelle que lança mão 
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de um mandato para satisfazer, de quailquer modo, uma porção de 
sua vai(!lade, mesmo que não tenha t irado quantia alguma., póde e 
deve ser respons·abilisado civilmente pelos prejuízos que der a seus 
constituintes e, criminalmente, por acção de estellionato. Tambem 
assim deve ser o Congresso Nacional, si dispensa alguem de prestar 
contas, em detrimento dos cofres da União; e si esse alg11em, por-
ventura, lucra, tirai proveito par a si, embora esse proveito seja re-
moto, póde bem ser que os futuros, examinando a historia, appliquem 
a phrase de "congiresso de estellionataTios políticos" . 

Não está, absolutamente, na suai intenção chamar a alguem de 
estellionatario, no sentido criminal da palavra . 

Mas, apezar d1isso, e em vista! da, observação da Mesa, retira a 
expressão para que, de modo .algum, se pense que é sua intenção, por 
mais remota que seja, offender a qualquer dos membros da l'e-
presentação nacional ou a toda a representação. 

O SR. PRESIDENTE diz que esperava que S . Ex . assim proce-
desse. Não o interrompeu quando foram proferidas as palavras em 
questão - governo de ladroagem e congresso de estellionatarios -
porque, conf.essru, não ouviu. Muitas vezes, repete, passam desperce-
bidas á Mesa palavras proferidas nesse recinto. 

O SR. MOREIRA DA SILVA dfa que, depois das observações feita 
pela Mesa, trata de reivindicar para si a iniciativa espontanea da 
explicação que deu. 

O SR. PRESIDENTE declara que folga muito e está satisfeito com 
a rectificação do nobre Deputado, certo de que taies palavras não 
figurarão no seu discurso. O n . 11 do art. · 35 do Regimento dá ao 
Presidente a faculdade de "interromper o orador quando se desviar 
da questão, ou qua1ndo faltar á consideração devida á Oamara e ao 
Senado, e em geral aos! representantes do poder publico, advertindo-~ 
ou chamando-o ao ponto da questão ou á ordem e, finalmente, retirar-
lhe a palavra si não fôr obedecido de conformidade do disposto déste 
Regimento, resalvando, no entretanto, o direito de critica que assiste 
aio Deputado" . 

Não poderia, portanto, deixar de chamar ai attenção, em tempo, 
para esta phrase, que S. Ex . mesmo foi o primeiro a qualificar de 
menos delicada e digna do decoro desta Camara. Agradece, pois, a 
fineza que fez em attender á reclamação, dando, aliás, prova de cor-
recção com que sempre procede. 

O SR. MOREIRA DA SrLVA dada esta explicação, entra tran-
quillamente no assumpto em debate. 

Acha que não é justo que o Governo entre em novo accôrdo com 
o Banco da Republica quando não cumpriu aánda com tudo quanto 
foi estabelecido na concordata moraitoria, deixando de pagar pagru-
mentos que devia. 

Não se sabe qual o estadlo aictual do Bianco, qual o resultado da 
ultima liquidação. Não se teem os esclarecimentos precisos sobre 0 8 
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ultimos quatro annos, como foi di to pelo nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. 

Por este motivo, votará pelo requerimento por este Deputado 
apresentado, pois que, !!>pezar das rnclamações do Congresso, faltam -
esclarecimentos sobre contas que não foram autorizad1as pelo Poder 
Legislativo nem pelo tribuna!! respectivo. 

Acha que o E.stado é incompatível com o jogo bancario, funcção 
que absolutamente não lhe cabe, nem lhe de:ve caber, ·Un.rn vez que 
não esteja sujeito ás leis ·communs sobre a materia .. 

Diz, por exemplo, que o Estado não responde criminalmente, 
mas ·civilmente por todo e qualquer prejuízo dlado ao particular e 
pela satisfação do damno que causar. Uma pessoa que exer ce; a 
ayndicancia como representante do, Governo responde criminalmente, 
ma-a s6 depois que o Estado fôr obrigado a pagar indemnização pela 
culpa,, malícia ou dolo no exercício de suas funcções. 

Acha o orador que · tal doutrina; da não punição criminal do 
Estadlo, é absurda. 

Estuda a liberdade de ·contractar, armpla em toda a; parte do 
mundo, nas suas applicações no regímen republicano e no monarchico. 

Diz que não ha; disposição que autorize a creação de um banco 
nacional. No regímen mo:l1archico, accentúa, p6de o soberano crear 
banco.s; no democratico não. 

O Estado tem aut~ri~rução para fixa1· o peso da moeda e póde 
autorizar a creação ·de ban;cos <l'e emi&são. · 

Estuda o orador a competencia do Congresso Nla'Cional na ma.-
teria, dando a interpretação clara do texto da lei. -

Tratai da moeda adoptada em toda a parte do mundo e em todos 
oo- regimens - a metallica, referincllo-se á aggravação que ella soffre 
e a moeda fiduciaria. 

Volta a occupar·se dw liberda:de de contractar, dizendo que ella 
pertence á-B peoooas de di11eito priv·ado e que não existe para ·as de 
direito publico. Estuda a 1iberda:de estabelecidta em lei e conclue pela 
incompetencia dai União e1

1
n fazer ·um contracto nas condições do de 

que oo occupa. Diz que as .P,isposições da. Constituição que d'eterminam 
a marcha oo regular o commercio e o cambio não contradiz a outra . 

Um dOB limites postor á liberdade de contractar é a liberdade 
de associação, que por s1.p vez limita o direito individual e está 
sujei~a .ª. determ.inaclas regras. A; n~ssa Constituição, diz, consagra 
o prmc1p10 da hberclacle <!l.e associaçao e revoga, portanto, a lei de 
1860, que preceitúa sobre ~s condições elas existencias socia.es. 

Toda. e qualquer pes~oa jurídica não exceptuacla pela propria 
Constituição, oomo o bane~> de emiss-ão, p6de constituir-se livremente, 
ser agente e ~iente em direito. Estuda este caso sob o ponto de 
vista juridíco , ., 
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Diz que a Commissão de Constituição e Justiça labora em erro, 
e que .só lhe cabia verificar si as contas estavam exactas. Expli<ia 
as razões por que criticou a Commissão de Finanças. 

Allalysa a reorganização do Banco e cita crise de cinco annos 
passados, quando o Governo o auxiliou mas com autorização do Con-
gresso, estendendo-se em considerações ácerca desse caso. Acha que, 
então, o Congresso procedeu oomo devia, e estuda o aeeôrdo feito 
nessa época. 

Diz que, si fôr approvado .o· projecto em discussão, far-se-ha 
uma lei que não será igual para; todos, e .se o;bi·igará os aeeionis.tas do 
banco ou seus credores de effeitos commerciaes. Accentúa que a dis-
posição constitucional prohibe fazer leis retroactivws. Estuda essa 
disposição e conl'!idera umai aberr·ação da nossa existencia eonstitucio-
nal a approva.ção de estatutos de uma sociedadB anonyma. 

Assignala ·as differenças existentes entre o projecto que a,pre· 
senta e. os estatutos e -d1z não dispensar o pagamento do sello devido 
ao Estado. Faz diversas considerações sobre ais conceooões que pre-
tende fazer 'ªº banco e diz que a U n.ião não tem a faculdade de esta-
belecer uma prescripção especial para os seus direitos crnditorios. e, 
portanto, não póde ·consentir que esse· instituto deixe de pagar as suas 
dividas. 

Dá ao banco o ·direito de emissão tanto de vales como .de notas 
conversiveis ao portador e á vi·St8{, mas não Testringe a elle essa con-
ee.ssão que, acha, deve estender-se á outra quàlquer empreza e ter-
w ina dizendo que o director da carteira commercial e do banco devem 
ser de nomeaição do Governo, tendo os mesmos vencimentos dos outros 
directores, sem determinar .o numero dos outros directores. (O orado1· 
é ml.liito ci1,mpriim~nt'ado . ) · 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e post o conjunctamente em discussão 
o seguinte requerimento : 

Requeiro que a Camara ouça o parecer d·a Cci'mmissão de Con-
. stituição e Justiç ru sobre o projecto n .219, 

R.equerinümto de 1905. 
Mo.reira id1a Silv<a S ala das sessões, 8 de novembro de 1905 . -

Jl!fo11eira da Silva . 

Vem á Mesa, é lido, apoiaido e posto conjunctamente em discus-
são o .seguinte substitutivo: 

O Congresso N acionaJ decreta: 
Art . 1. ° Fica o Poder Executivo autorizad'o: 
la) pagando, nosi termos da lei n. 689 ,- de 20 de setembro de 

19 00, e do -accôrdo de 16 de outubro do mesmo anno, as inscripções 
ainda não resgatadas do Banco da Republica do 

Subst'ftu'iJ.ivo Mo~ Brazil, a transferir o activo, em liquidação, 
reira da Slfra deste banco, ·aio Banco do Brazil, que o receberá 

pelo valor de 20. 000 :000$ em a;cções; 
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b) concedendo aos actuaes accionistas, como equitativa compen-
s,ação ·dos prejuizos da conta antiga, uma prurte dos lucros da conta 
nova do Banco da Republica do Brazil, ·a entrar com 2 . 500 :00_0$ 
em dinheiro parru valorizar as acções do mesmo banco, elevando assim 
o seu activo a 22. 500 :000$000; 

e) tomando para o Thesouro Federal 12. 5?0 acções do ?3a~co 
do Brazil representativas ele 22 . 500 :000$, a realizar com a pnmeira 
entrada de 20 % e o restante capital com os bens, direitos e acç~et> 
da ·conta nova do Banco da Republicai do Brazil, que forem necessar10s 
para completal-o, conforme verificar; . 

d) ·ajustando préviamente as condições, a pôr á d~spos1ção do 
Ba.nco do Brazil os saJdos que tenha disponiveis em qualquer das 
Delegacias Fiscaes nos E stados ; a emprestar, em Londres, á carteira 
cambial do Banco do Brazil, aité um milhão de libras esterlinas; a 
dar ao mesmo banco o direito de emittir cheques-ouro para satisfação 
dos impostos aduaneiros em toda a Republica, e bem assim o de emit-
tir notas convertíveis á vista, fornecidas pela Oaixa de Amortização, 
recebendo para esse fim depositos de ouro ·com o titulo da moeda 
legal, · e conservando .sempre esses depositos á disposição do portador 
da nota para garantia da emissão. 

Art. 2 . 0 O Bainco do Brazil fi cairá Tesponsavel ao Thesouro 
F ederal pela restituição da somma que o P oder Executivo adeantar 
para o pagamento das inscripções não resga;tadrus, dando em caução, 
para garantir suai responsa·bilidade os bens, direitos e acções do 
Banco da Republica do Brazil, que poT esse motivo ficam sob a gestão 
exclusiva do presidente do Bainco do Brazil, até que 8eja completa-
mente realizada a restituição. Oessará, porém, este regímen provi-
sorio logo que entre o PoJer Executivo e a clirectoria do banco fôr 
convencionada outra garantia do debito. 

Art. 3. ° Cessado o reg~men provisorio da secção da conta antiga, 
o B anco do Brazil, si con tituir um fundo especial com o producto 
dais liquidações que passarem da carteira antiga e o empregar exclu-
sivamente em apolices-ouro da divida naicional, interna ou externa, 
poderá mobilizal-o, ex;:iedin~o vales nunca inferiores a 100$, a prazo 
não maiior ·de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, comtanto 
que a somma total de taes vales em circulação, em moeda corrente 
do paiz, nunca exceda a oito d'ecimos do dito fundo pessoal, segundo 
a cotação, não excedendo do vaJor verificado pelo conselho fiscal . 

Os vales serão saccados contra a thesouraria do• banco e assigna-
dos pelo presidente, por un1 dos directores eleitos pelos accionistas e 
pelo thesoureiro, que os acpeitará. 

O presidente, director e thesoureiro que a·ssignarem um vale, 
fóra (lias exigenci-as deste &rtigo, serão sujeitos ao crime de que trata 
o Codigo P enal nos rur s. 240 e 241. 

Art. 4 . 0 Serão da livre nomeação e demissão do Poder Executivo 
o presidente do Banco do Brazil e o director incumbido da carteira 
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cambial que será o substituto daquelle nos seus impedimentos tempora-
rios. Os demais ·directores serão de eleição da ·assembléa geral dos 
accionistas. 

O presidente e o .director da carteira cambial terão, cada um, 
vencimentos iguaes aos que tiver cada um dos directores eleitos 
pelos accionistas. 

Art. 5. 0 E' o Po.der Executivo autorizado a aibrir os creditos 
necessarios pwra ·a execução desta lei. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 20 de novembro de 1905 . - A. Mor~ira .da 

Si1ma . · 
Fica ·a discussão ad~ada pela hora . 

SESSÃO DE 9 DE N OVEMBRO 

O S r. Bricio Fil1ho diz que estava obrigado a tomar parte no 
debate, já pelos apartes que tem dado, já por ter concorrido para 
que a discussão não se encerrasse. 

Oomeça!rá a dissertação pela crise banowria de 1900, pela situa-
ção aguda em setembro, pela suspensão, a 12, do pagamento d0 
Bianco da Repubhca. Traita da lei n. 689, de 20 de setembro de 
1900. Refere-se aos cinco annos de gestão officiall. No fim desse 
prazo, quando se .devia esperar a noticia de que o Banco da Repu-
blica, cumulado de auxílios e favores, vinh!ll saldar os1 seus compro-
missos, temol-o de novo de mão estendida ao Oongre so Nacional, a 
solicitar novos benefícios e vemos surgir mais um projecto autorizan-
do o supprimento de novo recursos clio Thesouro, cnsignando a res-
ponsabilidade do Estado e prolongando por mais 30 annos o funccio-
namento sob a dependencia do Governo, e mais, conforme dispõe o 
art. 47 dos Estatutos, o privilegio exclu ivo de emissão, uma vez 
estabelecida a circulação metallica em ouro e prefeTido o regímen 
bancario. 

Eis a questão a énfrentar. ada de theoTias, de considerações 
estafantes, ele discretear sobre finanças e reg\i.men bancario. Nada de 
fallar como se passam as cousas em varios paize . Não quer tratai!.' 
do monopolio ou pluralidade banca1ria. Não discorrerá sobre o res-
gate do paipel-moec1'a, muitas vezes servindo de pretexto para em-
beleco do burguez. Só citará o neces&ario para a sustentação da 
these. 

O problema deve ser collocadlo no terreno pratico. O caso é 
concreto. De um lado o Thesouro, que dá dinheiro; do outro o 
Hanco, que o recebe. 

Dividirá a questão em quatro partes: 1ª, si o Thesouro deve 
entrar .com os supprimentos; 2°, si está em condições de fazel-o ; 



-238-

3°,. si o modo por que vae emprehender a operação é o mais. conve-
niente aos interesses nacionaes; 4°, si o banco está em situação de 
merecer taes auxílios de responder pelos sacrifícios do erair io e si 
a operação vem ao e~contro das necessida-des d1a praça . 

Deixará que os Srs. Barbosa Lima, David Campista, Calogeras 
e outros deem surtos ás elevadas regiões attingidas pelos pTivil~
giados aquilinos e ficará na,s camadas m aiis baixas da atmosphera, 
no espanejar das azas de um simples colombino. 

Responde ao 1° termo da questão achando que o E stado deve, 
nos paizes novos como o nosso, auxiliar bancos, · d~rigir estrad'as, 
etc .; mas .eleve saber faml-o, não agarrando em uma instituição de·s-
moralizada, como o Bllill.co da Republica, para eleval-a á altura de 
estabelecimento de primeira ordem, o que nunca logrará . Discorre 
sobre o spencerismo e o socialismo do E stado. Occupa-se longiamente 
da política finMJ.ceira do Sr. Murtinho, do seu parecer sobre as 
estradas de ferro, opinando pelo arrendamento de todas, por não 
dever o Estado ser banqueiro, industrial, commerciante, director de 
ferro -via, parecer da.do em 1896, no Senado, e a-ssignado, entre outros, 
pelo Sr. Bernardino de Campos que, no interview-manifesto com 
que queria ·arranjar a: sua candidatura á presidencia1 dia Republioa, 
pasou como dizendo justamente o contrario. 

·Refere-se ao banqll'ete 1 da colligação effectuada a 12 de · outubro, 
lê trechos da oração do Sr. Murtinho ao desdobrar o programma 
dn. colligação, sempre inte1•rompido por francos signaes de approva-
çã.o, e .com esses trechos ciondemnBJ o projecto do banco, defendido 
pelos colligados Srs . Daviq Campista e Calogerais. 

Pinta a situação de todo o ministerio presente áquella festa 
pa1·a ouvir dos labios do Sr . Murtinho, com ·.a fina ironia de sua 
lucida intelligencia, a conqemnação {los processos ele cada uma das 
pastas e assistir á fulminação da intervenção do Sr . Rod~·igues Alves 
no pleito presidencial, sendo

1 

para admirar que até comparecesse o Sr. 
Seabra, o principal fomentador e acalentador da candidatura Ber-
nardino. 

O Sr. Murtinho, apezar de apologista da medicina das d,y-nrumi-
zações, lançou mão de tintura-mãe e derramou pelo auditorio d6se 
concentrada de taranfJUla,..cubensis. E, na qualidade de professor de 
engenharia, pegou do giz e roi á pedra, demonstrando por A + B que 
aquillo era assim mesmo, e tudo o mai~ não pasS1ava de historias . 
(Risos.) Fizera:m t·anto bar1uho e tudo acabou em paz, não se dando 
a desejada luta eleitoral, adherindo aos vencedores ·até o Governo1 

porque entre nós - 6 cumulo da adhesão ! - o Governo tambem 
adhere. ( Ri.sos. ) 

O orador recorda o pronunciamento do Sr. Leopoldo de Bulhões1 
quando se t ratou da lei de 20 de setembro' de 1900, demonstrando 
que a sua opinião -é contrarir- ao actual projeoto cfü Banco. 

, 
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Abordai •ad segundo termo da questão, perguntando si o The-
souro está em condições de entrn.r com os supprimentos, Refere-se á 
crise e ao discurso do Sr. Francisco Sá na sessão de sabbado,. em 
que annunciou o deficit de 40. 000 :000$000. Entretanto, emquanto 
S. Ex. assim patrioticamente fallava, lá em cima, na sala das Oom-
m:i:ssões, os seus companheiro.s da Commissão de Finanças augmenta-
vam em 1. 200 :000$ o já augmentado Orçamento do Interior. 

Por outro lado, o Sr. Leopoldo de Bulhões veiu á Oommissão, 
moS!trou-se impressionaido C01Di ·a situação financeira, deu conaelhos 
de severas economias e sahiu com um projecto d1ando já 42. 000 
contos ao Banco da Republica e mais a perspectiva de um emprestimo 
de um milhão de libras esterlinas, além de outros bicos. 

A,s econe>mias são para 013 operarios, os desgraçados . P a,ra um 
banco escangalhado, corroido, _esburacado, minado pelo . cupim, com 
o madeiramento apodrecido, ha sempre dinheiro .. 

Entra no 3° termo da questão e indaga si o modo por que se vae 
emprehender a op.eração é o mais conveniente aos intereeses nacio-
naes . Reaponde que não . Admittindo, pa;ria ar~mentar, a existencia 
de recu:tisos, acha que se deve, em vez de auxiliar a instituição ban-
caria desmoralizada, fundar um outro banco, com um regímen de 
responsabilidades, oom o mecanismo novo, oom a fiscalização do 
Tribunal de Contas, sem os compadrescos, sem a influencia da po-
l'itica. . Antes um Banco de Estrudo, ÍBto é, {)Om capitaes exclusiva-
mente do Thesouro, do que esse systema mixto e aleij ado que ahi está. 

Entra em seguida no 4° termo dia questão, isto é, quer saber si 
o Banco está em -situação de merecer taes auxílios, de responder 
pelos sacrifícios do er ario e si a operação vem ao encontro dias ne-
cessidades da praça. 

Será esta a parte mais longa do seu disc11rso . 
Que é vergonho·sa a .situaçã<> do Banco todos confessatm e tal 

estado não foi occultado pelo relator. Os · auxílios do Thesouro já 
orçam por 400 . 000 contos, isso ao que se sabe, conforme declarou o 
Sr. Rodolpho Paixão, companheiro de bancada do relator. Nestas 
condições, antes de entrar o Thesouro com o dinheiro, precisa-se saber 
da situação real do Banc-0. D ahi a necessidade do requerimento do 
illustre e honrado Sr. Ba1rbosa Lima, tambem assignado pelo orador 
e pelo digno Sr. Marçal E scobar. 

Abroquellam-se no Oodigo Commercial e fallam em favor d·a 
inviolabilidade· dos livros . / 

Demonstra que não •Be trata de um Banco qualquer, mas de uma 
instituição largamente auxiliada pela União. Onde entra dinheiro 
do Thesouro nasce o direito de fiscalização official . 

Pela lei das sociedades anonymas, os accionistas teem' o direito de 
proceder ao exame . Pelos arts . 32, 35 e 36 dos novoo estatutos tam-
bem. O orador chama em .soccorro de sua demonstração, para provar 
ai viabilidla.de do requerimento, os ns . 1, 4, 8 e 28 do art. 34 da 
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Constituição e· a lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892, que trata dos 
crimes de rnsponsabilidade do Presidente da Republica, dissertando 
longamente sobre esta parte. 

Não comprehende que haja dentro do Balnco dinheiro· do The-
souro e funccionarios fcd'eraes e que, como um regímen de excepção, 
não se possa fiscalizar. 

Estuda os precedentes na Cama1'a. Até hoje foram apresentakJ.os 
tres requerimentos sobr inqueritos no Banco c:La Republica . 

Um foi i-ejeitado, o do Sr. Varella, e dous approvados, os dos Srs. 
Bai·bosa Lima e Nilo Peçanha. Este foi em 1893, a• proposito de 
bonvs e o Governo obedeceu á deliberação do Poder Legislativo'. Ao 
do Sr. Barbosa Limai o Governo do Sr. Campos Salles não pre·srtou 
-0bediencia. 

Ao negar o seu võto, o Sr . David Campista disse julgar inutil 
o requerimento, porque a julgar pelo que aconteceu com o do Sr. Bar-
bosa Lima, em 1901, o Governo recusará o exame. De onde tira o 
Sr. Campista uma tal conclusão ? O Governo hoje é outro, trata-se 
do Sr. Rodrigues Alves, do Sr. Bulhões, e este, por suas opiniões 
francamente manifestadas, não póde impedii· o exame. Está o relator 
au1·orizado a affirmar que o actual Governo não concordará com a 
deliberatção legislativa ? ( Signaes negativos do Sr. David Campist'a.) 

Quando orava v Sr. Barbosa Lima e lamentava que não se co-
nhecesse o estado da conta nov·a, o Sr. David! Ca!mpista atalhou em 
:aparte: - Esta é com o Thesouro. · 

Pois então ao menos esta deixam examinar . 
. Prevenido ]Jela Mesa de que a hora está finda, pede para ficar 

com a palavra para a sessão seguinte, porque não chegou nem ao 
meio do 1seu discurso . 

Ao terminar, fa.z ver q'llX'l em assembléa geral os a.ccionistas no-
mearam uma commissão para tudo examinar a esta, como constai 
elo relatorio enviado ao proprio Congresso, não pôde ver a conta 
nova . A directoria respondeu que isso era com o Governo. 

Ao Congresso se diz que é com os accionistas "~pezar de ser 
-0om o Thesouro" e aos accionistas se responde que é com o Governo. 

Excellente jogo do e:plpurra. Em.quanto elle vae funccionando 
o cobre sae da rua do SaJcramento, rola pefo escoadouro e cae em 
-0heio na rua da Alf.ande&ª· (Miúto bemJ· muiM;o bl8'm. O orador é 
cumrrimentaclo). 

SESSÃO DE 10 DE JQVEMBRO 

O Sr. Bricio FiJlho tratava hontem de saber si o Banco da Re-
publica está em situação 4e merecer -0s auxílios cl:o Governo, de res-
ponder pelos sacrifícios do erario e de verificar si a reorganização ban-
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caria vem ao encontro das necessidades da praça, quando foi interrom-
pido pela hora . 

P.ara chegar a um resultado proveitoso, impõe-se a approv·ação do 
requerimento do Sr. B arbosa Lima. · 

Refere-·se aos outTos requerimentos de inquerito no banco e men-
ciona as opiniões dos que tomaram parte nos debates então travados. 

Cita trechos do discurso proferido em 1894 pelo Deputado Nilo 
Peçanha, considerando-se com •o direito de fiscalizar no Banco da Re-
publica o emprego dos dinheiros publicos. 

Os relatorios da carteira antiga pouco dizem; são de um laco-
nismo acecntuado ;' em todo o caso, sempre .são relatorios. A carteira 
nova só tem um relatori·o, o dos STs. Drs. Ca·stro Maya e Custodio Ma-
galhães, obra notavel, bem feita, cheia -de excellentes informações, va-
~ada em moldes patriotico~ . Mas esse só abrange ·o período de outubro 
de 1900 a dezembro de 1901. Faltam os indispensaveis informes sobre 
os quatro ultimo·s annos. Nem o occorr:ido nesse prazo se deseja que 
õoffra um exame. 

Previnid·o pelo Sr. Presidente de que ha numero na Casa pata as 
votações, o orador interrompe o seu discurso. 

O Sr. Bricio Fil'ho (continwando) vae examinar o occorrido nas 
ul timas assembléas geraes extraordinal"Ías do banco e tirar conclusões, 
que muit'O interessam ao caso. Na reunião de 29 de julho foi eleita 
uma commissão de seis membros, para examinar a situacão da insti-
tuição, procurar o Governo e combinar ·sobre a realização do banco . 

Na reunião de 28 de ·agosto, os commissionados, dando conta da 
missão, relataram, pela v·oz elo Sr. Conde de Figueiredo, que, quanto 
á conta antiga, encontravam abundantes elementos de informações, 
não podendo ver a conta nova . 

Assegurou, ent retanto, •o Sr. Ministro da F azenda que ella, depois 
de detida e opportuna averiguaçã·o, seria entregue ao estabelecimento 
reformado . 

E ra, como se vê, exclama -o orador, um simples expediente de adia-
mento. A' referida commissão a directoria respondera que, quanto á 
carteira nova, isso era com o Governo. E ste, deante da solicitação para 
a realização do exame, accrescentou que as condições da referida car-
teira seriam detidamente averiguadas, de modo a ser apresentada ao 
Estabelecimento reformado. Cotejando, porém, esse topice do parecer 
da Commissão com o titulo segun do do projecto de estatut.os, verifi0a-

. se que ha contradicção, ha balburdia e ha confusão. 
Assim no ·§ 2° do art. 4°, depois de t ratar da entrada de 20 %. 

sobre as 112. 500 acções tomadas pelo Thesouro, se estabelece que o 
valo1· da conta nova será verificado pela directoria do novo banco, com 
approvação do oonselho fiscal. No primeiro caso, em resposta á com-
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missão dos seis, ·a promessa de uma averiguação para o começo do 
funccionamento do banco reformado. No segundo, é o conhecimento 'da 
situação da carteira nova adiado para ser verificado pela directoTia 
do novo banco, com approvação do conselho fiscal. E' um novo adia-
mento pa.ra daqui a um anno, época em que naturalmente será offe-
recido o relatorio. 

P arooe que aqui11o lá por dentro ·anda tão cheio .de transacções il-
_ licitas, que cada vez mais se vae ·dilatando o prazo para ~onhecimento 
da verdade. 

Por isso mesmo, não se póde decentemente rejeitar o requerimento 
que o orador apresentou com o Sr. Barbosa Lima. 

Na falta dos esclarecimentos que o inqueri to traria - assim falla 
porque conhece bem a psychologia do nosso parlamento para acre-
ditar na approvação - vae lançan·d'O mão dos documentos que en-
contra. 

O importante relatorio dos Srs. Magalhães e Maya, apezar das 
reservas com que não podia deixar de ser elaborado, apezar de não 
poder dizer muito, em vista da dependencia dos seus autores para com 
o Governo, já contém muita cousa digna de ser mencionada. 

Fallando do primeiro ·anno no período da ultima gestão ·official, 
o relatoóo trata de uma operação sobre letras agrícolas, acompa-
nhada de consideravel prejui~o, que seria evitado si "o director que 
autorisou e rubricou a proposta Telativa á operação, houvera, como 
lhe cumpria, consultado a respeito a opinião do outro director, que 
certamente a impugnaria para não incorrer na responsabilidade de úma 
transacção duplamente inconveniente: elevada importancia e sua in-
clusão na carteira antiga do banco". Esse outro director, obrando por 
conta propria, sem consultax o companheiro de directoria, foi o afa-
inadissimo Sr. Otto Pettersen, que fez proezas no edifício da rua· da 
Alfandega . 

O relatorio "entendendo que a franqueza deve ser a nota predo-
minante em documentos desta ordem, principalmente quando se trata 
de um estabelecimento no regímen em que este está, não póde deixar 
de assignalar um dos erros mais graves commettidos na nova phase 
do banco". E em seguid~ cita o esca~dalo de uma transacção~ que se 
descobre ser a da Sapopemba e o serviço que ao Banco Allemao prns-
tou o mencionado Pottcrsen. 

O orador lê muitos outros trechos do trabalho, deixando paten-
teada a má direcção do ~udacioso estrangeiro escolhido pelo Governo 
do Sr. Campos Salles parn dirigir ·o Banco, com o desprezo de ~a
pacidade nacionacs. Por lá entrou altaneiro, em mangas de camisa 
recebeu as pessoas que alli tiveram transacções a realizar, entrou nos 
segredos -da administração brazíleira, conheceu as condições do nosso 
Thesouro, encheu-se, jogoµ e fugiu, sem dar contas ao Governo, que 
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por sua vez não tl'ato11 de indagar onde se achava e não o · forçou a 
prnstar contas. 

Como tudo isto é edifiollmte ! 
Não ha prazer em estar expondo estas cousas. A gente 0 faz 

contraTiada. Mas é preciso não cruzar os braços apra impedir maiores 
calamidades. E' necessario trazer a publico tudo isso para evitar ma-
les maiores. · 

O programm.a hoje é enriquecer, sem t rabalho, sem esforço, sem 
demora. Pessoas mcapazes de metter as mãos em um ·cofre particular 
entendem que o Thesouro do E sta.do é de todos e lá se póde entrar á 
vontade. · 

Esses exemplos vêm de cima. Sempre fez bom conceito da hones-
tidade individual do Sr. Rodrigues Alves. Sempre o teve n.a conta 
de homem honrado. Mas S. Ex. não tem impedido que outros pratiquem 
acções escandalosas, e é pela nossa lei o principal culpado. Energico 
para umas cousas e fraco para outras . 

Não tem sabido conteT muitos dos que o cercam, ligados á sua 
casa, e que commettem actos condemnaveis e com prejuízo para os co-
fres da N ação. Os espertalhões já nascem hoje armados para ·a desho-
nestidade. Ha ahi um grupo de · fedelhos, sahidos agora mesmo das 
academias e que, arvor a.dos em figurões, passam escanhoados, trium-
phantes, com a magestade de Petronius da moda e ·das transacções 
illegitimas com o The-souro. 

O onvdor, recordando o que se passou na sessão de 30 de julho ul-
timo, commenta demoradamente o discurso pronunciado pelo Sr. Silva 
Porto, com applausos dos acáonistas presentes, classificando o Sr. 
Pettersen de jogador de cambio, banqueiro sem esc-rupulos, e achan-
do que a sua nomeação foi uma iniquidade, irrisão e affronta á opi-
nião publica. 

Lê trechos dos autos do processo de queixa-crime movido pelo Sr. 
Otto Pettersen contra Otto Richard, por onde se vê que o primeiro, não 
obstante conhecer a pessüna reputação do segundo, fi zera-o agente 
de cambio, jogador da baixa, indo cobrar no banco as corretagens e não 
lhe pagando as differenças. 

Enumera muitos escandalos desenvolvidos á sombra do banco. 
Revela, como para contemplar amigos, venderam-se debentures d·as 
Docas de Santos e da Carris Urbanos por preços ridículos. Trata da 
operação com a Companhia Cantareira, vendendo-se as acções a preçç 
miseravel, apezar de reconstituida a empreza, passando os credores a 
acciunistaa, não obstante &. renovação do material, quer o fluctuante, 
quer o da viação urbana, e apezar de ser credora de 1. 500 conto~ ~o 
Estado do Rio de Janeiro. Foi tão vantajosa a t ransacção que o fehz 
comprador com o pagamento d'e juros pouco depois effectuado salvo:n 
a importancia empregada na compra. Observa como acçOOa da Carns 
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Urbanos e Ferro Carril Carioca foram vendidas poT preços minimos. 
E as vendas eram feitas em um só lote, afastando-se assim outros 
concurrentes e fazendo-se tudo no regimen do compadresco, entre 
amigos . 

Disserta .sobre a vergonhosa operação no caso da Empreza Melho-
ramentos, avaliando os pTejuizos para ·o Thesouro. O debito do capital 
en de 13. 000 contos, arredondamente. O banco contava tão pouco com 
o devedor que, em 1901, quiz liquidar a transacção com grande pre-
juizo. O Governo metteu-se no meio e para favorecer os dirnctores 
da Melhoramentos comprou por 21. 000 oontos os bens que garantiam a 
divida. 

A directoria da Melhoramentos, no relatorio apresentado aos ac-
cionistas, cumpTiu ·o grato dever de agradecer o serviço aos illustres 
Minist1,os da Viação, da Fazenda e á digna directoria -do· banco. 

Estupendo! 
Prevenido pela Mesa de que a hora está finda, disse o orador que 

não está nem_,..Jlo meio da jornada. Tem ·ainda muito e muito que fallar. 
Como já se pronunciou duas vezes sobre o ultimo artigo, reservava-se 
para orar em 3ª discussão, porque infelizmente não acTedit~ gue a 
Camara tenha o patriotismo de rejeitar o projecto. 

Ao deixar a tribuna, recorda-se de um artigo dos "A pedidos", 
do Jornal do Oomm&roio, solicitando diaTiamente a retirada do motor 
que no Banco da Republica incommodava os visinhos com o baruTho 
da machina e o cheiro insupportaYel do petrioleo empregado. A so-
licitação foi attendida e agradecimentos surgiram. Desappareceu o 
i;heiro de hydro-carburetQ, mas ficou a exhalação nauseante, o odor 
accentuado das reacções da chirnJioa daquella instituição bancaria, dos 
phenomenos effectuados na retoTta das especulações, espalhando-se pe1a 
visinhança, por todo o districto, pelo Brnzil inteiro, e indo annunciar 
até mesmo no estrangeiro ·O descredito da nossa patria. (111idito bem; 
mwi,to beni. O orador é comp1,i11w11;ta.do.) 

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

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

O Sr. Carlos Peixoto Filho C') (movimento de aüenção) diz que 
~el'ia um desprimor dei:g;ar de dar resp·osta ás considerações do illus-
tre e talentoso Sr. Barbosa :Lima, expendidas em defesa do requeri-
mento que S. Ex. apresentou para que se institua um inquerito sobre a 
gestão official do Banco da Republica. Confessa a S. Ex. que, si não 

(*) D iscurso proferi.dp na ho1'.a do expediente. 
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disse o que tinha a dizer durante a discussão, foi porque e;m primeiro 
logaT, não lhe cabia fallar sinão sobre ü Tequel'Ímen to, em vista de 
ter sido a reforma do banco tão eleva·damente discutida por out ros e, 
cm segund·o logar, porque percebe a ancieda·de que ha pelo encerra-
mento dessa discussão, que vem obstruindo o atr azado andamento das 
leis annuas. · · 

F ormou o seu juízo ácerca do merecimento· <la. questão·, não no 
mesmo tempo em que fo i apresentado o requerimento, mas .depois, o 
que não .quer dizer que não tivesse tido algm):,s momentos• de hesitação~ 
sentida por todos aquelles que prncuram de boa fé inquirir e indagar 
de um assumpto com imparcialidade. · 

Assim, algum tempo depois, convenceu-se de que o requerimento 
não podia ser approvado. · · · 

Desde logo declarn: discute a legalida:de do requerimento, contesta 
Íhe ·a conveniencia por inadequado e inopportuno, e impugna ·a me-
dida, mesmo considerada sob ·o ponto de vista moral. 

A legitimidade e legalidade do requer·imento não é tão liquida 
como ao seu collega parece. E m primeir'O logar, é certo que nem todas 
as Constituições do mundo são ómissas acerca dessa faculdade que os 
corpos legisla ti vos procuram sempre se 1attribuir-,o ·d:ireito de enquête, 
ínchiesta., e entre nós inqueri to parlamentar; outrns ha, porém, que 
nenhuma palavra dizem a tal rnspeito. · · 

Pensa o orador que, na falta de dispo'8ição constitucional clara, 
é pelo menos discutível essa faculdade attribui<la á Camara, para que 
seja approvado o Tequerimento do illustre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul . 

Pensa, além disso, que essa funcção fiscalizadora, por meio de 
oommissão de inquerito, cabe ma:iis regular e logicamente naquelles pai-
zes que sejam de governo parlamentaT, do que nos de regímen pre· 
ádencial, onde não é liquida essa funcção attribuida a:o Corpo Le-
gislativo pelo illustre Deputado. 

Deve declarar,. no momento em que se etStá sob a pressão de um 
manifesto francamente revisionista, que o regímen presidencial é aquelle 
que o orador estima e repnta uma boa insütuição politica . 

E' verdade que o Sr. Barbosa Lima tem razão quando diz que, 
iiejeitado esse meio de inquerito parlamentar, ·a Camara e o SenadG 
se sentirão em difficukbdes para exercer •acção fiscalizadora sobre 
as contas cto Governo. 

Não é menos certo, porém, que o nos' a Oo~1stituição determina• que 
·ais contas sejam prestada.IS tl:s Camaras, sendo que a t·al p roposito G 
Regimento actual menciona uma Oommissão Especial para tomad·a 
dessas oontas; tem assim a Cama1'a a faculdade de examiuar1 tudo 
quanto diz respeito á gestãG do estabelecimento cujos estatutos ora 
dependem de sua approvação. 
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Acredita que não é liquido, sob o ponto de vista de legalidade, o 
direito da Oamara de, por meio de commissão de inquerito, fazer o 
exame das contas publicas. No caso, porém, haveria uma outra bar-
reira:· em todos esses paizes onde são instituidas commissões de inque-
rito parlamentar, essas commissões submettem-se a reg1'as e detalhes, 
sendo levantadas arduas questões, problemas complexos e intrincados. 

Tinha, pois, razão quando dizia que não é tão liqui·da essa dou-
trina de ter ll. Oamara o podel' illimitàdo de ir a .qualquer parte, onde 
acaso tenha chegado a acção do Governo, exigir documentos e -apu-
ral-os. Tudo isso póde fazer~se nos regimens pal'larri.entares, porque dá 
resultados prati0os, afralStando-se o ministro responsavel ; o mesmo, po-
rém, não se póde dizer aoorca de Deputados, porventura coníprometti-
do,s. No regímen presidencial, que é o que se fa1·á ? 

Que se conseguirá, uma vez que não se trata .de responsabilizar 
este ou aquelle memb1'0 do Governo? 

E' evidente que o requerimento elo Sr. Barbosa Lima só póde obe-
decer a dous fins . Si S. Ex . pretende verificar desvios criminosos por 
parte do G-0ve1'IlO, tinha razão o orador quando dizia que, com o in- · 
querito, nã-0 se estava em caminho de conseguir essa responsabilidade; 
si S. Ex. pretende apenas verifica1· a cstabilida,de das condições do 
Banco da Republica, sem se preoccupar com o que ele criminoso por 
lá tem havid-0, si S. Ex. 

1
quer verificar si se deve lançar mais dinheiro 

elo Thesoúro ·oobre o c~pital que o paiz emprestou a esse banco, 
não é mafo difficil ao orador encara:r a. questão tambem por esse lado. 

P areceu ao Ol'ador que o requerimento fundamentado pelo seu 
oollega pretende dous qbjectivos: fiscalização propriamente, para 
se verificar aí o Govemo se afastou do cumprimento da lei, si se com-
metteram desvios e immpralidades; e a verificação da estabilidade de 
elementoB do banco., como base da l'eforma. 

Ora, desd·e que a: .aK;ção parlamentar, decretado este inquerito, 
niio poderia chegar .ao fim pretendido, ella •se tornaria inutil, devendo 
ser assim rejeitado o 1' querimento. Sob -0 outro ponto de vista., o 
orador :se reportará aq que já disse d'llrante 'ª' longa discussão 
cl-«> parecer, em que ~ buscou mostra.r que o Governo cercou-se 
de todas as cautelas e garantias para que o remanescente <la carteira 
antiga não viesse prejuçlicar a organizaçã·o .do novo Banco do Bra-
zil. Ha precisamente dous exemplos que conhece e vae citar, por serem 
de bastante valor .Para a decisão do caso. 

Na Republica Argentina, a Oamara, a proposito de suas funcções 
como ve11.ficadora ele podcrns, '8em autoridade, especialmente consigna-
da em leí, para lançar rpã.o de todos os meios oon<l.ucentes á verifica-
ção ela verdade eleitoral ; póde, pois, lançar mão francamente do in· 
·querito parlamentar. Pois bem, no exercício desse direito, a referida 
Oamara i<equisitou do clirector dos Telegraphos que lhe fossem forne-
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cidos exemplare.s de telegrammas, em que ella reputava poder encontrar 
a prova inconcusaa de fraudes eleitoraes incriminadas. 

O director dos Tielegraphos respondeu á Camara que, por mais am-
plos que fossem os poderes de que ella dispunha, se julgava -0brigado, 
por força de preceito constitucional, a não submetter ao seu conheci-
mento esses telegrammas, po·rquanto o sigillo dos mesmos era exigido 
na propria lei da creação dos telegraphos. ( Aparrtes.) 

Traz este exemplo para que fique demonstrado que, embora se diga 
que o Banco da Republica é uma repartição publica1 querendo dahi 
tirar como conclusão que a Camara tem o direito de lá entrar sempre 
que entender, não é tanto assim. 

Ha um outro caso, nos Estados Unidos, e todos sabem o .conforlo 
que os exemplos da America do Norte- trazem ... 

O Sr. Romern, escrevendo uma obra que tem por titulo El Pwrla-
manto, apresenta a hypothese da casa Jay Cooke & O., que falliu. 
Houve irregularidades no processo e na Camara se pediu a nomeação 
ele uma commissão parlamentar parn nelle intervir, sob o fundamento, 
nitidamente formulado, de que a quebra traria prejuízos ao Thesouro. 
Decretou-se e não se conseguiu fazer este inquerito, porque a primeira 
das testemunhas citadas não quiz comparecer. O presidente da Oamara 
dos Representantes decretou immediatamente a sua prisão; ella recor, 
reu á Oôrte JudiciaTia e obteve habeás-rorpiLS por um accordam cheio 
<lfl fuudamentos, um dos quaes dizia terminantemente que ~ Camara 
não gosava desse direito de fazer depôr a quem quer que fosse, que não 
tinha funcções judiciaes, que não podia lançar mão dos meios coerci-
tivos e que, portanto, só poderia discutir e exercer esse direito quando 
se tratasse elo empeachement. 

Quanto ás considerações que os constitucionalistas e escri-
ptoTes fazem acerca dos limites desses inqueritos, to.dos sabem que, ainda 
quando reconhecidos na Constituição e firmados pela praxe ou leis or-
<linarias não podem ir além dos documentos publicas e comprehender 
os privados, sendo certo que mesmo do numero daquelles que são por 
sua natureza publicos se excluem os denominados con~iclenciaoes. 

Assim, pergunta ao seu honrado collega si o exame por S. Ex. pro-
posto versaria ou não sobre documentos de ordem puramente privada. 

P ara -0 orador, além da lucida demonstração que seu illustrado 
collega, Sr. Calogeras, .deu á Gamara, de que não se trata de um banco 
official, a especie é a seguinte: o Governo, firmado desde 1900 com um 
mandato expresso elos accionistas, :passou a geri1' um capital que é 
delles. E' um caso typico, especifico, oaracteristico de mandato. 

Tudo quanto está no banco, as transacções que lá se fazem, con-
tinúa a ser ·dos accioJlistas que constituil'~IJU o Governo procurador 
para gerir os seus interesses durante cinco aunos. 

Não p6cle ver monstruosidade juridica naquillo que foi livremente 
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outorgado por accionistas, donos de sua pTOpriedade. ( T1·ocarn-se apar-
tes entre o or(J)dJor e o 81•. BarbcJsa Dim;,a.) 

Diz o orador que a inteTVenção do Governo se deu quand·o se tra-
tava de salvar interesses economicos e financeiros que alcançavam a 
toda sociedade, a praças commerciaes e a gr.ande numero de corpora-
ções. Tratava-se de impedir a fallencia de outros bancos que do da &-
publica dependiam. Póde dizer da tribuna que a Camara Municipal de 
sua terra lá tinha depositado todas as suas economias, que seriam ab-
soTVidas nessa fallencia que seu collega denomina de fraudulenta. 
Tratava-se de evitar o prejuizo dos bens de orphãos, alli depositados 
tambem. 

Tendo-se assim manifestado em relação á legalidade do requeri-
mento do seu honrado collega, dirá, antes de terminar, que essa conta, 
que tanto se exige que seja conhecida neste momento, está representan-
do positivamente aquelle mesmo papel que a conta antig·a representava 
em outros tempos. 

Os 1ivr.as do banco foram examinados por uma commissão de ac-
cionistas, unicos competentes para isso; assim, veiu a opportunidade 
de se conhecer dos fallados segredos do banco. 

Em resposta a um 11-parte do Sr. Galeão Carvalhal, que diz que os 
credores teem preferencia, affirma o orador -que o Thesouro póde ter 
preferencia para ·ser pago, mas não para fazer exames; para isso, o 
accionista é o unico capaz e competente, porque elle tem interesse em 
guaríl.ar o sigillo dos livros commerciaes. 

Constituído o novo banco, evidentemente os accionistas hão de 
examinar tudo quanto existir com relação a essa conta nova. (Apartes.) 

Isto está previsto até nos estatutos, como pondera um illustre col-
lega; mesmo, porém, qur o não estivesse, ahi estaria e está na lei or-
dinaria. . 

Passa adeante. O illquerito, sobre ser de legalidade positivamente 
eontestada, é tambem inconveniente. 

Já teve occasião de declaral' que comprehendia qual era a rigo-
rosa logi.ca, no procedimento do honrado Sr. Barbosa Lima, ·ao re-
querer o inquerito parlamentar. Descobriu-se esse l'igor logico por 
C:uas faces: primeira, S. 1 Ex. em certa vez propugnara por esse exame, 
não recuara deante de t ropeços e entendera que devia logicamente re-
noval-o nesse momento; segunda, S. Ex. é confessadamente um com-
batente, um adversario 40 regimen actual ; não a:dmitte o banco ligado 
ao E stadio, faz votos pam que tenhamos desde já o banco livre dessas 
peias e quer assim impedir que se faça esta reforma. 

Nada mais natmal ;1 pam os que julgam, porém, que não é tempo 
ainda desta emancipaçãp, é rigorosamente logico ~ambem ~~e votem 
pela reforma, afostando, ·o requerimento que visa positivamente 
obst ruil-a . 
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Sabe que em materia de politica financeira a quasi tota:lidade da 
Camara está convencida, a despeito elo que um inglez ou qualquer ano-
nymo se lembrou ·de dizer acerca do governo do Sr. Dr. Campos Salles 
de que esse governo ha de ficaT marcac1'o em nossa histoTia com~ 
principal constructor de nossa regeneTação financeira. A maioria está 
de accôrdo •com a politica do resgate, constituida com a encampação 
das estra·das de ferro e com •OlltPas medidas, que em futuro não .muito 
l'f'~noto trarão a valorização do nosso meio circulante· e da conversib'i-
lidade que todos desejam. Em toda parte se tem lançado mão de um 
banco official, ·como rngulador do cambio. 

P.or esse banco official vinha clamando toda gente, antes que isso 
se fizesse, porque o curioso dos nossos processos, dos nossos mO'ldes é 
isto : leva-se ·a clamar pela s.atisfação de uma necessidade, e, no mo-
mento em que ella se torna effectiva, apparecem desde logo ·as criti-
cas contra aquelles que a e~ecutaram. E' o que se dá em relação ao 
Banco da Republica. 

MencioDJa o oraclor que ·o Sr. Serzedello Corrêa clamou durante 
muitos annos pela instituição de um banco ·como apparelho regulador 
do cambio. 

Não só o ex-Deputado pelo PaTá, mas outros homens pubEcos 
tambem clamavam por esse Teme<lio . ( Tro cwn-se apc11rte'{! entre varias 
Srs. Deput(JJdJos.) 

A expe1'iencia fez-se em meia duzia de mezes; annunciou-se o 
crack, exigiu-se, fez-·se o Tegimen de excepção . Pois que se o recomece. 

A logica appiarente dos factos militará a seu· favor . 
Respondendo a um aparte do Sr. Barbosa Lima, que pergunta 

si os accionistas teem o direito ·de contar com o apoio da O.amara, 
q1tand même~ si, modificados alguns ·artigos, teem ele para lá voltar os 
estatutos, ·diz que é evidente. 

Na assembléa dos accionistas surgiu ·a ieléa. ela reorganização por 
elles votada nesse pTojecto de regulamento submettido á ·apreciação d:a 
O amara._ (O Sr. Pres~'itente avis•a a:.o orador dJe qi&e está fvniêa. a hora ilo 
expeàJiente. O orador perlJe e obtem a costwmadJa fole1·alnci1a.) 

Diz o orador que não foi só entTe nós que esses factos se deram. 
Em outros paizes fez-se a mesma cousa. Quem lesse as noticias so-
bre· as reformas realizadas na Russia, pensaria estar vendo o que fi-
zemos no quatriennio passado. 

Foi exactamente aquelle regímen de excepçfo: prohibição de ope-
rações na praça sobre moeda metallica, para impedir •as especulações, 
fundação de bancos, creação de caixas de resgates. 

Foi com esses Temedios que se pôde ler em um jornal de São Pe-
tersburgo que o Banco da Russia se encontrav·a em melhores condi-
ções do que os BancoB de França e Inglaterra reunidos. 
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Passa ao ultimo ponto do seu discurso: a face moral ela questão, 
a de mais palpitante importancia. 

O honrado Sr. Barbosa Lima dBclrurou que visav·a conhecer irre-
gularidades do Governo e verificar a estabilidade dos elementos. do 
Banco ela Republica. Quanto .ao primeiro ponto dirá que, si S . Ex. 
não apontou nominalmente as irregularidades, indigitou-as. Nessas 
condições, aquelle exame, que se teria ele fazer, fez-se independente 
de qualquer inquerito . 

Si elo inquerito propo.sto pelo •seu •collega se verificar que o indi-
vli<liuo A. 1ou B havia levantado tal ou qual quantia que faria a 

Camara? 
.Â!caiso o Banco não é feito para entabolar relações, ficando ao 

seu criterio pezar o valor moral dos indivíduos com quem negocia ? 
Ministros e funccionarios publicos no caso ele falta de cumpri-

mento de deveres, como sabe ·O seu collega, o recurso contra elles 
não é o processo parlamentar, e sim o cl'Íminal . 

Prevalece-se da cü-cumsta:ncia de estar na t ribuna, pal'a accres-
centar que não é só presidencialista . Acredita que devemos ser con-
aervadores, oobretudo quando h.a dessas crises - crises moraes. 

No nosso . paiz, ne~te regímen, esquecemo·nos a cada momento 
de que o Poder Executivo tem condições de força e ligitimidade p~r

feitamente iguaes ás nossas, 0sinão superiores; não é verdade, elle é 
tão legitimamente elei to pelo suffragio do povo, como o Legislativo. 
· (Apoiaidos .) A nação elege o Poder Executivo, em seg1uida a opinião 
divide-se e mcllous grup9s: um daquelles que entendem que a melhor 
orientação é a de crit~ca., de corrigir abusos, e outro, dos que se 
revestem do espírito de conservatorismo, mas que não teem a mesma 
activic\iade, nem a m;sma ousaJdia dos seus antagonistas. A verdade 
é estai: entre nós, quem apoia o Governo como que tem acanhamento 
de confessai-o em publi~o. O omdor declara, entretrunto:-<iue é fran· 
camente um conservador e concita todos aquelles que o são a que o 
saibam ·ser tão activaIDjente quanto at[uelles que compõem a minoria 
opposicionista. (AP'oiaqo~; mu~to bem.) 

Mas não é isso que se vê em nosso paiz infelizmente. 
A minoria t riumpha quasi sempre porque tem actividade 

e <lesassomb1·(}, ao passo que os outros, os seus adversarios, não teem a 
coragem precisa para .defender tudo quanto é accusado sem funda-
mento. 

E' contra isso que se insurge o orador, por acreditai· que seme-
lhante processo não no~ poderá levar á felicidtak:l.e . 

Os criti{Jo•s presta:qi serviços, mas é dos outros que se- precisa, 
daquelles que acreditam no futuro de sua. patria e que teem a neces-
sariai tolerancia para respeitar as opiniões oppostas, tendo, porém, 
coragem bastante para combatel-as sempre que ae tornar necesaario. 
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(Muito bem; mui.to bem. O orador é vivam ente cumip1·im·entado pelo'S 
seuis collegas. ) 

E' .annunciada. a v.otação do projecto n . 219, de 1905, appro-
vando os estatutos do Banco do Brazil, elaborados pela assembléa ge-

ral <los accionistas do Banco ela Republica dio 
Votaçâ<0 Brazil nas sessões de 29 de julho ·a 9 de agosto do 

corrente anuo, com emendas do Sr. Erico Coelho 
e vot.o em separa.d.o e emendas do Sr. Galeão Carvalhal (2ª discus-
são), precedendo a votação do requerimento dos Srs . Barbo·sa, Lima 
e Moreira da Silva. 

O Sr. Presidente - A respeito d~ste projecto foram apresen-
tado·s dous requerimentos. Um do Sr. B-arbosa Lima, Bricio Filho e 
Marçal E scobar, e outro do Sr. Moreira da Silva . O primeiro é con-
cebido nos seguintes termos : · 

"Requeremos que para verificair as condições da gestão offici·al 
do Banco da Republica por funccionarios nomeados pelo Poder 
Executivo no quinquennio 1900-1905 e indagar .das condições de se-
gurança e idoneidad\3 moral da caisa para onde se quer mandar, além 
de novos supprimentos avultados do Thesouro, os saldos do mesmo 
Thesouro, se eleja uma commissão de nove Deputados, a qual se 
incumbirá de instituir eobre .a administração, official daquelle estr1-
belecimento banca.rio l'igorow inquerito, que terminará por circum-
stanciado relatorio a ser presente opportunamente á Camara dos 
Deputado·s . " 

O Sr . Barb-osa Lima (*) (para lencaminha1· a votaçã,o) - Sr. 
Presidente, o honrado leiader da maioria desta Ca,sa escusando-se de . , 
abnlhantar o debate em que nos empenhamos durante tantos dias 
sobre a reorganização do instituto de credito fallido, o Banco da 
Republica, na ho1'a do expediente, occupando-se do assumpto, o fez 
com a eloquencia apyretica, que não é a minha, sempre caracterizada 
por um vocaibulario por ·demais calido, e o fez po1· fórma tal que 
deixou demonstrad'o que a vota.çãq não depende do encontro de 
opiniões, nem do esclarecimento que possa pr-0vir da contradita op-
posta, humildemente o' digo, ás considerações adduzidas com tamanha 
autoridade, com tão decisivo peso, <a proposito d.a materia a ser 
votada. 

Vae-se votar sob ~~ impressão dias palavras de S. Ex., sem que 
nenhuma contradita. se lhe possa oppôr. 

Queira a Camara registrar que eu pedi a palavra para immedia-
tamente responder ás arguições com que S. Ex., em regra, deixou de 
lado o meu requerimento na sua essencia e nos seus intuitos; queira a 
Oamal'a registrar que me foi tolhida a faculdade de responder. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Os antecedentes do Congresso Nacional confluem todos no sen-
ti<lo ·de asseverar que sempre que se vae votar algum assumpto capaz. 
de impressionar a opinião publica, como este incontestavelmente im-
pressio:ga, ha espaço para serem ouvidas as opiniões pró e as opiniões 
contra . 

Desta vez só houve tempo para se ouvir a opiniã.o contra 'Ü re-
querimento; 'ª üpinião a favür ficou incrustada, tolhida pela impossi-
bilidade material <lo tempo. 

V. Ex., Sr. Presidente, seria o primeiro a chamaT-me á or<lem, 
si eu, a titulo de encaminhar a votação, pretendesse, em cinco mi-
nutos, por mais formidavel que fosse ·a minha capacidiade synthetica, 
responder ao brilhante discurso com que o illustre leaiterr quiz refor-
~ar o seu, já <le ·Si incontrastavel poder, de guião de uma maioria que 
vae pela quasi totalidade desta Gamara, qual é a mesma que, na sua 
quasi totalida·de, tambem ·dei:z;ou de a0oropanhar de perto o mesmo 
debate. 

E' escusado) portanto, tentar qualquer esforço. 
Sr. Presidente, ·a Oamara dos Deputados, constituída em uma es-

pecie de prolongamento da assembléa dos accionistas do Banco da 
Republica, vae dar o se1t apoio e o seu assentimento paTa que o Thesou-
ro entre para a nova soeiedade anonyma que se constitue irregularmen-
te porquanto todos os docuroento.s foram (é a lei das socie·dades anony-
mas que o diz) criminosamente sonegados a esta paTte da ª'ssembléa 
geral de accionistas, cuj a outra parte funccionou na rua da Alfandega. 

A Oommissão visava conhecer, .oo:m:o o conselho fiscal de qualquer 
sociedade anonyma póçle fazel-o como fez a commissão nomeada 
pelos accioni1stas, da si~uação em que ,se encontra o banco com o qual 
vamos .casar os inteTesses do Thesouro, com o qual vamos consorciar os 
dinheiros n&cionaes. 

O requerimento visava evidenciar que a Oamara, deixando de l.ado 
as tra:dições de seus an~ecessores, · que, em um unanime movimento de 
vei-.dadeira indignação, poz-se de pé para apoim·, com menos razão 
ainda, um requerimento, analogo, dá provas evidentes de completo des-
conhecimento das leis vigentes, acceitando a solução, em que é coHo-
ca·da, de não poder sin~o approvfü' qwa111d rntêrrne o projecto de estatu-
tos elabmado pelos accipnist&s, que teem seus capitaes empenhados na-
quella instituição fallid/1. · 

A Oamara não deimoliria por fórma alguma, não infringiria os 
postula.dos cardeaes do 1·egimen presidencial, votando o requerimento 
para constÍtuir uma commissão externa da ordem daquellas de . que co-
gita ·o rnquerimento, in1tito diversa das chamadas commissões de i~q~e
rito parlamentar, das quaes deu exemplos o nobre Zeadier da ma10na. 

A Oarnara vem afüvelar no TOsto dos responsaveis, pela p11atica 



-253-

leal desse famoso regimen republicano, a mascara da responsabili-
da·de . .. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado pela segunda vez 
que não está mais nada em discussão . . 

O SR. BARBOSA LIMA - ... figura que caracterizaria de modo 
muito diverso daquelle por que o fez o illustre Deputado, ~ novo re-
~@. • 

Não é regimen. parlamentar, tão pouco é regimen presidencial; é 
o regimen ela irresponsabilidaide, •segundo o qual a Oamara v·ota na 
fé dos padrinhos aquillo que o Poder Executivo, sem prestar contas, 
como faz qualquer manclatario honesto, exige. 

E mais: a Oamarn, rejeitando o meu rnquerimento, ponhamos o 
dedo, permitta-me V. Ex. que o faça, Sr. Presidente, sobre a part~ 
mais sensivel das ulcerações que todo o mundo enxeTga nesse organismo 
que se pretende galvanizar - a Camara vae approv-ar a continuação de 
um regimen, segundo o qual, ao passo que nenhum membro do Con-
gresso Nacional, fiscal e juiz do Poder Executivo, póde retirar do 
Thesouro Nacional nenhuma quantia, senão que apenas póde receber 
as que lhe são ·devidaoS e consignadas no orçamento, pela organização, 
pela disseminação de caixas filiaes do Banco <la Republica, de succur-
saes do novo Banco do Brazil, em todos os Eatados, generalizará o 
processo, que ninguem diz que caracterize o regimen presidencial re-
publicano, mercê do qual membro do Congresso Nacional pôde contar 
com a bôa vontade dos gestores ela matriz e das filiaes, para retirar 
quantia que facilmente não se rntiraTia - tanto que o não faz - ·dos 
estabelecimentos amparados pela tutela official. 

O SR. ARTHUR LEMOS - Póde V. Ex. designar o nome. 
O SR. BARBOSA LIMA - O do Deputado que subscreveu ... 

O Sr . .Presidente - Attenção ! Vou ler o artigo do Regimento 
que está sendo offendido : 

"Por occasião de votar, poderá ser concedida a palavra pela or-
dem, para breves esclarecimentos, simplesmente no sentido de enca-
minhar a votação, não podendo ser novamente discutida a materia 
nem permittidas ·as longas explicações". 

"Não podendo no,,,amente se1· étiiscidJida a rnateri'a." 
J a chamei repeücl;as vezes a attenção do nobre Deputado. Queira, 

pois, S. Ex. terminar as sua.s considerações para que a votação possa 
ter logar . 

O SR. BARBOSA LIMA - Estava concluindo quando fui interrom-
pido . 

. . . o Deputado que subscreveu a letra, em virtude da qual sahi-
rnm do Banco da Republica 150 contos para ·amparar a empreza do -
O Pa'iz. 

' 
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O SR. So.ARES nos SANTOS - Apoiad-0, V. Ex. não é um delator. 
O SR. BARBOSA LIMA - Requeiro a votação nominal para o meu 

requerimento. (M1iJito beni; mu,ito b·e11i.) 

O Sr. Arthur lJemos (peia 0·1'de11i.) - Sr. Presidente, quando 
ouço ou leio accusações contra a honradez e ·a probidade d'Os nossos 
homens publicos, tanta:s e tantas são ellas confidenciadas nas palestras 
ou proclamadais pelos orgãos systematicos do escandal-0, entro a du-
vidar do engrandecimento da nossa patria, e . já comparada neste re-
cinto, em menos de um seculo de vida independente, e em quatro se-
culos apenas da descoberta, ás corruptissimas republicas da velha 
idade, · em que as leis pullulavam como signal de decadencia, plwrimé 
legis corrup~issima respwblJio.a . .. 

Não é, Sr. Presidente, que eu tenha desde logo como · ver-dadeiira 
quanta insinuação se faça contra a boa fama dos nossos patricios. 

Mas, si á mingoa de provas, meu espírito fica perplexo e entra 
para -0 regimén da suspeita, que constitue a atmosphera moral da nossa 
patria no momento que atr:avessamos, esse facto, pelo menos material 
e inilludivel, se torna a todos patent.e: a diffamação incessante dos ho-
mens publicos revela bem a gravidade da diathese nacional; e, si não 
n<Js domina a corrupção de Gusman Blanco, corróe-nos a de .A.retino; 
se não é a da delapidação, é pelo menos, a da calumnia. 

O SR. PRESIDENTE - Lefabro que V . E x. vae se affastar d-a dois-
po·sição regimental. E' preferiyel que V . Ex. pega a palavra para uma 
êxplicação pessoal e eu lha darei, depois das votações . 

O SR . .A.RTHUR LEMOS - ·Pomo V. Ex. quizer. 
O SR. Lurz Dcn1IINGUEs -- A Camara toda sente que o nobre 

Deputado precisa fallar. (Apoiwdos.) 
O SR. P RESIDENTE - Mas o Regimento não permitte. 
O SR . .A.RTHUR LEMOS - Fallo -apena;s ha dous minutos, -ao passo 

que o Deputado pelo Rio Gr11-nde do Sul o fez durante 10 minutos. 
Peço a V . Ex. um pouco de tolerancia. 

V ou reduzir as minhas corisiderações a poucas palavras. 
E' na amargura daquella convicção que assomo á tribuna, em ver-

dade para encaminhar a votação, defendendo igualrn(;)nte o meu nome 
collocado maliciosamente, sem designação, ao lado de uma em.preza 
industrial nomeada em uma operaç~p rnlativa il.o Banco da Republica : 
tudo isto em um d-0s prov·arás de um t remendo libello parlamentar 
que constitue a nota diffamatpria do momento. 

Mas, defender-me de que, Sr. Presidente? De haver emprestado 
a responsabilidade ·de meu nome, da minha firma, a uma transacção 
por via da qual foram retirado~ do Banco da Republica dinheiros para 
uma ein.preza j-ornalistica O Pliiz. 

Oh 1 que Deputado é esse gue sacrificou .. . 
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O SR. BARBOS.A. LIM.A. - V. Ex. emprestou a sua assignatura? 
O SR. ÂRTRU:& LEMOS - Foi V. Ex. quem o disse, quem o af-

firmou. 
O SR. PRESIDENTE - Previno aos nobres Deputados que n.ão são 

permittidos dialogos. 
O SR. ARTHUR LEMOS - Defender-me de que? De haver sacrifi-

cado um Deputado, a sua fortuna, onerado o seu credito, compromet -
t ido <J seu patrimonio em beneficio de um jornal que commette o grave 
peccado do defender .o Governo, a acção governamental sempre de1e-
teria na linguagem de todas as opposições ! 

E que Governo é este, reprobo e corrupto, que se deixa ficar em 
criminosa contemplação par.a com tal Deputado, assim tão largamente 
aquinhoado; Governo que nã<J se indigna e não repelle, colerico, a res-
ponsabilidade, o sacrifício de um Tepresentante da Nação? 

Que nome dar-se a uam administração que, em vez de favorecer, 
directamente e só, a uma empTeza que a apoia e defende, leva o seu 
escl'Upulo a exigir a co-responsabilidade de terceiros. Oh! pois então 
abandona-se a velha pratica das subvenções sem fiança aos "reptis da 
imprensa"? das "gorgetas" directas ao "jornalismo mercenario, in-
dígena ou estrangeiro .. . I" 

O SR. LUIZ DOMINGUES - O facto é que dantes não se usava as-
sim, desgraçadamente para o banco. 

O SR. ÂRTHUR LEMOS - Tem razão o nobre Depu tado. 
Dessa ope1,ação para a qual pedirei á Camara, em nome do 

egoísmo da minha honra si acaso essa honra pudesse ser respei tada, 
que não é ... 

O S8 . ELYSEU Gun,H,ERME - Muito bem. 
O SR. ARTHUR LEMOS - . . . para a qual pedirei o mais rigoroso 

dos exames, sahirão illesos os credites do Governo, os <l'O PCIJiz e os 
do humilde Deputado. 

O SR. ELisEu GUILHERME - Muito bem. 
O SR. ÂRTHUR LEMOS - . . . que nada solicitou, que antes foi 

solicitado e que, em movi.mente generoso, sem preoccupação de quaes-
quer proventos, assumiu responsabilidade por -dinheiros de que não 
tomou para si nem um ceitil, perfeita responsabilidade d'e um nome 
impolluto ... 

O .SR. P Assos DE MIRANDA -Muito bem. 
O SR . .ÂRTHUR LEMOS - ... de um credito incontestado e in-

contestavel, porque se trata de responsabilidade que já começou a tol'-
nar-se effectiva com o pagamento de avultadas quantias pela divida 
contrah'~da. 

Não preciso dizer mais_ O Deputa-do que vos falla não está preso 
por favores ou d'ependencia ao Governo ... 

O SR. VERGNE DE ABREU - Apoiado. 
O_ SR . .ÂRTHUR LEMOS - ... nem ao Banco d•a Republica, cujos 
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directores, com excepção do Sr. C1rntodio Coelho, que foi membro 
desta Camara, não conhece . 

Não entrou jámais nesse Banco, nada solicitou; tomou parte na 
operação questionada com verdadeiro desinteresse; aliás, prestou se-
melhante serviço com verdadeira satisfação, feliz por haver contri-
buído para que a .situação apoiada pela maioria, e, ainda mais, a paz, 
a ordem interna, as proprias· instituições encontrassem, em momentos 
melindrosos, amigo eloquente, abnegacfü, desinteressado, no jomal que 
subsidiou com o seu credito, sem sciencia nem depell'dencia do Go-
verno. 

O SR . ELYSEU Gu~RME - O credito de V. Ex. não provém 
da qualidade ·de Deputado . 

O SR. .ÃRTHUR LEMOS - Muito agradecido a V. Ex. Por im-
posição natural dos meus brios, tomo a liberdade d'e divergir, com a 
bancada a que tenho a honra =de pertencer, da opinião expressa ha 
pouco pelo illustre e acatado leader da maioria; a cleputação elo Pará 
vae votar pelo requerimento elo Sr. Deputado pelo Rio Grande do 
Sul. (Muito bem; miiito bem. O oradm- foi muito felicitado.) 

O Sr. P r esident e - O Sr. Deputa-do Barbosa Lima requereu 
votação nominal para o requerimento que apresentou na discussão d'o 
projecto n. 219, de 1905. 

Posto a \Otos, é approvado o requerimento do Sr. Barbosa Lima 
pedindo votação nominal. 

Procedendo"se á votação nominal, respondem $imi, isto é, appro-
vam o requerimento elo Sr. Barbosa Lima, os Srs. Passos de Mi-
randa, Arthur Lemos, Carlos de N ovaes, Indio do Brazil, Joaquim 
Pires, Bezerril Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Frederico Borges, 
Izidro Leite, Medeiros de Albuquerque, Bricio Filho, Pereira de 
Lyra, Tolentino dos Santos, Rodrigues Saldanha, Marcolino Moura, 
Galeãn Carvalhal, Moreira da Silva., Benedicto de 'Souza, Carlos 
Cavalcanti, Soares dos ·Santqs, Marçal Escobar, Barbosa Lima, James 
Ducy e Homem de Carvalho (24). 

Respondem não os Srs. Aurelio Amorim, Jorge de Moraes, Ani-
zio de Abreu, Thomaz Acci9ly, João Lope~, Sergio Saboia, Gonçalo 
Souto, Eloy ele Souza, Alberto Maranhão, Abdon Milanez, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa, Celso de Souza, João Vieira, J ulio de Mello, 
Cornelio da _;Fonseca, Arthur Orlando, Domingo.s Gonçalves, W an-
derley de Mendonça, Raymp.ndo de Miranda, Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Galvão, Rodrigueii Doria, J oviniano de Carvalho, Oliveira 
Valladão, Castro Rebello, T osta, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho>-
Garcia Pires, Satyro Dias, Verl!!Ile ele Abreu, Augusto de Freitas, 
Alves Barbosa, Rodrigues ~ima, Eduardo Ramos, Paranhos Monte-
negro, Bernardo Horta, GalP,'ino Loreto, Heredia de Sá, Corrêa Du-
t ra, Sá Freire, Ame rico de Albuquerque, Erico Coelho, João Ba ptista, 
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Galvão Baptista, Pereira Lima, Julio Santos, Henrique Borges, Cru-
vello Oavalcanti, Maurri.cil.o de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Francisco Veiga, Viriato Mascarenhas, Estevão Lobo, José Bonifa-
cio, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto Filho, David 
Campista, Francisco Bernardino, Anthero Botelho, Carneiro de Re-
zende, Bueno de Paiva, Leonel ' Filho, Adalberto Fenaz, Lamounier 
,Go·dofredo,, Henrique 'SaJles, Oaloger:a~ Sabino• BarroS,Oi, ·CaTValho 
Britto, Olegario Maciel, Wencesláo Braz, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Francisco Romeiro, Valois de Castro, Rebouças de Carvalho, 
Fernando Prestes., Ferreira Braga, José Lobo, Paulino Carlos, Fran-
cisco Malta, Oandido Rodrigues., H ermienegildo •de Moraes, Oanclido 
de Abreu, Alencar Guimarães, Carvalho Chaves, Paula Ramos, Elyseu -
Guilherme, Luiz Gual:berto, Germano Hasslocher e Vespasiano de 
AlbuqueTque (93) . 

. O Sr_. Presid.ente - Responderam: sirn, 24 Srs. Deputados e 
não, 93. Foi i:-ejeitado o requerimento. 

Vae-se proceder á verificação. 
E~ annunciada a votação do seguinte requerimento do Sr. Mo· 

reira da Silva: 
"Requeiro que a Camara ouça o parecer da Commissão de Con-

stituição e Justiça." 
Procedendo-se á vot.ação do reque1rimento do Sr. Moreira da 

Silva, reconhece-se terem votado a favor 10 Srs. Deputados e contra 
102. Total, 112. 

O Sr. Presidente - Ao projecto foi apresentado um substi-
tutivo pelo Sr . Galeão Carvalhal e outro pelo Sr. Moreira dia Silva. 
Pelo Regimento, teem preferencia na votação os substitutivos. 

V ae-se votar o substitutivq....do Sr. Galeão ·Carvalhal, que foi o 
primeiro apresentado. 

O Sr. Bri:diio Filho (pela. ordem) Sr. Presidente, é possível 
que eu esteja enganado, mas me parece que o Sr . Galeão Carvalhal 
não apresentou um substitutivo; apresentou emendas corrigindo va-
rios artigos do projecto. 

Nestas condições não ha prefernncia a votar-~. 

O Sr. Galeão ·Carvalhal- (pela ordern) - Sr. Presidente, como 
a Oamara deve saber, fui indicado em primeiro logar para relator 
desta queS1tão. E studando-a ap1;e1sentei o· meu parecer, formulandd 
um projecto de approvação dos estatutos: ·com as modificações que 
julguei necessarias. E ste projecto não foi aoceito pela maioria dia 
Commissão, pelo que o ·digno Presidente nomeou . um outro relator, 
que, por sua vez, apresentou um proje·cto . 
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A Camal'a, portanto, tem de decidir entl'e os dous pl'ojectos, um 
approvando os Estatutos com modificações, e outro sem ellas. 

O Sr. Br,i1cio Filho - P eço a palavra pela or dem . 

O Sr. Presidente - V . Ex. não póde fallar pela se{?i11ncla vez 
pela ordem . 

O SR . BRicro FILHO - Não ha projccto nenhum da Camara, 
portanto não póde haver substi tutivo. 

O SR . PRESIDENTE - O projecto apresentado pelo Sr . Galeão 
Carvalhal não foi acceito pela maiol'ia da Cornrnissão; o pl'esidente 
da mesma nomeou urn outl'o relato!', que apresentou o seu projecto, 
e que foi acceito; o Sr. Galeão Oa!'valhal fol'mulou um outro substi-
tut ivo a este projecto da Commissão, -e que é o que se vae votar. 

O Sr. Carlos Peixoto (pela ordem) - Sr. Presidente, como 
um meio de cortar a clifficuldade peço a V . Ex . que consul te a Casa 
si concede preferencia na votação para o projecto da Commissão de 
Finanças, que approva os E statutos do - Banco sem modificações. 

O Sr. Presid ente - Ha dous substitutivos apresentad'os: o 1° 
do Sr. Galeão Carvalhal e o 2° do Sr. Moreira da Silva, porém, 
qualquer dos Srs. Deputados tem o direito de requerer preferencia 
para a votação do projecto primitivo e o Sr . Carlos Peixoto o fez. 

Vou submetter a votos o requerimento do Sr. Carlos Peixoto, 
isto é, que seja votada de preferencia o projecto da Commissão. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, pelo que 
li dos documentos que acompanharam o parecer da maioria da Com-
missão de Orçamento, verifico e tenbo a cel' teza de não esta!' engana-
do, que o Sr. Deputado Galeão Carvalhal, vencido no seio daquella 
Oommis,são, apresentou alli e swstentou neste recinto emendas que 
valem por modificações de varias artigos dos estatutos submettidos ao 
nosso conhecimento com as :p:iodificações constantes daquellas emen-
das parciaes . 

V . Ex. annuncia agora que não se trata de emenJas e sim de 
um substitutivo. 

Na discussão nem o propri.o autor dessas emendas fallou em 
substitutivo . 

Eu quizera que V. Ex . me cl:issei:ise como é o art. 1° desse 
substitutivo . 

O Sr. Presidente - Já d'eclarei que na pagina 14 ha o seguinte 
projecto ,submettido á consideração da Casa pelo Sr . Galeão Car-
valhal: " Ficam ·approvados 'OS estatutos do Banco do Brazil com as 
seguintes modlificações, etc . " 
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O projecto da Commissão é o seg11inte : "Ficam approvados os 
estatutos do Banco do Brnzil elaborados pela Assembléa Geral de 
accionistas na sessão de 29 de agosto do corrente anno . " 

O projecto que apresentou a maioria da Commissão approva os 
estatutos sem emenda alguma. Pelo pro jecto elo Sr . Galeão Carvalhal 
a approvação é dada com moclificaçõe13 que enumera . . 

Por conseguinte, é um projecto completo,, substitut ivo, o do 
nobre Deputado Galeão Carvalhal. O Sr. Calogeras apresentou uma 
emenda ; esta emenda será submettida á consideração ela Casa depois 
da votação elo projecto. 

Á&sim, vou submetter a Yoto:s o pedido do Sr . Carlos Peixoto. 
solicitando preferencia na votação para o projecto ela maioria d~ 
Commissão, que approva' os estatutos sem emenda alguma . 

'Ü Sr. More1ilra da. Sil·va· (pela 01·dem) - Sr. Presidente, não 
venho discutir a preferencia, venho encaminhar a votação de prefe-
renlcia. -

O SR. PRESIDENTE - Este requerimento não tem clli.scussão. 
O SR. MoREIRA. DA SILVA - Estou 1cleclarando que não venho 

discut ir a preferencia, e sim encaminhar a votação sobre a prefe-
rencia. ( Trroo.arnr-se miâtos a p,artes . ) 

Não venho combater o pedido ele preforencia, venho dar as razões 
pelas quaes me parece . . . 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. não pócle discutir o requerimento 
de preferencia. 

O SR. MOREIRA DA SILVA- ... que se devem guiar os.Srs . Depu-
tados em votação de preferencia. 

O SR . Bmcrn FILHO - Perfeitamente. 
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos P eixoto pede preferencia 

para o projeicto da maioria d1a .O amara. 
Eu venho dizer_ á Camara, encaminhando a vot.ação, que, si ella 

adoptar o pedido de prefereJ.J.cia, ter á a-pprovado os estatutos do 
Banco, isto é, faTá desses· estatutos uma lei nacional que poderá ser 
modificada ou Tevogada por uma assembléa de accionistas . (Apart-es. 
I nterntpções. O Sr. Preslidente reclarn.a attenção . ) 

O SR. MoREIRA DA SILVA - Eu preciso expôr o meu pensamento; 
si a Camara o não co11sentir, a culpa ela cllemora, na votação, será 
toda <l-ella e não minha . 

Eu venho declarar, e{1caminhando a votação, si a Camara ap· 
provar o requerimento ·de preferencia, terá approvado os estatutos 
do Bifiu,co da Republica. ( 1'roca.m-se mim:erosos aµarées . ) 

O SR. PRESIDENTE - P eço aos nobres Deputados que não in-
terrompam o orador. 

O SR. MoREIRA DA SrLv.A. - Si a Camara approvar o pedido de 
preferencia, terá, ipso facto approvaclo os estatutos do B anco e então 
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teremos a anomalia de uma lei nacional poder ser revogada por 
accionistas ·de uma companhia (não apoicwlJos). Nos proprios estatutos 
do Banco da Republica está consignada a autorização p ara que a 
assembléa geral possa modificar seus estatuto . 

A Gamara reflicta sobre essas consideracões que acabo ele for-
mular e decida ·como melhor lhe parecer . , 

Tenho dito. 

O Sr. Br·iicio Filho (pela ordem) - O nosso Regimento rnza 
no artigo 216 o seguinte : 

"Por occasião de votar poderá ser concedida a palavra pela 
ordem para breves esclarecimentos, simplesmente no sentido de en-
caminhar a votação, n_ão podendo ser novamente discutida a materia 
nem permittidas: longas explicações . " 

O que iamos fazer ? 
I amos votar ; logo em virtude .do ar tigo 216 do reg;imento teve a 

palavra o Sr . Moreira da Silva que não estava fóra clã nossa lei 
interna, fazendo as considerações que julgava necessarias. Se elle se 
excedesse, se elle sahisse dias limites traçados pelo nosso Regimento, 
cumpriria a V. Ex. chamal-o á 01·dem. 

São estas simples consiciernções que tinha a fazer, em soccorro 
dos apartes que ti".e de dar 1 ao nobre Deputado quando orava, pro-
clamando que S. Ex. não estava fóra ·do regimento, assim como não 
está o humilde . representante de P emambuoo. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa sabe cumprir o seu dever e o tem 
cumprido. 

Em seguida, é :posto a votos e approvado o requerimento do Sr. 
Carlos P eixoto Filho, pedindq preferencia na votação para o projecto 
n. 2Hl, de 1905. 

São successivamente postos a votos e approvaidos em 2" discussão, 
salvo as emenctas dos fü13. Oaüogeras, G·alleão Carvalhal e Erico 
Coelho, os seguintes artigos qo pro jecto: 

O Congresso Nacional decreta : 
"Art. 1. ·° Ficam approyados os estatutos do Banco do Brazil 

elaborados pela assembléa gepl dos accionistas cl'o Ban?o da Repu-
blica do Brazil nas sessões de 29 de julho a 9 de agosto do corrente. 

Art. 2. 0 E' o Poder E Ji:ecutivo autorizaido a abl'ir os -creditos 
necessarios para a execução desta lei . 

Art. 3. 0 Revogam-se as ~isposições em contrario . 
São considerados prejudicac1os1 -os substitutivos que ao projecto 

n. 219, de 1905, offerecerarr+ os Srs . ·JYioreira da Silva e Galeão 
Carvalhal. 

O Sr. Rodol 1pho· Paiixão (pela ordJe11i) - Sr. Presidente, votei 
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em favor do projecto porque venceu a preferencia do Sr. Deputad<> 
Carlos Peixoto. 

A minha intenção era votar pelo projecto, mas a favor tambem 
de algumas emendas, entre as quaes a !elo Sr. Galeão Carvalhal, que 
reputo boa . 

Desejo que c~nste ·da acta que não commetti nenhuma incohe-
rencia. 

E' annunciada 'ª votação das emendas. 
Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do Sr. Galeão 

Carvalhal : 
Ao art -. 1° do projecto accrescente-se: 
Paragrapho unico. O Governo applicará os dividendos das suas 

acções ao resgate do papel-moeda . 
E ' posta a votos e approvada ·a seguinte emendla do Sr. Ca-

logeras: 
Accrescente~se : 
"Art. Si forem alienadas as acções do Banco elo Brazil per-

tencentes ao Thesouro Federal, o producto da alienação ser á inte-
gralmente destinado á reconstituição dos fundos de r esgate e garantia 
na proporção dos e~prestimos feitos ao Hanco da Republica em vir-
tude da lei n. 689, d~ 20 :ele setembro de 19 00 ." 

O Sr. Bridilo Fi'Iho (p,ela onlern) requer verificação da votação. 
Feita a verificação, reconhece-se que votaram .a favor da emen-

da do Sr. Calogeras 108 Srs. Deputados contra 10. 
E' posta a votos e rejei tada a emenda adclitiv,a elo Sr. Eri~o 

Coelho, inserta no impresso n. 219, de 1905. 
E' approvado o projecto n. 219, ele 1905, assim emendado em 

2ª discussão p·ara passar á terceira, indo antes á Commissão de 
Finanças para redigil-o de accôrdo com o vencido. 

O Sr. Thomaz Cavakanti (pela ordem ) - Sr. Presidente, 
})eço a V. Ex. que faça constar da acta que votei em 2ª discussão 
contra o projecto. 
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SESSÃO DE 16 DE 1 OVE:M:BRO 

Redacção patra 3ª d·isrnssão do p1·ojecto n. 219, deste anno, q·ue a,p. 
prova os Estat·utos d'<J Ba·nco do Brazil, el.abomdr>S p~kiassemQJléa 
gernl iJJos acc accionistas do Ba1nco da R epubliaa do Bmzil, nas ses-
sões de 29 de juflho a 9 de agosto do corrente cvmw 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Ficam aprovados os Estatutos elo! Banco do Brazil, ela-

borados pela assembléa geral dos accionistas do Banco da Republica 
·do Brazil, nas sessões de 29 de julho a 9 ·de agosto 

R.ed-acção para 3" do corrente anno. 
d l sc. P aragrapho unico. O Presidente da Republi-

ca applicará os dividendos das sua•s acções ao 
rnsgate do papel-moeda. 

Àrt. 2." Si forem alienadas as acções do Banco do Brazil per-
tencentes ao Tesouro Federal, o producto da alienação será inte-
gralmente destinado á reconstituição dos fundos de resgate e de ga-
rantias, na proporção dos emprestimos feitos ao Banco da Republica 
em virtude da lei n. 689, ·~e 20 de setembro de 1900. 

Art. 3.0 E' o Presidente da Republica autorizado a abrir os cre-
ditas necessarios para a execução desta lei . 

Art. 4.0 Revogam-se a" disposições em contrario. 
Sala das Oommissões, 14 de novembro ·de 1905. - F'ra·n.ci~co V eii-

ga., presidente. -:----- Galeão Oarvalhal. - Cornelio c'l,a F'on6eca. - Erico 
Coelho. ~ Paula Rarnos. - Urbano SanfJos . - David Carn;,pí.sta,. 

SESSÃO DE 20 DE N OVEMBRO 

O Sr. 'Rodolpho Paixão - Sr. Presidente, chamado quasí no-
minalmente a este debate, :q.ão posso deixar de cumprir o dever de cor-

responder á vontade dos ora.dores que appellaram 
J~ dlsc. do proje 0 pal'a lj-S minhas opiniões . 

·Cto 11. 219 N~o venho, naturaJmente, á tribuna para de-
morar a discussão, ou para perder tem~; pois 

que todo·S sabem nesta Oitsa- que não tenho por no11na protelar a 
•narcha dos assumptos imRortantes. Não posso, entretanto, deixar de 
manifestar as minhas opü+iões, sempre que ellas devam ser ouvidas 
pelos meus illustres collegas e pelo paiz. 

Sr. Presidente, nada direi a rnspeito do projecto quanto ás sua! 
c.onvenciencias ou inconveniencias . 
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Já dei o meu voto ao mesmo projecto, aliás forçadu pela inter-
r-retação dada ás emendas apresenta.das pelo illustre representante de 
b . Paulo o Sr. Galeão Carvalhal, entre ellas algumas que, na minha 
opinião, deviam ser acceitas e ás quaes, entretanto, não poderia dar 
meu voto, visto S . Ex. ter declarado que essas emendas formavam um 
corpo ou, antes, um verdadeiro projecto com, a outra parte elos arti-
gos dos estatutos apresentados á consideração do Oongresso. 

No correr da discussão do projecto, entre outros oradores, o il-
lustre representante do Rio Grande elo Sul, que é um apologista elo 
fundo ele resgate, declarou que sabia haver nesta Casa opiniões contra-
rias ás de S. Ex., entre as quaes a minha; pois que S. Ex. me ·con-
,,iderava, nem só contrario ao fundo de resgate, como a.o fundo de ga-
rantia. 

Houvé, necessariamente, equivoco ela parte do illustre represen-
tante _do Rio Grande do Sul; porquanto, inimigo do fundo de resgate, 
nas condições actuaes do paiz, sou um dos maiores apologistas do 
fundo de garantia, fundo este que eu considero como dos ·melhores 
creados em 1899 . 

Condemno o fundo de resgate, e já tive a infeliàdade de apre-
sentar um projecto neste •sentido ... 

O SR. MoREIRA DA SILVA - Infelicidade por que? 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO - . . . porque semelhante pr.ojecto me-

receu a ·conclemnação completa da Commissão de Finanç.as; mas, 
apezar disto, contimfo a manteT a minha opinião, ele que o fundo de 
resgate é completamente n.ocivo ao paiz, nas condições actuaes da 
nossa vida economica e financeira . 

Não estou fóra, absolutamente, ·do terreno) da discussão; porque 
a reforma elo Banco ela Republica foi apTesentada com o intuito de 
regularizar a taxa cambial, intuito comba1.i;do pelo illustre repre-
rnntante de S. Paulo, tendo como consequencia essa reorganização 
a melhoria do nosso cambio internacional, que é proclucto de va-
rios factores, entre os quaes o illustre relator do segundo parecer, 
o Sr. David Campista, c·onsiclera como mais importante - o fundo 
ele resgate . 

Trata-se, por conseguinte, ele um problema complexo, ao qual es-
tão presos diversos assumptos, como o referente ao fundo de resgate 
a que sempre prestei e continúo a prestai' a maior attenção . 

Apoiando o projecto -relativo aos Estatutos <lo Banco da. Repu-
blica, não quer isto dizer que eu esteja de accô:r.do com o illustre 
l'epresentante de Minas e com a maioria ou quasi unanimidade ela Com-
missão de Finanças da Camara e muitos illustres collegas, os quaes 
lOnsideram como solução unica do pro0blema economico-financeiro a 
queima constante do papel-moeda, essa 'i1ieít1ie1,o-rnania remante, sem 
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que se cogite do succedaneo, no dia de amanhã, desse meio circulante, 
sangue máo, sem o qual, t·odavia, o ·organismo economico e financeiro 
do paiz não se desenvolverá. 

Não consider-0 o fundo de resgate o medicamento proprio para 
combater o mal que nos depaupera; a-0 contrario, tenho-o na conta de 
medicamento negativo, incapaz de tra2ler melhoras ao esta.do enfermo 
do paiz, perfeitamente demonstrad-0 pelas lamentaveis condições em 
que elle se encontra, como se póde verificar no interior ... 

O SR. BARBOSA LIMA (iroruicamiente) - Nã·o apo·iado. E a Ave-
nida? 

O SR. RonoLPHO P AIXÃo - Oonsidero medicamento negativo, 
porque, na minha opinião, não temos papel-moeda em excesso, desde 
que a moeda em .circulação (não temos outra sinão o papel ) é inferior 
ás necessidades do paiz. 

. Isto tem .sido provado pela imprensa e nesta Casa por varias Srs. 
Deputados, entre outros o Sr. Francisco Bernardino, que, em im-
portante ·discurso, se tornou écho das queixas ·da lavoura, que ago-
niza á mingua de dinheiro, ·á mingua do instrumento - capital, ven-
d·o-se por isso obrigada a receber a moeda estrangeira, ou mesmo a 
nacional, á custa da depreciação completa dos seus productos . 

Já tive ·occasião ele i
1

tpresentar mn; quadro e ci tar o i)arecer de 
economistas e financeiros, provando que a nossa circulação é inferior, 
per capitm, áis necessidade~ do paiz. E o argumento opposto a essa de-
monstraçfo foi que as no~sas condições ec·onomicas não eram as mes-
mas ·da Europa e dos Esta.,dos Unidos elo N arte, onde a porcentagem de 
numeraria é maior. 

Essa argumentação, norém, é contraproducente porque, a levar-se 
em conta as condições esreciaes da nossa terra, devíamos ter maior 
quantidade de meio circulante, pe?' cupit.m, do qué esses paizes da Eu-
ropa e a America do N orrte, nos quaes o credito está ·desenvolvido, o 
systema bancaria tem attingido a perfeição e -0nde ha outros meios 
para o aproveitamento co:µipleto da moeda, tomando-a, por conseguin-
te, menos necessaria para as tran·sacções. 

Como fez ver o illustre Sr. Vieira Souto, em uma das mais bellas 
e importantes conferencias rnalizadas nesta Capital, as condições do 
nosso paiz são inteirament13_f avoraveis á maiot porcentagem, per capita, 
de moeda, porquanto o Brazil po.ssue immenso territorio, é carente -
de communicações, lucta com um systema de credito ·defeituoso, e parte 
da .sua população (os cof onos estrangeiros) guai,da no méalheir-0 as 
pequenas economias que faz, á espera de um dado momento para 
as enviar á mãe-patria. ' 

O illustre relator do parecer contrario ao projecto relativo á 
extincção do fundo de re\1gate não feriu este ponto importante. 
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·S. Ex. não me convenceu de que este paiz, comquanto tenha me-
nor.es transacções do que a Inglaterra, França, Estados Unidos e ou-
tros, possa dispensar maior quantida·de de moeda. 

S. Ex. não apresentou um só argumento, não apresentou algaris-
mos que viessem destruir a opinião por mim sustentada nesta Oa-
mara e defendida por varios economista.s, .entre os quaes o illustre Sr. 
Dr. Vieira Souto. 

Eis a razão por que, Sr. Presidente, mantenho a minha affirma-
tiva de ser o fundo de rnsgate um fundo nocivo á vida economica da 
nação, um fundo que deve ser extincto. P.or isso, quando não queiram 
·drenar a ren·da desse fundo para a amortização .dos emprestimos in-
ternos, ao menos que ella seja creditada ao fundo de garantia, que é, 
a meu ver, repito, um dos melhores, um dos mais profícuos creados 
no Brazi1. Longe estou de subscrever a , opinião do illustre represen-
tante de S. Paulo, mesmo porque nào posso conceber como S. Ex. 
avançasse uma proposição, qual a que está no seu parecer - de não 
concorrer em nada esse fundo para melhorar as condições financeira·s 
do paiz. 

Senhores, adoptando ·a doutrina ·de que a baixa do cambio não é 
produzida sómente por um factor, estando neste particular ·de accôrdo 
com o illustre representante de Minas, convencido de que varias são as 
i.:ausas que podem determinar a baixo ou alta do cambio, entre as quaes 
a balança internacional de ·saldos e debitos, eu me colloco debaixo 
deste ponto ·de vista em po.sição diametralmente opposta áquella em que 
se collocou o illustre representante de S. Paulo. 

·Pois, de um paiz que faz deposito de ouro no estrangeiro; pa1z 
que augmenta o seu encaixe metallico, encaixe aliás desfalcado pelo 
milhão fornecido ao Banco da Republica ... 

O SR. BRicro FILHO - Neste ponto, apoiado. 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO - . . . de um paiz que póde armazenar 

certa somma de ouro, que deve augmentar, annualmente, até attingir 
a cifra necessaria á pas•sagem para o regímen <lo papel conversival, 
para o regímen meta'llico ou do bilhete de banco pagavel á vista ou ao 
portador; ·de um paiz que consegue esse resulta·do póde- e dizer que nã~ 
augmentou o seu ci'e·dito? Si o credito determina a alta do cambio, s1 
o cr0dito facilita as operações, si abTe a porta a emprestimos que po-
dem ser applicados, productivamente, tem razão o illustre Deputado 
·em dizer que o fuTudo <le garantia não concorre para elevação da taxa 
cambial ? ! Certamente que não. 

Mas pergunto eu: será esse o factor mais importante, será aquelle 
que desc~rra o porta larga para o almejado regimen metalli.co,. ou do 
papel-moeda conversível ? Não . Eu considero como o ma1.s impor-
tante desses factores a balança internacional entre os debitos e os 
saldos elo paiz. 
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A doutrina .que sustento e que nada tem que ver com a celebre 
balança do commercio, a qual deve ser recolhida, como bem disse 
o nobre Deputad-o por Minns ( refererse ao Sr. Bam:J, G,a,,mpista), a 
qualquel' museu archeologico, é, na minha opinião, urna doutrina que 
·assenta sobre bases segmas e indestructiveis; o que se póde provar 
com argurnen tos- solidos e convincentes. 

Um paiz que · produz mui to, que póde reduzir a omo a sua pro-
ducção, fazer face a todos os seus compromissos no exterior, não 
aó de importação, c-omo tambem de remessas de capitaes - Temesscls 
que; como S. Ex. sabe, pois representa um Estado onde existe gran-
de numero de colonos, tomam diversas fórmas; um paiz que satisfaz 
aos compromissos resultantes da sua importação e remessas de ca-
pitaes para pagamento dos jul'os da divida externa; um paiz que, 
fei tos todos esses pagamenoos, recebe o saldo em especie, precisa, pro-
curar moeda-ouro, precisa cornpral' cambiaes, em excesso, 'e ais remettet• 
para o exterior? E, desde que cessa a procura immoderada de cam-
biaes ou de moeda metallica, póde ü cambio permaneecr abaixo do 
par e chegar á taxa de 5 5 /8, como a tivemos em 1898? E' possível 
que, não havendo essa procura de carnbiaes e de ouro, o cambio per- · 
maneça entre 5 5/8 e 12 dinheiros, durante longo espaço de tempo, 
no correr ·do qual predom~nern taxas· infimas ? 

Creio que a rnsposta affirmativa a essas perguntas seria negar 
a principal lei da E0ono1'nia Política. 

Realmente, ~i não ha necessidade de remessas, si não ha necessi-
da.-de de moeda metallica p,ara satisfação -de debitos, como é que o cam-
bio permanece muito aba;ixo do i)ar? l , 

Todas as transacções feitas no paiz podem ser realizada.-s por in-
teTmedio do papel-moeda inconvertível, não havendo necessidade de 
outro instrumento para s,i ultimarem essas transacções ; sendo assim, 
o cambio •SÓ poderia osci,.llar suavemente, apresentando apenás uma 
curva de leve sinuosidade, cujos pont-os de inflexã-o ora estivessem um 
pouco .abaixo, ora um pouco acima ·do eix-o ·dos XX, -curva esta que re-
presenta, nos paizes de re$imen metallico, variações determinadas pelo 
maior ou menor debito q.e uma praça para c-om a outra, pelo frete 
elo dinheiro; emfim, por c~rtas ·circumstancias que os nobre·s Deputados 
c-onhecem melhor do que eu. . 

Mas uma curva de taxas descontinuas que dão verdadeiros saltos 
mortaes, que ele 18 passarp. a 16 ou menos e vice-versa, cuja depressão 
attinje até 6, 7 e me•smo 5 5 [ 8 pence por mil réis, como tivemos oc-
casião ele observar em ma:,rço de 1898, um cuTva tal não se comprehen-
de, quando não existe .cleqito no exterior . 

Portanto, a conclemnação da doutrina referente á balança inter-
nacional do§ debitos e creclitos, é uma conclemnação que não se basêa 
em factos; mesmo theoricamente fallando, os argumentos contrarios 
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não podem convencer um espírito que estej a acostumado como está 
o do illustre Deputado por S. Pau1o, a estudos economico~ . 

Os honrados ex-diTectores do banco estão plenamente de accôrdo 
com o meu modo de pensar quanto ao fundo ele garantia e o distinc t·o 
representante de São P aulo não ·dirá, certamente, que esta opinião 
seja simples affirmação theorica; porquanto se trata de dous eminen-
tes homens d·o commercio e banqueiros, familiarizad-0s com estes as-
sumptos e que vivem, dia a dia, apalpando as c-0ndições do nosso mer-
cado. · 

Que dizem os Srs. Castro Maia e Custodio de Magalhães? Dizem o 
seguinte : 

"Nenhum corrnctivo, a nos-so ver, sobreleva em importancia e 
efficacia a formação e reforço d·o fundo de garantia em ouro, o qual 
certamente muito contribuiria para a valorização gradual do nosso 
papel, · dando-lhe a estabilidade que as transacções commerciaes rn-
clamam." 

Elles fazem ver, tambem, que a baixa do cambio não deixa de 
depender da differença do nosso debito e do nosso crndito no extran-
geiro. 

I sto quer dizer, porventura, Sr. Pres~deinte, qu~ eu seja um 
apologista do papel-moeda, que eu queira que este pa1z continue du-
rante indefinido tempo, durante seculos até, sob o peso de enorme e 
irreductivel massa de papel de curso forçado? 

Serei, acaso, um apologista das emissões sem freio? Serei, por-
ventura, um adversaria da conversão ou da passagem de nosso regímen 
defeituoso para o regímen metallico, para o regímen do papel-moeda 
bancaria, conversível á vista e ao portador? Não, não o sou! H a um 
limite que não póde ser ultrapassado ; não desejo, absolutamente, que 
se emitta mais papel; mas tambem não julgo demasiada a somma do 
papel existente. Ao· contrario, é insufficiente, e pàrece-me que os cento 
e tantos mil contos que foram queimados e que pr-oduziram estas cin-
zas que estão serviu·do para sepultar as nossas industrias, e, sobre-
tudo> a nossa lavoura, deviam estar fazendo parte da circulação ... 

O SR. BARBOSA LIMA - E ntão deveriamo·s reemittir? 
O SR. R onOLPHO P AIXÃQ - Não quero agora que se reemitta, 

mas condemno a incineração que se fez. Teria sido muito melhor que 
se tomasse o alvitre, como fizera alfim o Sr. Murtinho, no ultimo anuo 
de seu Gove1no, recuando no caminho que havia seguido - que se to-
masse o alvitre sabia e prudente da remessa dos saldos para Londres. 

Desde que não se quizesse collocar esses saMos nos banco·s estran-
geiros - alvitre que não devia ser acceito, na minha opinião - teria 
sido melhor que se Teforçasse o fundo de garantia; mesmo porque, ain-
da sangrado como foi , representaria, em todo o caso, no momento 



-268-

11ctual uma somm& respeitavel, que, dia a dia, augmentando, facilita-
ria a passagem para o regimen metallico. 

O SR. PRESIDENTE - Havendü numero, F»ÇO a V. E x. o übsequio 
de interromper o seu discurso, a:C\m de se pr.oceder ás votações. 

O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Obedecendo á ordem de V. Ex., in-
terrompo aqui o meu ·discurso . 

O S'r. R.odolpho Paixão ( contvn:wan<Zo) - Sr. Presidente, na 
defesa da doutrina da balança inte-;; \acional do debito e credito das 
nações, devo ponderar que o illusti ... lJ0putado por S. P aulo, o Sr. 
Galeão Carvalhal, que é um dos seu~ 'XJ.imigos mais encarniçndos, p.ro-
GUI'OU combater tal •doutrina, atacs.1ga o-a de frente com üS proprios 
da:dos fornecidos pelo Sr. Minis.~ro füt Fazendr, que, comquanto esteja 
tambem atacado de incinero-maniai,1 em toda ;Jaso, não é tão radical 
oomo o illustre Deputado por S. Pa1üo : 

Diz S. E x. : 
"A propria tabella, inr.erta no 1relatorio, hlOStra que esses famosos 

saldos foram os seguintes nüs annos mencionados: 

1901 
1902 
1903 
1904 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . ' . . 
••. ••• .• . ••••• ••. • 1. • . .... _ . ••• ·1 • • • • • .. . • •••• 

. . . . . . . . ~ ·. " . . . . . • . . . . • • 1. • • . . •. . • . . . . . : . . . . . . 

±: 19 .244 .000 
±: 13.158. 000 
±: 12.676 .000 
z 13.722.000 

No fim do anno de 1~01 o eambio estava na casa dos 11 e presen-
temente ·o vemós em alta, chegando mesmo a ultrapassar durante pou-
cos dias a taxa de 18 id." 

O nobre Deputado está equivocado. 
S. E x. não sommou ap valor d~ exportação a importancia do ouro 

que entrou no paiz em virtude dos empTestimos. Sabe, perfeitamente, o 
nobre Deputado que o prpducto da exportação, reduzido a metal, re-
presenta uma ceita quantia, a que se devem sommar as parcellas, 
tambem em moeda metallica, que entraram na mesma occasião. 

Feito isto, nota-se que em 1901 o saldo foi de z 12 . 544. 900; em 
1902, ±: 7.858.038; em ;1.903, ±: 7.975.361: em 1904, z 9 .478.740, 
em 1905, subiu a ;t 23. 300. 000. 

I sto quer dizer, Sr. Presidente, que o sa1do em omo foi augmen-
tado e que, por isso, determinou a melhora relativ·a, que temos obser-
vado, da taxa cambial, mistes ultimas annüs . 

Senhores, ninguem qner o excesso de papel-moeda, como ninguem 
quer o excesso do propriq papel conversível, á vista e a<l portador. 

Os illustres representantes de Minas e S. Paulo conhecem per-
feitamente a sciencia econpmica; aabem que a superabundancia d<l meio 
circulante produz a crise, quer este meio circulante sej a constituído de 
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JJapel-moeda, moeda metallica ou bilhete de banco conversivel, á vista 
e ao portaidor. 

O excesso de numerario, como demonstram tod·o·s os economistas, 
ou quasi todos os economistas de escol, prnduz immecliatamente, a ca-
restia elos procluctos nos mercados, a alta cl·os preços; pois que a offerta 
da moeda augmentanclo, os objectos venclaveis attingem, naturalmente, 
maior preço. 

Esta carestia dos procluctos ·chama os ele outros mercadosv que vão 
procurar aquelle onde se deu a abaunclancia elo meio circulante. 

E' verdade que, mais tarde, o equilibrio se dá, equilibrio este 
que, dizem os economistas, torna-se mais faci l nos paize·s ele regimcn 
mP.ti1 llico. 

Vê-se, pois, que não é só o execsso ·de papel-moeda que produz 
crise; a crise é produzidaj pelo excesso de meio circulante, quer seja 
elle constituido de moedacpapel ou papel ·de curso forçado; facto que 
temo·E ·observado entre nós, que foi assignalaclo pelo Sr. Dr. VieHa 
Souto e o está sendo todos os dias. 

Ninguem nos dirá, senhores, que os procluctos ela nossa lavoura 
estão sendo vendidos a altos preços; ao contrario, vemos qu~ o-s prin-
cipaes artigos, mesmo aquelles que são destinados ao consumo no paiz, 
e até os indispensaveis á •Sua população, vemos que elles estão sendo 
vendid·os por preços irrisorios. Os cereaes, o pr·oprio assucar, os pro-
ductos da nossa industria e todos os mais, sem querer fallar no cs.fé, 
cujo consumo é quasi todo feito no exterior, todos os nossos principaes 
artigos de exportação ou ·de consumo no paiz estão soffrendo m:na 
baixa de preço medonha ! 

Portanto, onde esta abundancia de moeda que apregoam o·s illus-
ires apologistas da ·doutrina contraria á que sustento? 

Si a lei ela offerta e da procuia não falha, si tal a.bu11dancia se 
manifestasse, não estarí amos com os principaes geDeros de consumo en-
tre nós rdeuzido·s a preços que não compensam os gastos ela producção. 

A crise é tamanha, que em todos os pontos elo interior, sobretudo 
nos sertões, de onde as mercadorias não podem ser mancbclas par.a os 
grandes mercados, o clamor é geral, chega quasi ao desespero; por 
isso, pedem to•dos o papel, mesmo esse papel depreciado, de que preci-
sam para desenvolver a proclucção e melhorar as condições da sua la-
voura ou industria . 

No interior do ,Brasil, onde as variações do cambio não se fazem 
sentir como nas grandes praças do littoral, a crise ·de numerario é 
tremenda ! 

Alli, sabe-se, .apenas, · que papel inconversivel, qualquer que elle 
seja é de alta vantagem para o desenvolvimento da proclucção. Para 
o la~rador dos •sertões, tanto faz que se lhe diga que o cambio desceu 
a 5 ou 'ª meno·s d inheir·os por mil réis, ou que subiu além ele 27 . O 
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preço elo salario não augmenta, o aluguel elos campos, da terra de cul-
tura são os mesmos ; emfim, todas as necessida·des são reguladas, ele 
a ccôd.o com a lei ela offerta e ela procura . 

Si os salarios dos trabalhacloress baixam, baixa tambem o preço 
do milho, elo arroz, do feijão, de todos os artigos de consumo; sem que 
se leve em conta a variação da taxa cambial; porque essa v·ariação 
só póde sei· conhecido nos grandes mercados, onde é diariamente af-
fixada. 

Portanto, o interior do paiz soffre de modo atroz com essa baixa. 
O nobre Deputa-do por S. Paulo quer que se queime papel-moeda 

iúco1wersivel até á ultima cedula; mas S. E x. não apresenta ü suc-
cedaneo para esse papel queimado. Voltàremos a·o regimen ela troca 
do producto por producto~ ou então elo intermediario formado de bus~os 
ou da moeda de couro, como se usou na Russia ! 

O SR. GALEÃ-O CARVALHAL - Não está isso no meu parecer . 
O SR. RonoLPHO P AI:X:..~0 - Qual foi o paiz elo mundo que fez 

n transição ele um regímen para outro . por esse processo preconizado 
pelo nobre Deputado? 

O Sn. GaLE .. fo CARVALHAL - Em todos elles não hom'e outro re-
curso sinão o resgate . 

O SR. RonoLPHO P AIXfo - Os factos provam o contrario. À 
Russia, com o seu enorme syoclo, de onro, muito superior ao papel em 
circulação, ainda não teve coragem de passar para ü regimen metalli-
co. À Italia, apezar de ter encaixe de ouro capaz ele chamar a troco 
as suas notas, levou tempo a pôr em execução a medida de que •se trata, 
e, depois de o ter feito, viu, poucos annos depois a consequencia da 
inopportunidade do acto . 

Nos Estados Unidos a$ cousas passaram-oo de outro modo. Co-
meçaram pela amortização dos diversos titulos ela divida interna, me-
<lida que tambem propuz á Camara; mas se verificou que tal alvitre 
não produzia os resulta.-d·os almej ado·s . 

À grande rnpublica teve excesso de exportação, que a enriqueceu ; 
pois nella se não tratava de exportar mais e importar menos; a questão 
era de exportar mais do que importar e enthesourar a moeda exce-
dente . Assim entraram no regimen metallico, sem necessidade do 
resgate gradual de papel-moeda. 

Quern que ·se reforce o fundo de garantia, que se faça o encaixe, 
como o fez a Russia; mas não desejo que se decrete, immecliatamente, 
a conversão : <levemos melhorar as condições do paiz, porque sem pro-
clucção sufficiente, sem que a sua economia esteja regulada, assente 
ducção sufficiente, sem que a sua economia estej a regulada, assente 
sobre bases duradouras, nãp poderá elle entrar, seguro, no regimen 
meta.llico . 

O Sn. BARBos..1. LTMA - .L\.hi, perfeitamente. 
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O SR. RODOLPHO P AIMO - E' o que fez a Italia e cuida fazer a 
Russia: 

A p~sagem de um regimen para outro depende das condições eco-
nomicas, financeiras e até politicas ele uma nação, afim ·de que a me-
dida_ não se torne perigosa. 

Desejo o desenvolvimento ela lavoura, para augmentar a nossa ri-

queza, isto é, o·s nossos prüductos exporta veis. 
O SR. VERGNE DE ABREU - O papel-moeda não crea capital. 
O SR .. RoDOLPHO P AIX'Ão - O papel-moeda tem creado o pouco de 

riqueza que possuímos. 
Elle data de 1821; vem do tempo do rei D. João VI. 
Qual foi, pergunto, a outra moeda que tivemos? Foi esse papel, 

disse o Sr. Castl"O Carreira, que produziu pouco de riqueza que pos-
suímos; foi esse papel depreciado, esse sàngue máo que ·se acha ino-
culado no organismo do Brazil, que nos deu estradas de ferro, telegra-
phos e outros melhoramentos . 

O SR. VERGNE DE ABREU - Por este argumento de V. Ex. ainda 
teriamos a escravidão . 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO ~ Perdão; eu fui contrario á escravidão; 
fui um do·s abolicionistas mais ardentes do Brazil. Libertei escravos ; 
escrevi obras de propaganda e não poupei esforços em bem da causa 
abolicionista. 

O SR. BARBOSA Lrnu - Apoiado. 
O SR. RoDOLPHO P AIXlÃO - l.fas, é preciso que se desenvolva a 

producção. 
Como V. Ex . sabe, discuto sempre terra a terra. 
Não tenho a preoccupação ele fazer discursos brilhantes; apenas 

cito esses factos para animar uní pouco mais a conversa que estamos 
entretendo. . 

O SR. J OVINIANO DE CARVALHO - Está discutindo brilhantemente. 
O SR .. RoDOLPHo P Ar:x!Âo - O que eu quero é que se desenvolva 

a producção de modo que possamo·s satisfazer totalmente ao nosso de-
bito no exterior . 

Um; paiz que não produz para satisfazer ao seu debito, marcha 
para a ruma. 

Sabe-se, perfeitamente, que do nacla nada se tira, perdoem-me o 
logar commum . 

Um paiz que toclos os annos tem debito no estrangeÍI'O, um paiz 
que tem de pagar a estranhos somma que represente toda a sua for-
tuna, é um paiz perdido ! 

O SR. VERGNE DE ABREU - Esse argumento não procede, porque 
a nossa exportação tem expedido á importação. 

O SR .. RoDOLPHO PAIXÃO - V. Ex. agma tocou em um ponto a 
que cu não queria chegar. Esse argumento é falso no nosso paiz; é 
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justamente o contrario disso que estamos vendo. Nós temos impoT-
tação de mercadorias superior á nossa exportação; mas o producto 
deooa exportação . . . 

O SR. VERGNE DE ABREU - Isto é defeito da nossa moeda. 
O SR. RoDOLPHO P AIXÃ!o - . . . não chega para fazer face ao va-

lor da importação em ouro, ao pagamento dos juros da nossa divi·da no 
estmngeiro, á remessa de dinheiro ele c·olonos. etc. 

O Sr. Ministro da Fazenda fez um calculo ·deficientíssimo; S. Ex., 
apenas considera os juro·s da .divida externa e os lucros das com-
panhias estrangeiras Temettidos para a Europa, annualmente. 

S . Ex. se esqueceu de um factor importante - o dinheiro que os 
colonos remettem e que sóbe á somma de milhares de contos e ·O que 
os viajantes transportam na.s malas s encommendas que se fazem na 
Europa e escapam ao fisco: ·os fretes elas embarcações que trazem mer-
cadorias, etc. ; porque, como se sabe, dependemos em tudo, ou em quasi 
tud-o, do estrangeiro. Essas parcella·s, sommadas ao valor em ouro 
tl-a importação, representam um resultado superior aoi, producto ouro 
ela nossa exportação; quer dizer que o paiz ainda náo produz o neces-
sario para fazer face aos seus c-ompromfasos no exterior. E' uma que&-
tão de patriotismo; é uma rquestão de previ.dencia collocal-o em con-
dições de produzir1 senão demasiado, pelo menos tanto quanto seja 
preciso para fazeT face aos seus compromissos. 

O SR. VERGNE DE Â.BREU dá um aparte. 
O SR. RoDOLPHO P AIX.}o - Todo o individuo que consome mais 

do que produz, marcha parir a ruína . .. 
O SR. BARBOSA Lnu - E' um prodigo. 
O SR. RoDOLPHO P .AIXÃO - . . . é um pro digo. E' como o herdei-

ro do ricaço, que dissipa a fortuna que lhe é legada e depois vem 
esmolar na praça publica . 

Si formos jugulando a nossa industria, abandonando a nossa la-
voura e desprezar-mos o·s recursos naturaes de que dispomos marcha-
remos, fatalmente, para a r11ina completa da nossa nacionalidade. 

Um paiz que nã·o satisfaz aos seus compromissos é um paiz que 
está a pique de naufragio. 

V. Ex. conhece o exemplo da Turquia e do Egypto; sabe a que 
condições chegaram aquelle& paizes. 

O SR. VERGNE DE Â.BRiim - Nós não chegaremos até lá. 
O SR. RoDOLPHO P AIX'ÃO - Não digo que chegaremos até lá; pou-

cos terão tão segura fé no futuro de nossa patria qu·anto eu. Não ha 
motivo para desanimarmos. Quando todos vêem as nossas cousas atra-
vés de um prisma negro, confesso que, não as vejo por um Toseo, 
porque não\ sou um -optimista; mas as vejo através de prisma capaz 
de produzir imagens ni tidas e de alegres côres. 
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Mas esse papel, qu€1 tem sido o factor ela nossa vida economica, 
não direi ela nossa riqueza, porque não ·somos ainda um povo rico, 
que nos tem proporcionado algumas vantagens, sob o ponto ele vista 
material e moral, esse papel depreciado que, em França, por occasião 
dos assignados, attingiu a uma depreciação colossal, ao ponto de se 
comprar o Doiú:s- d' ori de· 24 librns por 7. 200 de valor nominal; esse 
papel que, na Austria, attingiu a enorme depreciação, sendo o agia do 
ouro 1.100 % ; esse papel cujo valor real em outros paizes tem descido 
quasi que a zero,no Brazil jámais soffreu tamanha depreciação. 

A maior depreciação que tivemos foi de 79,16 %, quando o cambio 
desceu ao ponto mais baixo que se tem observado na nossa historia 
cambial. 

O SR. VERGNE DE ABREU - Já tivemos 1'e quebrar o padrão mo-
netario, quando .. . 

O SR. Ro·DOLPHO P AIXlÃO - O nobre D0putaclo queira perdoar-me 
o interromper o seu aparte; mas a quebra elo padrão foi uma infanti-
lidade ! 

Foi ella uma fantasia : si se quebrar · hoje o padrão monetario, as 
cousas serão as rr .esmaos, desde que se continue no regimen do curso 
forçado . 

A maxima depreciação que. tivemos, como .disse, foi de 79,16 %, 
que corresponde ao agio elo ouro de cerca de 380 % . 

A depreciação do papel-moeda não póde ir além de cento por cento. 
E' verdade que em um Telatorio ela Fazenda se diz que, em dada 

época., o papel teve uma depreciação ·de mais ele cento e tantos por 
cento em relação ao ·ouro. 

E' simples equivoco; porque o papel não póde ter depreciação que 
passe de 100 % ; a depreciação, chegando a 100 ºIº, reduz o valor no-
minal do papel inconvertivel ·a zero. 

O SR. V ERGNE DE ABREU dá outro par.te. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - O agio póde subir indefinidamente, 

mas a depreciação não pócle ir além de 100 % . 
O agio é referente ao ouro; a depreciação á perda que o valor no-

minal elo papel 13offre com relação ao c·ambio. 
Outro ponto em que estou em .clesaccôrclo com o illustre represen-

tante ele S: Paulo é quanto á cobrança de direitos em ouro. 
Entendo que esta cobrança tem conconido para ·a melhoria do 

cambio. 
Ella afasta o Governo do mercado; pelo menos os cheques são 

comprnclos paulatinamente, de acoôrdo com as necessidades da época. 
Discordo, portanto1 de S. Ex. quanto a este ponto e entendo que o 

illustre i·elator da Commissão andou bem, não acceitando a emenda 
do ·digno Deputado em tal sentido. 

Devemos procurar todos os meios ele afastar o governo do me1·-
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cado de cambio, obedecendo á lei basica da Economia Politica, - da 
offerta e da procura. 

Volto ao caso da queima do papel. Si estes fa-ctores, como dizia, 
da balança internacional ·dos debitos e saldos, da cobrança d-os direitos 
em ouro, d·o fundo de garantia, influem, ou teem influído para me-
lhoria do cambio, a queima do papel o tem, por sua vez? 

Era o que queria que o honrado Deputado me dissesse. 
Não tem, absolutamei1te. Observando-se a lei do Sr. Murtinho, lei 

que já discuti p-or diversa vezes nesta Casa, vê-se que os rnsultados 
della, em dous annos consecutivos, foram completamente ·differentes 
dos que se esperavam, e, de tal modo, que, quando a differença da 
taxa _devia ser para mais, era para menos e quando se esperava que -
ella fosse para menos, era para mais. 

Assim, (vê a Oamara que estou fortalecendo a minha opinião, de-
fendendo-a com dados numericos) se póde verificar que, durante o 
exercício ele 1901, o valor ·da exportação foi ele .E 40. 621. 993 - chamo 
a attenção dos meus illustres collegas para este ponto; e que em 1902, 
desceu a ±: 36. 43'7. 456, ou menos .E 4 .184. 53'7. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ma s ahi a enumeração elas parcellas foi 
completa, não succedeu como no caso a que V. Ex. se referiu? 

O SR. RonoLPHO P Aix40 - As cifras foram tiradas da estatística 
commercial, organizada sob a direcção intelligente elo Sr. Vileman. 

O papel moeda va11.ou em cerca de 5. 000 :000$; a taxa cambial 
fornecida pela form_ula foi de 14. 33 no primeiro exercício citado, e 
de 12. 945 no segundo, dando a differença para menos, neste, de 1. 385, 
ao passo que as taxas médias -offi ciaes foram de 11 . 406 e 11. 956, ac-
cusando uma discordancia sen-.;ivel, sendo que, quando a taxa devia ser 
mais alta foi mais baixa e vice-versa . 

Em 1903, a taxa, pela fórmula, devia ser de 13.13, ao passo que foi 
de 12 pence. 

O mais curioso, porém, é o caso do exercício de 1902, em que cli-
minuind·o bastante a exportação para uma quantidade pouco menor de 
papel, o cambio foi a menos; o que pl'ova que a lei não exprime o facto 
economico em questão. 

Melhor argumento, Senhores, ahi está - não me recordo si a 
observação figura no parecer do Sr. Galeão Oarv·alhal ou no relatorio 
do JYiinistro da Fazenda-: queimaram-se mais 2. 000 :000$ e o cambio 
desceu em vez de subir ! 

Oh ! Onde está a correliição entre a · queima elo papel-moeda e o 
quociente representativo do ij.ugmento da taxa cambial? P ois, si quan-
to mais se queima, mais a paxa ·desce e quando não se queima, ella 
sóbe, como se tem observado entre nós, que devemo·s concluid 

E ', pois, facto provado, ·ser erronea a doutrina que att11.bue á 
queima .do papel-moeda o aug.piento da taxa cambial. 
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Poder-se-hia a<lmittir a queima do papel iuconvertivel, quando 
fosse provado, exuberantemente, deante de algarismos certos, forneci-
dos pelas estatísticas - não essas estatísticas incompletas que temos 
- que o papel era execessivo. 

Mas, quando vejo que todos os productos da lãvoura e outros bai-
xaram de preço, porque não ha meio circulante sufficiente; quando 
-v ejo que_.a procura de numeraria é cada vez maior e menor a sua offer-
ta, porque elle diminue, dia a dia; quando presencio todos este<S factos, 
e sou. daquelles que sahem .deste centro, desta capital formosa, e mar-
cham até aos sertões longínquos do Brazil ; quando ouço um clam01· 
constante por toda parte; quando vejo os trabalhadorns da roça pro-
curando serviço aqui. . . , 

O SR. VERGNE DE ABREU - Por falta de moeda ou de trabalho ? 
O SR. RonoLPHO P AIX,lo - De trabalho. Si não ha dinheiro, como 

o fazendeiro vae pagar o trabalhador? Si elle vê seu producto apodre-
cido na·s tulhas, porque não ha quem o compre ?! 

Quando não h;:t dinheiro, o consumo diminue; o fazendeir·o e -0 
induetrial não p6dem exportar seus productos, porque não teem meios 
de conducção barata ! 

Portanto, Sr. Presidente, cada vez m!J convenço mais de que se-
melhante doutrina não é uma doutrina verdadeira, é theoria falsa, 
manifestamente erronea ! 

Não .desejo que se augmente o papel-moeda; mas quero que se 
não queime mais esse papel, que •se não prive o povo deste recurso que 
elle precisa . 

Isto nãOI é sonho de um phantasista, porquanto já não estou em 
ida.ele de phantasias; é um pensarp.ento que cada vez mais empolga o 
meu espírito, fortalecido pela ôbservação dos factos, pela -observação 
desapaixonada e se~ interesse. 

Feitas estas considerações em defesa da doutrina que eu sempre 
sustentei com a maior convicção (posso estar em erro, mas é convicção 
minha), com a maior sinceridade, visto me parecer que ella é a verda-
deira, que nenhum malefício trará ·ao paiz, antes reaes benefícios, feita 
esta defesa, repito, entro agora, propriamente, no assumpto do rela-
tivo ao Banco da Republica. _ 

Oomo já .disse acceito o projecto; mas tinha intenção de votar por 
algumas emendas do illustre Deputado por S . Paulo, emend~s que, 
julgo eu, deviam merecer parecer favoriavel do illustre relator, cuJa com-
petencia no assumpto todos nós reconhecemos . 
· Antes disso, direi, Sr. Presidente, que. mai.s de uma vez, desta 
tribuna me tenho referido aos rombos form1dave1s abertos pelo Banco 

' da Republica no Thesouro Federal. 
E para não avançar proposições infundadas, tenho sempre es-

tudad~ ou procurado estudar a vida ingloria desse instituto de credito. 
Oomo sabemos, esse banco vem, desde D. João VI, passando1 por 
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diversas transformações, até chegar ao actual Banco ela Republica; hei 
estudado, como disse, a vida desse instituto, respigando em balancetes 
e relatorios os prejuizos, ou antes, os favores e auxilios gecuniarios 
prestados a elle pelo Thesouro . 

Assim é que, no primeiro accôrdo que o banco celebrou com o 
Governo, nota-se logo que elle recebeu como favor 149. 028 :180$ ... 
uma cifra fascinadora! 

Esta quantiaP recebida do 1° accôrdo, co1locada a juros bem 
baixinho, de 6 % ao anuo, porque eu não posso admittir que um 
banco qualquer faça no Brazil opei'açõ<:is as quaes, em média, não 
lhe dêem esse resultado, teria produzido até hoje 153 . 946 :109$940 . 

Ao me mo tempo, o banco recebeu indemnizações do Thesouro 
pela cessação da sua faculdade emissiva, no valor de 21. 667 :500$000. 
E::;sa quantia, posta a render o mesm-0 juro, porque esse capital não 
ficou morto na caixa do banco, teria produzido 14 .148 :877$500. 

Emfim; veiaJEOS o seguinte quadro, que organizei, dos favores 
e auxilios pecuniarios receb~dos d!o Governo pelo Banco da Republicn 
do Brazil desde a sua fundação até hoje: 

Differença a favor do banco na conversão dos 
lastros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 028 :J 80$000 

Juros de 6 % ao anuo sobre esta importancia, ac-
cumulados semestralmente, a contar de 23 de 
setembro de 1893 a B1 de outubro de 1905 
(24 semestres, arredondada a cifra) . .... .. . , 153. 946 :109$940 

Indemnização ao ?anco pe1o lucro cessante dia sua 
facuMade emissora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 667 :500$000 

Juros respectivos, a contar de 18 de maio de 1897 
a outubro de 1905 (17 semestres, arredondada 
a cifra). . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . 14. 148 :877$500 
pothecario. . . . . . . . . . . . . 39. 853 :248$182 

Divida geral em março de 1900 65. 732 :878$368 
Direitos creditorios elo 'The-

souro sobre o Banco Hy-
pothecario . . . . .... , . . . . 39. 853 :248$J 82 

Uiv~da de bonu.si. . . . ... . . . . . . . 80 . 000 :000$000 

185.586:126$550 
A deduzir : 

P agamento em dinheiro. 25. 000 :000$000 
Idem éle quatro letras, a' prazo 

de 6, 12, 18 e 24 Il'.j-ezes, 
descontados os juros ac-
cumulados de 6 % ao anno 23. 231 :865$017 137. 354 :26J $533 
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Juras de 6 % ao anno deste 
saldo, com accumulações se-
mestra:es, a contar de março 
de 1900 a 31 de outubro 
de 1905 (11 semestres, 
cifra redonda) . . . .. ..... 

Depreciação dos titulas e pro-
J.:>T'i~dades 'transferic1os ao 
Governo em virtude do 
accôrdo ele 18 de maio de 
1897 (relataria aipresenta~ 
do aos accionistas na re-
união ordinaria de 1902 
pelos directores O. de Al-
meida. Magalhães e R . de 
Castro Maya, pag. 68) . . . 

Juros accumulacfüs desta quan-
tia, a contar de maio ele 
1897 a 31 de outubro de 
de 1905 ( 17 -semestres) ... 

Juros ele 4 % ao anno sobre os 10. 000 :000$ for-
necidos ao banco por conta . dos 25. 000 :000$ 
de que trata o art . 5° da lei n. 689, de 20 
de se~m~ro de 1900, importancia aquella que 
está vencendo 2 % ao anuo, em vez de 6 %-, 
taxa por mim adO]_)tada neste computo dle au-
xilias e favores pecunia:rios que o instituto de 
credito ora consideTado tem recebido do Go-
verno Federal desde a. sua fundação até á 
data presente (1) .. . ................... .. 

Juros de 6 ºlo ao anuo, accumula<los semestral-
mente, que deva perceber o milhão esterlino 
fornecido pefo fundia de garantia para trans-
acções cambiaes, sob a taxa média de 12 7132, 
em outubro de 1900, ou sejam arredondando a 
cifra, 19. 591:836$, á taxa de 12 114 (10 se-
mestres) .... . ... ....... . ........ . ...... . 

Importancia recebida do Banco Hypothecario ... . 

52.744:036$429 

10.000:000$000 

6.530:000$000 

2.190 :000$000 

4.290:612$084 
3.500:000$000 

«< (*) Verifiquei depois que é menor a importancia relativa a.os j·ur-0s ac-
cumulados dos 10 . 000 :000$ de que se trata, porquanto 2. 000 :000$ foram 1'.orne-
ctdos [!leio ITiheoour-0 111-0 1"' .flameslf:u·e de 19Q.1, ll. 000 :000$, no 2° semcsitre do do 
mesmo B1nno, e 5. 000 :000$ no actual periodo ·governamental da Republica.» 
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Juros occumulaelos desta impq_rtancia, a contar ele 
março de 1900 a 31 de outubro de 1905 (11 
semestre, cifra redonda. . . . . . .. .... ... . ... . 

Total. ..... • •••• •••••••• ••• • ••• • 1• •••••• 

1 .340 :000$000 

556.739:577$486 

Levo em conta os juros accumulad1os, semestralmente, sob a taxa 
de 6 ~~ ao anno, do capital representativo dos favores pecuniarios 
qne o Banco tem obtido do Governo até esta data, porque, si elles 
fossem applicado ao r esgate da divida interna, diminuiriam os en-
cargos do Thesouro em mais de 28 . 000 :000$, por exercicio, e ainda 
porque, si a direc toria do Banco, nos periodlOs assignalados pelos Srs. 
Oustod'io de Magialhães e Castro Maya e que não abrangem a admi-
rl'istração honesta e cauteilosa do eminente b1•azileiro Dr . Affonsti 
F"enna, não ,tivesse dissipado esse enorme capital, teria reforçado o 
activo do grande instituto de ·credito, concluido o resgate das inscri-
pções de 3 % e distribuido regulares .dividendos aos seus ·desventu-
rad;os acconistas} entre os quaes se encontram pobres viuvas e orphãos 
colhidos pela formidavel bancarota de 1900. 

Si ao. meno.s, conw ficha de con.solação, a conta nova apresen-
tasse, até agora, lucros promissorios de dividendos e situação relativa-
mente folgada ! . . . 

1 

Mas, porque illusões, si os balancetes ult imes atte-stam resultados 
desanimadores neste i)articular ? 

Os defensores acerrimos da vida official do Banco da Republica 
não adl:mittem o comrmto dos juros accumulados relativos aos mi-
lhares e milhares de cq~1tos que o Govemo lhe tem offerecido, de mão 
beijada, coino tSi elles representa•ssem um verdadeiro capital morto, 
improductivo, desitinaqo á cobeTtura dos dJ,e.f.í;dVt'S annuaes proveni-
entes de pessimas liquidações ou á voracdade canina dos grandes e 
pequenos jogacfores das ruas e .da bolsa ! 

Pois bem; para ~melhantes financeiros, mais amigos do banco 
felizardo que dos inteiiesse.s elo paiz, eu organizei o seguinte quadro, 
que accusa o prejuizo do Thesouro, sem j1iros simples ou comJ?o.<tto'S . 

Differença a favor elo banco na conver são elos 
lastros .... .. .. . .......... .. . .. . . ..... . . . 

Indem~izaçã:o ,Pelo lTucro ·oossante da faculdade 
e1n1ssora .... . ......... .. . . . .... .. .. . .. . . . 

Prejuizo resultante da liquidação da .clivida -geral, 
dia divida de bonit,S e da cessão dos direitos 
creditorios do Ba1fCO Hypothecario .. . ...... . 

Depreciação dos titules e propriedades transferidos 
ao Governo em virtude do accôrdo de 18 de 
maio de 1897 . . . .. .. ....... .. . . ... .... ... . 

149. 028:180$000 

21.667 :500$000 

137.354 :261$533 

10:000:000$000 



-279~ 

Importancia recebida ao Banco Rypothecario pela 
quitação da sua divid1a ao Thesouro ..... . .. . 

Total dos favores em capital .... ... ... .. . . .... . 
3. 500 :000$000 

321.549 :941$533 

O SR. °VERGNE DE ABREU - V. Ex. está contando os juros como 
encargos ·do Thesouro tambem? 

O SR. RonoLPHo P .Aix'ÃJo - Como favor feito ao banco. 
O SR. °VERGNE DE ABREU - Acho que não são favores. 
O SR. RonoLPRO P .AIXÃo - Tenho aqui calculos ao sabor de V. Ex. 

Estou dizendo que o banco recebeu esses favores, esse capital, que não 
ficou morto; não digo que o banco ficasse devendo ao Thesouro. 

Depois de fazer a somma dessas parcellas todas, de examinar o 
estado .de ruína a que chegou o banco, vou perguntar o que elle fez 
dessa somma enorme que recebera do Governo, addicionada _aos juros, 
minimos, que eUa deve ter rendido. 

O SR. BRioIO FILHO - O que pergunto é o que elle vae fazer dos 
novos auxilio·s que vamos dar. 

O SR. °VERGNE DE ABREU dá um aparte. 
O SR. RoDOLPRO P .AIXÃO - Não estou dizendo que o Thesouro de-

ve·sse escriptu'.rar esses jur-os como debito dq banco. Digo que os ca-
p,itaes não são mortos, que elles produzem juros, tanto que, no fim de 
pouco tempo, taes sejam esses juros, um c·apital duplica, triplica, qua-
druplica, etc. _ 

O SR. Bmmo~ FILHO - Quando o capital é do Governo, dá-se o 
contrario . -

O SR. RoDOLPHO P .AIXÃO - Temos de considerar, além de outras 
parcellas, a depreciação dos ti tulos, etc. ; quando fiz D!eus calculos, em 
1900 ine escapou isto. 

Eu sabia que esses títulos e propried·ades não representavam o 
valor pelo qual tinham sido entregues ; já o disse -aqui uma vez e o 
Sr. Oruvello Cavalcanti, em parte, concordou commigo. 

Mas não avaliei esse prejuízo. 
Os <lirectores do banco, os Srs. C)!stodio ·de Magalhães e Castro 

lviaya, o avaliam, porém em 10. 000 contos. E' quasi nada, mas acceito 
estai cifra. 

O SR. BRioIO FILHO FILHO - V. Ex. em qaunto avalia? 
O SR .. RonoLPHO PA~o - Acceito os 10.000 contos. 
O SR. BRioro FILHO - Mas acha que é mais. 
O SR. RoDOLPHO P .AI:x!ÃO - V. Ex. bem sabe o que foi o acervo 

recebido em virtude do accôrdo de 1897; mas acceito os 10. 000 contos. 
O Thesouro, afinal, em virtude do accôrdo de 1900, pas·sou para 

o banco um milhão esterlino, desfalcando o fundo de garanti3:,, que, pela 
lei que o creara, não podia ser desfalcado em mais ·da metade da su·a 
importancia. 
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Esse milhão esterlino foi entregue ao cambio de 12 1 J4. Eu agora 
não levo ern conta os juros desse milhão. 

O Ban:co Hypothecario deu ao d·a Republica, para quitação da 
ma divida para com o Thesouro, 3. 500 :000$000. 

Finalmente, temos urna 'sornma de cerca de 557 mil contos .de réis, 
no 1° caso, representativos dos favores, capital e juros, que o banco 
recebeu do Governo, desde a sua fundação até esta data e, no 2° caso, 
de 321 mil e tantos contos, só de capital. 

O SR. V ERGNE DE ABREU - Acho que não é justo accumular entre 
os favores os juro·s. (Ha outros partes dos Srs. D1avid Oampista e 
B1·icio Filho) . ·~ . , _ ""-

O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - Mas, pergunto: si o banco tiver de pa-
gar agora o milhão esterlino? 

O SR. VERGNE DE ABREU - E' o mesmo milhão, e nada mais, por-
que não mudou . 

O SR. DAVID CAMPISTA - E' obrigado a pagar e;m ouro. (Ha oi1r 

tros apartes. ) 
O SR. RoooLPHO P AIXÃo - Eu reduzi isto a papel, como o redu-

zira o Sr. Calogeras . -
O SR. DAVID CAMf ISTA - Não se póde re.duzir a papel. (Trocam. 

se v,aríos .apthrtes entre
1 

OIS Srs. V ergne de Abreu;, Bricio J!'ilho e D'avid 
Campista.) 

O SR. RnDOLPHO PAIXÃO - E' impossivel argumentar-se, empre-
gando calculos, por esse modo. Quando apresento urn algarismo, 'JS 

nobres Deputados me dão uma infinidade de apartes, de fórma que não 
posso couünuar. 

Eu já disse que t1~nho calculos feitos ao ·sabor de cacLa um. 
Repito, ainda umf,L vez: não conto os juros corno prejuízo para o 

Thesouro. Apenas affirmo haver o banco obtido do governo grandca 
favore~ e que, si elle collocasse todas as quantias recebidas, de mão 
beijada, ·si não enches31~ a sua carteira com titulos imprestaveis, si não 
tivesse saldado divida~, acceitando em pagamento as suas proprias 
acções depreciadas, poqia ter conservado esses 557 mil e tantos contos, 
constantes do 1° quadro. 

O banco recebeu, portanto, do Thesoul'o 321 mil e tantos contos 
em puro capital; mas dizem os Srs. Custodio de Magalhães e Castro 
Maya que foram apertas 280. 000 :000$000 . 

Verifica-se no calpulo destes Srs. que não foram computados os 
40 mil contos da divida do Banco Hypothecario e a parcella de 
1. 768 :134$983 relativ~. ·ao desconto da~ quatro letras, a praz9 de 6, 
12, 18 e 24 mezes, para pagamento de 25 . 000 :000$000. . . 

E' quanto a ~sto qp.e q, meu calculo diverge, apresentando a d1ffe-
rença para mais de 41. 549 :941$533. 
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Desejo que fique bem entendido' o seguinte: não affirmei que o 
Thesouro houvesse entrado com 557 mil contos para a caixa do flanco; 
o que eu disse foi que o Thesouro havia entregue um certo capital ao 
Banco, e que este o devia ter empregado em transacções as quaes, 
ao menos, rendessem 6 % , em média ; e ninguem pó de dizer que isso 
era impossível em um paiz como ü nosso, onde se toma .dinheiro, como 
eu tenho tomado, a 1 % ao mez, para cobrir os meus pequenos defri!Yits; 
não ao Banco da Republica, estabelecimentd que jámais teve negocio 
commigo, mas ao Banco de Credito Real de Minas Geraes, dirigido 
pelos honrado·s mineiros Drs. Fernando Lobo e João! Ribeiro, a cuja 
honestidade, zelo e maxima competencia ·deve o cifado banco a sua 
prosperidade e solidez. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ahi se diz que esse capital foi distribuído 
em dividendos, o que aliás é um crime. 

O SR. RoDOLPHO P AIXÃo - Não quero que se me attribuam um 
calculo phantastico; o que eu quero dizext é que o capital devia ter 
p1,oduzido bom resultado, mas o que vimos foi a banca-rota. 

Hão de permittir esta minha franqueza. Apoio o Governo since-
ramente, mas o meu apoio nunca foi cego nesta Casa; des·de que aqui 
entrei sempre tive ·Opiniões proprias; apoio of Governo e estou con-
vencido de que elle não tem parte alguma nisto que estou censurando 
e está animado dos melhores intuitos quanto á reforma do Banco . 

Por isso mesmo é que dev:o mostrar o que tem sido esse estabele-
cimento de credito, o que aliás está na sua historia, já não dos tempos 
da Republica, mas dos seus primeÍTos dias,, no reinado de D. João VI: 
ha elle sidio sempre um auxiliar do Governo, ·dizem, mas tem passado 
por diversas metamorphoses, dando, porém, resultados negativos. 

Bem sei que e·stes estudos são enfadonhos . .. 
O SR. BRICIO FILHO - São interessantes. 
O SR. BARBOSA LIMA - E' necessario, pela natureza do assumpto. 
O SR. RoDOLPHO P .A.IXiÁ:o - O Sr. Galeão Carvalhal apresentou 

alg11mas emendas que, parece-me, deviam ter cido aproveitadas pelo 
relator de Commissão. . 

Reputo necessaria muita prudencia em relação ao estabelecimento 
que se procura mai•s UII1a vez Teorganizar. 

Discor.d,o, porém, quanto aos vales de 100$, em ouro, concessão que 
reputo .de grande interesse para a vida economica do paiz e sobretudo 
para o commercio. 

Esses vales não representam papel-moeda; pois, como sabemos, o 
característico do papel-moeda é não vencer juros. 

Os vales veem augmentar as transacções, mercantis, sobretudo 
desta praça, que precisa de .dinheiro para se desafogar um pouco. 

Quanto aos emprestimos hypothecarios, seria um erro si o Banco 
não os pudesse fazer. 
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Neste paiz, em que grande parte da fortuna publica assenta sobre 
bens immoveis, não se emprestando sobre hypothecas, sobre que se vae 
emprestar? E o banco, que se organiza, não só para auxiliar o Governo, 
como tambem para accelerar a entrada no regimen metallico, não 
póde deixar de _prestar auxilios á classe que mais concorre para a 
consecução desse ~ideratum. 

Discordo completamente do illustre relator quanto ao privilegio 
de emissão. Não julgo prudente _.qge, .com tanta antecipação, se dê tal 
privilegio ao Banco do Brazil : quem nos diz que elle ha de tiraT pro-
veito da reorganização projectada? 

O SR. VERGNE DE À.BREU - E' uma promessa. 
O SR. RonoLPRO P AIXÃo - Como está nos estatutos, não é pro-

messa, e sim privilegio concedido. Por que esta clausula ? Não poderão, 
porventara, apparecer outros bancos que offereçam maiores vantagens 
ao Thesouro Publico? 

Por que encravar nos estatutos esse compromi·sso ou privilegio? 
Isto é questão séria. Talvez mais tarde dê o meu voto para que o 

Banco tenha esse privilegio; porém, agora, não o dou. (Tro<XLm-se 
apart~ .) 

Perdão; VV. EExs. deixem-me argumentar, pois desejo tornar 
bem claro o meu pensamento. 

Vejam-0>s : o Goveii·no resolve decretar o regimen do papel-moeda 
conversível ; mas não quer assumir a responsabilidade da emissão. O 
papel emi ttido não será! .do Thesouro; será papel bancario, tal como 
acontece na França, Inglaterra e outros paizes, onde vigora semelhante 
regimen . 

Resolve, pois, o Governo entrar em contracto com o Banco : esta-
rá elle nessa época em condições de apresenta r vantagens para assumir 
tamanho encargo e entirar no gosp dos proventos correlativos? 

Nós somos, acaso, tão pessimistas, descremos tanto da vida eco-
nomica e financeira de nosso paiz, que não possamos suppor que, no 
dia de amanhã, um estabelecimento de credito se levante pa.rallelamen-
te ao Banco do Brazil e se colloque em condições financeiras muito 
sup_eriores ás deste banpo? 

V. E x. sabe, Sr. Presidente, que a emissão do papel-moeda produz 
lucro. E' um negocio bom;, podem se fundar bancos que offereçam 
vantageTus superiores ap Thesouro, e este não as poderá acceitar, por-
que está o privilegio cpnsagrado nos estatutos. 

Dirá o Banco: "Qu V. emitte papel-moeda com] a sua responsa-
bilidade, ou V. entra no regimen bancario e quem gozará do privile-
gio serei eu!" 

Não ha fugir dahi . 
O SR. BRroro FrLHO - Est a é a questão. 
O SR. RonoLPRO BAu:Ão - Sr. Presidente, vou concluir a minha 
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desalmhava,.da oração. (Não apoiados.) Sempre que trato desses as-
-sumptos finaceiros, faço-o com receio, porque, realmente, é uma au-
dacia penetrar nessa seára, em que poucos, muito poucos, podem co-
lher bons fructos; mas, em todo caso, valham os meus intuitos e 0 meu 
patr~otismo. 

Concluindo, direi: apontam-se os males, mas é preciso que ·se in-
diquem os remedios, como pondera o illustra.do Dr. Vieira Souto em 
r,ua citada conferencia, de 26 de setembro de 1901, sobre a situação 
economica do Brazil nessa occasião. 

Não acredito que a medicina curadoura de nossas e11fermidades 
economicas seja a queima do papel-moeda inconvertível. Ella está, 
parece-me, no reforço do fundo de garantia; na economia dos dinheiro~ 
publicos; no augmento da nossa renda, sem que o contribuinte seJa, 
ainda, sobrecarregado de impostos pesadíssimos. 

O SR. BARBOSA LIMA - Quer, em summa, tudo que não temos feito 
ai11da. , 

O Su. RonoLPHO PAIXÃO - Quero que se olhe p
0

ara nossa lavoura, 
qué ella seja protegi.da realmente; quero, alfim, que se arvore, de vez, 
a bandeira proteccionista, que já foi desfraldada nesta Casa por mim 
e por outros companheiros, ha anno·s atrás, e que hoie é uma bandeja 
larga, defendida valorosamente, a cuja sombra se abriga uma verds>--
dP.i1·a legião de ardorosos combatentes. 

A protecção que se deve á lavoura e ás industrias indígenas não 
é só a de tarifas aduaneiras razoaveis, é a protecção sob varios ponto~ 
de Yista: 

Precisamos de vias de oommunicações, pçiis que sem ellas as ri-
quezas não poderão circular. 

Precisaµ10·s de transporte bom e barato, que o não temos. Ainda 
agora recebi queixas do meu Estado, onde grande parte das estradas 
de ferro, como a Oéste de Minas, cobram fretes que tornam impoasi .. 
vel R remessa ele certos ;Jl·ocluctos aos mercados consumídorn~ . 

A Oéste de Minas tem uma tarifa muito exaggerada. onerosif,-
sima ; é uma estrada que aspbyxia a lavoura e o commercio de uma ex-
tensa e riquíssima região de Minas Geraes. 

Preci amos isentar toda a materia prima que possa se:· 1n1inufa-
cturada no paiz; precisamos dar entrada aos m:tclíinismos modernos 
e levar mestres ás fazendas para ensinarem ·OS lavradores a cuHtivarem 
a terra; precisamos estabelecer campos de demonstração, facilitar o 
credito e avolumar a corrente immigratoria que, como tod0s nós sa-
ltemos, foi quasi que estacada; quando é certo que nenhum paiz do 
mundo necessita mais de braços do que o nosso. (Ha &iver\sos apartes.) 

Precisamos, finalmente, de proteccionismo, em termos: impostos 
razoaveis, pTopaganda activa e intelligente de novos process'Js, cnsi-
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nantlo-se aos lavradores e industriaes os meios de obtererr. poducção 
melhor e menos cara. 

- F eit00 isto, sem exaggeros de escola, encaremos o futuro com in-
teira confiança; porque os horísontes da 11ossa patria aii:.da não são 
tão negros que nos desesperem; ao contrario, vejo algo, através da-;;; 
nuvens que por ahi pairam, que nos indica porto vasto e seguro; que 
nos diz: O Brazil ha de attingir o lagar, a posição eminente que lhe 
foi nestinada no planeta que habitamos. (M1Uito bem; muito> bem. O 
orador é muito oomprimentado.) 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postais conjunr;tamente em 
discussão, as seguintes emendas: 

Ao art. 1°, par-ag:rapho unico. Diga-se: 
O Governo. applicará os dividendos das acções 

Bmerldas do Thesouro á Te-constituição de garantia, creado 
pela lei n. 581, de 20 de julho de 1899. 

Ao art. 2° . Diga-se: 
Ao mesmo fundo será recolhido, na proporção dos emprestimos 

feitos ao Banco da Republica em virtude da lei n. 689, de 20 de 
setembro de 1900, o producto integral da alienação das referidas ac-
ções, quando ella-s forem allienadas. 

Sala das sessões, 20 de novémbro de 1906. - Rodolpho Paixão. 

O Sr. Moreira da Silva começa pedindo que a Cama.ra perdôe 
e, insistencia com que discute o assumpto da reorganização do Banco 
da RepUJblica, embora •só venha reproduzir os argumentos que sus1;en-
tou o debate por occasião C,la 2" discussão. A questão que se prende 
á semelhante reforma, é dij.quellas que devem inspirar o maior zelo 
a um representante da N aÇ:,ão. O Banco da Republica cessa de exis-
tir, liquida.se, e é '8ubstituiclo immediatamente por outro, que acceita 
o seUJ espolio para capital e re-institue-se . E', pois, uma associação 
bancaria que desapparece PFª dar lagar á outra que apparece . 

O capital social do prtmeiro banco, isto é, do Banco da Repu-
blica do Brazil, nos é total;mente desconheci.do, o que se garante em 
face da mensagem do Sr . fresidente da Republica e dos estatutos e 
actas do mesmo estabelecim13nto de credito. Sabe-se, comtudo, que o 
novo banco vae ter o capitftl de 70. 000 :000$; 22. 500 :000$ do espo-
lio do banco anterior, pertencentes nesta parte aos accionistas: réis .. 
22. 500 :000* do mesmo espolio, mas pertencentes ao Governo, par-
ceJ:Ja s estas que sommam 45 . 000 :000$, aos quaes se juntam . .. .... . 
25. 000 :000$ de uma nova a:i stribuição de capital, que será chamado á 
nro-porção das necessidades, o que sig-nifica que o capital não será ef-
foctivamentR integra:do. e 13im será feito por cha~ada, e possivel-
mente completado, si fôr coytveniente ao futuro banco . 
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Descreve então o orador a maneira como se fórma o primeiTo 
quinhão de propriedade .dos. accionistas, demonstran~o que do activo 
de 57. 000 :000$ da conta antiga do Banco da Republica e de seu pas-
sivo de 33 . 000 :000$ chega-se ao activo real de 13 . 000 :000$ verificado 
pelos accionistas e pela propria directoria actual. T~ndo algi.;~s ac-
cionistas solicitado do Governo o augmento deste capital de reis . ... 
13. 000 :000$, este respondeu que pelos privilegias e pelos favores go-
Yernamentaes de que o banco gosava, attendia ao appello offerecendo 
mais 7 . 000 :000$000. 

Esses privilegios e favores eram e são ·desconhecidos, exclama o 
crador . Com que direito o Governo presenteia os accionistas com 
7. 000 :000$? Os mo ti vos devem vir ao nosso conhecimento, é preciso 
conhecer os fundamentos de tão grande liberalidade concedida sem 
prévia a_nnuencia do Congresso Nacional. Mas, não parou ahi o exer-
ci cio da franqueza! Os accionistas não ficram satisfeitos com os .... 
7. 000 :000$, e nova supplica dirigem. O Governo attende-a, condes-
cende outra vez, offerecendo mais 2. 500 :000$ sem nenhuma justifi-
cação ! Ah! é que o Governo fez essa concessão aos a·ccionistas para 
que estes não procurassem conhecer do modo por que geriu o Banco da 
Republica de 1900 a 1905 ! 

Durante esse período de gestão governamental o Banco da Re-
publica creou urna conta que se chamou no1Ja, e ella comprehende to-
dos os '-' capitaes mencionad~s na lei de 1900. Ignora-se si essa conta 
deu lucro ou prnjuizo; tudo indua;, porém, a affirmar que o prejuízo 
foi grande. Ora, o Governo por meio da avaliação que pretende fa -
zer entre os accionistas e o Thesouro, a conta foi apenas avaliada em 
25 . 000 :000$, quinhão com o qual entra para a nova sociedade, mos-
trando o orador que o capital novo que entrará para o banco em rn-
organização será apenas o do Thesouro. 

Comtudo o orador dá a swa acquiescencia para que se constitua 
o Banco do Brazil com o capital de 70. 000 :000$, tal como se men-
ciona nos seus estatutos; mas insiste ainda, não obstante a maioria 
enorme que approvou os referidos estatutos em 2ª discussão sobre 0 
trecho do Sf'l1 art . 1°, 1" parte, declarando, sem offensa aos Srs. Depu-
tados que lhe deram o voto, que não cornprehende corno se possa ins-
titlúr direito novo derrogatorio de todo direito anterior, de todos os 
princípios acce'itos e ern pleno vigor em todas as sociedades organi-
zadas. 

O orador não compreihende a prescripção, a favor do Estado, de 
cinco annos. Comprehende a prescripção de seis mezes, 1, 2, 4, 5, 10, 
20. 30 :l.lmos, a prescripção immemoríal. a prescripção que extingue o 
direito, mas absolutamente não comprehende corno um instituto de 
credito que negociou, que recebeu bens alheios, que transigiu sobre 
direitos, que um banco de depositos venha a ter a faculdade de não 
restituir os bens alheios em seu poder ! E' preferível na opinião do 
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orador não se acreditar na verdade de tão ·absurda disposição, "1 :si ella 
continuar victoriosa nesta Camara, ella permittirá que não se julgue 
bem dos representantes da nação . Este ponto não póde a<lmittir trans-
acção alguma . 

Continuando na analyse do projecto de estatutos, chama o ora-
dor a attenção dos seus pares para o ponto relativo ao privilegio de 
emissão que se pretende dar. A questão doutrinaria sobre este par-
ticular, si permitte divergencia, é fóra de duvida que a Constituição 
estabeleceu a pluralidade bancaria. 

Os estatUJtos do banco tambem não devem ser approvados por 
uma lei nacional, consti tuindo nesta conformidade outro absurdo a 
disposição que garan,te o direito de modifical-os, depois de approva-
dos pelo Congresso . Embóra as modificações sejam feitas de ac-
côrdo com o Governo, este quando approvar ou não approvar os es-
tatutos na Assembléa dos accionistas o faz na quali<lade de portador 
de 112. 500 acções e com a iniciativa que tem na qualidade de pre-
sidente e director cambial do banco, mas nunca na qualidade de po-
der publico . 

Depois de outras considerações, termina o orador insistindo no seu 
modo de pensar e repetindo que o que se vae praticar é um grave 
abuso de poder, é um attentado contra a Constituição e todos os bons 
costumes jurídicos. (Muito 1bern; inrwito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, .apoiado e posto conjunctamente em dis-
eussão o seguinte substitUJti o: 

O Congresso Nacional decreta : 
ATt. 1° . Fica o Poder Executivo autorizado: 
a) pagando, nos termos da lei n. 689, de 20 de retembro de 1900. 

f' do accôrdo de 16 de outupro do mesmo anno, as inscripções ainda 
não resgatadas do Banco <la Republica do Bra-

Substitutivo MO= zil, a transferir o activo, em liquidação, deste 
/'<e}tia Ida SNva banco, ao Banco do Brazil, que o receberá pelo 

valor de 20 . 000 :000$ em acções; 
b) concedendo aos actuaes accionistas, como equitativa compen-

sação dos prejuízos da conta antiga, uma parte dos lUJcros <la conta 
nova do Banco <la Republica do Brazil, a entrar em 2. 500 :000$, em 
dinheiro, para valorizar as acções <lo mesmo banco, elevando assim o 
seu activo a 22. 500 :000$000 ; 

e) _tomando para o Thesouro Federal 12. 500 acções <lo Banco do 
Brazil, representativas de 22. 500 :000$, a realizar com a primeira en-
trada de 20 ºIº e o restante capital com os bens, clireitos e acções da 
conta nova do Banco <la Republica do Brazil, que forem necessarios 
para completal-o . 

à) ajustando préviamente as condições, a pôr á disposição do 
Banco do Brazil os saldos que tenha disponíveis em qualquer das De-
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le.,.acías Físcaes nos Estados; a emprestar, em Londres, á carteira 
ca~bíal do Banco do Brazil, até um milhão de libras esterlinas; a dar 
ao mesmo banco o diTeito de emmittir cheques-ouro para satisfação 
dos impostos adruaneiros em toda a Republica, e bem assim o de 
emittir notas convertíveis á vista, fornecidas pela Caixa de Amorti-
zação, recebendo para esse fim depositos de ouro com o título de moe-
da legal e conservando sempre esses depositas á disposição do por-
tador da nota para garantia da emissão . 

Art. 2° . O B anco do · Brazil ficará responsavel ao Thesouro Fe-
deral pela restituição da somma que o P oder Executivo adeantar 
para o pagamento das inscripções não resgatadas, dando em caução 
µara garantir sua responsabilidade, os bens, direitos e acções do :Banco 
da Republica do Brazil, que por esse motivo ficam sob a gestão ex-
clusiva do presidente do Banco do Brazil, até que seja completamente 
realizada ·a restituição. Cessará, porém, este regímen provisorio logo 
que entre o Poder Executivo e a Dírectoría do Banco for c1lnvencio-
nada outra garantia do debito. 

Art. 3. ° Cessado o regímen provisorio da secção da conta antiga. 
o Banco do Brazil, si constituir um fundo especial com o producto das 
liquidações que passarem da carteira antiga e o empregar exclusiva-
mente em apolices-ouro da <lívida nacional, interna ou externa, po-
derá mobilizal-o expedindo vales, nunca inferiores a 100$, a prazo não 
maior de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, comtanto que a 
somma total de taes vales em circrulação, em moeda corrente do paíz, 
nunca exceda a oito decímos do dito fundo pessoal, segundo a cota .. 
ção, não excedendo do valor verifi cado pelo conselho fiscal. 

Os vales serão saccados contra a thesouraría do banco e assi-
gnados pelo presidente, por um dos directores eleitos pelos accio-
nistas e pelo thesoureiro, que os acceitará. 

'Ü presidente, director e thesoureiro, que assígnarem um vale fórn 
das exigencías deste artigo, serão sujeitos ao crime de que trata o 
Oodigo Penal nos arts. 240 e 241 . · 

Art. 4° . Serão da livre nomeação e demissão do Poder Executivo 
o presidente do Banco do Brazil e o director incumbido <la carteira 
cambial, que será o substituto daquelle nos seus impedimentos tem-
porarios. Os demais di.rectores serão de eleição da assembléa gera] 
dos accíonistas . 

O presidente e o director clla ·carteira cambial terão cada um . . ' ' ven?1~entos iguaes aos que ti.ver cada um dos directores eleitos pelos 
acc1omstas. 

Art . 5.0 E ' o Poder Executivo autorizado a abrir os creditos ne-
cessarios para a execução desta lei . 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessõe , 20 de novembro de 1905. - A. llforei1·a rla 

Silva. 
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SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO 

O Sr. Barbosa Lima C') - Sr. Presidente, autor e primeiro si-
gnatario do requerimento com que levantei uma qu~stão nre~iminar e 
prejudicial em relação á reorganização do B>anco da Repubt1.ca, cabe-
me, ao reabrir-se a discussão sobre este magno assumpto, vir defen-
der, ainda que não reiterando aquelle requerimento, os fundamentos 
políticos, jurídicos, moraes em que o assentei. 

Dir-se-ha que se trata de materia vencida, pois que a Camara 
julgou não dever dar seu assentimento áquelle requeTimento. Direi, 
replicando, que ao apresentar esse requerimnto, rompi o debate, mi-
nistrando assim a quantos divergissem <le minha humilde opinião, 
ensejo e opportunidade larga para combaterem o mesmo requeri-
mento. 

A Camara está lembwda de que o meu discurso não havia m'1-
recido por parte do honrado relator e mesmo ainda por parte do 
lea'der, réplica nem exame de especie alguma. 

Hontem, asseverou-.se que não havia o que tomar em consideração, 
nem no requerimento em si, nem no discurso com que o fundamentei. 
Só depois de haver tomado a palavra para illustrar o debate e escla-
recer o assumpto que motivou o honrado autor elo voto em separado 
é que, em virtude de reiter'ados appellos do nobre Deputado de Per-
nambuco, o Sr. Bricio Filho, acudiu ao debate, illustrandlo a tribuna, 
com grande prazer para tq<los nós, o illustrado relator .do projecto 
cuja 3ª discussão hontem si iniciou. 

Lembro-me, lembra-se fambem a Oamara, naturalmente de que 
o honrado relator, referindo-se de passagiem ao meu requerimento, 
acertou que esse era assllllfpto 'COID o qual quem se devia occupar 
era o honrado ~eader. Fiqqei na espectativ.a de qne, no correr da 
discussão, que se prolongou não pequeno numero de dias me fosse 
dado o prazer de ouvir a refutação que ao honrado lecicler aprouvesse 
motiv•ar o meu requerimento. 

Assim não aconteceu, -porém, Sr. Presidente. O dr bate encer-
rou-se sem que eu tivesse tido a fortuna de ouvir o honrado Deputado 
por Minas, leadiJr ela maioria, não leader de um partido. 

Em hora opportuna, eu me permittírei analysar mais de perto o 
alcance político de sua expressão tomada ao parlamentarismo inglez, 
o ~eWIJ.er-ship o que sempre suppoz na mesma linguagem parlamentar, 
no berço desse systema político, dous vocabulos que se contrapõem 
no presupposto da existencia de dous partidos que se equilibram . O 
leade,r-ship qlJer <lizer o meneui·, o conductor de uma maioria 
representada no governo por um gabinete responsavel, e o guião de 
nma minoria arregimentada em torno rle uma bandeira, valendo por 
uma opposição no seio do mesmo regímen parlamentar . 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Até lá, emquanto o desdobrar do meu discurso me não conduza 
a esse ponto, direi, reatando, Sr. Presidente, a exposição das con-
dições em que nos encontTamos •aqui D!O correr da 2ª discussão que, 
encerrada esta, no dia em que no primeiro logar cfüs projectos a 
serem votados, figurava o dà reorganização du Banco da Republica, 
na hora do expediente. o honrado leadler tomou a palavra para fazer 
aquillo que não quiz fazer no corrflr da discussão, isto é, para, eu-
. cerrada a discussão do assumpto, discutil-o; ou seja para discutir o 
requerimento que havia levantado uma preliminar, uma prejudicial, 
na fundamentação do qual eu tinHa largamenlte~ füssertia<l.'01, como 
posso, sobre o assumpto e enfechado no projecto de que é relator o 
nobTe Deputado por Minas. E ú fez o honrado leaikr sem proposito, 
faço-lhe essa justiça. Fel-o de tal modo 'que, ao ultimar as suas 
brilhantes considerações, me não ficou um minuto siquer para a 
contradicta e a rénlica. que é dos bons costumes, do bom uso, propor-
cionar-se, permittir-se ao •adversario, rnaximé quando este tem <le 
terçar armas <1om um antagonista do valor, do peso, da significação 
política do illustre ~ead;er. 

V. Ex. e a Casa se i·eoordam de que immediaitamente, após ás 
ultimas palavraR do honrado Deputado J?Or Minas, pedi eu que me 
fosse dada a palavra para op1)ÔT a <1ontradicta ás considerações que 
calaram fundo no animo desta Camara, em virtude, das quaes, eu creio, 
foi rejeitado o requerimento de que era eu o primeiro signatario. 

Sr. Presidente, Jeremias Bentham, além do grande numero de 
obras que escreveu sobre assumptos os mais variados, entendendo 
propriamente com a activi<la<le juridica, deixou um opmmulo sugges-
tivo e curioso, cujo titulo, desde logo, dlá bem idéa do escôpo colli-
mad'o por a quel1e notavel nublicista inglez. Chama-se esse opusculo 
"Sophismas Parlamentares". 

Deu-me a curiosidade de andar lendo este folheto e ahi achei 
mais uma vez confirmado aquillo que já era o resultado da observa-
ção vulgar e que ;rnda de alimma sorte consagrado em um rifão latino 
- Não ha nada de novo sob o sol. 

Entre estes 'al'tificios ·da vida parlamentar avulta aquelle que, 
pedindu inspiração á cortezia e á urbanidade que devem reinar no 
seio de uma assembléa culta, vae tão longe que de alguma sorte dl3s-
figura a verdade. . 

Direi, Sr. Presidente, que. a meu ver, eu faria acto de hypocri-
sia si não revelasse por completo o que me pareceu ter preva,lecido 
na votação diaquelle requerimento. 

E' certo que a palavra do talentoso Deputado é mais que suffi-
cir-mte para modificar Qpiniões arregimentadas e conduzil-as á ba-
talha decisiva - a votação. 

Mas, a meu ver, é mais certo ainda que, ainda quando o talen· 
toso Deputado não houvesse, á ultima hora, abrilhantado os nossos 
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trabalhos com a sua palavra fulgente, ainda assim, a um aceno de 
regente a votação seria a mesma. 

Não vae nisto o desprimor que estaria em desconhecer o alto 
merito e o alcance da palavra convincente do digino Deputado, mas 
não fosse o digno Deputado leaib.e1·, não estivesse identificado com 
a maioria, imaginasse, por uma hypothese e~trema, qdue .se encon-
trasse no posto em que me acho agora, e veria que to o o encanto, 
que toda a magia, todo o vigor logico, toda a dialectica cerrada que -0 
põe em tamanho destaque nessa assembléa, o voto não seria modifi-
cado, a votação seria a mesma, conduzklla apenas por outro learler. 

Não é, pois, Sr. Presidente. quando volto a este assumpto, que 
eu acredito que. si me tivesse sido dado fallar logo após o leader, 
isto houvesse influído de modo algum sobre a votaçã<o. 

Não; o pezar que me ficou resulta apenas de não ter podido de-
monstrar que tambem do meu la<lo havia razões políticas, jurid'icas 
e moraes bastantes para servirem de alicerce ao meu Tequerimento. 

E' o que me é dado fazer neste momento; uma vez que. esgotada 
a hora do expediente de sabb.ado, 11 do corrente, era absolutamente 
impossível, como eu disrn então, condensar, a pretexto de encaminha-
mento ·de votação, a réplica que eu devia a S . Ex . , agora, na 3ª 
discussão do projecto d'e reorganização, cabe-me, não renovando o 
requerimento, renovar, ent~etanto, a justificação delle. 

V . Ex. verá. Sr. Presidente, que em torno do requerimento, 
como em dere.dor de um centro de polarização, de um centro de crys... 
tallização, se accommodam todos os assumptos que entendem com a 
reorganização deste instituto bancaria, provando que nada havia de 
mais pertinente ao assumpto do que a preliminar e a prejudicial 
que levantei. 

O honrado Deputado, nessa hor.a do expediente, architectou a 
sua arg11mentação, despindo-a de quaesquer effeitos orato1·ios, amar-
rando-a com um vigamentQ, que expoz •aos olhos extasiados da 
Camara. 

E' facil, portanto, record'ar rapidamente o que foi essa estru-
ctura. 

"O requerimento é de µma legalidade duvidosa, não me parece 
1e~itimo. não me paTece accommodar-se com o regímen político pre-
sidencial que adoptamos. Assim é que, nos motivos deste regímen, na 
pratica deste systema politicp, não se poderiam encontrar precedentes 
que validassem a pretenção, que amparassem a existencia de uma 
commissão de inquerito . " 

Portan1·o, legitimidade ou legalidade do requerimento, ou por 
outra, do fim capital que elle colimava: a nomeação de uma com-
missão de inquerito, de uma -commissão de investigação. (Apaxrt:es . ) 

E)3tou vendo si c-0nsigq relrumir com fiide1llidade, lealmente, o 
pensamento do honrado Deputado. 



-291-

Seg1rndo, S. Ex. manifestou duvidas sobre a couveniencia no 
regulamento e terceiro, sobre seu alcance moral . 

Estabelecidas estas tres theses, S. Ex. desenvolveu cada uma 
dellas continuando-as na argumentação, da qual resultou, como con-
clusão definitiva, a necessidade, para. it maioria, de rejeitar meu 
requerimento . 

Bem, Sr . Presidente, olhando-se bem de perto na menina dos 
olhos, na retina dessa primeira ·allegação feita pelo talentoso Depu-
tado, verifica-se, desde logo, que eu estou com essa conducta, com 
aquelle pronunciamento, na divisa que separa ' os presidencialistas 
elos parlamentaristas, pendendo mais para o parlamentarismo. 

Sr . Presidente, cu continúio a manter as opiniões que sempre 
defendi no desdobrar da minha politica . 

Não acredito absolutamente nas apregoadas v•antagens elo par-
lamentarismo; sou um presidencialista com uma educação systema-
ti0a, que me faz crer na realidade e na efficacia de um Governo : uma 
Rupublica clictatorial. 

Mas que, Sr. Presidente ? ! 
Como esta palavra sôa mal aos ouvidos dos amigos deste femen-

tidlo constitucionalis.mo ! 
A Republica dictatori•al parece um contrai/)jtio in adjectis; a 

dictadura dá a entender a grande maioria dos que se occupam com 
estes assumptos, que se trata da prepondel'anca brutal de um sar-
gentão a di.ctar leis, segundo o arbítrio que lhe é proprio. 

Nada disto; a Republica presidencial, pois que o nome elo Chefe 
do E.stado, que empunha as recleas da administração, do Governo, 
é o de presidente, quando lealmente praticada, muito se avesinha da 
Republica dictatorial, porquanto o característico capital desta for-
mula política a que chegaram as deduzões scientifi0as do fundador 
da sociologia, está na completa responsabilidade effectiva dos agentes 
do poder político, prestando contas honestamente, sempre, aos dele-
gados dos contribuintes, sem o apoio consciente, sem o consentimento 
dos quaes nenhum imposto se póde lançar, e nenhuma despeza se 
póde fazer - no representat-ion·, ou taxat~vo . 

A medula desse regimen é esta : quem diz - republica dicta-
torial - não diz - governo do arbítrio, não diz - governo da pre-
potenci-a, não diz - governo do despotismo ; diz - governo ela effe-
cti va responsabilidade de todos os agentes do poder do publico, desde 
que está na cupola, com o nome de presidente ou com o nome de 
dictador, até o mais modesto elos serventuarios da r:espublica . 

Agora, quando se passa desse typo theorico para a pratica, por 
muito que se falle em parlamentarismo, por muito que se disserte 
sobre presidencialismo, o que se verifica é a tendencia, aliás já an-
nunciada, por um veTdadeiro surto de genio, por Thomaz W ob, para 
systematizar o g-0verno da força, tanto mais ·assente nas manifesta-
ções do arbítrio, quanto menos moralizado o agente deilse poder. 
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E, direi desde já, propondo-me a demonstrar quanto c;abe n-0s 
limites de minha intelligencia, que o regímen político que temos na 
realidade, na pratica administrativa, na sua vida real, tal qual a 
apprehendemos pelos actos inequívocos, diuturnamente p raticados 
por esses governos, que esse regímen não é nem governo ou regímen 
parlamentar, nem governo -0u regímen presidencial, e sim regímen 
incondicional. 

Não assenta nas exigencias do rngiimen presidencial, primordiaes, 
características desse regímen, a nomeação de commissões de inves-
tigação. 

Nos Estados Unidos, patria desse regímen,, isso não se faz. 
Miguel Romero, no seu livro D•erecho - Jwri'.sprulnendia - HisfJoria, 
nos dous volumes, na opinião do honradü Deputado ( 11e fe1\indo-se ao 
Sr. Carlos Peixoto) demonstre que realmente não se comp adece com 
as exigencias daquelle regímen a nomeação de taes com.missões . 

E u peço venia para divergir do honrado Deputado . 
O SR . CARLOS PEIXOTO Fn..;rw - Não contestei em absoluto a 

faculdade; quiz apenas mostrar que ella tem limites . 
O SR. BARBOSA LIMA - Mas, em summa, o parlamento exorbita 

quandio nomeia commissões de inqueri.to ? 
O SR. CARLOS PEIXOT~ FILHO - Na minha opinião, quas1 

sempre. 
O SR. BARBOSA LIMA -- Eu me permi tto, data ve1via, co11 testar ' 

a affinnação do meu honrado -collega . 
S. Ex. com a boa fé, que é muito sua, citou um exemplo, o exem-

plo de J ay Cook & Comp., no caso de fa11encia de uma casa parti. 
cular de commercio . 

Pareceu ao parlamento que a liquidação dessa fallencia tinha 
dado logar a grandes eS1Candalos, affectava de alguma sorte os poderes 
publicas, e deante disso, a camara nomeiou uma commissão de in-
queri.to. 

Esta commissão passou á proceder á investigaç.ão ; no · col'l'er do 
inqueri.to teve que ouvir testemumhas, e unia destas testemunhas re-
cusou-se a depôr, o proprio Oook. 

Foi então expefüdo mandato de prisão contra ella, e ·usando dos 
recursos constitucionaes que provoca pronunciamento dos tribunaP.s, 
pronunciamento que vem longamente transcripto no livro de Miguel 
Romero, e do qrual resulta que a camara dos representantes tinha ex-
cedido á sua competencia. 

Pois bem; o livro de Miguel Romero tem dous capítulos attinen-
tes a-o caso. São elles : um, ~ireito dJe in&erpellação; outro, Direito ele 
investigação. 

Em um caso os agentes responsaveis do Poder Executivo podem 
ser - vfiva voce int.erpell ado~ ou porque si lhes designa dia par a a in-
terpellação ou porque, tendo comparecido ao seio da aj sembléa por 
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qualquer motivo de ordem publica, S·ão interpellados neste ou na-
quelle ponto. . . _ . 

Ora, Sr. Presidente, neste caso a Constltmçao da Republica Ar-
gentina não ampara, nem _ os precedentes parlamentares que lá: exis-
tem, a opinião do illustre Deputado, porque ahi os Ministros compa-
recem e ha, mais do que aqui, o direito de interpellação. 

Na Sui&s·a, a cuja constituição e ensinamentos políticos andamos 
pedindo, mwitas vezes, inspirações, ahi, o direito de interpellação 
existe tambem. 

Restam os Estados Unidos. Ahi, não ha direito de interpellação, 
mas ha o .direito de investigação. 

O honrado Deputa.do citou um caso em que esse di'l·eito tinha 
sido exercido; mas, o excesso praticado pela Camara dos representan-
tes, neSite caso ·absolutamente julgado como foi, como um excesso, pelo 
Poder Judiciario, absolutamente não .derogou as praticas daquelle 
paiz, nem desconheceu o direito de investigação que sempre se exer-
ceu . 

E, então, não contente com a obra de Miguel Romero, alguns tre-
chos me proporei á ler á ·Camara, pedindo perdão do ineommodo que 
lhe dou. 

Entendi do meu dever ir buscar novos esclarecimentos. nas fon-
tes em que bebeu o mesmo awtor argentino: fui ao Blach, ao Cooley 
e ás obras classicas de Woodrow Wilson, cujo titulo só dá uma idéa 
Ja profunda differença que existe, e existe cada vez mais, por-
tanto que existe do ponto de vista estatico, da estructura, e existirá, 
cada vez mais, dada a independencia que encontramos do ponto de 
vista dynamico e do progresso. 

O titulo é " ·Congressional Gouvernement". 
Mas, então, o Congresso administra? . .. Governo elas: suas com-

missões. . 
Mas, então, -as commissõ~s administram? .As com.missões se su-

perintendem? As commissões constituem o pesadello de toda a admi-
.nistração norte-americana; ellas se immiscuem nos menores detalhes 
da administração e em uma assembléa em que a discussão é a exce-
pção, em se tratando de receita e despeza, em se tratando de discutir 
os pareceres das commissões de receita e despeza publica, a Camara 
se constitue uma commissão geral e ahi discute amplamente todos os 
detalhes da receita e da despeza; e não contente com isto, Sr. Presi-
dente, o direito de investigar de analysar de sopesar a responsabili-
daide dos agentes do poder publico na gestão dos dinheiros, na reali-
zação das despezas autorizadas, vae tão longe esta preoccnpação que, 
em vez de uma commissão de orçamento, como a nossa, que examina 
os seis orçamentos da .despeza, ha, a par desta commissão 
a commissão de receita e despeza, de especificação de verbas par; 
os varios serviços, e a commissão de meios para fazer o juízo das des· 
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J..lezas publicas; e ha, além disto, um não pequeno numero de c~m
missões destinadas ao exame das despezas effectuadas pelo Executivo 
e do modo como foram realizadas . 

E' curioso, Sr. Presidente, é educativo, é suggestivo recordar al-
guns dos exemplos typicos dados por essas commissões. 

O livro de W oodrow Wilson, hoje traduzido e commentado pelos 
publicistas francezes, ceita algu:ns casos . 

Começa esse auctor, nos pontos em que se occupa com o assum-
pto dizendo que o Congresso não póde inspeccionar, fiscalizar os of-
ficiaes, em empregados do Executivo sem de alguma sorte os prejudi-
car, e o seu unico latego é a investigação, o exame semi-'judicial em 
todos os recantos suspeitos de ·immwndicie. 

E' sUJspeito de perigosa immundicie o estabelecimento onde se en-
cloacaram todas as vergonhas, todos os processos inconfes-saveis que 
caracterizam 10 annos de bancarrota, suspensa por condescendencia 
do Congresso; um estabelecimento de credito conhecido infelizmente 
pelo nome de Banco da Republica . 

Aq1ú está o exemplo typico, especifico : 
" :B'oi uma commissão especial em que, durante as sessões do 47° 

congresso, descobriu ... " 
Descobriu o que, senhqres? Aquillo que não descobriria na situa-

ção em que nos encontramos, privados até dos documentos que a 
Constituição manda que o foder Executivo remetta ao Legislativo, os 
relatorios . Estou fallando a uma Oamara que não tem até hoje os 
relatorios do anno passado do Ministerio do Exterior e que agora é 
que se diz que v.ae ter o do Tribunal de Contas. Não estou, portanto, 
declarando nem inventando. 

Descobriu o que, Sr . fresidente? 
Descobriu aquillo que não descobriria si se limitasse, na maior 

boa fé, a uma candurn que só -o apoio illimitado póde levar tão longe, 
aquillo que não descobriria limitando-se ao exame dos relatorios, 
quando acaso viesse ao seio da Assembléa. 

Já ouvi sustentar-se aqui, Sr . Presidente, em contradicta que se 
suppunha victoriosa, opposj;a ás minhas palavras, que bastava, não 
o balanço, mas o balancete mensal, que não é a mesma cousa, pu-
blicado pelo Banco da Republica, todos os mezes, para por ahi fazer-
se uma idéa da lisura, da competencia technica, da capacidade pro-
fissional, em materia de actividade bancaria, revelada pela adminis--
tração official <laquelle esta~elecimento. 

Balancete s6, uma con·igenda - digamos de passagem - op-
posta aos autoref! d as diver$aS leis das sociedades auonymas que nós; 
temos, as qUJaes adaptaram umas tantas disposições constantes da lei 
de 1882, mesmo desde a lei de Ângelo F erras, de 1860, mais ainda, 
o decreto de 1890, e da remodelação desse decreto de 1891, disposições 
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que mandam pôr ao alcance .dos accionistas, não o balancete, não o con-
juncto eras 12 balancetes mensaes, mas u~ balanço acompanhando es~e
cificação de lucros e perdas, um inventar10 e o parecer do conselho fis-
cal isso mesmo ainda dependente .do direito que é attribuiclo aos aocio-
nistas de se não contentarem com esses documentos, mandarem investi-
gar mandarem pesquizar de recanto em recanto, em todos os livros e 
doc~entos connexos, no Diario e no Razão, no livro de letras a re-
ceber em tudo quanto é livro, prévisto pelo Codigo Oommercial e em 
tudo 'que é auxiliar da escripturação e que a pratica commercial tem 
ensinado; o direito dos accionistas de - (como é o termo que me em-
prestaram durante o correr do debate em 2" discussão n de ·esgrava-
tar, de esmiuçar, para saber como foi o Banco administrado, o que 
desde logo faz ver que o conceito escripto da palavra mercantil não 
póde ser, mesmo quando se trata de mna. simples sociedade commer-
cia.l , em collectividade, e em nome de uma sociedade comma.nditaria, 
quando ha o solidaria, e muito menos com o typo das sociedades ano-
nymas, pois que ahi os interessados são accionistas, e estes pela pro-
pria lei, por disposição expressa que deve se-r lida depois de teT lido 
o Codigo Commercial, podem fazer as modificações a que me referi. 

De modo que, Sr. Presidente, cu poderia desde logo e desde j:l 
conceder que o regimen presidencial não comporta a attribuição de 
semelhante faculdade. 

A assemblé~ dos representantes, a Camara dos Deputados, parte 
do Congresso Nacional, em um regimen que se faz do presidencialis-
mo, ainda assim transmudada essa assembléa em um prolongamento de 
assembléa de accionistas, para o fim de tomar conhecimento, exami-
nar, emendar, approvar ou rejeitar o projecto de estatutos, · ahi ca-
bendo a ella conferir ao Executivo a necessaria autorização para que 
o Thesouro subscrevesse o capital do novo Banco, incorporando-o ~ 
totalidade de s~us accionista, ainda ahi não é o Parlarµento, é o pro-
Iongamento da assembl'éa de accionistas. 

A questão póde ser encarada por este aspecto e daqui ha pouco tor-
narei a elle, debruçando-me mais vagarosamnte sobre o que elle . pro-
mette e póde dar. · 

Mas o que fez essa Oommissão do Senado? Descobriu dizia eu o 
que não se descobriu por aquelles expedientes da nossa c~ricatura 'de 
regim~n presidencial, que se parece tanto com aquelle regímen quanto 
a caricatura se parece com o caricaturado, descobriu que a verba -
Eventuaes - dos departamentos do Thesouro isto é do Ministerio 
~a Fa~nda, ~i~ha ido gasta em reparos, em ~oncert~s, na casa p aT-
ticular <lo M1mstro; q:rn a verba - ~ventrnaes - tinha sido gasl'tt 
em concertos no palac10 em Petropohs . . . perdão, na secretaria do 
Thesouro . O palaci? de . Petr?polis foi· ? Banco d·a Republica que 
:ri-andou preparar e illummar a luz electrica, ao que se diz uma dação 
m solutum. 
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Mas só? Não senhor. Ainda mais, "em ceias dispendiosas, em 
merendas servidas deante dos amigos politicos do ministro, served 
bef01'e, servat polilic friends , em limonadas ... Eu é qure sou inconve-
niente querendo saber de certas ·cousas. · 

·Oomv se descobriu is.to? Por uma cornmissão de investigação que 
não teve i.ned'o ·de fazet parlamentarismo. 

"Para banquetes para gratificações dos alli:xdos mais operosos dó 
secretario, para tapetes que nunca foram: entregues e que lembram a 
hist-0ria de uns celebres cobertores que foram vendid0<s dezenas de 
veze3 pelos grão-duques dessa Russia cuj as condições financeiras nos 
E:stão apontando. 

Os jornaes de muito peso, entre outros o Thmes, referiram-se va-· 
rias. vezes a esses escandalosos tapetes que nunca foram entregues e 
serviços que nunca fo ram prestad·os. · 

Agor a, a observação. Quem é que descobriu i0sso ? Uma commis-
são. Mas só uma commissão podia descobrir ? Por que? Diz e1le: . 

" P orque esses eram os segredos de que não davam noticia, de ' que 
não se poderia suspeitar pela honesta phy·~ionomia dos documentos que 
acompanhavam as contas." 

De modo que é interessante : lá tem contas e documentos ! Pois 
além das contas e documen.tos tem commissão de investigação! Aqui, 
nem relatorio, nem contas, nem commissão de investigação, porque 
tudo isso · é parlamentarism~> ! 

·Agora, o que diz Wodrqw Wilson . 
Elle diz: 
"Vide o relatorio dess11 commissão, feita sob a direcção, do Se-

nador Windom." 
E a, commissão nao defCObriu nenhuma dessas melgueiras? 
A Oamai·a tambern. Lo~o abaixo veem os exemplo0s : 
"Urna illustração de q1te urna cornmissão da Oamara póde achar 

um esforço especial, vê-se nas revelações da investigação". 
E ' o que eu quero : é a ~nvestigação. 
O honrado Deputado il~ustre leader passou para a Oommissão de 

Inquerito Parlamentar como si esti,tesse na Belgica. Oommissão de 
Investigação si · o Governo não quizesse, nós não o queríamos, nãb da-
> amos ao Banco . · 

- "Ah! Não querem dai~ ao Banco! Pois então não dou a au-. 
torização que vocês pedem . .. " 

.. . "vê-se :i:ias revelações da investigação de outras despeza•s sobre 
os famosos julgados.'' · · · 

Não diz quei seja feita pela Oommissão de Exame e Despeza do,. 
Ministerio da Justiça, no 48" Congresso. · 

Oommissão de Exame e :pespeza do Minis te rio da J ustiça ! 
Onde está aqui essa Oommissão ~ 
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Wodrow Wilson conta ' tambem como surgiram estas commissões 
aos ·poucos. 

"Em 1814 a Oamara creou uma Oommissã·o permanente sobre as 
despeza~ publicas, cujo fim devia ser examinar o estado dos diverso·s 
departamentos publicos, das diversas repartições publicas, (este é o 
termo usado entre nós) e paTticularmente as lei·s que dão applicação 
especial ao dinht:iiro e relatar si o dinheiro foi desembolsado, gasto 
de accôrdo com taes leis". 

Foi creada uma commissão em 1814; mais tarde fizera~ seis 
commissõés; em 1860, úma •Setima, e em 1874, uma oitava. 

Bem. Qual é o papel dessas Oommissões? As obrigações dessas 
oito Oommi'ssões estão especificadas com grande minuciosidade no re-
gulamento. · 

São - examinar o estado das contas e despeza:s respectivamente 
submettidas a ellas, inqueTir e relatar especiahrieíi.te si as despezas do.s 
respectivos departamentos foram garantidas ·pela lei, ·si e·stão apoiadas ' 
em documentos sufficientes, estabelecendo não só. o seu preciso alcan-
ce, conio o caracter dessas despezas e o total dellas, si todo o dinheiro 
foi despendido. em conformidade com as leis de ·orçamento ... " E vae 
poi· aqui afóra: · 

Mas senhores, qual é o autor official, o· autor invocàdô? Foi Mi- . 
guel Roméro . . . 

·· Vamos prim;eiro. ao caso invocado pelo ilfostre leoJder. 
Ao caso, digo mal, porque S. Ex. invocou dois casos: o de J ay, 

Oook & O. Eli o de um telegramma que a Oommissão entendeu dever 
Tequisitar da Repartição dos Te1egraphos, tendo o director dessa re-
partição se recusado . . . 

Neste , segundo caso, o Parlamento ATgentino não deu razão ao 
d~rector .dos telegraphos e disse que elle tinha procedido contra o re-
gulamento respectivo, I*Jis que, na _hypothese, se tratava de uma in-
vestigação feita pela Oommissão de Poderes, Oommissão que t inha de 
verifica1j poderes; que neste caso, a Oamara funccionava: como juiz 
e que toda. a vez que s~ trata de documentos i;equl.·sitados por um juiz, 
de documentos referentes ao facto submettido a est.e juiz, CY director 
dos Telegraphos deve attender á requisição. 

Assim sendo, ·este caso não colhe. 
Agora o caso. J ay, Oook & O. . 
O Sr. Miguel Roméro refere-se longamento . a este c_aso, mas antes 

de chegai1 a elle, disserta sobre esse direit~ de ~nv~stigação, o rec~
nhece em todos os Parlamentos elo mundo, inclusive no ~ orte-Amer1-
cano; expõe que são poderes implicitos, sem. os quaes este poder se 
veria em condições de não exercer a funcção que lhe comi;iete .. 

Está aqui o que elle diz : 
"A faculdade de investigação d•o PaTlamento com o fim de leg1s-
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lar j ámais foi desconhecida; não ha autor nem orador parlamentar qne 
a tenha posto em duvida. Algumas Constituições consagram expressa-
mente essa faculdade, outras nada estabelecem; porém a jurispruden-
cia universal a incorporou no direito parlamentario, na qualidade de 
poderes implícitos, incidentaes ou accessorios. 

Esses poderes sempre se consideraram necessarios á economia pro-
pria do Poder Legislativo. Elles se fundam nos seguintes axiomoo : -
Todo o poder tem a extensão necessaria para chegar a seus fins. Aquel-
le que quer os fins tem os meios para o cumprimento desse·s fins. E , 
com<> dizia Sanniento, a característica do1 poder é exercitar-se por si 
mesmo." 

Isto são as generalidades. No .§ 2° .deste capitulo, que se intitula. 
- "Do direito de investigação" diz que: "a jurispruclencia reconhece 
igualmente a eústencia deste direito" ... 

Até agora, era theoria; aqui é a jUTisprudencia, ruo meu ver, tanto 
quanto posso comprehender o que estou lendo, deduzida -das lições que 
resultam da summa dos casos julgados, dos ·diversos exemplos que 
foram occorrendo. ( Conti11!Úa a ler). "A jurisprudencia reconhece 
igualmente a existencia. deste direito, como poderes implícitos ou in-
cidentaes das Oamaras. Os annaes parlamentares do mundo registram 
numerosíssimos casos de inrestigação, porém, bastará a nosso\ propo-
sito recordar dous dos mais celebres dos Estados Unidos, pelo seu 
alcance político um, e pela1 sua importancia doutrinaria outro, para 
que se veja até onde póde chegar o exercício da faculdade inquisitorial 
do Parlamento". 

Não nega o direito: elll:) é exercido, elle tem sido exercitado muitas 
Tezes; mas ha casos em qt,Le, no exercício desse poder, acontece que 
o P arlamento tem-se excedido. O apontar este ou aquelle caoo ·em 
que se tem. exoodido, importa em desconhecer grande numero de casos 
em que l.le tem exercitado, pompadecendo-se semelhante exercício com 
as ca racteristicas do regimen presidencial 1 ( ContrinÍl.a a ler) . 

· "Em 1894, o Senado d:e New York nomeou uma commissão para 
o dieparta.menfo de pdh:cia ~la Ority, para examinar a repartição de po-
licia da-City. As corrupções e abusos d.a policia ·de New York foram a 
causa da nomeação dessa commissão". 

As corrupções e abuso·s da policia de New York deram logar a que, 
nos E stados Unidos, na patria do regímen presidencial~ Deram logar 
á nomeação de uma commi~isão do Senado para investigar, isto é, de-
ram logar a que, no berço do proprio regímen presidencial, o Parla-
mento, o Senado, que é o caflO, incorresse no peccado, que me attribue o 
honrado lealde1·, de parlame1ttarismo, na opi~ião de S. E x. ( Contirl;ú;a a 
leifora) _ , 

· "As corn1pções e abusqs da policia de Nova-York foram a causa 
da nomeação dessa; com.missão. Armada a commissão dos poderes ex-
traordinarios que lhe deu \l Oamara revolveu as b(JJ.S-forvds dessa de-
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composta organização policial, para trazer á superficie tudo que póde 
brotar da miseria humana. Alli •Se viam os vícios e a degradação d:os 
poliitiCÚIJns elevados á categoria de uma instituição que, com o nome de 
Tamany-Hall, desacreditava o governo republicano, o .governo popular. 
Resulta da informação ·dessa commissão que a 11aman.y-Hali tinha 
seus representantes em todos os depaTtamentos do governo; os empre-
gos publicos, ainda mesmo os mais subalternos, ella os comprava pelos 
seus agentes; as casas de jogo, de venda de bebidas e outras de 7',efugwm 
peccatorum, eram as fontes de renda daquella sociedade. A curta, 
porém, fulgente carreira de Tweed, um dos boss mais prestigiados que 
teve a herm}{Jiruuui (boptherhood), custou á cidade de Nova-York cento 
e oossenta milhões de dollars." 

Não chegam a ser os 280 mil contos, de que eu fallava no reque-
rimento e que o Sr. Paixão disse hontem que são 300 mil, que já nos 
custou o Banco da Republica . 

O SR. BRICIO FILHO - Não contando -0s jur-0s. 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Não contando os juros, diz V. Ex. muito 

bem . H-0ntem contestou-se que se os pudessem contar; mas o manifesto 
do Sr. Dr. Manoel Victorino, de saudosissima memoria, diz que, pelo 
contracto lavrado entre o Thesouro e o Banco da Republica. deveriam 
ser conta:dos . Tenho aqui este manifest-0: é historia antiga, tem muita 
cousa boa. (Gonffeirvú.a a 1~er): 

"A commi&sãO' conduziu as suaii investigações com fé e sem re-
sistencia." 

Veja bem a Camara o gue fez esta commissão (Lê:) 
"Conduziu suas investigações com fé e sem resistencia; reuniu 

documentos de todo genero, examinou, ouviu 678 testenmnlias.'' 
O SR. BRrcro FrLHO - Aqui diziam logo : está invadindo a esphera 

de ou troo poderes. 
O SR. BARBOS.A. Ln.fA - Ouviu 678 testemunhas! 
Nã-0 foi preciso fazer a que se foz na Belgica; uma especie de 

lei processual para rngeT a conducta das commissões de enquête. Não 
tem nada disso ; seml necessidade de semelhantes cousas, a commissão 
examin~u, ouviu 678 testemuúhas. Muitas destas eram os prop.rios 
agentes de policia; e fez 3. 000 citações! 

Antes de janeiro de 1895 pôde terminar o seu relatorio. 
Segue...se o caso J ay, Oook & O. 
Como é o caso J ay, Oook & Comp. ~ 
No primeiro volume Miguel Roméro expõe o caso J ay, Cook 

& Oomp., que deu logiar a que o Supremo Tribunal sentenciasse, opi-
nando que a commissão, neste cas-0, se tinha excedido, pois que oo 
tratava da fallencia de uma oasa particular. 

Depois de ter feito i.sto, Miguel Roméro mand:a para o segundo ' 
volume, onde completa as informações sobre o caso; e antes disso 
diz: "As conclusões que se tiram dessa sentença são: 1" (que o par-
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lamento .não tem direito de investigação ? .r ão, senhor) que o parla-
mento tem o direito de investigação . " 

O SR .· CARLOS PEIXOTO - Cousa que não foi contestada por mim, 
não é verdade ? 

O SR. BARBOSA Lnu - Mas parecia. . 
O SR. CARLOS PEIXOTO -Não· .estou discutindo em apartes, mas 

V . Ex. dar-me-ha licença para dizer que o meu argumento é que, 
sendo contestada a faculdade, eµi todo caso é certo que ella tinha 
limites . 

O SR . BARBOSA LIMA - Mas é preciso que V. Ex. demonstre 
que o Banco da Republica é a mesma cousa que ·a casa particular de 
J ay, Cook & Comp. 

O SR . CARLOS PEIXOTO dá um a parte. 
O Sli. BARBOSA Lnu - À minha pretenção é mostrar que o caso 

invocado por V . Ex. não colhe . 
Agiora, quaes são as conclusões tiradas pelos autores e pelos 

mestres da jurisprud!mcia norte-americana ? 
Di.z Cooly : 
"Each house may also punish contempts of its authority by 

other persons, where they are committed in its presence, or where 
they tend directly to embarrass or obstruct its legislative proceding, 
and it requires for the purpose no express provision of the constitu-
tion conferring the autho1tity". 

E ·Blacks,· invocado cpnstantemente pelas mais notaveis autori-
dades de nosso paiz, diz: 

"In a recent case it was held that a resolution of the U nitecl 
States Senate appointing a comittee to investigate newspaper char-
ges of bribery and corruption of senators in connection with certains 
items of a tariff bill then pendig, and to as certain whether any se-
nator had been or was engagedin speculating in stoks· likely to be 
afficted by such items, embraced a matter properly and constitutionaly 
within the cognizence and jurisdiction of the Senate ; and a witness 
before such committee, ref~ising to answer proper and pertinent ques-
tions, was rightly punishe<l for his .contunnacy ." · 

Ambas tiram conclusõ~s desta sentença . 
Comecemos pelas conclusões expostas por Miguel Roméro : 
"1. ª - O Parlamento tem o direito .ele investigação quando ex-

erce funcções legislativas ou procede dentro de . suas faculd.ades con-
stitucionaes; 2.ª - Póde impôr penas por contumacia ás testemunhas 
requisitadas pela Camara, quando seu testemunho fôr exigido em 
assumpto em que ella tem jurisdicção para inquirir; 3.0 - No caso 
de Kilbomn, a investigação que a Commissão estava encarregada de 
praticar era, por sua essencia,- de caracter judicial, e a Camara dos 
Deputados, não só exoodeu o limite de sua propria auto.ridade, sinão 
que assumiu um pocTer que só póde ser correctamente exercido por 
outro ramo do Governo . " 
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Mas ficou nisso Não; Roméro expõe u,ma porç~o de outros 
casos de inves.tig·ação, além daquelles que citei agora mesmo, de 
W oodrow Wilson, casos em que a Camara mandou proceder a exame, 
intimar testemunhas e, não comparecendo estas, mettel-as na· cadeia ! 

No caso da correspondencia telegraphica, aqui está a declaração 
do director dos telegraphos, negando-se a apresentar o documento 
requisitado. Diz Roméro : 

"Esta declaração affectava o ,direito da Camara, que o exercia 
em assumpto de .sua exclusiva incumbencia." 

E a Camara approvou a conducta da sua Commissão. 
Agora, no 2° volume, torna Roméro ao caso Kilbourn: " . . . de-

vemos advertir que a sentença se fundava em que a investigação 
praticada pela Commissão da Gamara - era por sua essencia de 
caracter judicial e poderia unicamente ser feita de um modo proprio 
e legitimo por um tribunal de justiça . ". 

Em compensação, depois de citar as opiniões de que a Camara 
tem jurisdicção criminal para metter na cadeia as testemunhas que 
.se recusem a depôr, por menoscabo á autoridade da Camara, depois 
de citar os autores mais notaveis no a.ssumpto, como Story e Cushing, 
diz Miguel Romero : "Outros autores tambem se teem pronunciado 
affirmativamente sobre a faculdade das CamaTas para castigar as 
violações dos seus privilegios, ainda que a Constituição e as leis não 
tenham previsto e deten1]~nad-o em termos expr~SSOS! a eJciigtenc~a 
<reste poder, necessarios imprescindivel e inherente a todo o corpo 
legislativo". 

Então vem com diversos exemµlos : um de junho de 1777, um 
de dezembro de 1795, um que "a Camara mandou metter na cadeia 
duas pessoas que pretenderam <iubÓÍ.'nar um dos seus membros", um 
de maio de 1800, além de outros. 

Completarei as minhas observações sobre Miguel Romero com 
este caso, que é muito expressivo : "em 1860 o Senado d<is Estados 
Unidos fez uso desse -poder mandando prender a um cidadão por ter 
desobedecido ás ordens de uma commissão de investigação. O culpado 
se apresentou deante do tribunal de um Estado invocando habea~
corpus; o tribunal, porém, não deferiu o pedido e obstou que a prisão 
se fizesoo pessoalmente pelo sarg;ento de armas que, como sabem, é 
um funccionari'o da propria -assembléa, uma vez que esta tinha dele-
gado o seu mandato a outra pessoa . ' 

Eis aqui, Sr. Presidente, o que diz o autor invocado pel~ nosso 
digno collega. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobi-e Deputado a fineza de in-
terromper o seu discurso, para se proceder ás votações. 

O ,.SR. BARBOSA LIMA - Interromperei o mei,1 d~scurso para se 
proceder ás votações constantes da ordem do dia e, ao reencetal-o, 
ainda no caso Kilbourn, eu me permittirei proteger a minha opinião 
com as opiniões de outros pontífices da jurisprudencia americana. 
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O Sr. Barbo·sa Um.a (*) (cont?inuCl!ndio) - Sr. Presidente, 
nesse t ão de.sfigurado re:giimen presildencial norte~e1•ibaiw, nease 
systema político de que ·se anda dando uma traducção .mi generis, 
para uso dos brasileiros, o Presidente da Oamara é quem t.em com-
petencia parn nomear todas as Oommissões, faculdade que me dá uma 
influencia maior do que a do Presikiente da Republica. Os presidentes 
das principaes commissões de ambas as casas do Congresso que fisca-
lizam as grandes repartições elo E stado, isto é, elas Relações Exte-
riores, da Marinha, Justiça, Fazenda toTnaram-se praticamente uma 
e pecie de ministros addicionaes áquelles departamentos. 

E a pTóva ainda de que a nossa situação não é a que foi descri-
pta pelo honrado leader, isto é, de que nós temos acção sobre tod!as ·as 
dependencias administrativas, onde quer que estejam empenhados 
dinheiros publicos, está mais ainda, e, entre outros, nesse trecho, que 
le.1-ei, de entre muitos, da obra classica de Erice. 

"As Commissões teem o poder de citar, intimando-os a que com-
parnçam deante della, os enipregad'os de diversas repartições, bem 
como o direito de int.errogal-os quanto ao methodo que seguem e sua 
conducta ; autoridade para removel-os não teem, pois que elles só 
são responsaveis para com seus chefes ; poTém o poder de interrogar é 
sufficiente para refrear, simão para guiar tambem a acção de uma 
repartição, desde que uma legislação imperativa p6de se seguir e que 
as repartições, algumas lvezes, prncisando ele prescripções legislativas 
e .sempre precisando de 

1
dinheiro, teem foTtes motiivos para se conser-

varem em boas relações com aquelles que fi soalizam a legislação e 
a bolsa." 

Ainda em relação á acção que tem essa Oommissão sobre a vida 
administrntiva, Sr . Pri:isidente, diz Black na pgi . 284 do seu livro 
classico, intitula-do NCl!niial de DihJeito Gor11s:titucio11Xl!l Americano: 

" Em um caso recent.e, decidiu-se no Supremo Tribunal que uma 
resolução do Senado do ~; Estados Unidos, nomeando uma commis·s!í.o 

·~ ... para investigar . . . " 
\ N ote V. E x ., Sr. Presidente, como isso é suggestivo, como vem 
a f roposito, como calha, com o chega na hora propria em relação á 
no~.'S a actividade política , 

.. . "nomeando uma commissão para fazer investigações sobre ac-
cu ações que os jornaes produziam, de suborno e corrupção de Sena-
Jofes, em rnlação a certos itens de Ullll projecto de tarifa que então 
pendia do Senado. E para verificar si algum Senador tinha estado 
ou e~tava mettido em ~speculações sobre os fundos publicos, susco-
pti1veis de ~erem affectados por taes it'en..s da tarifa, decidiu-se que 
ellit abrangia mat.eTia propriamente e constitucionalmente dentro da 
jurRsdicção e da competencia d-0 Senado . 

( •) Este discurso n,.o fo i revisto pelo orador. 
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Uma testemunha foi intimada a depôr deante dessa Commissão 
e, recusando-se a responder as questõe pertinentes, foi correctamente 
punida com o con tul!Ilaz . " 

Então, não é suggestiYo, não calha, não vem a proposito? 
Que é que o Se:nado fez? O Senado viu que alguns jornaes a.c-

cusavam Senadores de tBrem sido subornados, corrompidos para vo-
tarem de certo modo em um projecto de tarifa, e mais - que os 
mesmos Senadores eram accusados de estarem envolvidos em espe-
culações da bolsa sobre fundos que podiam sé ·affectados por este 
projecto . 

Que fez o Senado? Mostrou-se indifferente? Mandou dizer que 
era diffamação da opposição? Mandou dizer que er am os demolido-
res que queriam abalar o prestigio do Governo? E acreditam que o 
Governo ficou desprestigiado porque descobriu os Senadores tratan-
tes? Não, Senhores. Nomeou uma Comruissão para provar que não 
eram verdad_eiras taes accusações ou que, sendo verdadeiras, aquelles 
Senadores deviam ser devidamente punidos; pois que o Senado não 
podia conserrar no seu seio e ficar contente com collega de tal nível 
moral . 

Nomeou a Commissão . 
·Que Commissão? Parlamentar? Fez parlamentarismo com isto? 

Fez regimeu belga? Fez regímen francez? Fez regímen italiano? Fi. 
cou com receio de parecer que estava pendendo para esse malfadado 

·regímen? Não; entendeu que a theoria dos poderes implícitos, levan-
tada principalmente por Alexandre Hamilton e conoborada pelos 
julgados de Marshall, dava assumpto jurídico, politico e moral para 
permittir a nomeação de uma commissão de investigação, e essa com-
missão tratou de veúficar si os Senadores effectivamente, accusados 
pelos jornaes de subornados, de corrompidos, a proposito de um bivl 
da tarifa, estavam OUJ não devidamente accusados, si era ou não ver-
dade o que se allegava. 

Como se conduziu esta Commissão? Examinando documentos, 
inquirindo testemunhas, e com tal poder que, pelo facto de uma tes-
temunha ter se recusado, não a comparecer, mas a responder ás per-
guntas pertinentes, foi punida como oontumaz, de nada lhe servindo 
o habeas-corpus, appellações e tantos 0U1tros recursos. 

Vê, V . E x ., portanto, Sr . Presidente; que eu não estava fazendo 
aqui arianismo, uma heresia capaz de ser fulminada por todas as 
ex-communhões do credo official; vê V. Ex . mais que eu não es-
tava inventand'o, estava em muito boa companhia, estava enl're outro ~, 
com os taes hvros a que se referiu ha pouco dias, com tanta graça, o 
illustre relatol' da Receita, e eminente representante do Ceará, isto é, 
os livros encapados em couro sobre a theoria norte-americaná. 

Eu não trouxe Story, mas trouxe Blaek, Brice e Cooley . 
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Black diz-se que em um recente <iaso decidiu-se que a resolução 
do Senado elos Estados U niclos, nomeando uma commissão para inve_s-
tigar accusações levantadas pelos jornaes sobre conuipção ele Senado-
res em relação a certos itens ele um biU de taTifa então pendente e 
para verificar si alguns Senadores estavam empenhados em espe_cula-
ções sobre fundos suscepti veis de serem a:ffectados por taes iten,s, 
decidiu-se que essa resolução abra:n,gia materia propriamente, rigoro-
samente, constitucionalmente, dentro da competencia e ela jurisclicção 
elo Senado; e como uma testemm1h a, intimada a comparecer deante 
desta Commissão, se recusasse a responder a uima questão pertinente 
ao assumpto, foi correctamente, com direito, punida como contumaz. 

'Veem aqui as referencias para se ir procurar naquelles reper-
torios insondaveis; em todo o caso, lá está; para quem tiver a curio-
sidade ele vir ver. 

Assim, não lhe valeram de nada o recurso do habeas-corpiis e 
aquelles direitos indivicluaes, superiores a quaesquer vellei<lacles fis-
caes d.e um d.os ramos do Congresso, porque riem fo i acção conjuncta 
elos dous ramos d.o Congresso . 

Sr . Presidente, confesso que fiquei realmente imprnssionaclo com 
as allegações elo meu distincto collega, leader desta Casa . Dar-se-hia 
que eu, preoccupaclo com o ponto ele vista moral, desejoso ele pÔT co-
bro á roubalheira do Banco ela RepUJblica, tivesse me transviado elo 
meu credo presidencial .qnclasse perdido .no redil parlamentarista . 
Quem sabe si isto nos Estados Unidos não se deu e estou inventando 
para o Brazil um processo que o conduziria ao parlamentarismo, isto é, 
á deformação ela nossa Constituição, pela mesma sorte por que fo i de-
forní.da a Constituição ela Monm·chia,. a qual dava ao imperador o di-
reito. ele nomear livremente seus ministros, sendo que, entretanto, nos 
ultimos tempos tinha cahtclo ele alguma soTte .no parlamento inglez ? 

Fui então buscar os autores, os classicos, e confesso, Sr. P re-
sidente, que .voltei confortado : verifiquei que não tinha avançado 
heresia . 

Suissa, Argentina e Estados Unidos . .. 
Quanto á Suissa, é o r roprio Miguel Roméro que diz : 
" N a Suâ.ssa ós membros ela Assembléa F ederal teem o direito de 

interpdlação, que lhes co.µcede a lei de 1839 . Sem embargo, o Con-
selho N acional n ão dá curso a uma interpellação sinão quando é 
apoiada por dez membros . " 

E ' uma preliminar . 
( Continwa a ler) "No Conselho dos E stados deve-se communicar 

por escripto ao presidente, e -o Conselho resolve s1 se ha de pôr ou 
não na ordem do dia . " 

Na Suissa, na repUJblicana Suissa, na Suissa que nãa se quer 
transviar nos vícios do parlamentarismo, tão malsinado, tão flagella-
do pelas mais modernas escolas ela política contemporanea ! 
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A Argentina , é ou:tro exemplo invocado; mas na Argentina o caso 
ainda é mais simples. · , 

"Ha clausula Constitucional que diz como a Camara pódie fazer 
vir á sua falla os Ministros do. Poder Executivo para receber as ex-
plicações e informações que julgar conveniente". 

Assim, a Suissa não ampara a doutrina do meu illustr.e collega ;, 
a Argentina muito menos a ampara e antes ampara a minha, porque, 
na. Argentina, em primeiro logar, um artigo da Constituição cogita 
da üistallação· de um banco central, o que não se dá aqui ; e, em se-
gundo logai., do direito de interpellação aos Ministros. Logo, uma 
situação como esta que discutimos, poderia merecer meu voto lá e não 
merecer aqLlÍ, pois que não só lá é um artigo constitucional, como 
ainda, com o direito de interpellação, a toclo momento se podia estar 
fis.calizando; mas aqui, nada disso . Portanto não colhe, não ampara o 
meu collega ·O invocar o exemplo da Republica Argentina . 

Assim, nem Suis&a, nem Argentina, nenhuma das duas Republi-
cas S. Ex. não invocará, ·naturalmente, ou, ao contrario, só inv-ocou 
éontra mim o exemplo ela França, das suas enqiiêtes, etc . 

Restavam, portanto, os Estados Unidos . 
A respeito dos Estados Unidos, já tenho feito citação de casos 

verdadeiran:iente suggestivos· e ,em si copiosissimos super-abundantes. 
Darei mais uma vez aqui oUJtro. 
Diz Cooley : 

"Each house must also be allowed to proceed in ito own way in 
the collecti-on of such iuformation al way seen important to a pro-
por discharge of its functions, anel wheneve1: it is. deemed desirable 
that wtnesses should be examined, the' power anel autority to do 
so is veTy properly refened to a committee, with any such power 
shout of final legislative or judicial action as may seen necessary 
or expedient in the particular case . Such a committee has no autho-
rity to sit duri.ng a recess of tbe house which has appointed it, wit-
hout its permission to that aff.ect; but the house is at liberty to con-
fer such committee; or to produce books or paper would be a contem-
pts; it can only · Teport conduct of the · offending party to the house 
for its adiou. The power of the committee will tenninate with the 
final dissolution of the house appointing it . " 

E vae por esta forma, .com o mais que hei de inserir no meu dis-
. curso, para não estar cançando a attençã-o de meus collegas; cito o 
livro e as paginas . 

Tenho necessidade de passar adiante. 
Bem. 

. Mas, quem sabe, agora não se procede míJ.is assim? Depois ele 
Theodoro Roosevelt, a tenclencia é exactamente o contrario; é para 
se procedeT cad-a vez mais assim. 
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E' interessante, e no caso sou insuspeito para dizer, é UIIIla ten-
dencia que eu não acompanharei tão longe quanto ella ·.parece que-
rer ir. 

O Times ultimo, de 27 de outubro, dá noticia de uma dessas via-
gens com que se tem celebrizado o actual presidente dos E stados Uni-
dos, de um discurso p.or elle proferido, na Carolina do Norte, onde se 
lê o seguiinte : 

"He began with the question which overs hadows every other 
in America at the present momeut-the urgent need for putting a check 
upon the ,cynical dishonesty displayed in the way in which some 
great fortunes are made and used." 

E adeante: 
"The debauchers of business or political life should, be observes 

be treated with contemptous abhorrence." 
O T~mes dedica um artigo especial a este assumpto, mostl'andQ 

todo o alcance dessa tendencia; refere-se, como se viu, á deshonesti-
dade cynica que está obumbrando a atmosphera política norte-ame-
ricana (o Sr . Theodoro Roosevelt está em uma campanha formidavel 
de moralização a . outra!nce) e diz que os corruptores dos negocios 
commerciaes ou da vid·a política devem ser tratados ·Com desprezo e 
horror." 

E' depois de ter dito isso que elle se refere á necessida<le de n<>-
mear commissões para 1 examinarem as estradas de ferro, a sua es-
cripturação, para determinarem que livros podem, ter e até para m-
tervirem na que,stão de fretes . 

A H'{J.{rper's Weekly, referindo-se ás commissões de c0mmercio in-
ter-estadual, q~e. actua~ente .só teem o direito de exa~inar os do-
cumentos esp_ecif1cadam1ente, diz que ellas vão ser autorizadas: a exa .. 
minar todos os livros, os registros de todas as estradas <le fen·o inter-
estaduaes, prescrevendo a fórma e a maneira por que taes registros ·e 
livros devem sei; escriptµrados. 

Esta mesma revistr- traz uma cousa mui to, curiosa que diz res-
peito á nossa actividad13 ; ella dá noticia da pretenção que ha agora 
nos Estados Unidos de se restabelecerem uns certos impostos - o im-
posto de guerra sobre a cerveja e o imposto sobre o café. 

Referindo-se a esse imposto oobre o café, diz ella: 
"Naturalmente, a eulpa será do Governo brazileiro. Si o café 

custar mais ao consumidor '.do qué custa aetualmente, é porque, apenas, 
levantamos um pouco o imposto sobre a rubiacea brazileira, o Con-
gresso do Rio de J anei:ro sujeitou-o tambem a uma equivalente tua 
de exportação." 

Isto é de um jornal muito conhecido. Naturalmente, elle não sabe 
quem fez iHto. Não fomos nós . Foi algum congresso estadual. Talvez 
S . P aulo ? ... 

UM SR. DEPU TADO ·- Não senhor. 
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O SR. BARBOSA. LIMA - Espirita Santo ou Bahia? 
V"ozEs - Tambem não. 
O SR. BARBOSA LIMA -Mas, voltando ainda á questão, encontramos 

noticias sobre a commisão parlamentaT no numero de agosto, com-
ro1ssao nomeada pela legislatura incumbida de investigar dos eacau-
dalos praticados pelas companhias de seguros. 

Eis aqui: 
"If the New York legislative committee find that New York in-

sur:ance policy-bolders are getting less insurance policy-bolders are 
getting less insurance than the premiums the pay to various companies 
can safely afford them, the New York policy-bol.ders are entitledJ to 
know it." 

E para este exame foi que o congresso de Nova York nomeou 
uma commissão ; de modo que nós temos noticias dos escandalos que 
alli vão sendo descobertos. 

A Notioia, jornal vespertino, que se publica nesta Capital, tem se 
occupado d-0 assumpto. 

A proposito disto, diz com certo humor este jornal que aqui está: 
"Why shouldn't Mr. Chauncey 1L Depur, practising lawyer, have 

accepted a Tetainer from the Equitable in the Equitable saw fit to 
ofefr iH No reason in the world. Best after he became Sena.tor? Then 
in the event of insurance legislation being proposed, where, would 
have been his allegiance? Where could i t have been, with fr. 25. 000 
per year in his pocket, if not the Equitable, which paid him three ti-
mes as much as tre U nited States? But is senator Depew a subject of 
pro per criticism ou that account ~ The people of N ew York wera fully 
aware when they sent him to Washington, that be went as represen-
ta tive of corporations primasily, and of the State of New Y-0rk inci-
dent ally. And they not only elected, but reelected, him. They knew 
what they were getting and they got it. That's all." 

E' um senador que recebe da Equitativa 25. 000 dollars por aBno, 
tres vezes mais que os E stados U nid-0s lhe pagam. 

Pergunta-se, no jornal: - Francamente,, si o juramento de fi-
delidade, que elle presta, si não estará mais garantido á Equitativa 
do que aos interesses da União Federal, no caso, que vae acontecer, de 
se legislar oobre seguros~ . 

Isto póde dar logar á nomeação de uma commissão pelo Senado, 
para ver si não ha ahi elementos de corrupção. 

Ao terminar, refere-se ás exclamações do ex-governador Cham-
berlain, e diz : 

"O nosso paiz está cahindo rapidamente nas garras de uma plu-
tocracia tão desalmada, tão voraz, tão grosseir·a e tão brutal, como ne-
nhuma outra nos passados tempos." 

E, commentando, diz o jornalista: 
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"Bagatellas. Nós vamos melhorando dia por dia, a cada nova des-
coberta de uma iniquidade mais aguda. 

Podemos desde já manifestar a nossa sympathia para o dia feliz 
em que ser!i máo estar entre os perversos. Por emquanto1 o que é 
bom é estar no Ttani,many Ring." 

Que é o 'I'tamrnJ,any Ring ~ 
E' um artigo do Sr. M. VaTigny. 
A descripção foi .das mais empolgantes que tenho lido; completa 

a descripção que Erice dá em sua obra. 
Depois disto, a associação foi derrotada, a esforços do Sr. Roose-

velt, .presidente dos Estados Unidos; mas, agora os jornaes dizem 
que está se reerguendo com grau.de vigor. 

Diz o artigo : 
"Il existe un document qui eclaire d'un jour cru les conlistes de 

ce gouvernement incarné dans un homme. C'est le rapport, recemmerrt 
publié, du comité de la reforme municipale; il rend compte des an-
técédens, il établit le recfJrd des membres du Senat et de l'Assemblée 
qui constituent la legislature de l'Etat de New York, infeodés à Tam-
many-Hall et obéissant à ses ordres. Ou y releve des monographies 
ourieuses : "X ... y lisons-nous est originaire de Cark, en Irlande. II 
emigra, á l'âge ·de sept ans, avec la famille, et suivit les couri de 
l'école gratuite. A vingt-quatre ans, OU( le retrouve, garçon de salle, 
dans un cabaret; á trent, il tenait un saloon .au numeT0 .142, de la 
rue Whashington. DénuÉ! d'instruction, sans scrupuls et sans moralité, 
il n'en est pas moins lEf representant élu, dans l' Assemblée, de l'im-
portant district dans lequel il reside. Il s'est fait une specialité des 
strikes, terme de argot parlamentaire par lequel on désigne les pro-
jects de loi qui, atteig:q.ant une industrie prospére, ont uniquement 
pour but d'amener ·ceux qui en vivent à payerune somme determinée 
á Tammany-Hall, auquel cais le project est retiré. '" C'est ainsi qu'il 
fit capituler une ligue tmportant de tramways, en proposant á l'as-
semblée de réduire de cinq à trois cenfJs le prix des places. La compa-
gnie paya, et. le bill fut enterré." 

Finalmente, Sr. Presidente, ainda em soccorro de minha opinião, 
recordarei que moções de confiança, verdadeiras moções, . não proje-
ctos de lei, teem sido vqtadas na Casa dos Repre~ntantes . 

.Em 1865, o Sr. Hugh Mc-Ou1loch, tratando das finanças norte-
americanas, em um relatoriol que se tornou celebre, em um documen-
to de que Alexander Dana N awes trata em um livro classico sobre fi-
nanças, intitulado 'Ifrrinfo amnos rl!e finanças etme?tioarnas, dis·se: 

"There is more danger to be apprehended from the inability of 
the Government to reduce its circulation' rapidly enough, than from 
a too rapid reduction of it ... " . 

E nessa época ainda existia a Oamara dos Repr sentantes. Duas 
semanas depois desta puqlicação, disse, em 18 de dezembro de 1865: 
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"That this house ·cordially concurs in the -view) of the secretaq 
of the Freasury · in rela'tion. to the necessity of a contraction of the 
ewirency, with a V'Íew to as early a resumption of specie payment as 
the business internstr of . theis country will permitt; and we berely 
pledge ·coopúative action the this and speedily as practicable." 

E' uma verdadeira manifestação - moção, e não sei si isto tam-
bem poderá ser tomado como uma· ·dessas manifestações .do parlamen-
trismo. 

E' uma manifestaçãoi da Oamara em reação ao Mini·stro, é um 
voto da Oa.mara dado em accôrdo com o Ministro e parece · que não nos 
kiva . ao parlamentarismo. 

O que nos leva ao parlamentarismo, o que eu temo, o que nos re-
conduz para esta direcção,, será a convicção que pouco a pouco se vae 
arraig1u1do ao espírito publico, da imprestabilidade deste regímen as-
sim prepara<lo paTa pedir a r eal fiscalização do emprego dos dinheiros 
publlcos. 

Sr. Presidente, continúo a ter a mais absoluta confiança na elas-
ticidade deste regimen,. na sua capacidade dentro dos limites dessa 
constituição, que ahi está, e dentro das praticas que ella comporta. 

Dentro d as praxes que ·ella permitte e deante dos precedentes dais 
t ra:dicções historicas de outTos paizes, para fiscalização severa e ho-
nesta em qualquer departamento onde vão parar os dinheiros pu-
blicos. 

Assim, recapitulando, a Oommissão de investigação que eu pro-
punha á Camar·a importava em um processo incompativel cQm o re-
gimt)n presidencial que adoptamos - esse era o postulado em · que as-
sentou a primeira parte do brilhante disctrrso do nobre Deputado de 
llíínas, · cujo nome declino com carinho, o Sr. Carlos Peixoto. 

Parece-me ter demonstrado que .eu não estava fracamente e·scudado 
quando aventei esse alvitre, que não se tratá de nenhum desvio no 
sentido de nos conduzir aos arraiaes parlamentaristas, nem de defor-
mar o regímen, acalcanhando-o com processo menos compativel com 
sua essencia, com ·suas tendencias, com aa tradícções historicas. 

Mas, dado agora, para retomar a argumentação, concedamos que 
este ramo do poder publico ou o outro, que a Oamara ou o Senado não 
tem competencia para nomear commissões de investigação capazes de, 
supprindo â deficiencia do relatorio e das informações de que não 
po·demos abrir mão, indagar com segurança, energia e clarividencia 
<lo verdadeiro estado em que se encontra aquella dependencia occaisio-
nal do Thesouro, para onde irão ter dinheiros publicos, concedamos 
que nenhuma das Casas do Parlamento! tem essa competencia; dado 
isso, direi que duas conclusões podemos dahi tirar : 1ª, uma vez que 
não temos como a Republica Argentina tem, · não temos como a Suissa 
tem, não possuímos como a França possue, não po·demos exercitar 
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como a Italia póde, não nos é dado fazer como a Inglaterra é dado 
qualquer investigação acerca de um banco com o qual se quer consor-
ciar o Thesouro, o alvitre a seguir é não nos consorciarmos. 

O SR. Brucrn FILHO - Muito bem. 
O SR. BARBOSA Ln.!A - Nos paizes citado-s o consorcio póde ter 

logar visto como nesses paizes se póde inquerir, ,se póde saber qual 
o destino que o dinheiro teve. Onde não se póde saber o destino do 
dinheiro não deve haver o consorcio porque então é dar dinheiro para 
não sabe.r o fim que leva. 

Segunda <ionclusãa. Isto aqui não é só uma assembléa de legis-
hdorea . Dada a situ.ação em que nos collocou -0 Poder Executivo nós 
passamos a ser nesta conjunctur-a uma &ssembléa de representantes, 
de mandatarios1 de procuradores do dono do dinheiro, do contri-
buinte, que vae habilitar o Thesouro, que vae subdelegar os seus 
poderes para que o gestor do Thesouro subscreva 112. 500 acç'Ões ao 
fado de outro particular, do Banco da Republica que subscreve outras 
112. 500 acções e um terceiro particular que vae subscrever 125 . 000 
acções. 

O meu e.sforço é ver si me torno claro·. Pos.so não ter razão nem 
prctend:o estar pregando aqui algum credo theologico com a ·segurança 
ele infalibilidade aJbsoluta . O meu esforço é ver si me torno claro: 
ficará. mais fa:cil rehat€j1' a minha argumentação . · 

De modo que, em resumo, são tres grupos de indivíduos, de 
pessoas em todas as accepções, - a pessoa jurídica. creada por dis-
posição de direito, por disposição de lei até as pessoas de carne e 
osso que constituem os accionistas do Banco. 

-O SR. FR.rncrsoo ~lfALTA - As pessoas naturaes. 
O SR. BARBOSA Lqu - Exactamente: as pessoas naturaes. 
São tres grupos d'El pessoas 'que vão subscrever acções para par-

tilhar o capital que ha de constituir o novo Banco da Republica. li 
o~ses tres grupos, os accionistas poderiam dar ou não dar a sua auto-
rização. 

Reuniram-se os accionistas do antigo Banco cm ·assembléa geral 
e só tinham um relatorio. 

"Ah! Mas faltam os outros ! Como é que vai esta casa ?" 
Foram. verificar a casa e procuraram examinar e indagar ... 
O SR . BRiorn. FILI~O - V . Ex. me dá licença para um aparte ? 

-Elles teem uma respost ji a .dar deante cJla falta de relatorios. O Oon-
greso não se arranja S<:lm relatorio ? N.ós nos arranjemos tambem . .. 
E' tão simples isso ! 

O SR. BARBOSA Lt~fA -Então feito esse exame, o primeiro grupo 
deu a sua autorização . Com essa autorização vae o Milnistro, um 
membro do Poder Exeeutivo, um ·Secretario do Presidente da Repu-
blica e diz: "Com essas ba.scs, vamos organizar os estatutos em que 
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nós vamos empenhaT a responsabilidade do Thesouro, em que vamo<i 
associar com os senhores do 'l,'hesouro." 

E orgianizaram ·o projecto de estatutos. 
De quém depende o ThesouTo entrar ou não paTa essa associa-

. ção ? 
De quem depende o Thesouro ser accionista com os direitos e as 

prerogativas de qualquer outro accionista, não tendo um direito para 
si e outro para aquelle grupo de particularns, subordinados uns e 
outros á lei de socieda·des anonymas ! 

De quem depende isso ? De nós ? 
Então nós podemos daT ou negar ? Só, não. Nós podemos dis-

cutir artigo por artigo dos estatutos, emendar, corrigir os estatutos 
e devolvel-os. Seria mais faci1 Teunirmos aqui. Nós, em Commissão 
Geral, e elles vamos discutir e chegar a um accôrdo . 

A unica differença é que em vez de seT simultaneamente, succes-
vamente, póde dar-se o encomblement, o atropello de id1as e vindas 
que podem ser muitas . 

Supponhamos, antes de tudo isso, que está em nossa alçada -
supponhamos que emendamos 10 art igos, supprimimos 10, e addita-
mos 10. Desfiguramos os e<itatutos e os devolvemos. 

O Senado, outro pedaço desse gl'llpo de accionistas, isto é,· desse 
grupo de mandatarios de contribuintes que vão autorizar o Thewµro 
a .ser accionista, faz a mesma cousa ; modifica cinco artigos; accresce 

. outros cinco e supprime putros cinco . 
Os estatutos assim desfigurados voltam á primitiva assembléa 

de accionistas e estes dizem : 
"Das 30 di.sposições oriundas da Camara e das 15 o6undas do 

Senado, eü acceito estas e não acceito aque.Uas e dess·as outras, acceito 
assim e .não assf).do . " 

Voltam aqui á Oamara e voltam ao Senado. E assim nó~ temos 
a assembléa total que nós podemos imaginar de accionistas, dividida 
em diverso grupos, lá na rua da Alfandega e aqui . , , 

Para empenhar o ThesouTo, ou par.a o não empenhar, para o 
empenhar deste modo ou daquelle outro, para o empenhar até tanto 
ou até quanto, para o levar a 30 ou a 60 annos, para dar o pTivilegio 
ou para negar o privilegio, pergunto-: quem é O· competen te ~ 
(Pawa.) 

Nós. 
I sto mesmo está confessado no facto de se nos vu pediT o nosso 

voto . 
Competentes para diar esse voto, não o somos para saber o que 

vamos fazer ? 
Os. SRs. BRicrn FILJJíO E THOMAZ ÜAVALCANTI - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Então, somos competentes para dar 0 



-312-

nooso voto, para rejeitar, para emendar, mas não o somoo paira 
indagiar ? 

O que é que tem ahi o Parlamento, o Congresso? ( .Pjw,m ... ) São 
pessoas que vã-0 empenhar capitaes, dinheiro em uma sociedade que 
<leve gyrar, de conformidade com a legislação concernente ás socie-
dades anonymas. 

O que diz esta legislação ? Diz o seguinte : "Quando, na organi-
z~ão de uma sociedade anonyma, além de dinheiro em especie, en-
tram bens que devem ser previamente avaliados ... " 

Vejamos ag-0ra como se procede neste caso. 
' Mas, antes <listo, recordemos que, no caso, entra uma celebre conta 

nova e entra um celebre. : . 
O SR. BRrcro FILHO - Parece mais um conto do que uma conta. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... resultado final da conta antiga, aHe-

rida por um grupo de intere&sados que bem podem estar puxando bra-
zas ·para a sua sardinha á custa do Thesouro Nacional, que podem 
dizer "vale tanto ou quanto" para opportunamente terem margem para 
lucros da especie daquelles, para os quaes são poucas todas as conde-
mnações do::j mais insuspeitos autores, quaes são os autores deste :ie-
latorio. 

Ora, a "conta nova com seus bens (é textv.Jal), bens, direitos e 
acções, entrará valendo tanto ou quanto." 

E' o caso justamente 9,a disposição da lei dws sociedades anonymas . 
.Aqui está: ".As prestações ou entradas que consistirem, não em 

<linheiro, mas em bens, coi:rsas ou direitos, s"ó sorão admittidas pelo va-
lor em que forem estima<l~s por tres louvados, nomealdos pela .A.ssem-
Lléa Geral dos .A.ccionista~ na primeira reunião." 

Quem são esses louvados? 
Quem foi que os nomE(OU? São os que aquelle grupo nomeou. 
Mas, aquelle grupo péjde ter intere&ses contrarios ao do Thesouro, 

póde ter o proposito de favorecer os seus interesses, contrariando os do 
Thewuro. 

" .. . .A Sociedade .A.111onyma não se reputará legalmente · consti-
tuída sinão depois de approvada pela .A.ssembléa Geral a dita ava~ia
_ção." 

.A .A.ssembléa Geral dos subscriptores, representada directamente 
pelos subscriptores lá e indirectaJmente pelos subscriptores aqui. 

" . . . No caso de fra·,11de -Ou de lesão enorme, os louvados serão 
responsaveis pelas perda·s e damnos resultantes." 

Então, temos que a S(lciedade só fica, pela lei, constituída, depoi!1 
de approvadfll pela .A.ssembléa Geral esta avaliação. 

Onde essa avaliação? 
.Aqui se diz que "o restante capital se fará com os bens, direitos 

e acções da Conta Nova do Banco cLai Republica do Brazil que forem 



nece_ssarios para completar, conforme o valor verificado pela dire-
ctona do N..,ovo Banco, com approva-ção do conselho fiscal" . 

Oá, na lei até hoje em vigor, a avaliação é anterior no outro 
easo, é posterior. A avaliação aqui, tem de ser homologada,' sancciona-
da 0'la assembléa dos accionistas; na outra hypothese, sanccionamos 
<le antemão, definindo de$de logo a competencia para a futura dire-
ctoria, de accôrdo com o conselho fiscal, dar valor a eflia Conta 
Nova. 

E ainda mais: aqui deixa-se á margem paira ver ificar si ·houve 
fraude ou lesão enorme, e acredito que ha muito caso de lesão enorme 
naquelle capitulo, de cousas vendidas por metaide do valor: se:ria ·oousa 
inte1;essante de se averiguar. Aqui, em todo o caso, ha acção da assem-
Lléa geral parai verificar, ao passo que no novo typo de organização 
bancaria que se nos dá, não existe semelhante cousa. 

Mais ainda : esse grupo de accionistas que deu assentimento ao 
projec.to <le estaitutos, ora submettidos á no·ssa ·approvação, não ten-
do os rela,torios, pôde supprir a falta por meio da nomeação de ' uma 
commissão; nós não temos relatorio, não temos cousa alguma. 

Sabemos ainda mais que "é nulla. a deliberação da assembléa ge-
r al approvan.do as contas e o ba1anço, si não fô r precedida do relatorio 
d-0s fi scaes" . 

Q uer dizer : este relatorio é documento de tama.nh a importancia 
que, ainda mesmo tratando-se de reunião an.n.ua, a deliber ação da 
assembléa geral approvamdo as contas e o balanço rel ativos aos. exer-
cícios é nulla si não fôr precedida de tal r elatorio. 

Pondere a Oarnara que se trata, não mais do exaane do relatorio 
de um anno, mas do relatorio de cinco annos : mas de compromissos em 
que se empenha o Thesouro par a {ratqui a tTinta annos ! 

E, apezar de tudo isto, nós dispensamos, de olhos chumbados e de 
ouvidos abstraídos, surdos, cégos, dispensamos completa,mente qualquer 
informação, ou por meio de doeumento escripto ou por meio de uma 
commissão de investigação; entretam to, o legislador de t odas as épo-
cas, pois que isto é dispo·sição que e vae repetindo pela nossa legis-
lação, a fóra., achou, entendeu sempre que a apresentação desses do-
cumentos er a cousa ele tal ordem, de t aJ impol'tancia, que declarou 
que só incorrem na pen.a de multa de 200$ a 5 :000$ os administradores 
que não cumprirem as disposições dos art. 6° e seus numeros, a do ar-
tigo 12 e a do art. 15, clei:x:amdo de convoca · a assembléa geral ordina-
ria na época marcada nos estatu tos . 

Ora, deante da lei e cleante dos estatutos que rngem o actu:al banco 
no regimen excepcional que. veiu de 1900 até hoje, durante quatro 
annos deixou ele haver assembl éa geral; ora., os administradores que 
não convocam a as-sembléa geral na época marcada, ·a,rt. 25 da lei das 
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Sociedades Anonymas, de 1882, incortem na pena de multa de 200$ 
a 5 :000$000. 

Mais do que isto : ainda incorrem em igual · pena os que não 
cumprem. o art." 16, isto, é, que "um mez ·· antes da rnunião ordinaria 
da assem.bléa geral, sejam deposita.dos na Secretaria da Junta Oom.-
mercial, e, onde não . a houver, no Oartorio do escrivão do1 J uizo do· 
Oom.mercio, e facultado o exame aos accionistas ·que o quizerem, cópia 
do inventuio, cópia dai relação nominal dos accionistas, etc., etc., e 
o pareoor dos fiscaes." 

E.ste parncer não foi publica·do, não foi emittido, porque recusou-
se á fiscalização. 

Ainda mais: haver ·em cada anuo uma assembléa geral de accio-
nistas. Nesta reunião serão lidos os relato rios dos fiscaes, apresenta-
dos, discutidos e ·approvados balanços, contas, inventarios. 

Ninguem tem conta disto! 
Mas, tudo isto é nada. 
(Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que mande trazei~ um exemplar 

do Oodigo Penal da Republica.) . 
,I.sto é multa; mas ha casos pa.i;a cadeia, o que é mais sério . 

. Eu quero ir me encerrando, tanto quanto possivel, na moldura 
t ão bem. delineada, com tanto methodo, pelo honrado •leader, eviden-
ciando, quanto em m.im. 1coU'ber, como disse, que, em torno desse pos-
tul áod.o, se podem agrup~r todas as quest\)es que tendem com .a orga-
nização do Banco da Republica; 1 º, legalidade, 2° conveniencia. 

Moa,s, além da legali~ade ,e da conveniencia, ha a questão da mo-
ralidade . . . 

E sta quest.ão foi attinjida por aquellas informaçõe.s que cada 
um de nós pó de ter, Pºf u ma; especie de acção officiosa; mas; póde 
isto basta.r? Basta isto? O facto de se ter conseguido demonstrar a 
verdade de uma allegaçi',io deprimente, parece que devia ser um esti-
mulo, um aguilhão pode1;o oso para que se demonstrasse a verdade deste 
outT0 asserto; que a qua.1~i totalidade desta O amara não tem. o m.inimo 
interesse COfl!.promettidol naquella associação. · 

Como fizemos, não; como fizemos, significa ·que ha alguma cousa 
coberta pelo lado da putrefacção que não se póde descobrir! 
· · O que queúa.mos, era provar que a Oamara, em su a .quasi totali-

d adé, não tem prisão alguma áquelle estabelecimento. 
Ma·s, o que se fez? · 
Reconheceu-se ! A confissão t ivemos alli ! 
E a confissão de un;i. err•o, de uma infracção da lei, porque estão 

aqui os estatutos do Barrco da R epublica, que estão em vigor :a.té que 
sejam. substituidos por outros, que dizem: 

" Serão operações dq B anco da Republica: 
3°, descontar lettra·~ e outros titules commerciaes, á ordem e a 
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prazo, não excedente de quatro meze.s, garantidos os mesmos por DUAS 
FIRMAS DE PESSOAS NOTORIAMENTE .ABONADAS E DA PRAÇA DO RIO DE JA-
NEIRO." . 

Parece que nos novos estatutos substituiu-se . a palavra - firmas 
- por - pesso·as. 

Não é indifferente, na technica co_mmercial, dizer - peo.ssoas -
e dizer - firmas . 

( OontJi.nrúa lenrlo) : 
Art. 9. 0 A -a.dministração do B anco organizará o cadastro das FIR-

MAS que . poderão ser admittidas em transacções, fixando o credito de 
cada uma. E ste cadastro será revisto semestralmente." 

Senhores, a lettra a que se referiu o nobre Deputado pelo P a.rá 
confessando á Oamara que tinha nella envolvida a •Su a assignatura~ por 
exemplo: 

P ergunta-se : 1°), e acceita ou endossada por. firmas desta Capi-
tal, por uma, ao menos? 2"0

), essa. firma consta do cadastro que, oo-
mestralmente, deve ser revisto, organizado por aquelle Banco? 

Ninguem me diz nem ninguem quer saber. · 
Senhores, é a unica, é só esta que está lá? 
O SR. EDUARDO RAMOS - V . Ex. dá licença para um .a.pr te? 
O SR. BARBOSA LIMA - P ois não. 
o SR. EDUARDO RAMOS - Eu creio que essas firmas, a que O•S E s-

tatutos se referem, são as que já teem transacções com o banco e cuja 
idonei.dade póde desapparecer . 

O SR. BARBOSA LIMA - M á.s, em todo o caso, para clesapparecer é 
preciso que tenham figurnclo no primei ro cadastro . 

O SR. EDUARDO RAMOS - Mas, imagine V. E x. a impossibilidade 
que ha ele se fazer o cadastro. ele todas as firmas passiveis ·ele credito! 

O SR. BARBOSA LIMA - , Não h a. impossibilidade; diz-se que .i sso 
se restring~ a·o commercio desta praça. 

A praça; é uma eipre-ssão muito technica, muito conhecida . . . 
E xemplo: ha tal negociante, perfeitamente abonado, com o seu activo 
1:,m excellentes condições e: o seu pas.sivo tambem, que vae ao banco e 
não consegue descontar um vintem ! Por que? O credito tem de ser 
aferido pelos responsaveis na gestão desse banco, mas com µm certo 
numero de prescripçõe·s, de limitações, _que os estatutos fixaram, como, 
entTe orutras, esta, que é suggestiva: exceptuados1 os directores e em-
pregados do banco, por cil.U'sa dµ.s reiações de . dependencia. 

Mas, si o banco está em Telações de dependencia para com o The-
eouro? Si nós ·somos que o soccorremos? Si nas nossas mãos está o 
mandar do Thesouro o dinheiro, que nós lá não vamos buscar, para o 
ba:neo, onde o podemos ir buscal-o? ! 

Como é ·que nessa prohibição não devem estar incluídos t odos 
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•aquelles, nai situação do a.cceitante ou endossador, ou de ambos, que 
não constituem firmas da praça do Rio de Janeiro? 

Senhores, fall a.-se muito no Banco de França: - o Banco de 
França é uma gaTantia, é um instituto notavel, etc. 

Realmente o é, ,porque á sua extraordiaaria solidez deveu a 
França. poder fazer aquelle phenomenal pagamento da indemnização 
de guerra . 

Pois bem: "o Banco de França, quer e)Il Pariz, quer nas suas 
succursaes, não admitte a desconto sinão effeitos de commercio, ga-
rantidos por tres a.ssignatursa. ao menos, notoriamente solvaveis. (*). 

(j banco poderia, entretanto, admittir a desconto, quer em Pariz, 
quer nas suas succuTsaes, effeitos garantidos por duas .a.ssignaturas só-
mente, mas notoriamente solvaveis, depois de; ter assegm·ado de que 
taes effeitos foram creados tendo por cau'Sa a venda de mercadorias." 

Vê-se bem o cuidado que presidiu a tudo isso. 
De modo que, no caso d.a excepção, ainda se ha de mostrar que é 

para a vendai de mercadorias. 
Cá não é assim. 
O SR. EDUARDO RAMOS - Sómente não faz depender a garantia 

da residencia, em Pariz, dos devedores. 
O SR. BARBOSA LnfA - Os nossos estatutos modificam um pouco 

este ponto. 
Senhores, imagina:µi-se essas facilidades, passando em julgado o 

banco. Não é o Banco Oommercial, nem do Oomemrcio, dous institutos 
de credito muito conhecidos de todos os dignos membros desta Casa, 
que gyram com capitaes de particulares e que os emprestam como en-
tendem, achando que o Sr. Fulafilo tem credito e o Sr. Beltrano não 
o tem. 

O Banco da Repuplica é um entidade, cuja vida se resta1be1eceu 
a 20 de setembro de 1900, com dinheiros do Thesouro. 

Estava fallido e para não se declarar fallenci ai, não se proceder 
á responsabilidade criminal de alguns dos seus diI-ectores, votámos tudo 
isto e mandámos dinheiro para lá, para este banco, que tem vivido 
com o dinheiro do Thesouro e, daqui por deante, com o Thesouro, ac-
cionista, vae crear •suqcursaes com os saldos do Thesouro e das de-
legacias fiscaes dos diversos Estados. Com estes dinheiros, oriundos 
dos impostos, vae crear succursaes em diversos logares. 

Imaginae, senhorns, esta cousa chamada - oligarchia. ! 
O peso dellas; este commercio que faz um - toma lá, dá cá, um 

aguenta-te tu, que eu me aguentarei, entre os poderes centraes e os da. 
peripheria. 

(') Statuts de 16 jam·icr 1808, arts. 11 e 12 apud Casusus. Instituições de 
credito, 1'900. 
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Imaginae as relações de boa camaradagem,, e nós teremos occa-
eião de assistir a este facto, que não é virgem nos annaes deste mesmo 
banco: tal director; quem é o direct-011 das succursaes? Tal director, 
nomeado como teem sido e hão de ser nomeados un·s quantos juizes 
seccionaes, em que pese áquelles que acreditam que uma magistratura 
imitaria terá mais garntias do que a magistratura estadual, nomeada 
naturalmente como se nomeiam os agentes do Lloyd, associação que 
depende sempre do Min~sterio da Industria e Viação, e que, com boa 
camaradagem, póde ana:njar os Jogares de agentes. 

Imagina.e, senhores, lagares destes occupados pelos prepostos do 
partido dominante, em cada localidade! T.al individuo, cujo credito va-
leri11 muito quando embrulhado no mandato de Deputado ou Senador, 
lá vae descontar UIDai letra que outro collega endossa. 

Oh! Sã-o dous Deputados, dirá o homem, mas dous Deputados que, 
sacudidos, não dão um nickel. 

Não é o caso de um Deputado que, antes de o ser, era negociante 
era industrial, era um homem de certo credito peSS-Oal. 

Não, senhores; descontou-se só por ser elle Deputaido. 
E si não se faz o desconto immediatamente, elle telegrapha dizen-

do : o hamJ.em não quer rnescontar ! E de cá se responde : Desconte-se! 
E o Banco desconta, ,.desconta e. . . die.s'co~tou. 
E DESCONTOU-SE escreva-se; e então, multiplique-se isso pelo nu-

mero de agencia.s. Estou appellando par·a o que póde ser es,.,"e futuro, 
e -0 dever do legislador é prever e precaver que fonte póde jorrar deste. 
manancial. 

Ah! Creiam. Si votar a favor, .a.mparar, proteger; si fechar os 
olhos, tem tudo, e, si não, não tem nada disto. 

Pois bem; não voto, ma.s a attençã.o, o suborno, ahi fica. 
Eu conduzirei, perdoe-me a Camara que o diga, eu indu'Zirei a Ca-

mara a votar sobre o assumpto, mandando á Mesa a emenda que aqui 
está, paira que diga •Si está de aooôrc1o, depois de systematizarmoa o 
consorcio, de abençoarmos o casamento do Theaouro' com o Banco da 
Republica, que vive envergonhando a historia financeira do Brazil, de-
pois de todas as dispensaiS, depois de ser abençoado esse casamento. 
a Camara, tendo saldos do Thesouro, tend-0 depositas da delegacia lá, 
tendo todos esses dinheiros, cujos juros podiam est-ar fructificando-
com vantagem paira o Thesouro, quero ver si a Camara se pronuncia 
ou não sobre a emenda em que, ao art. 7° dos novos estatutos, onde se 
diz: "ter qualquer transacção que seja com os directoTes, membros do 
conselho fiscal ou empregados do banco . .. ", mando .a.ccrewentar o 
seguinte: - bem como oom os membros do Congresso Nacional, mi-
nistros d-O Tribunal de Contas, secreta-rios do Presidente da Republica 
e membros do Poder Judiciario, federal ou local. 

O SR. BRic10 FILHO - Subscrevo eesa emendia .. 
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O SR. BARBOS.A Lnu - E mais, senhores, no discurso, no pequeno 
4.iscurso com que o Sr. Deputado pelo P ará affirmou que· eu tinha fal-
tado á verdade, ha um trecho que não póde escapar á solicita, digna 
e nobre attenção dia; Camara. 

S. Ex. o diz. S. Ex. é .governista; não o digo eu, acoimado de de-
molidor, porque não quero que o edificio da Republica rerpouse sobre 
.esta infecta cloaca; S. Ex. diz : 

"Ah! já não se manda subvenção á imprensa dos reptis ! 
.A.gora não é como antigamente; agora são os amigos que soffrem 

esse penoso sacrificio, para amparar aquelles que exercem a nobre mis-
são de amparar os governos." 

Não maldigo systematicamente dessa missão; não entendo que 
apoiar o Governo dei.'<e de ser uma nobre attitude ; mas entendo que 
toda. subvenção, que todo auxilio, que toda verba que sahe, ainda que 
indirectamente ·dos dinheiros confiados á gwa.rda do Thesout o, do 
Thesouro confiado á guarda do~ ministros, para subvencionar a im-
prensa dos reptis, é uma immoralidade profunda, que não póde deixar 
de oor fulminia.da por uma Camara republicana; e quando eu pedia, 
em um dos itens do meu requerimento, -qma commissão de inquerito, 
não queria sanar o que é insanavel, mas queria que meus pares tives-
sem a dolorosa certeza de que este facto é realmente um brutal :facto, 
para que houvessem de tomar, e estoU' certo de que tomariam, todas 
as providencia:s destinadas a acautelar o futuro contra a recurrencia de 
semelhantes infamias politicas . 

N ão prncisei, Sr. Presidente, de endosso melhor par a minha af-
firmação, acaso ~ivad•ai de tal ou qual suspeição, que se quer em-
prestar aos opposicionista1>, que qua'8i sempre são tidos como apai-
xonados, não precisei, Sr. Presidente, de melho1{ e mais insuspeito, 
dada essa doutrill'a., garante da veracidade nas minhas affirmações 
do que encontrei nas palavras com que o Sr. Deputado pelo Pará 
veiu se referir, assignalando, indigitando como um degráo abaixo da-
quelle em que então S. Ex. se achava. subindo, a phase, a época, a 
quadra. climaterica para a moralidade republicana, em que os dinhei-
ros. do. Banco da Republica ·Sahiam para subvencionar aqui e fóra da-
qm a imprensa. 
· E' um dos itens do meu requerimento e nós não tomamos provi-
dencias, nós o deixamos . . : 

O SR. BRrcro F1LJ10 - V . Ex. não se recorda do aparte do Sr. 
Luiz Domingues ? 

"Não era assim antigamente." 
O que parece é que antes se empreg-aivam esses processos excusos. 

E nós não temos o direito de verificar esta época ! 
O SR. BARBOS.A LIMA - Sr. Presidente, não me regosijo com os 

escandalos, não exulto coro esse alarde de mazellas, que nos possa en-
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vergonhar; o que eu quizera é qu'e o clinico legislativo as toca.sse com 
o dedo, as examina:sse nas suas profundezas, nas suas :causas; na sua 
etiologiai, e conhecida a etiologia dessa deploravel enfermidade, re-
mediasse, como é nossa funcção, que não a deixassemos que continwe 
ahi, não tão esgaçada, tão fluida, quasi etherea, c<>mo alguma cousa 
que nada exprime, que não tem fórma: definida, como era quando resul-
tava da simples affirma.ção de um Deputado, não como uma phantas-
ma que viesse do cerebrn de um Deputado suspeito, mas como uma 
cousa que viesse da.T ensejo á affirmf!ção do Sr. Deputad-0 pelo Pará. 

Foi para o a.rchivo o meu Tequerimento, mas foi para a hist-0ria 
tambem, foi para a psychologia política, valer como um dado moral 
parn se aferir do alcance das nossas deliberções qwando não tomad.as 
com o pleno, absoluto e completo conhecimento de causa. 

E é por i&so que accrescento a este artigo 8° : "E' vedado effe-
ctua.r por ·ordem do Governo quaesquer pagamentos ou despezas que 
não estejam especificados no orçamento e registrados pelo Tribunal de 
Contas." 

O SR. BRICIO FILHO - Tambem subscrevo estai emenda. 
O SR. BARBOSA LrMA - Eu qwero ver o Tribunal de Contas regis-

trar pagamentos para o Ba.ncq da Republica sem assento nas n-0ssas 
leis, destinados a fazer ·da tinta com que se escrevem os artigos d-0utri-
naTios o mel que ha de fermentar o law Pie1·e111ne verg.onhoso. 

Eu espero que a Camara terá occasião de vota.r as minhas emen-
das, para ver si a·ssim nó~ sahimos de uma vez desta Gomorrha, de 
que só podem ter saudades os trafi0antes ·da Republica . 

Quero a Commissão de investiga.ção porque ainda mais a lei das 
sociedades anonymas diz, preceitua, manda, e manda para ·ser obede-
cida, manda ser cumprida ... 

O SR. BRICIO FILHO - Qual! }lfanda como a nossa Conostituição ... 
O SR. BARBOSA LIMA . . . - manda 'o seguinte : "Incorre na dis.po-

eição do § 4° do art. 264 do Codigo Criminal" ( inf!errio'mpe a leibufl·a ). 
E' o antigo Codigo Criminal, que vigorava quando foi promu~gada a lei 
de 1872, que vigom.va ainda quando foi promulgada, igualmente pelo 
decreto do Governo Provisor.ia, a lei que reformou esta em alguns 
pontos, mas que manteve este artigo, no principio do anno· ele 1890, 
visto como o Codigo Penal actualmente em vigor é do fim deste anno 
de 1890, ambas rnporta.vam-se ao antigo Codigo Criminal; mas i.iSso não 
importa, porqU'e o novo Codigo Criminal em suas disposições cogitou 
do caso. ( Oonfliní;ri, l:L .Ler) "Incorrem nas disposições do § 4° do ar-
tigo 264 do Codigo Criminal: 

Os administradores que distribuírem dividendos não devidos. 
Paragrapho unico. Os fis0aes que dei."'l:arem de denunciar nos sem 

relatorios annuaes a .distribuição de dividendos não ·devidos e quaes-
quer outras fraU'des constantes dos livros e papeis SUJEITOS AO SEU 
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EX.AME serão havidos como cumplices d-0s autores dos delictos e como 
taes punidos . 

Mas si não ha1 livros nem papeis sujeitos ao n-0sso exame! 
Quer dizer-foram cinco all.IlOS durante os quaes, afastada por die-

posição sui gene11is desse estatuto a fiscalização, não se poderiam des-
cobrir esses crimes. 

Caberia então descobril-os qwando? Agora. Dir-se-ha: o senhor 
está suspeitando que ha crimes, porque não suspeitar ·que não ha ne-
nhum? Mas ha o artigo da lei de responsabilidades que diz que, si no 
exame de d.ocument-0s submettidos á nossa apreciação ee encontr.axem 
elementos de delictos, as Commissões devem denuncial-os. Portanto não 
é licito sonegar ao nosso exame relat-0rios, balancetes, jnventarios e 
demais documentos. 

Sr. Presidente, isto é, nos cinco annos. Mas, antes dos cinco 
. annos? Antes dos cinco annos, a ultima vez que se distribuiu dividen-
dos no Banco da Republica foi em 1900 . Dahi para cá o Governo ad-
ministrativa o banc-0 ej este não podia ma.is distribuir dividendos. 

Não foi pouco pagar á sua custa as dividas do mesmo banco, e 
ainda por cima querer contribuir para da.r elasticidade á carteira -
e sabe Dell's que titulo dessa carteira ! - do Banco da Republica. 

Ma.s antes de 1900, temos dividendos que, verifiqueis, foram di·s-
t ribuidos pelos relatorios 1que tenh-0 em mão. 

Esses rela.torios são de 1900, do Sr. Luiz Martins do Amaral ; de 
1899, ii!Jem; e o relatorio apresentado á assembléa geral de accionistas 
pelo Sr. Dr. Affonso Au~sto M-0reirru Penna .. . 

O SR. BRICIO FILHO ~- De mod-0 que são tres relat-0rios. 
O SR. BARBOSA LIMA - .. . que foi presidente desde 17 de outu-

bro de 1895 a 14 de noveinbro de 1898. 
Aqwi estão ! ( M ostran.do .) 
Ora, senhores, .o ultimo relatorio se refere a dividendos distri-

buídos com sangrias ao capital. Lerei este trecho . 
Portanto, é dessa proya para trá.s ; é de 1900 para trás : portanto, 

de 99, 98, 97, 96, 95, 94 e; 93. 
Qi+ando é que os divifl.endos foram distribuidos sangrando capital 

na importancia de 54. 000 :000$000? 
Foi em 93, 94, 95, 9~, 97, 98 e 99? · 
Foi na administração do honrado Dr. Affonso Pena, do Sr. Ran-

gel Pestana e d-0 Sr. Fernando Lobo? Em qual administração? Em 
alguma, foi. V.a.lia a pena ver isso? 

Aqui está ! ( M 01St11aaj,o .) • 
Diz o relatorio actual: "Vimos tambem que a fusão tal como fc1 

concebida e realizada, nãq havia consU'ltado os interesses futur-0s dos 
proprios .a.ccionistas ... et(; . .. e deixam assignalados os GRANDES PRE-

JUIZOB implícitos em toda~ as operações - realizadas pelos dous ban· 

I 
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cos, prejuizos que absorveram todos os lucros que o banco teve e parte 
·do capital nelles empregado. O simples exame dos algarismos em que 
taes perdas se cifravam estava a mostrar que os dividJ.eni!Jos distribuidos 1 

em somma approximada a 54 . 000 :000$, e que de preferencia deveria. 
TER SIDO RETIDA para reconstitu~ção ' do capital, contribuíram em 
muito para depauperar o organismo d·a. instituição que, não podendo 
impunemente ser objecto dessas sang1'Vas semestraes, viria inevitavel-
mente a cahir, arrastando em su.a. ruina os proprios accionistas e com-
promettendo os interesses dos depositantes." 

Depois de fazer o exame, ao receber esse inventario completo o 
Banco da Republica, em setembro de 1900, O!> Srs. Magalhães e Castro 
Maiya dizem : 

"O exame desse balanço deixa claramente ver que quasi todas as 
verbas do a.ctivo eram r presentadas por algarismos, que não testifica-
vam a 1situ:ação exa.cta do banco, mas caracterizavam um estado chro-
nico de difficuldades, que qualquer auxilio directo do Governo e sob 
i;, fórma solicitada não remuneral'Íam sinão á conta do Thesouro por 
cuja conta certo não correram as facilidades e imprudencias dos dous 
bancos fusionad·os e qu'e em dous accôrdos com elle pactuados lhe li-
berali~a.ra compensações mais que razoaveis aos possíveis erros pra-
ticados (note bem a Oamara), aos possiveis erros praticados ao tempi> 
em que a sua interferencia ( interferencia do Thesouro) se fizera. sen-
tir, nomeando delegados para os postos superiores da administração 
do Banco." 

E' isto o que diz este documento. 
Repito a leitura deste trecho : " . . . erros praticados ao tempo em 

que a interferencia se fizera ·sentir, nomeando delegados pa'ta os postos 
superiores da administr·aição do Banco." 

Então são erros pratica.dos pelos delegados u-0 Governo. ( Paiusa.) 
Que delegados~ 
E is o que eu pretendia saber com o meu inquerito. E, não se sa-

bendo, o que se fez foi abafar. 
Já uma: vez, Sr . P residente, li (faço esta referencia já que tanto 

se appella para os exemplos estrangeiros, para as lições que n-OB dão 
os outros povos civilisados), já uma vez - dizia eu - li o como é 
que os poderes publicos procedem para com os bancos que são arrasta-
dos á bancarota fraudulenta, para com os fallidos levados á cessação de 
pagamentos por processos que a mora1 de todos os povos condemna e 
fulmina. 

Li, Sr. Presidente, um, dentre milhares de casos que se podem en-
contrar por ahi afóra, o qwe se deu no processo do Banco de Leipzig, e 
li: depois de ter me referido a essa condescendencia criminosa, que dei-
xou perder aos credores do ba11co e, portanto, ao Thesol.HO Nacional, 
a pequ~nina importancia, tão delimi.tado ~ o esophag<> de nossa con-
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descendencia, a pequenina importancia de 5. 000 :000$, que deveriam ter 
entrado parai o banco si os seus gesto;Tes cumprissem a lei, mandando 
protestar em tempo a mesma letra. 

No caso, não se trata - convem repetil-o - de nenhuma phan-
ta·sia. 

A audacia, o desplante, o cynismo e o despudor, já assentaram 
praça, com galões tão largos, entre nós, nos nossos costumes políticos, 
que se allega em documento publico, sem mais nenhuma ceremonia, que 
houve uma letra de 5. 000 :000$ endossada por oapitalista solvavel, 
que deixou ele ser protestada, libertando-se, assim, esse capitalista! do 
dever em que estava ele entrar com a importancia do capital e juros, 
U'ma vez que se tratava ou se tratasse de um acceitante fallido. 

Ha uns artigos da lei de sociedades •anonyma.-s que mandam, mas 
que não são obedecidos e que cada vez mais o hão de ser menos, porque, 
pela fórma por que temos procedido, nada mais fazemos do que am-
parar aquelles que deviam estar sendo processados como bancarotei-
ros fraudulentos, ha - repito - uns artigos na lei das sociedades 
anonymas e independentemente: dessas disposições, ha em todo o di-
reito corrente, no mundo inteiro, em materia de mandato, de quasi 
contracto mesmo, de gestão de negocios, independentemente de man-
dato, portanto, ha umas disposições que determinam que esses gestores, 
que esses procuradores, qu'e esses mandatarios respondam pelo dólo, 
pela culpa e ·até pela ctrlpa leve. 

E é incontestavel, pela simples exposição exemplificativa de casos 
como estes, qtre, além da responsabilidade civil por perd.n s e damnos ' 
que ninguem iniciou, que podia ter sido iniciada pelos credores, entre 
os quaes o Thesouro, que devia ter sido iniciada pelos gu~rdas do 
Thesouro, qtre dormitavarq, que peccaram por negligencia, que pec-
caram por omissão, que assim teem deli:ilquido incontestavelmente; 
ainda no proprio regímen em que se confessa que o banco es'tava, não 
tanto sob ·a. direcção official como de 1900 para cá, mas, emfim, ~ndo 
um director nomeado pelo GoveTno ; além da responsabilidade civ~l 
que devia ter sido promovi4a, da acção necessaria por perdas e damnos, 
devia teT sido iniciada: 11- responsabilidade criminal dos causadores 
deste prejuízo . 

Pois bem, conservado~· eu sou, mas não ·assim. Conservador eu 
sou da lei, mas não desta. Conservador eu sou da Constituição, mas 
leal, fielmente cumprida - ne peread mundt4S - cahindo em cima. de 
todos que <lelinquem, condes ou: viscondes, <leputados ou senadores, 
como cae em cima do ulti:rp.o dos mais humilde de nossos c.oncidiadãos 
que, acaso acossado pelas difficuldades de uma. vid·a cada vez mais 
precaria, em um meio indu trial que se decompõe, em um meio com-
mercial qu'e se subverte, é compellido a uma dessas contravenções po-
liciaes 'insignificantes e punido, toda via, com tamanho rigor. 
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Conservador eu sou, demolindo, porque não é conservar o con-
struir sobre ruinas, não é conservar o pretender identificar com o me-
lhor dos ensinamentos republicanos as peiores tradições da corruptela 
administr ativa, que se inserem todas ellas nessa· vergonhosa historia 
do Banco da Republica. 

Conservador eu sou, demolindo isso, porque não quero para ali-
cerce do Banco da Republica, para fundamenta ima desse estabeleci-
mento de credito, .com o qual se consorcia o proprio credito do Governo 
da Republica, não quero essa cloaca infecta que é o Banco da Repu-
blica! 

Sim, sou conservador mas não .gou retrogrado, porque não co-
nheço o termo con.s•M·va.do1· isolado. Sou conservador de accôrdo com as 
exigencias dessa fórmula consagrada na nossa bandeira, de ir sempre 
não só com a ordem mais tambem com o progresso. 

Sou conservador melhorando. E' retrogrado conservar só ; é a 
mulher de Loth, olhando para o passado, sem dar um passo, em uma 
resistencia que afinal a conduz á p'etrificação referida na historia bi-
blica. · 

Conservador eu sou melhm:ando, conciliando as exigencias da or-
dem, as necessidades estaticas, á expressão da estructura organica da 
ociedade e do systema político a qu'e obedecemos com as suas mais pro-

fundas inspirações, que nascem de um coração que não é esse coração 
que palpita na avenidai, na systole do incondicionalismo1 e na diastole 
da prodigalidade! 

Assim, sou conservador ! Mas, não sou conservador para subscre-
ver a mania da profusão nababesca, de quem dissipa capital alheio, 
sem dar conta a quem quer que seja! 

Assim, não sou conservador! 
Squ conservador capitaneando, quando fôr necessario, si tanto 

me permittir o meu destino, alguma cousa na série dos acontecimen-
tos humanos, de analoga áquellas que immortalizaram os popes Ga-
pons; porque1 os qU'e assim se rnbelam CO•ntra o despotismo fazem a 
mais salut·ar das demolições ! E todos as fizemos, para sermos os con-
'ervadores de hoje, sendo os revolucionarias de 15 de novembro. 

O SR. THOMAZ CAV.ALCANTI - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Conservador sou, não me identificando 

com o marco petrificado, mudo e quedo, inconsciente, incapaz de ter 
olhos para ver as vergonhas que deprimem o no·sso regimen, e incapaz 
de ter ouvidos para sentir o éco, que importa que longinquamente, das 
Teivindicações popU'hres que se batem por uma republica que não seja 
esta: vergonheira que ahi está ! 

Quel"o-a dentro desta propria Constituição, mas quero-a pratica-
da com a lealdade que vale pela melhor das imp'Yied powe'!YI, que vale 
pelo parrlarnJent law, que vale como a sumrrval fa.stJigVa, da no·ssa carta 
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não de sen·idão, não de incondicionalismo, ma' de liberdade systema-
tizada pela sciencia e illuminada constantemente pela suprema mora-
lidade cívica e administrativa .. 

Que importa qu'e o diga por esta fórma? 
Consolo-me com o dito do poeta latino, quando desterrado para o 

porto Euxino - Ego baro.a'T'lAs qvJí,a non inteMi,qer illif;! (Muito bem! 
Mwito bem; o omdor é mu~to f elicitado por seus calleqr.w.) 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em dis-
cussão, as seguintes emendas : -

Ao art. 5°, § 1° - Supprima-se. 
Ao art. 7°, § 2°, accrescente-se - bem como com os membro•s do 

·Congresso Nacional, ministros do Tribunal de Contas, secretarias do 
Presidente da Republica e membros elo Poder Ju-

Emeaóas diciario federal ou local. 
Accrescente-se ao § 8° - Effoctuar por 

ordem do Governo quaesquer pagamentos ou despezas que não estejam 
especificados no Orçamento da. Repu'blica e registrados pelo Tribunal 
de Contas . 

Ao ari. 4° - Supprimam-se as palavras - ou ao portador á von-
tade dos accionistas . 

Accrescente-se onde convier - Art. Fica derog·ado o art. 6° da 
lei n. 581, de 20 de julho p.e 1899. 

Sala das sessões, 21 ele novembro de 1905. - Barbosa Lima. 
Bricio Filho. 

Accrescente-se onde convier - Art. O banco não poderá servir de 
intermediaria para nen'hum emprestimo estadual ou municipal que 
contenha a: clausula inconstitucional de garantia, penhor OU' hypotheca 
de rendas ou serviços publicas de qualquer natureza. 

Sala das sessões, 21 dEl novembro de 1905, ·'-- Medeir'os e Albuquer~ 
qtie . _ 

Fica a discu':3são adia1:la pela hora. 

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bricio Filho v~im, infelizmente, proseguir na ardua e inglo-
ria faina de impugnar o projecto que tantos encargos traz pall'a o The-
. ouro. E assim o faz para resalvar a su a responsabilidade de acção, 
de voto e d~ opiniãq em assumpto de triste e pungente passado,, de 
dolorosas e significativas expel'Íencias e de complicadas e nocivas 

I 
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consequencias, defluindo naturalmente da interferencia do Gilverno no 
Banco da Republica, transformado em labor['ftorio de fusão dos di-
nheiros publicos, isso em beneficio de commanditas audaciosas e em 
prejuízo da nação. 

Volta ao debate porque está na contingencia de formular outras 
accusações, de travar outros combates, de rcorrer a outros argumen-
tos, convencido, como se sente, da necessidade da rejeição do proje-
cto, tão accentu·adamente nocivo. E' que nesta hora, mais do que nun-
ca., torna-se imprescindível não esmorecer na propaganda em defesa 
do bem estar da Patria. E' que o momento é de apprehensões e sustos 
-pela sorte das finanças da · Republica, é de temoroo pela estabilida<le 
do Thesouro, é de delírio de grandezas, de mania de despezas, de 
vesanias ele gastos insopitaveis, sendo quasi geral a poTfia em tudo 
botar fóra . Parece que se chegou ao período final, á phase da liqui-
dação. 

Sente não poder abraçar o optimismo ; elle é bom, conforta, anima, 
satisfaz, leva ·81 paz aos espíritos e lenitivo aos corações opprimidos, 
contém a·s notas da harmonia de um futU'ro sorridente, é meigo e doce, 
é salutar e bom; mas o 01:ador não póde ser opcimista desde que vive 
compenetrado da gravidlade do momento financeiro, desde que vê o 
paiz em difficuldades, augmentados os emprestimos externos, federaes, 
estaduaes ou municipaes, que, na hypothese do não pagamento no pra-
zo, serãb cobra·dos pelo aço dos canhões das nações fortes. Não póde 
deixar de ser pessimista qu~m está impressionado com as precarias 
condições d'a PatTia, quem está certificado do descalabro que por ahi 
.rae. Que sejam optimista..s os honrados collega:s, que tudo enxergalll 
côr de rosa e tudo apreciam esperançados. Que o façam elles, não 
o orador, que é uma desillusão, um desalento, uma diâr. 

Entrará em acção par.a. combater o projecto, na certeza do insuc-
cesso que o espera. 

Quem sabe da psychologia do nosso Parlamento, quem lhe co-
nhece as peças, as molas e mais elementos do machinismo, não p6de 
ter a ingenuida1de cl'e acreditaT na rejeição da proposição. 

Ainda mais: como fiscal do contribuinte, como zelador pela ap-
plicação dos dinheiros publicos, um grupo de Deputados apresentou 
um requerimento para a eleição de uma commissão, de nove membros 
da Cama.ira, para examinar as operações no período da gestão ·Officia.l 
do banco })Or funccionarios nomeados pelo Poder Executivo, e para 
indagar da-s condições de segurança e idoneidade .do estabelecimento 
para onde se pretende enviar, .além de novos y avultados supprimentos, 
os saldo·s do Thesouro, além do emprestimo de um milhão esterlino. 

TU'do falhon. Não se quiz attender nem mesmo a razões de ordem 
delicada. Ao appello ele um collega, levado a explicar sua attitude, en-
dossando uma letra e reclamando a pesquiza em volta do facto e exi-
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gindo o mais rigoroso dos exames, em nome do natural egoísmo de sua 
honra, se respondeu com a rejeição do requerimento. 

Não podia er ·a-pprovado, d'i·sse o l-eaJd1e1·, em seu brilhante discur-
so, porqu'e 'na falta de disposição constitucional clara, é pelo menos 
discutível essa faculdade attribuida á Camara", de abrir inquerito 
parlamentar. 

Em todo caso, é bóm registri:i.r que S. Ex. não nega em absoluto 
a facuidade de intervir. Acha' ser · discutível. Entende ser mais logico 
e regular a funcção fiscalizadora em um regímen parlamentar . 

Si falta d'isposição constitucional claramente estabelecendo· o in-
querito, tambem falta dispositivo claramente prohibindo. Nem só o 
que é francamente estabelecido é permittido; o que não é positiva-
mente vedado póde ser praticado. Casos ha em que certas disposições, 
por si só interpr;etadas, bastam para trazer a luz necessaria. 

Não se deve sempre interpretar a Constituição examinando um 
só art~go . Ha casos em que uma só disposição é sufficiente para o es-
clarecimento da questão. Em outros, porém, a comparação é necessa-
ria. Não é preciso que a Constituição permitta o inqueri.to em artigo 
especial, quando a indagação por esse meio deriva de outros artigos . 
A permissão r'esulta sem duvida do n. 1 do art. 34 da Constituição 
que confere privativ_amepte ao Congresso Nacional a competencia para 
tomar as contas da reqeita e despeza. de cada exercício finnceiro, o 
qu,e levou o brilhante commentador, o fü·. João Barbalho, a assim se 
pronunciar : 

"As Oommissões do Congresso podem ainda proceder a inqueritos, 
exigir informações e dqcumentos, pr'aticando outras diligencias para 
desempenho de sua tarefa." · 

Em outro trecho qo di·scurso ·diz o illustrado leade1' "açreditar 
não ser liquido, sobl o ponto de ~sta da legalidade, o direito da Ca-
mara, por meio d·a comfllissão de inquerito, de fazer exame das contas 
publicas". 

E quando o Gover:r;LO não fizer a prestação? E quando a fizer in-
suf ficien te, occultando propositalmente dados importantes? 

Entre outros rnsultad·os praticos do inqueri.to ahi está a respon-
sapilidade criminal dos Presidentes ela Republica, criminosos quand:), 
por exemplo, em virtude do decreto n. 30, de 8 de janeiro de 1892, re-
cusarem as informações, esclarecimentos, exibição de peça ou do-
cumentos que uma ou putra Oamara do Congresso solicitar, não ha-
vendo segredo. 

Aventou o lemde1' que -a funcção fiscalizadora por meio da com-
missão de inquerito cabi:i mais regular e logicamente nos paizes de go-
verno parlamentar, isso proclamando qatrndo se declarou presidencia-
lista, ainda sob a pressão do manifesto francamente revisionista, pu-
blicdo po1· um eminente chefe político. 
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Ora, a fiscarn,ação é essencial na Republica e, ª" ""'LLiessaT que só 
no regimen parlamentar o inquerito é realizavel, o illustre Sr. Oa•rl0.3 
Peixoto, aliás, declarando~se presidencialista, fez a apologia do par · 
lamentarismo. 

Em outro ponto de sua oração afirmou o talentoso Deputado mi-
neiro que os directores do Banco, nomeados pelo Governo, rnceberam 
dos accionistas um manda-do expresso "passando a. gerir um capital 
que é delles. E' um caso typico~ especifico, caracteristico de mandato" . 
Aos mesmos é que teem de prestar contas. 

Sim, não ha duvid·a·; mas tambem receberam um outro· mandato, 
do Tbesouro, para fazer girar no Banco capitaes do erario publico. 
Parece que precisan;i. explicar como procederam na qwalidde de manda-
tarios. ~ os fiscaes dessa prestação de contas são sem duvida os re-
presentantes da Nação. 

Ao termina·r o seu substancioso discurso, o digno le.ader fez a af-
íirmação categorica do seu presidencialismo. Lançoll( o anathema so-
bre a revisão, tocou o clarim de reunir e sacudiu os correligionarios 
desalentados, mergulhados no desanimo, inoculando-lhes a vaccina da 
coragem e solemnemente prestando o juramento de sua fidelidade ao 
ideal conservador, ao principio do apoio, com o convite para ia· mani-
festação de coragem na defe.sa do Governo. 

O orador é o primeiro a fazer justiça ás nobres intenções do 
le.aJ.d-er; crê em sua sinceridade; acredita em sua pureza de intwitos; 
mas permitta S. Ex. que proclame não ter sido feliz na escolha do 
local _para a cerimonia da jul"a. Quer acreditar que ·a> precipitação e 
a salgalhada do momento não lhe deixaram a sufficiente reflexão para 
a certeza de que o ·ambiente onde collocou o producto de sua creação 
não era o mais adequado para a formação de um partido patroneado 
por um homem digno,_ sério, honesto e bom, como S. Ex.: Sim, o 
templo foi máo, foi pessimamente escolhido. Não tinha a magestade 
para o caso, a grandeza para o acontecimento e os requisitos para a 
solemnidade. O templo escolhido pa·ra a formação do nvo partido, para 
a exortação á corngem, para al profissão de fé, foi o Banco da Re-
publica, com a sua atmosphera corrompida, com o agglomerado de pre-
juízos proporciorrados ao Thesouro e com o acervo de tristes successos. 

O feito era por certo digno de melhor scnario. O recinto esco-
lhido para a proclamação de princípios tão alevantados, para os pri-
meiros fundamentos de uma aggremiaÇão tão rnspeitavel, de fins tão 
nobres, não devia> ser essa retorta das reacções da praça. 0: desfral-
dar da bandeira conservadora, formando o lado do Governo e pro-
curando vencer a opposição~ n.ão deve ser effectuado ao lado d:o pro-
jecto que dá providencias sobre o Banco da RepU'blica. Absolutamente 
não deve, por honra deste paiz, dos eminentes Deputados antagonistas, 
e do ideal que elles procuram defender. 



-32S -

Entra em outra ordem de considerações e pondera que de um lado 
é uma realidade a rnjeição do rnquerimento e do outro é uma verdade 
a approvação do projecto. Grande, ingenuo seria quem acreditasse na 
possibilidade da derrubdaa na 3ª discussão. O tempo em que isso acon-
tecia, quandio o Governo estav•a· em campo, já passou, os ultimas echos 
ficaram com os protocollos italianos. 

O orador Tecorda alguns dos gravíssimos escandalos occorridos no 
Banco. Lembra a posição de Otto Pettersen, estrangeiro• -audaz, arro-
gante, em mangas de camisa, classifica,do JlOr um accionista em as-
sembléa geral como jogador de cambio, a acceitar os máas negocios e 
a rejeitar os bons realizando a transacção da Sapopemba, prejudicia-
líssima ao Banco, e effectua:ndo operações favoraveis ao Banco Al-
lemão, a que estava ligado. 

Cita as transacções ele debentures e acções de companhias de car-
ris de ferro, cedidas a preços miser-aveis. Refere-se á,s debentures do 
engenho central de Quissamã, adquiridas a 70$ e logo depois pelo feliz 
compra-dor passadas a 180$000 . Discorre sobre varias transacções 
acerca· de debentures da,s Docas de Sa1itos, titulas de primeira ordem, 
frisando entre outras, a venda a um importante e conhecido negociante 
de caf.é dest~ praça de um lote de 1. 000 debentures a 180$, propor-
ôonando-lhe assim o ensejo ele logo depois receber os juros e em segu·i-
da effectuar ·a trausferencia por 200$000. 

Torna ao caso qa Melhoramentos onde o Governo comprou por 
21. 992 :000$ bens que garantiam a <lividai de 13 mil e tantos contos, 
dando isso logar a que a empreza. em seu relataria cantasse di thyram-
bos ao Governo. 

Isso é o que poreja, o que escapa pelas malhas da rêde estendida 
sobre o banco. Os movimentos subterran.eos, as correntes submarin-a.s, 
esses não são conhec~dos. 

A discussão n.ão póde deixar de gyrar principalmente no terreno 
da .situ'ação do banco. E' isso essencial, é até inclispensavel, desde que 
do Thesouro sahem recursos para o estabelecimento. 

E'. l'fu.ZOavel saber ·si convem continuar a drenar elementos para 
aquelle sorvedouro. Tudo é pretexto para despender dinheiro . Até, sob 
0 fundamento de fazE)r no estrangeiro propaganda para os interesses do 
banco e do paiz, sãtj effectua{los gastos avolumados. . 

O 01,aidor chama a attenção para o. telegramma, passado de Panz 
á directoria do bancq, em 17 de novembro de 189 6, quando funcciona-
vam <lirectores de nomeação elo Governo, telegramma concebido nos 
seg1rintes termos : 

"Reserv.ado - Campanha imprensa combinada modo produzÍl' 
resultado desejado custiairá trºnta mil francos mensaes, durante seis 
mezes. Banqueiros julgam indispensavel essa combinação fazem ou-
tros paizes defender credito·s convenciâ.os continuando melhora situa-
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ção ahi, resultados serão grandes permittin<lo attingir nossos fins pou-
co tempo approvando combinação feita; necessai•io absoluto segredo 
para melhor combater imprensa ingleza." 

Lê em seguida este outro complementaT transmitido diaS' depois: 
"Peço licença insistir urgente decisão muito precisa meus trabalhos. 
66 1/2, 75 114. Occasião não póde ser melhor para campanha trará im-
mensas vantagens." 

Passando a enunciar outros conceitos, o orador diz ,ser difficil jus-
tificar os auxilias dados pelo erario com a perspectiva de uma vida 
nova para o banco. E' difficil conseguiil-o, estragado como está. E' 
mais facil fazel-o u·m individuo desmoralizado, malquisto, cheio de 
mazellas, que resolve ter juízo, mÚda de pouso, de terra e vae tentar 
fortuna eni. outras paragens. M&s um banco, ligado ·a compromissos 
uão póde com facilidade dos mesmos destacar-se e apagar as falcatruas. 

Não se infira dahi que não comprehende as regenerações banca-
rias. Enumera as crises do Banco de França, principalmente as de 
1805 e 1848, falla da intervenção ·de Regna.ul<l, Beranger, Bergou; sa-
lienta a attitude de Napoleão e descreve O·S ;maiis palpitantes aconteci-
mentos ligados ás crises francezas . 

Ha casos, porém, em que o trabalho de regenerar é em pura. per-
da, como acrndita que acontecerá com o Banco da Republica.. 

Os escandalos ahi são muitos e sua reproducção tem sido constan-
te. Não se tem dsenvolvido .simplesmente como um reflexo das más 
situações daª praça . Ha transacções perniciosa.s e operações nocivas em 
successões amiudadas e em proporções exaggera·das. 

Não é este o terreno em que a questão deve ser collocada, dizem 
os defensores ·do projecto. Não teem razão e a insistencia com que 
oaiconselham outro campo ele manobras, é a prova ela excellencia do . / scenar10. . 

Salta aos olhos que . antes de derramar no Banco outros recursos 
elo Thesouro, antes ele novos .sacrificios, devemos conhecer a sua real 
situação . I sso tem todo o valor. O bom dinheiro, espalhado em uma 
instituição cheia de ·aJ.çapões e pejada de compromissos, dentro em 
pouco desap2arece, devorado pelas necessidades e obrigações. 

Para não ir muito longe aborda á fusão em 1893, lendo diver.sos 
trechos do relatorio dos Srs. Custodio Magalhães e Castro Ma.ya, poT 
onde se verifica que as situa•ções precarias do Banco do Brazil e do 
da Republica dos Estados Unidos elo , Brazil deram em rnsultado esse 
Banco da Republica, enfermo e ele vida accielentaela, até cahir na tre-
menda crise ele setembro de 1900, que taintos sacrificios custou . Não 
pretende elogiar, nem censnrar .a fusão. Póde bem ser que naquelle 
momento não se pudesse fazer outJ:a cousa. Reconhece que no período 
da revolta de setembro de 1893 o Banco prestou serviços. Mas o facto 



-330-

d.11 sua existencia defeituosa, entre outros motivos por provir de duas 
instituições aleij·rudas, é incontestavel. 

No mundo da chimica scientifica, da chimica de Lavoisier, Pries-
tley, Scheele, Berthelot, Domingos Freire, Albano de Oliveira e 
eutros, os phenomenos passam-se ele um modo. Os corpos que entram 
na reacção perdem as suas propriedades, dando logar ·a1 propriedades 
novas do composto que resulta do phenomeno. Ninguem reconhece 
na agua, que apaga o incendio, o oxygeno qwe aiugmenta a chamma 
e o hydrogeno\ que se inflamma. Nessa chimica, um corpo chamado 
Banco d-0 Brazil e outro Banco da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil dariam um Banco da Republica, sem as mazellas dos dous, sem 
as suas façanhas. 

Mas na outra clvirruica, na chirnica da bolsa, da praça, do ·encilha-
mento, das majorações phantasticas, a cousa é outra, o Banco sahido 
do cadinho onde a fusão se operou, vem com os mesmos defeitos, sinão 
maiores. A retorta .não ·apaga a fama ·das feias acções, os fórnos não 
incineram as especulações bancariais. E' o matrimonio entre dege-
nerados, syphiliticos,, tuberculosos, dando uma geração rachitica, en-
fezada, uma descendencia doente, .achacacla, enfraquecida, tarada, uma 
prole de avariados. 

Emendeilli o Banco <lar Republica, procurem enfeital-o, aclornal-o, 
injectem o soro dos cav·aUos magros elo Mangu·inhos, da rua elo Sacra-
mento e tudo SeTá balcladp, porque, as tox:inas já invadiram todo o 
corpo. Não é mais caso de f,tmputação de membro, nem ele extirpação de 
tumor. A septicemia domiILOu todo o organismo. 

Tratem de vestil-o cqmo qu:izerem, empreguem esfoTços para o 
seu engalalllamento, mudem de rotulo, é tarde, é muito tarde . 

.Sabe qu:e os seus protestos não calam. Nada conseguirão os que se 
empenham nessa campanha. Que importa? Elevam bem o diapasão, 
não com a ingenua, preoc1:mpação de ·aicorclar o Governo que dorme 
a somno solto, mergulhado na indifferença, na beatitude dos grandes 
venturosos, mais para que o som de suas vozes se espalhe pelo paiz in-
teiro, avisando o, contribuinte de qu-e ha quem pague pela boa applica-
ção do proçlucto dos impm;tos, que elle paga escorchado, ha quem cle-
fend'a os interesses do Thtisouro, na hypothese, preciosos e delicados 
interesses dai Republica. (Mwito bem; muiJto bem. O orador é cornpri-
mentdd'O.) 

Fica a discussão adia-P,a pela hora. 
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SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO 

O Sr. M·orefra da Sil'va diz que a Caunara lhe tem demonstrado 
mais de uma vez qU'e dispensa .a sua collaboração no estudo dos pro-
jectos de lei; julga-se entretanto, no {lever de expôr as suas idéas qual-
quer que seja a boa ou má vontade com que ellas sejam recebidas. 

Tem sempre revelado o bom proposito de concorrer para que .a lei 
se faça regularmente. Foi attendendo a este proposito que apresentou 
um substituLivo ao projecto de reforma do Banco da Republica, -Ora 
em debate. Este substitutivo não. traduz má vontade ao Poder Exe-
cutivo; é, .ao contrario, manifestação clari&sima de retirar-lhe do ca-
minho os possivefo tropeços. 

A um aparte do Sr. Fernando Prestes responde que não é mem-
bro dai maioria nem da minoria. Em toda a sua acção política, desde 
os tempos do combate propagandista, jámais abdicou do seu modo se 
se dirigir no •seio do partido republicano. 

Entrando ·de 11.ovo no assumpto da rnorganização do Banco da Re-
publica, desenvolve o orador a these de que o Poder Executivo não pos-
sue autorid·ade para/ dispôr dos dinheiros publicos sem o prévio con-
sentimento do Poder Legislativo. 

Os estatutos submettidos á approvação da Camara não devem me-
recer -0 ·seu voto, tal qual elles se acham concebidos. Ao Governo, sim 
compete approval-01s, e nós só temos que conceder ao Executivo auto-
rização para semelhante fim . Uma lei nacional não pócle ficaT ao ar-
bítrio ele uma assembléa de accionistas . 

Continuando no estU'do jurídico dos mesmos estatutos, demonstra 
que elles conteem disposições inacceitaveis, contrarias a todas as pra-
xes, a todas as leis em v'igor e á propria Constituição da Republica. E' 
um attentado aos d,ireitos indivicluaes, por exemplo, a disposição elo 
art. 1°, que considera prescripta;s todas .as acções que não forem in-
tentadas contTa o extincto Banco da Republica do Brazil até a data 
da lei que approvar os estatutos. 

Respondendo a um aparte do Sr. Barbosa Lima, diz o orador que 
não apresentará emenda suppressiva elo cita;clo art. 1°, porque no seu 
projecto apresenta substitutivo. 

Examina o rndor -a· tenclencia ele nosso direito com relação aos re-
gistros publicas, mo·strando que hoje se deve installar em todas as lo-
calidades o registro, pois todo documento deve ser previamente archi-
vaido em livros de cartorios, afim de garantir contra· terceiros, e a 
proposito analysa o Cocligo Commercial na parte relativa ao assumpto. 

Generalizando •21 sua argumentação, <li~ o orador que só por má 
vontade e capricho, a maioria da ·Camara nega aos disidentes della o 
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direito que lhes assiste de examinarem os documentos e livros refe-
rentes ao banco. Ou é por essa razão, ou por outra menos abonavel 
para a Oamara : a de que os papeis do bmico taes transacções encerram 
que ha medo em as tornar conhecidas. 

Entre '313 extravagancias que este assumpto tem patenteado, está 
a disposição elo paragrapho unico do art. 1° do projecto de estatutos, 
no qual se diz que todo.s os actos juridicos mencionados no artigo ci-· 
ta:do ficam realizados sem, i!Jevendien<Cia de sello, n.em das fon11Jalii.úcvdes 
ori!Jinar?Jas. 

E' curioso isto! Dispensar ·o sello ele um documento é dispensar a 
sua authenticida<le; elle fica sem a sua qualidade principal, a de pro-
duzir effeitos ju'l'idicos . 

A illustre maioria da OamaTa1 poderá responder ao orador, de-
fendendo .a doutrina dess.e celebro paragrapho? Ou deixará sem res-
posta tambem esta censura? Não tem o dirnito <le o fazer. 

E·ste assumpto, a prescripção de acções contrai o banco e a compe-
tencia do Congresso para approvar esses estatutos; foram os tres as-
sumptos que occuparam o orador, até este ponto do seu discuTSo. Ha 
outro assumpto, porém, que vae expôr. E; mais complexo, mas não é 
menos importante. Trata-se de impos-/).o'S (é o termo) que elle cobrará 
sem que seja; ins~ituição q~e superintenda serviço monopoliza?o yelo 
Estado em proveito geral. Neste caso, o caso legal, ha contnbmção. 
Oom o banco, não. Trata-sy, po~s, d~ imposto illicito, de lei inconsti-
tucional e anti-republicana 1 

E como é que fica legalment-0! ex,istindo com o capital de reis 
70. 000 :000$ o b.anco que nps seus e_~tatutos declara que o seu' capital, 
em pm-te, ainda vae ser ini)cripto? A lei! que rege as sociedades ano-
nymas não estabelece regras muito outi·frs pal'a o caso? 

E' o cumulo do abuso e da anogancia de força e de poder esse pro-
jecto de estatutos. 

O discurso do nobre D13putado por Minas, defendendo o projecto, 
esqueceu-o e fez, com o encanto da sua palavra, que os seus collegas 
tambem esquecessem o assumpto elo clebRte. O nobre Deputado fallou 
brilhantemente sobre cambio e moeda. E os estatutos? Tambem o no-
bre leade1', orador magnifico, não lhes quiz mexer. S. Ex. fez apenas 
um bello discui·so . 

O oradoT quer a Repuplica liberal ,diz terminando, respeitadora, 
progressista e honesta. (M,(.Dito b'em; niwiJto bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bricio FiJ.ho - Sr. Presidente, venho apresentar algumas 
emendas ao projecto ; não tanta·s quantas eram necessarias; mas as 
que prnsentemcnte tenho em meu poder. 

Pretendia fazer um discurso, mas Tesolvi seguir o exemplo do il-
lustraclo Deputado por Sergipe, abandonando a tribuna para não per-
turbar o vivo cliscretear dos honraid:o·s collegas presentes. 

Assim; lucrarão tod-os : os SI'S. Deputados, a tachygraphia, a I m-
prensa Nacional e o Sr. Presidente da Republica, que vê encerrado o 
seu querido projecto. (Nlivito bem; muito bem.) 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão, as seguintes emen<las : 

No art. 1° do projecto de estatut-os, supprima-se o seguinte : "Ces-
sará, porém, este regímen provisorio logo que entre o Governo e a 

di rectoria. do bai1co fôr convenciouada outra ga-
Bmend.a•s Brlaio rantia d'o ·debito" . 

F,Nh-o Sala elas sessões, 24 de novembro de 1905 . -
B'!licio Fillvo. 

Su'pprima-se o paragrapho unico do art. 1° elo projecto de es-
tatutos. 

Sala das sessões, 24 ele novembro ele 1905. - B1\iaio F'ilho . 

Supprima-ise o art. 3° do projecto de estatutos. 
Sala das sessões, 24 de novembro de 1005. - Brfoio F'ilho . 

No art. 5° do projecto .de estatutos, accrescente-se : 
9 -- Emprestar á lavoUl'a, de conformicla-de com a clausula decima 

ào AccônZo de 18 ele nwio ele 1894, entre o Th(}/l{)u1·0 Fed'eml e o Ba.nco 
àa Repubtioa do Brazil, mantida as clausula:s iJecirnp, primei"i'l(J), i/Jecima 
se{f'wn~a, elecima le'l·cei11a e dtecirna qua1·ta elo mesmo Accô·1ldo. 

Sala das sessões, 24 ele novelllbro de 1905. - B1Jicrio F'ilho. 

Para a observancia do estabelecido na emenda que addita o n. 9 
ao art. 5°, o Thcsouro F ederal, mediante garantia, adiantará ao Banco 
do Brazil, durante os cinco primeiros annos, a somma a ·ser emprestada 
annualmente á lavoura. 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1905. - B14ioio F'ilho. 

Accrescente-se onde convier: 
O Governo designará uma commissão de tres empregados de F a-

zenda, com a gratificação mensal de 1 :000$, cad·a um, paga pela "ÇTnião, 
durante tres mezes, além dos vencimentos effectivos, para proceder ao 
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exame da conta nova do Banco da Republica do Brazil, devendo ap1·e-
sentar circumstanciado relatorio ao P oder E xecutivo .1 

Sala das sessões, 24 de novembro de 19 05. - Briáio Filho . 

No art. 1 º do projecto de Estatutos, supprimam-se as palavras : 
"Sendo considerad'a:s prescriptas todas as acções que não fo rem 

intentadas contra o extincto Banco da Republica do Brazil, até a 
data da lei que approvar estes estatutos." 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1905. - B1~io.io Filho . 

Ao art. 5° (onde couber) accrescente-se : 
§ Acceitos em hypotheca ou antichrese µredios urbanos, em ga-

rantia de emprnstimo·s civis, a juros não excedentes de 7 % ao anno e 
1!2 % de com.missão e 3 % do comminatorio, ou 3 1J2, ouro. 

E stes emprestirnos não poderão exceder o valor de dous tei·ços 
dos predios u•rbanos dados em garantia, calculando-se pelo liquido do 
valor locativo . 

O prazo de taes emprestimos poderá ser até oi to annos, facultado 
nos mutuarl.os o pagamento total antecipado, ou sua amortização. 

Para estes emprestimos crear-se-ha uma carteira especial. 
Sala da:s sessões, 23 de novembro de 1905. - Edwardo ~amos. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada 
n votação, até que a respectiva commissão dê parecer >Sobre as emen-
das offerecidas. 

---· 
SES.SÃO DE 25 DE N OVEMBRO 

O Sr. Dav id Campisla ("1) - Sr. Presidente, inesperad1amente 
foi hontem encerrada: a• 3ª discussão ·elo 'Projecto que approva os esta-
tutos do Banco da Republica . 

Esta circumstanciia foi proveiltosa ,sem duvida á marcha tão mo-
rosa do'S nossos trabalhos, mas, embor.a esse projecto estive•sse larga-
mente debatido e su-fficientemente esclareci'clo em toda as suas faces, 
eu não quereriia desviar·'me do dever que o Regimento nos impõe, mas 
que ao rel ator prescrevem ·flS t r ll!clições d a cortezi.a pa1•lamentar; esse 
dever era o de, ainda uma vez, tomar em co:dsilderação ias pon<le·rações 
que foram feitas pelos o·raclores adversos ao pl'Ojecto em seu con-
juncto ou em .a~gumas de ·~uas <lisposiçõe<S. 

( • ) Discurso proferido na hora dQ eXJPediente. 
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Mas, como V. Ex. gabe, estava inscl"i'pto para fallar o Sr. 
Bricio Filho, e daaias as. tradições de S. Ex., neste debate, eu tinha 
o ·direito e o prazer de e·sperar que S. Ex. se fize5se ouvir, pelo 
menos, durante tres horas ( r•isos) consecutivas, que tantas eram a:s 
que nos restavam de 5e'ss·ão no dia de hontem. 

Ent1:etanto, tive a surpreza de ver que o nobre Deputad'O desistiu 
do intuito de esclarecer mais umia vez o_ debate, com .aquella abun· 
dancia preciosa com que ·S. Ex. o illuminara anteriormente. 

Devo notar, Sr . Presidente, que não estava presente nas banoa-
dws qulando· V . Ex. avisava que a discu•ssão ia se1· ence1<rada :po·i-
não ha.ver maiis oracl'ores inscripto·s, e foi por esse motivo que deixei 
de pe·clir a palavra . 

·Para evitar que se supponha que houve de minha parte qualquer 
desconsideriação para com os 011adores que tomaram parte nesta di·s1-
ml'Ssão, estou na tribuna offerecend.()i 'ª SS. EEx. estas explicações . 

Creio que me conservo respeitosamente dentro <los limites da 
liberdade regi1me11tial, occupando-me do ·asl'iumpto muito s:i.rncilnta" 
mente, como vou fazer, na ho-ra do expediente . 

O que é profunc1amente lamentavel é que os nobres Deputados 
que d:i'scutiram 'O p1"ojecto na 3ª d~scussão o conclemnassem em globo 
sem apreseuta.rem alguma idéa de melhor p·ara o sub.stituü•em. 

r .sso é tanto mais 1amentavel quando es1:ia mesma Camara, o 
anno passado, autorizou -o Gorverno a prorogar üll •alterar, de accôrdo 
com o.s interessacJ:o.s. o regimen fastitui;do em 1900 para o Banco da 
Repirrblica elo B'razil. 

Ora, os nobres Deputado1s Dccuparam-se do a.ssumpto oon-
demnanclo o projecto em globo, mas, como não apresentar.aro cousa 
alguma que o ,sub.stituisse, devo rsuppor que os nobres Deput'ados pre-
tenderam .apenais 1annullar ·a execução dia le:i'. que o anno passado 
votaram em silencio. 

O SR. BR!cro FILHO - Esta parte nãor me t-oca: porque combati 
a emenda que auto1-izava a pro-rogação. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Fica consi'.:gnada a declaração de 
V . Ex. 

O SR. MOREIRA D.A SILVA - A censur4 não me cabe porque apre-
sentei um sub.stjjtJutivo. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Julgou o Congresso que era indispen-
savel a·os interesses <l:a N açfo prnrog.ar a situação em que se achava 
o Banco ela Republica ou alteral-a de modo que esse instituto pudesse 
continur a prestar ·os serviços que deve p1·estar. LembTo-me de que 
foi contrario a essa idéa 'º' nobre Deputad-o Sr . Paula Ramos, maa 
vejo ·agora que outros a el1a se o·ppuzeram contra o voto da grande 
maiarila, que prevalecciU~ como era natural . 

Pois bem; o que está no projBCto é uma Tesultante da dispo-
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sição legial - Não a aooeitam os nobres Deputarlos, mas não é na-
tural que desejem que fique sem execuçã:o a lei do anno passado. 

Limitaram-.se os meus collegas, contrario ao })l'Ojecto, a um tra-
balho de pura demolição tendente a annullar a effectiviclade da lei; 
e foi. pena que · no's seus discursos fizessem vibrai· de i)rincipio a fim 
- como ol'Íentaçfo superi'Or da sciencia fí'nancei1<a que abraçara:Ql -
a nota já tão fatig;ada do escandalo e cJla ameaça, que os manuaes da 
demagogia viewx s1tyl'e aconselham paTa casos taes. 

Os seus <l~scursos foram por vezes pontuados de mysteriosas re-
ticencias, cheias ·de girossa malícia, destinadas a ·deixarem entrever 
i·gnotas vergonhas, aS1sombrosas cousas, tanto mais oonsaeionaes 
quanto eram cuida:dosamente envolvic1as em uma imprecisão suffici-
entemente larga para conter toda a gente e todos os Governos. 

Nem faltaram os ineffaveis recursos que consitiltuem a essenci.a 
<los processos classicos no g;enero agitadO'r. Um delle con iste, como 
se sabe, em contrapor a to(lio o proposito a: situação i11fe1iz e desam-
par·81da dos pobres opei'arios aos thesouros preciosos que se desipendem 
escandalosamente em favor dos rico's1 e dos poderosos . 

E' uma antithese frequente e ·absolutamente respeitavel . .. prin· 
cilpalmente pe]a i·dade. ( RiJ.so . ) 

Aqui está esta n'Ota no discurso do nobre Deputado por P ernam-
buco, Sr. Bricio Filho : "A economi31s são para os ope1'arios, são 
para os desgraçados . 

Para um banco escangalha-do, conoido, mi.nado p lo cupim, com 
o madeiramento apodreci<lo, fª sempTe dinheiro." 

Houve tambem, senhores, a indefectiivel pwphecia de proximos 
cata:elysmos ·sociaeS1, preparad'Os exprnssamente para o caso de ser 
definitivamente approvado- o projecto . 

Eil-'a, pelos labios do ho1Juado Sr . Moreira da Silva: (Zê) "Sr. 
Presidente, esta questão do Banoo da Republfoa não I óde ser liqui-
d·ada pela fórma por que o Vi:fe sendo. Mais dia menos dia, este povo 
pacifico, cordeiro, ha de ter um movimento de fera, o r1?Jovi:mento 
aggres'tiivo da f éra que 'está com f ame e que preciS<L saciaJr-se em) al-
giiem ou em lalguma cousa . " 

Vê-se, Si·. Presidente, que a maioria alTisca-se a ser comida pela 
féra ( rílsos) se insiste pelo Nojecto. 

Os gestü's acompauhaTam as phrases, e assim foi que o dedo de 
uma supposta justiça an<lou pelas bancadas a apanhar culpados que, 
aliás cabalml?lnte, .se <lefendeT!l.m. 

•Si, dü's mais 1ongios ·diiscursos pronunciados oontm o projecto, 
retimrmoo essa parte - a rp.ais considernveil aliás - uão sei bem 
qrtte restará . O regímen stabelecicJlo em 1900 pal'a o Banco d·a Re-
çubliica está terminado; rewqhecemos em lei a necessidade de pro ro-
gar ou alterar esse regímen . ~ue se deve fazer? Os nobres Deputados 
não o indicam ; SS . E Ex. n~-0 querem cousa ·alguma. 
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Não podemos ter doutrinas -absolut-alS nem princípios inflexíveis 
para o ca·so .concreto .sujeito ao nosso exame•: o:u roorganisamos. o 
banco salvagua1xfando interesses de maior vali.a, entre nsi quaes estão 
os ·do Thesourn; ou os acrifficamos por completo. Temos de oocler 
ás circumsfancias que, aliás, não foram creadas agora. 

P·a:sso, muito ·succintamente, ·a referir-me ao que disseram os 
oradores contrarias nesta 3ª dli·scussão. · 

Pretendo ser breve, porq,U'e a hora elo expediente é improrogavel 
e ele pouco tempo disponho . 

Para que ·Se me não possa attribuir o defeito .ele produzi1:1· um 
drscur so de erudição doutrinaria, de explanação ·de theorias que ~ 
v@cloade Beja - não são, nem nunca foram, outra cousa sinão a C'l"YS-

tallização da pratica., reduzirei ·a itens rn> •princi\pa:es argumentos 
adversos. 

O 1° orad'or que se occupou ·d·o projooto foi o meu nobre amigo 
e companheiro de bancada Sr. Roclolpho Paixão, e foi o seu discurso 
que maÍ!s importantes questões ·agitou. . 

O clilscurso de S. Ex. póde ser divilcli<lo em duas pàrtes.. Na 
primeira e mais consideimvel referiu-se S. Ex. ·ao resgate do papel 
pela m.anJia indinleradora, Ms f.actores dia taxa cambial e á insuffici-
e'ncia do meio ci1,culante; na segundia, tratou do pTiivilegio :de emissão 
CO'llcedido concli:ciona:lmente .ao banco, aol> rncurso,s de que este já 
dispoz, e do fundo ·de garnntia a que S. Ex. liga justificada impor-
tancia, e que será reforçado em vi11tucle do disposto nas emendlas que 
apresentou ·~~o concluiir o seu discun:io. 

As:sim, em primeiro logar, affirma o nobre Deputado qul:l o res-
gaie do papel é um mal nas ·actuaes condiçõeis de escassez ele nume-
nrio e, em se1gJUndo, que, si o rnsgate é destinado a valorizar o meio 
cii,culante pela •alta do cambio, esse resultado não .será conseguido . 

.A. quantidade do meio circulante eleve corresponder ao vul to das 
transacções internas e estas exigem, na opinião ele S. Ex., maior som-
nia de numeraria. · 

Estas mesmas icléas o nobre Deputado já emittiu mtJ exposição 
que precede o ·seu projecto elo anno findo, suppressivo do fundo ele 
resgat,e ·do papel-moeda. A ellas oppuz-me, no parecer que tive a honra 
de relatar, procurando ·demonstrar que as emissões ele papel, entre nós, 
não guardaram "oorrespondencia pl'Oporcionada com o vulto elas trans-
acções. 

Até fins do regímen extincto montava o valor elo pa1Jel, em curso, 
á oorca de 192. 000 :000$000. Já antes, porém, dessa época rnconhe-
ciam estadistas dos mais notaveis elo Imperio a necessidade de ser re-
duzida a massai do papel com o fim ele augmentar-lhe o valor: não 
wnclo possível que se ficasse á espera do desenvolvimento gradual elo 
paiz .como remedia exclusivo contra a depreciação existente. 

Entretanto, as emissões 1:êlativamente pouco avultadas que, na-
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~uelles tempos, se fizl:lram, tinham, para compensar os seus effei to·s 
deprimentes sobre o C<aanbio, a entrada de frequentes correntes de ouro 
determinadas, principalmente, pelos constantes emprestimos externos 
que fornm, por laTgo · tempo, estimado recurso financeiro. 

Assim, durante oorca de 80 annos as emissões de J)apel attingiram 
a 1912. 000 :000$, ao passo que de 1889 a 1898, isto é, durante nove an. 
nos, subiram ao valor consideravel de 779. 965 :423$, ou mais do aua-
druplo, em um espaço de tempo nove vezes menoT. 

Ora, si é verdade que o meio circulante deve proporcionar-se ás 
necessidades reaes da circulação, é crivel que hajam tido estas, no curto 
período acima referido, tão rapiclo anão extraordinario augmento? 
· Certamente que não. Ainda, porém, aue fosse mal esse augmento, 
a deficiencia do numerario existente constituiria um maJ menor do aue 
a largueza exaggerada ·elas novais emissões. O equilibrio se havia de es-
tabeleoor naturalmente por forç'ª ' elas leis econom icas, gracas á en-
trada da boa moeda que viria preencher o vacuo existente. 

De facto, na phrase ele um estadista do I mperio. "si a 111ass•a1 de 
transacções augmenta e maior somma ·de meio ci rculante se faz ne-
cessaria. 1a[flue espontaneamente a moeda. ·-metallica para res tabelecer 
e equilibrio da situação . E' o phenomeno de que fomos testemunhas 
em 1847 e princípios de 1~48" . 

As emissões foram, portanto, superiores ás necessidades da cir-
culação. A escassez a que se rnfere o nobre Deputado verificou-se então 
depois das ultimas emissões? Um dos argumentos em que S. Ex. se 
basei'ª' para sustentar que im, é a cli$tribu.ição da moeda 'J')Br cavita 
em varios paizes que compa,ra ao Brazil, cuja extensão territori al deve 
ser levada em conta. Ainda quanto a este ponto, citand'° um dos rela-
torios ·do Sr. Murtinho, eu qiz:iia1 no anno findo : 

"E' mais que fallivel, porém. o criterio exclusivo ela população 
para com elle chegar-se a cleteTminar a extensão e -0 valor aue eleve 
1·er a circulação. O limite fl,lém do qual não se deve emittir tem sido 
diversamente fixado. Teem·se feito tabellas muito cuúosas, diz -0 re-
latorio acima citado, em q11e se comparam nos diversos paizes a anota 
da moeda por habitante com o fim ele demonstrar que o papel-moec11ai 
não é actualmente excessivp entre nós. E squecem-se, porém, de que a 
comparação não tem sentiqo siquer, sendo feita entre povos aue teem 
circulação metallica e os qµe se servem elo papel-moeda de curso for-
ça;do . 

O papel-moeda é um titulo ele credito, e, como tal, ·o seu valor 
depende da riqueza e da honestidade de quem o emitte. O numero de 
habitantes de um paiz não tem relação ·directa nem com a sua riqueza 
~ tem com a sTuai honestidade, e não póde por isso determinar a capaci-
dade emissora em relação ao papel-moeda" . 

Em paizes de ci rculaçüo metallica como aquelles que com o nosso 
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foram compa.rados, a proporção entre a moedia, e o numero .de habitan-
tes é um resultado fixado pelas condições economicas naturaes. Não é 
cousa que se estabeleça legalmente, nem se póde augmentar ou di-
minuir artificialmente . 

Em paizes que teem a nossa circulação, póde-se, á vontade. au-
gmentar ou diminuir a ·quota de papel-moeda por habitante. Si qui-
zermos, por exemplo, ficar tão ri.cos como os inglezes neste particular, 
isso não nos custará maiis do que imprimir papel e dar a 'cada habitan-
te o que lhe falta: comparativamente com o inglez. 

Assim, não é curial estabelecer o confronto com a Franca, Ingla-
terra, etc ... 

O SR. PAULA RAMOS dá um aparte. 
O SR. DAVID CAMPIS;rA - Perdão; eu d isse que o Sr. Paixão sus-

tentára essa mesma idéa quando justificou o seu projecto relativo ao 
fundo de resgate e então havia referencias aos ·paizes ele que tratei. 

Creio mesmo que S. Ex. citava , essa opinião como sendo tambem 
a do Sr. Vieira Souto . 

O SR: PAULA RAMOS d{., um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA - O papel-moeda, é um titulo ele credito, 

repito . Resgatia l-'O, incineral-o, quando é excessivo. é valorizar o que 
fica . . . 

O SR. PAULA RAMOS - O Sr. Vieira Souto. condemnanclo a poli-
Lica elo Sr. Murtinho, s·alientava a differença entre o resgate e a iu-
cmeração. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Que é resgatar? E' retirar pa.pel da cir-
culação. Com que fim? Para que o papel não volte á cir-
culação. Queimal-o é impedir que volte. Por consequencia queimar é 
resgatar - nas condi1ções em que o fizemos. 

Respeito muito as opiniões ·do Sr. Vieira Souto, mas permitto-me 
·a ousadia de discordfü· delle nesta parte . 

Mas eu mostrava que o augmento baseado na população não pro-
cede. Suppondo mesmo que todas as estatisticas são ·exactas e que a. 
comparação á que alludi tenha razão · de ser, não creio que o criter:io. 
baseado no numero de habitantes, sej a o melhor. _ 

Preferivel ·seria entfto tomar-se, não o numero de indivíduos. mas 
a intensidade do seu concurso na vida economica em um espaco deter-
minado. A. população tem muita importancia, mas iá A .. Comte e A. 
Smith a consideravam no seu numero rnlativo, que é o mais impor-
tante na • viela economica. Cem indivicluos industriosos. activos, mo-
dernos, valem mais para a producção e circulação da·s riquezas elo que 
mil selv.a.gens vivendo d!os productos espontaneos da terra. 

Esta relatividade encontra-se em outros factores da procluccão . 
A quantidade ele moeda, por exemplo, pócle ser a mesma em dous pai-
zes; mas ella· tanto mais produzirá quanto mais rapidamente circular. 
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Por isso se diz que a producção está na razão geometrica da Tapidez 
da circulação. 

O segundo argumento do nobre Deputado rnfere-se á actual bara-
teza dos generos nacionaes, o que é in.dicio de escassez de meio ciT-
culante. 

Mas, em primeiro logar, convém não confundir a barateza, pro-
veniente da escassez da. moeda, com a que é determinada pelas condi-
~ões do mercado, pelas ·da offerta e procura. Em segundo logar, em 
paizes de circulação fiduciaTia como a nossa, qual seria o remedio 
para elevar o preço elos generos? 

Simplesmente o elo emittir mais p apel, o que seria absurdo. As-
sim vimos que não ha escassez de meio circulante e não a havia ao 
tempo .d~s grandes emissões que excederam ás exigencias da circula-
ção . (A pr:w·tes. ) 

Creio que o nobre Deputado _por Santa Catharina lembra a eman-
cipação ... 

O SR. PAULA RAMOS - Não ha duvida alguma. V. Ex. · sabe 
que desde que houve a ·abolição ·da escravidão, deslocou-se a questão 
inteiramente, passamos ele um regimen ele não pagamento de salario 
para um regímen de pagamento ele sa·lario. I sto sem levar mesmo em 
conta o desenvolvimento -das industrias . 

O SR. DAVID CAMPIS'.~A - Estimo ouvir o aparte de V. Ex. por-
que tenho a respeito ic1éa1s diversas das que tenh o lido e ouvido fre-
quentemente . .. 

O SR. P AULA RAMOS -- Note V . Ex. que emprego a palavra, eman-
cipação em sentido muito amplo. E' relativo não só ao trabalho como 
ás transformações commerciaes. Durante muito tempo o Rio de J a-
neiro dominava tod·a.s as praças do Brazil e pelo Banco do Brazil se 
faziam todas as transacçõ,es. 

O SR. DAVID CAMPISTA - Trata-·se de saber si, clacl1a a emanci-
pação, o augmento da circulação correspondeu ás novas necessidades do 
regimen do salariaclo. 

O Sr. Conselheiro Lafayette, em ·discurso pro.ferido no Senado, em 
26 ele junho de 1888, diz.i a que ouvira calcular em 50.000 :000$, p.or 
homens praticos, as novas necessidades ele numerario que a •a.holicão 
acarretara. O eminente ~r. Ruy Barbosa, porém, calculou-as em 
120.000:000$000 . 

Ha aqui uma di verg,encia digna. de nota e que bem mostra o ar-
bitrio dos calculas. Mas, si é facto que, ·de 1888 até as ultimas emis-
sões, a proporção foi de 2po para 700, algarismos redondos, a aboliçªo, 
em si, com .o novo regimen economico que instituiu, não bastava para 
justificar o augmento prodigioso que teve a circulação. 

Muito embora tenha passado como dogma a necessida;de do au-
gmento da nossa moeda em virtude do novo regimen elo trabalho r 
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comqu·a,nto elle não justifique a proporção das ultimas em1ssoes, te-
nho tímidas objecções a ·Oppôr. Deixo de lado a circumstancia, que 
aliás se poderia provar, de não ser inteiramente gratuito o trabalho es-
cravo, e que este facto deveria ser levado em conta. quando se o com-
para com o regímen do salario no trabalho livre. 

Tomando para exemplo, nos dous regimens, a lavoura mais im-
portante, a do café, passaremos a decompor, pam analysal-o, o phe-
nomeno _ economico que se operou com a transformação do trabalho. 

Admittamos que no custo da producção do café havia uma narte 
gratuita representada pelo traha.lho escravo. Essa narte ·dava ao la-
vrador um lucro correspondente no preço da venda do nroducto ou 
no valor conente deste, expresso em moeda. Si o preço da venda era 
por exemplo, igual a 10, -o custo da producção sendo igual ,a, 5, nor 
hypothese, havia um lu_cro de 5 :para o lavrador. Transformou-se o 
regímen e o elemento - trabalho - já não entra como gratuito no 
custo de producção. Si o preço ·de venda se conserva igu.a,l a 10 e o eln .. 
mento novo salario figura como 3, além dos 5 que .iá custava a nro-
ducção, temos que o lavrador, que lucrava 5 com o trabalho escravo. 
passai a ganhar apenas 2, ou 5 menos 3 . Houve, por este facto _ ne-
cessidade de m'ads moeda? Não; a moeda, como valo-r resultante da 
producção ficou igual a 10 . Houve menor lucro para o productor; uma 
parte ·do valor que ficav,a anteriormente em poder delle nassou para o 
do operaria. E' um facto semelhante a.o que daria em uma situacão de 
augmento geTal de salarios em regímen de industria livre . 

O SR: PAULA RAMOS - Então V. Ex. sustenta que o fa.zendei~·o 
tem hoje a mesma necessidade de numeraTio para pagar mensalmente 
suas despezas que tinha no tempo da escravidão? 

_O SR. DAVID CAMPISTA - O fazendeiro preása ho.ie de camital 
mais prompto para pagamentos mais frequentes; mas não precis-a que , 
circule maior quantidade ele moe-da, principalmente da moeda que te-
mos . 

O SR. PAULA RAMOS dá. um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA - O que importa. na circulação é o seu va-

lor real e não a quantidade ·de unidades em curso . 
Fica assim, Sr. PresicleJ?.te, respondida esta parte do discurso do 

nobre Deputado por Minas. 
Mas .como se ha ele reconhecer a -correspondencia razoa.vel entre o 

valor elas emissões e as necessidades que são chamadas a satisfazer? 
No parecer do anno .ai que já me tenho referido. respondi desta 

fórma : 
IApezar da variecla;de dos criteTios propostos, parece-nos que o 

mais fundado e seguro é o preço do ouro como mercadoria que é, e que 
o papel vem temporariamente suhstituir. · 

Em seu relatorio de 1901 o Ministro <la F a,zenda dessa énoca ci-
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tava a respeito a seguinte e valiosissima opinião do finado conselheiro 
Francisco Belisario: "Ha quem acredite que a depreciação se corrige 
11aturalmente com o desenvolvimento progressivo do pa.ci.z, quando são 
postos limites á somma do meio circulante e os governos tomam o 
compromisso de não ultrapassal-os. 

A experiencia, porém, diz-nos o contrario; a elevação dos preços 
e o estimulo das operações baseadas sobre o crec1ito tendem a absorver 
todo o meio ci11culante exi&tente, tornando-se eUe insufficiente logo 
que novas exigencias sobreveem no mercado, ou para mobilizal' ca-
pitaes, ou para a,cudir ao ;movimento de industrias que suriam de novo. 
consequencias do desenvolvimento natural do paiz. Então a pre.ssão au-
gmenta dia a dia e os governos, solicitados pela opinião dominante, 
não se conteem ante ·as restricções que se tenham imposto e violam as 
promessa.s que haviam feito. 

Não devemos, pois, ficar á espera c1o deoonvolvimento do paiz 
para corrigir a depreciação actual que falooa a medida dos valores. 
i::Jendo a d'epreciação coru{iequ,enoi,a do exec,esso de p,ape~-rn;oeda, i1· n!di1r 

!j_Índo a swa qu1anfJidade será .augmentar-lhe o 1xlivor. Nisto consiste a pri-
rriieira corwJ;ição para chegarmos á oirculação m:etaJUca. E, parra qwe per-
rn.1a1rveça o ow~ no paiz, indispensa.vel se torna a retirada dia porção de 
papel que impede .a sua entrada e conoorvação, segundo as leis uatu-
raes do commercio." 1 

Na ultima parte do se discurso, o nobre Deputado por Minas re-
feriu-oo ao pri'vilegio de emissão permittida condicionalmente ao Ban-
co. Já discuti este assumpto, por occasião da 2ª discussão. mostrando 
que, si a concessão não erjl _cousa definitiva, porque depende da pre-
ferencia pelo systema, bancrrio, é incontestavel que a preferencia dada 
,ao Banco do Brazil constitue ,desde já um elemento de alto valor para 
o credito do futuro instituto. 

Que as emis-sões oorão feitas com a precisa segurança é cousa de 
que não se póde duvidar, 1lesde que se ]eia a dispo,sição respectiva do 
projecto c1e estatutos . _ 

As notas correspondentes aos ·depositos em ouro são fornecidas 
pela Caixa de Amortizaçãq de ac~ôrdo com as necessidades que o Go-
verno poderá sempre veriftcar. Não é uma medida original e constitue 
uma providencia garantidora de uma boa circulação fiduciaria . 

O nobre Deputado p::i.rece preferir a pluralidade bancaria que a 
experiencia tem abandonado geralmente. Na propria Escossia, cuio 
exemplo é sempre citado n13·sta materia, não existe a liberdade de emis-
sões. • 

Seja qual fôr Q valo11 das theorias. estou firmemente convencido 
de que entre nós, mais talvez do que em qualquer outra parte, a li-
berdade de emissão seria um perigo que devemos cuidacLosamente 
evitar. 
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Fica ·a.ssim respondido o discurso do meu distincto collega. 
Devo agora referir-me a um outro orador, o nobre Deputado por 

S. Paulo, Sr. Moreira da Silva. Disse S. Ex. que o que estavamos a 
fazeT ·deste projecto era uma lei nacional. 

Nesta parte estou de perfeito accôrdo com S. Ex. ( 1·1.s'os); é ef-
fectivamente de uma lei nacional que tratamos aqui. Creio que S. Ex. 
quiz affirmaT que estatutos d.e um Banco não devem ser approvados 
por lei. Por que? Repugna esse facto ás funcções do Poder Legislativo? 
Não, sem duvida, mórmente tratando-se de um Banco que tem tantos 
laços com o Thesouro e que será futuramente urn Banco com privi· 
legio de emissão . 

O Banco de França teve recentemente seus esta,tutos altera·dos ern 
parte em virtude de urna lei. O facto nem ·é novo nem irreJl:ular. 

S. Ex. acha ainda que não é co_gstitucional o privilegio de emissão, 
porque a Constituição falla incidentemente em bancos emissores no 
plural. O aTgumento bem se comprehende, não tem -0 valor, que lhe 
dá o nobre Deputado. lnconstitucionalic1ades dessa especie seriam de 
urna perfeita innocencia. · 

O nobre Deputado pelo Rio Grande d'O Sul apenas se refriu na 
2ª discussã:o, á legitimidade constitucional do rnquerimento do inque-
rito apresentado por S. E x. Tratava-se de uma resposta ao discurso 
no nobre e honrndo ~eader· ·da maioria, rneu prezado amigo, Sr. Carlos 
Peixoto. E' uma questão vencic1a, graças ao voto da Camara. rejeitando 
definitivamente, o requerimento e sobre ella nada mais tenho a dizer. 

O nobre Deputado Sr. Bricio Filho, além de discutir o requeri-
mento rejeitado e insistir sobre os tão decantados abusos da adminis-
tração do Banco da Republica, tratou ainda da venda pelo Banco de 
grandes massas de títulos por menos do seu valor. 

Entretanto, si S. Ex. houvesse lido com attenção o relatorio dos 
Srs. Castro Maya e Custodio Magalhães, rel:i. orio que aliás tantas 
vezes citou, lá encontraria satisfactoria explica. "ão da necessidade que 
teve o banco de restabelecer quanto antes o ertcaixe que foi encontrado 
corn pequena ·som.ma rnlativamente. Foi n0cssario ceder ao irnperio 
das circurnstancias e de 'pôr em pratica o 'J.Ue commum~ente faz, ern 
identicas condições, qualquer casa comrner-Jial ou qualquer individuo 
que tem noção dos seus deveres. 

A critica é sempre facil, diz o relatorio, aos que. tendo a respon-
sabilidade dos actos praticados e desapercebidos do exacto conheci-
mento dos elementos e a.preciação que justificam. a maneira de decidir. 
censuram resoluções, a.rgumentando com factos posteriores ou occorri-
dos em circumstan cias differentes. 

Não tem, pois, razão o nobre Deputac1o. Com o discurso do Sr. 
Bricio Filho, encerrou-se a 3ª discussão. O nobre Deputado declarou 
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hontem que cedia á vontade da Oamara e do Sr. Presidente ·ela, Repu-
blica, desistindo de fallar novamente. 

EntTetanto, S. Ex. teve o cuidado de apresentar emendas sobre as 
quaes terá de dizer a Oommissão de Finanças. Esse parecer reabre 
a discussão e foi talvez para satisfazer o Sr. Presidente da Republica 
que o nobre Deputado provocou uma nova discussão além da que ficou 
encerrada . 

Está a findar o curto espaço do expediente e assim deixo a tribuna 
com os meus agradecimentos aos collegas que me deram a honra da 
sua a ttençã o. ( M iiito b'em; mu.itio bem.) 

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO 

P.amecer -&dbre as emerildas offerecidas na 3ª éfuoussíio dt.J projecto n. 219, 
àesbe atnfl7)0, qvJe approva os e'SiatufJ.os d.o Banoo do Brazil 

Ao projecto n . 219 1A, do corrente anno, for.aml apresentadas as 
seguintes emendas: 

1.ª O Congresso N aqional decreta : 
Art. 1." Fica o Poder Executivo autoTizado : 
a) pagando, nos termos da lei n . 689, de 20 de .setembro de 1900, 

e do accôrdo, de 16 de outubro do mesmo anno, as inscripções ainda 
n.ão resgatadas do Banco <la Republica do Br azil, a 

Parecer sobr,e tran1>ferir o activo, em liquidação, deste banco, 
emenrdQs em 3ª ao ~anco do Brazil, que o receberá pelo valoT de 

20. 000 :000$ em acções; 
b) conced·endo aos .actuaes accionista.s, como equitativa compensa-

ção dos preju'izo.s da conpa antiga, uma parte dos lucros da conta nova 
do Banco da Republica do Brazil, a entrar ecom 2. 500 :000$ em dinheiro 
para valorizar as acções do mesmo banco, elevando assim o seu activo 
a 22 . 500 :000$000; 

e) tomando para o Thesouro Federal 12. 500 acções do Banco do 
Brazil, representativas de 22. 500 :000$, a realizaT com a primeira en-
trada de 20 % e o rest~te capital com os bens, direitos e acções da 
conta nova do Banco dlf Republica do Brazil, que forem necessarios 
para completal-o, conforme verificar; 

d) ajustando préviamente as condições, a pôr á d isposição do Ban-
co do Brazil os saldos que tenha disponiveis em qualquer das Dele-
gacias Fiscaes no·s Estados; ·a emprestar , em Londres, á carteira cam-
bi al do Banco .d:o Brazil, até um milhão de libras esterlinas ; a dar ao 
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mesmo banco o direito de emittir cheques-ouro para satisfação dos 
impostos aid.uaneirns em toda a Republica, e bem assim o de emittir 
notas convertíveis áJ vista, fornecidais pela Caixa de Amortização, re-
cebendo para esse fim depositos de ouro com o titulo da moeda legal 
e conservando sempre esses depositos á disposição do portador da not·a 
para garnntia da emissão. 

Art. 2.0 O Banco do Brazil ficará responsavel ao Thesouro Fe-
deral pela restituição da somma que o Poder Executivo adeantar para 
o pagamento das inscripções não resgatadas, dando em caução, para 
garantir sua Tesponsabilidade o~ bens, direitos e acções do Banco da 
RepU'blica do Brazil, que por esse motivo ficam sob a gestão exclusiva 
do presidente do Banco do Brazil, até que seja completamente realiza-
da a restituição. CessaTá porém, este regímen provisorio logo que entre 
o Poder Executivo e a Directoria do Banco fôr convencionada outra 
garantia do debito. 

Art. 3.° Cessado o regímen provisorio da secção da conta ·antiga, 
o Banco do Brazil, si constituir um fundo especial com o producto das 
liquidações que passarem da carteirn antigal e o empregar exclusiva-
mente e;m. apolices-ouro da divida nacional, interna ou externa, poderá 
mobilizal-o expedindo vales, nunca inferiores a 100$, a prazo não maior 
de 60 dias, com o juro que ÍÔl' convencionado, comtanto que a so;m.ma 
total de taeS( vales em circulação, em moeda corrente do p·aiz, nunca 
exceda a oito decimos do dito fundo pe·ssoal segtrndo a cotação, não 
excedendo do valor verificado pelo conselho fiscal. 

Os vales serão saccados contra a thesouraria do banco e assigna-
dos pelo presidente, pon um dos .dJirectores eleitos pelos, accionis-
tas e pelo thesoureiro, que os acceitará. 

O presidente, director e thesoureiro que assignarem um vale, fóra 
dais 'exigencias deste artigo, serão sujeitos ao cri;m.e de· que trata o 
Oodigo Penal nos arts. 240 e 241. " 

Art. 4.0 Serão da livre nomeação e demissão do Poder Executivo 
o presidente do Banco do Brazil e o director incU'mbido da carteira 
cambial, que será o substituto daquelle nos seus impedimentos tempo-
rnrios. Os demais dirnctores seTão de eleição da assembléa geral dos 
accionistas. 

O presidente e o director da carteira cambial terão cada um ven-
cimentos iguaes aos que tiverem cada um dos directores eleitos _pelos 
accionistas . 

Art. 5.0 E' o Poder Executivo autorizado a abrir o·s creditas ne-
cessarios parn a execução desta lei. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 20 de novembro de 1905. - A. Moreira r1a Siiva,. 
Este substitutivo é o mesmo que a Camara rejeitou em 2" discu.s-
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são. A Commissão opina pela sua rnjeição, visto não haver razões 
11.ovas que se oppo;nham ao voto da Camara. 

2ª e 3ª - Ao art. 1°, paragr<apho unico. Diga-se : o Governo ap-
plicará os dividendos d:as acções do Thesouro á reconstituição do fundo 
de garantia, creado pela lei n . 581, de 20 de julho de 1899. 

Ao art. 2. 0 Diga-se: Ao mesmo fundq será recolhido, na propor-
ção dos emprestimos .feitos ao Banco da Republica em virtude da lei 
n . 689, de 20 de setembro de 1900, o producto integral da alienação 
das referidas acções, quando ellas forem alienadas. 

Sala das ,sessões, 20 de novembro de 1905. - Rodi.orlpho PLarixão. 
Estas emendas reflectem a opinião .do seu autor, que considera 

o resgate do papel em curso como medida inconvenienté nas actuaes 
circumstancias do pa~. Entretanto, é ,o rnsgate gradll'a1 o meio mais 
efficaz parn valorizar 'º agente da circulação . Reforçar o fundo do 
resgate é , pois, uma providencia aconselhavel. A·s emendas devem ·Ser 
rejeitadas . 

4.ª .- Ao art. 5°, § 1.0 Supprima-se. - Barbosa Lima. - Bricrio 
F'iJlho . 

O § 1° do art. 5° faculta ao banco receber em conta corrente saldos 
do Thesouro Federal, fazendo-lhe adeantamentos de que possa ter 
necessidade, mediante bilhe

1
tes . do Thesouro, at~ a somma fixada , por 

lei, como antecipação de receita, na·s condições que forem ajustadas. , 
O Thesotrro pora á disposição do banco, quando convier, os saldos qµe 
tenha disponiveis em qualquer das delegacias fiscaes dos Estados, re-
cebeu do aqui as importanci,as ,sem despeza alguD?-ª· 

A d::í,sposição contida :i;ta primeira parte deste paragrapho não é 
nova entre nós e existe na~; principaes nações. A vantagem que della 
resulta é, em ultima .analy:,ie, maior para o Thesouro do que para o 
proprio banco. 

A segunda parte do paragrapho é de evidente convenie~1cin para o 
Thesouro, facilitando o recplhimento de saldos existentes nos diversos 
Estados ·sem despeza algull\il para os cofres publicas. 

A emenda deve ser rej~iitada. , 
5ª - Ao art. 7·0 , § 2.0 Accrescente-se : bem como com os membros 

do Congresso Nacional, ministros do Tribunal de Conta,s, secretarios 
do Presidente da Republic1~ e membros do Poder Judiciario FedeTal 
ou local. - Bwrbos1a Lim-p,. - B1-icio F'uho. 

Esta emenda deve ser rejei tada. 
São muito justas as po:uderações que sobre ella fez um jornal dia-

r10 desta Capital e que são as seguintes: 
"Ella não sahaguarcla interesses de especie alguma, nem tem o 

menor valor sobre o as-pectq ([;a moral . E', ao mesmo tempo, uma me-
dida coercitiva da liberdadf industrial ou commercial e da liberdade 
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individual. Ser membro do Congresso não é uma incompatibilidade 
nem quanto ao credito industrial e commercial, nem quanto ao cre~ 
dito pessoal. Si ha no C-0ngresso quem não possa fazer transacções com 
qualqu'er banco, ha tambem quem tenha. o direito de .as fazer, já pelo 
seu credito pessoal, já pelos seus bens de fortuna, pelos seus haveres e 
pela natureza dos negocios a que tem presas a sua vida e a ·sua acti-
vidade, mais fortemente do que ao subsidio de Depu:tado ou de Se-
nador. 

O que se dá com os congref'!listas, dá-se com os juízes, muitos dos 
quaes são proprietaTios, e com todas as · outras classes incluidas na 
emenda do Sr. Deputado Barbosa Lima. 

Si quanto a essas classes si> pretende estatutir essa excepção odiosa, 
quanto ao banco ella, além de odiosa, póde ser prej'udicial. Sob o ponto 
de vista moral já o será, porque presupõe e antevê uma verdadeira 
corrupção. 

Sob .o ponto de vista matei .. ial, ella obrigaria o banco a fazer 
distincçõ0s, não @bre garnntias '""'l.es do credito, mas acerca da pro-
fissão dos seus clientes." 

6ª - Accrescente-se ao § 8- . .6ffectuar, por ordem do Governo, 
quaesquer pagamentos ou despezas que não estejam especificados no 
Orçamento da Republica e registrados pelo TribU'nal de Contas. --:-
B.aJrbosa Lima. - B?tf;cio Fi"lho . 

Esta emenda transforma o banco em fiscal da morali<lade go-
vernativa e desfigurn a natureza do instituto banca.rio. 

Não póde o Governo effectuar despezas sem autorização legal, 
nem com abandono <le formalidades essenciaes . 

O facto de ser feito u~ pagamento pelo banco, não basta para 
gerar a suspeita de illegitimidiade da transacção. 

O acto mate1-ial do pagamento - entrega. de dinheiro - pód~ 
ser feito pelo banco como µelo Thesom,o, delegacia·s fiscaes ou outras 
repa1-tições de ~azenda. A despeza é que não, será ordenada sinão de 
accôrdo com as leis . · 

O Thesouro póde ser um simples depositante como qualquer par-
ticular e a rntirada dos depositos obedece a regras das quaes não ·ss 
póde excluir o Governo. 

A emenda deve seT rejeitada. 
7ª - Ao art. 4°. Supprimam-sd as palavras "ou ao portador, á 

vontade dos accionistas" . - Barbosa Lim'(L. - Bricio Filh10. 
O § 4° do .artigo a que se refere a emenda permitte que as acções 

a subscrever ·sejam nominativas ou ao portador, á vontade dos accio-
uistas. A emenda exige que sejam nominativas. 

Como se sabe, uma parte das acções do novo banco será trocada 
pelas dos accionistas, .outra parte tomada pelo Thesouro Federal e uma 
terceira destinada á subscripção publica. 
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As duas primeiras partes serão compostas de acções nominativas e 
a ultima de nominativas ou ao portador. 

Esta circumstancia explica bem a. vantagem da disposição que a 
emenda pretende eliminar. 

Em um paiz como o nosso, onde nãol abundam capitaes disponi-
niveis e onde os centros populosos não têm communicações :f aceis 
entre si, as subscripções da natureza da ·de que se t rata devem ser 
:facilitadas por todos os meios legítimos. Titulas ao portador - pela 
facilidade com que são transferidos - offerecem vantagens indis-
cutíveis, que em certas condições os tornam preferidos. Acceitar a 
emenda, é, portanto, difficultar a subscripção sem vantagem apre-
ciavel. 

8ª - No art. 1° do projecto de estatutos, supprima-se o seguinte: 
Cessará, porém, esse regímen provisorio fogo que entre o Governo 
e a directoria do banco fôr convencionada outra garantia do debito. 

Sala das sessões, 24 die novembro de 1905. -Bricio Filho. 
Não se póde razoavelmente suppôr que o Governo convencione 

com a directoria do banco uma garantia inferior á que consta deste 
artigo dos estatutos. Mas é possível que outra garantia melhor ou 
igual seja offerecida pelo novo banco e em virtude della se possa pôr 
termo a um regímen provisorio e anormal. 

Esta razão justifica 1 a rejeição da emenda. 
9ª - Supprima-se o paragrapho unico do art. 1° do porjecto de 

estatutos. 
Sala das sessões, 24 ·fle novembro de 1905 .-Bricio Filho. 
Tratando-se dle uma ·organização em que o Governo é parte, ~ão 

ha razão para as exigencias de sello e outras, que a emenda visa 
restabelecer. Não deve, pois, ser acceita a emenda. 

10ª - Supprima-se p art . 3° do projecto de estatutos . 
Sala das sessões, 24 fle novembro de 1905. -Bric~o FtiJho. 
Não se comprehende bem o intuito desta emenda. 
Num paiz em que rE,Lreiam os institutos de credito, em que exis-

tem praças commerciaes importantes afastadas da capital da Repu-
blica, porque se ha de privar o novo banco de estabelecer filiaes em 
agencias em qualquer ponto que seja conveniente ? 

'A emenda não tem razão de ser. 
11ª e 12ª - No art. 5° do projecto de estatutos, accrescente-se: 

9. EAl-prestar á lavoura, de conformidade com a clausula àecima do 
accôrdo de 18 de mW.io de 1894, 1enfJre o Thieis'ouro Ffederal e o Banco 
da R<eJpublica do B1·azil, mantidas as clausulas rle'cima prim'eira, de-
cirrva '8equnila, àedima fJ.er'ç·Yi1·a;. e i!Jedi,m;a, qwwrta do mesmo accôrdo . 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1905. -Bricio Filho. 
Para a observancia do estabelecido na emenda que addita o n. 9 

ao art. 5°, o Thesouro Federal, m,ediiante garantia, adeantará ao 
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~anco do Brazil, durante os cinco primeiros annos, a som.ma a ser 
emprestada annualmente á lavou11a. 

Sala das sessões, 24 de novembrO' de 1905. -B'ff'icio Filho. 
Referem~se estas duas emendas a emprestimos á lavoura. N!a 

sessão do anno findo a Oamara approvou e pende ele deliberação do 
Senacfü um projecto organizando o credito rural por meio da funda-
ção de um banco central, bancos estadu aes e instituições regionaes 
de credito . Providenciou o mesmo projecto sobre cooperativas de 
cred~to, caixas ruraes, etc., tendentes á creação e ·desenvolvimento do 
credito agrícola . Não convém sobrecarregar o Banco do Brazil com 
toda a sorte ·de operações, transfoTmando-o em um verdadeiro bazar 
de credlito, como já foi dito no anterior parecer. As emendas devem 
ser rejeitadas. 

13" - Ao art. 5° (onde couber) accrescente-se: 
1§. Acceitas em hypotheca ou antichrese predios mbanos, em ga-

rantia de emprestimos civis, a juros não exce·dentes de 7 % ao anno 
e 112 % de commissão e 3 % do comminatorio, ou 3 112, ouro . 

Estes emprestimos não poderão exceder o valor de dous terço:s 
dos predios urbanos dados em garantia, calculando-se pelo liquicfü do 
valo1· locativo. 

O prazo de taes emprestimos poderá ser até oito annos, faculta-
do .aos mutuarios O· pagamento total antecipado ou sua amortizção. 

P ara estes emprestimos crear-se-ha uma carteira especial . 
Sala ·das sessões, 23 de novembro de 1905. -Edwarifio RarnJ.os . 
Applicam-se a esta emenda as ultimas considerações feitas Tela-

tivamente ás duas anteriores. 
Os emprestimos hypothecario.s immobilizam ordinariamente por 

longo prazo capitaes que, em· um banco como vae ser o novo instituto, 
<levem ter a maior mobilidade para attenderem ás necessidades· das 
opei·ações de descontos, entTe outras, cuja falta é tão sensível na 
nossa praça. A emenda não deve ser acceita. 

14ª - Accrescente-se onde convier : 
O Governo designa1•á uma commissão de treSI emprega'dos de 

F azenda, com a gratificação mensal ele 1 :000$ cada um, paga pela 
União, durante tres mezes, a1ém elos vencimentos effectivos, para 
proceder ao exame ela conta nova do Banco ela Republica dlo Brazil, 
devendo apresentar circumstanciado relatorio ao Poder Executivo. 

Sala das sessões, 24 de novembro 'de 1905. - BVJlicio Filho. 
Esta emenda determina que o Governo se fiscalize a si proprio 

por intermedio ele empregados seus, que ao mMmo Governo clarão 
conta dos abusos que este J)l'aticou por meio d!os funccionarios que 
dirigem o Banco da Republica . Outr a cousa não se póde entender 
tratando-se de um exame de conta nova. 

E', daro, portanto, que a emenda não tem razão de ·ser. 
15ª - Accrescente-se onde convier : 
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Art. O banco não poderá servir <le intermediaria paTa nenhum 
emprestimo estadual ou municipal que contenha a clausula inconsti-
tucional de garantia, penhor ou hypotheca de rendas ou serviços pu-
blicas <le qualquer natureza. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1905 .- Merkirds e Albu-
qwerqvJe. 

O .§, 5° do art . 5° ·do projecto de estatutos permitte ao b~co 
sel'vir de intermediaria para emprestimos que pretendam contrahir 
os Governos da União, dos Estados e Çlo Distri cto F ederal. E' uma 
funcção bancaria normal. 

A emenda afasta -0 Banco da Republica dlo Brazil dos empresti-
mos estaduaes e municipaes que contenham a clausula de garantia, 
pehor ou hypotheca de rendas ou .serviço.s publicas. 

Taes emprestimos -podem sem duvida ser inconvenientes e mesmo 
perigosos quando lançados no estranp;eiro. E' justo. porém. qne se 
oonfie na µrudencia e patriotismo dos p;overnos estaduaes. que serão 
sempre os princiµaes interessados em evitar operações rufoosas ou 
humilhant.es. Quant-0 aos emprestimos externos nas condicões da 
emenda, pende da cleliberacão ela Oamara um proiecto de lei regm-
Iando o assumpto. Si o Poder Lee:islativo reconhecer a os Estadois o 
âireito ·de contrahirem ü1es P.mprestimos, não ha ra'zão para serem 
·n.esviaclos do B:mco ·ao ' Brazil os lucro.s que lhe podem caber como 
intermedio de operações legitimais. 

Pelo contrario, os focos offici::i.es desse banco fazem presumir 
oue o novo instituto der~. roemos desi.nteress8ldo do que qualquer outro 
em zelar pelo bom nome e lJelos credito.s 'da N acão. 

Assim sendo, 11. Commis.são aconselha a rejeição da emenda. 
16ª - Accrescente-1:;e onde convier : 
Art.. Fica derogaqo o art. 6° da lei n. 581, de 20 de julho 

de 1899. 
·Sali>J r!a.s .sess.-Oes, 2l de novembro de 1905.-Bwrb'osia Lima. -

B\7ficio Fillio . 
A ·disposicão citada i1a emenda autorizára o Governo a retirar 

do fun"do de garanti a nté a auamti ::i de 20. 000 :000$. p anel. yiara. 
por intermedio do B ançio d11 Republica. acudir ás necessidades do 
commercio l'.JOr motivo qa crise excepcional . 

Esta disposição nroduziu seus effeitos na occasião que a inspi-
rára, e o Banco da Republica clesa.pparece para dar logar ao novo 
Banco do Braizil. E 'ntretanto, não haveria inconveniente na acceit.a-
ção da emenda. 

17"' - No art. 1° do projecto de estatutos, supprimam-se as 
palavras: 

"Sendo considerada,\! prescriptas' todas a:s acções que não forem 
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intentadas contra o extincto Banco da Republica do Brazil até a 
data. da lei que approvaT estes estatutos." 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1905 .-Bric~o F\lho. 
A dispoS:ição que esta emenda supprime era tendente a evitar 

chicanas prejudiciaes, que affectassem o activo já avaliado e apurado 
que passa para o no;ro bnco. 

Entretanto, a Commi.ssão prop?e que o trecho citado seJa re-
digido pela seguinte fóTma, o que importa em uma emenda substi-
tutiva: Depois das\ palavras "Banco da Republica do Brazil até, 
accrescente-se: 15 de jaeniro de 1906". 

Sala das Commissões, 27 de novembro de 1905 . - Francisco 
V P/iga, presidente.-Dav~d Campista., relator. -F1•ancisco Sá.-Po;ula 
-Ramo'f!~-Oorrte•lio <la Fons•eca.- a.al'eõlo 00,,1·valh'al, com restricções. 
l gnacio Tosta . 

·SESSÃO DE 29 DE NOVEMBlRO 

O Sr. Barbosa Lima (*)-Sr. Presidente, eu ac.editava ter ul-
timado a penosa tarefa que me impuz, envolvendo-me neste debate 

tão extranho aos meus estudos habituaes, quando 
'Diisc. unica do fui conduzido a voltar á <liscussão, em consequen-

parecer eia do discurs:o prornmciado na hora do expe-
diente pelo honrado Deputado por Minas Geraes, 

o Sr. Carlos Peixoto. 
Acontece, porém, que o parecer dado pelo honrado relator opi-

nando pela rejeição, principalmente de duas das emendas que apre-
sentei, e os motivos em que se esteia esta rejeição, obriga-me a al-
gum.ais considernções que farei, tão rapidamente, quanto me fôr 
possivel. 

Não devo occultar, Sr. Presidente, que o parecer do digno re-
lator em relação a essas duas emendas surprehendeu-me. 

O assumpto que as duas emendas envolve, o que ellas dizem, 
pa1"€ceu-me cousa tão perfeitamente indentificada, como o que nós 
conhecemos em mathematica sobre a denominação do axioma, que, Sr. 
Presidente, para empregar a phrase commum, cahi das. nuvens com 
o parecer dado pelo Deputado por Minas Geraes. 

Sempre acreditei que acerca dessas duas emendas não houvesse 
duas opiniões nesta Casa que, submettidas á apreciação d'a Cama1'a 
e das suas Commissões, a resposta unica fosse approval-as. 

De modo que estou na situação mental dó individuo que, havendo 
de fazer 'alguma prelecção sobre geometria, ou que, submettido ao 
exame de uma parte qualquer ela mathematica, encontrasse quem lhe 

< •) Este ãiscur-so não foi revisto ai elo orador. 
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retorquisse á primeira phrase, contestando que o todo é maior que 
qualquer de suas partes, ou que duas grandezas iguaes a uma ter-
ee'~ra são iguaes entre si . 

Esse expositor seria obrigiado a procurar uma porção de exemplos 
bem frisantes, palpaveis, para conduzir seu interlocutor para o ponto 
de partida, para todas as deduções que caracterizam os processos 
mathematicos e seus resultados. 

No caso vertente porém a minha situação é muito mais delica-
da, pois que, a meu 'ver, tr~ta-se de axiomas de moral politica e o 
meu interlocutor é homem tão digno quanto os que mais o forem. 

Não ha que estar aqui fazendo demonstrações; ha é o pezar que 
me fica de, em um assumpto como este, encontrarem-se em divergen-
cia tão profunda d1ous homens de bem. 

Vou, portanto, limitar-me a reproduzir d~ 1alguma sorte a fili a-
ção mental que me conduziu a redigir e a submetter á apreciação da 
Camara estas duas emendas. 

A primeira é a que se refere a um artigo dos estatutos em que 
se prohibe ao banco um certo numero de transacções . 

Mando considerar como igualmente prohitivas t ransacções co~ 
os membros do Congresso Nacional, ministros do Tribunal de Contas, 
secretario do Preidente da Republica e membros do Poder Judiciaria 
federal ou local. 

O banco, Sr. Presiden
1te, não é um banco de Credito Real. Ha 

mesmo a emenda que foi rejeitada pela Commissão, que teve parecer 
contrario do .Sr. relator, com quem no caso estou de accôrdo, opinan-
do que ao banco não seja commettida mais essa incumbencia, não 
seja no banco permittida a Carteira Hypothecaria. 

As transacções que os Deputados, Senadores, ministros do Su-
premo Tribunal F ederal, Of! juizes, emfim, os ministro sdo Tribunal 
de Contas podem fazer co:pi este banco semi-official (de passagem 
faço notar que não disse com relação a esse Banco de Estado) , são 
transacções que entendem com o credito pessoal. Um desses represen-
tantes do poder publico póé,le pretender levantar quantias nesse esta-
belecimento, ou medi.ante penhor mercantil, caucionando titulas da 
divida publica, acções ou obrigações de companhia, ou descontando 
uma letra. .. , 'l · ., 

Si algum Deputado ou Senad'or que possa vir a existir - sim ! 
porque nós não legislamos para agora, para a Camai-a actual -
si alguem que possa vir a ser Deputado, Senador ou juiz, pretende 
fazer transacções, estribanqo-se no seu credito, no credito de que 
gosa, não vejo por que razão esse crdeito só existiria em relação ao 
Banco do Brazil. Parnce que um homem que gosa de credito nesta 
praça deve gosar desse credito não só quanto ao Banco do Brazil, 
daquelle cujos directoi·es são nomeados pelo Governo, como quanto a 
outro qualquer banco . E' urna particularidade que não deixa de im-
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pressionar - que possa haver Deputado, Senador ou juiz que só 
tenha credito precisamente no banco de que o Thesouro é accionista 
e daquelle cujos directores são de nomeação do Governo. 

Não se priva absolutamente nenhum desses representantes do 
poder publico de fazer emprestimo em qualquer outro estabeleci-
mento. 

O SR. BRicro FILHO - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA. LIMA - Si a sua acção fica cercead1a, o facto se 

dá unicamente em relação ao estabelecimento official. 
O SR. BRrcro. FILHO - Semi-official. 
O SR. BARBOSA. LIMA - Como quizer: .semi-official; um terço 

ou dous terços de official. IMas o facto é que elle é official, no to-
cante a estas duas particularidades - de ser o Thesouro accionista 
do banco e de ter dous dos seus directores de nomeação do Governo. 

E' uma situação um pouco inversa da situação em que estava 
o banco até agora. 

Até agora tinhamo.s tres directores de nomeação do Governo; o 
banco adlministrado por prnpostos do Ministro da Fazenda. Agora 
nós temos mais alguma cousa: nós temos o Thesouro accionista do 
banco; temos nesse banco os saldos do Thesouro e nas filiaes os saldos 
das Delegiacias Fiscaes, constituindo meios e recursos com que ha de 
gyrar este banco .. . 

O SR. BRicro FILHO - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA. LIMA - . . . porque, custe o que custar, este 

banco ha de emprestar, pois que na gyria bancaria, gyrar mercantil-
mente é emprestar, pelo menos na maioria, quasi na totalidade dos 
cooos; e entre os directores continuam a haver dous de nomeação 
official. 

Que quer dizer dous directores de nomeação official ? 
-Quer dfaer : dous empregados, cujas nomeações hão de obedecer 

ás preferencias políticas; cujas nomeações indicarão qual é a cor-
rente parti1dariia que está prevalecendo no momento . 

Por exemplo, no momento actual, o Senador Lauro Sodré não 
conseguiria a nomeação de pessoa alguma recommendada por elle 
para director do Banco da Republica; podia se ter desde logo a cer-
teza de que o nomeado era alguem que merecia a confiança, affei-
çoado do Presidente da Republica e de quantos o apoiam politica-
mwite . 

Imagine-se que ·o banco, cumprindo os seus estatutos, tem creado 
filiaes, succm'ISaes no Pará - para exemplificar - no P ará, em 
Goyaz, em Santa Catharina, etc . (Pausa.) Quem vae administrar 
essas caixas filiaes :? Quem é que vae dirigil-as ? A resposta seria 
analoga áquella que se me daria dentro dos factos que ahi estão 
vivos, e nossos contemporaneos, si eu perguntasse quem é que vae 
ser juiz seccional nesta ou naquella zona da Republica. 
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Todo o mundo sabe que, propostos t;res candidatos ao cargo de 
juiz seccional, em algum dos Estados, o nomeado será aquelle que 
fôr mais ou menos affeiçoacfo ao oligarcha dominante, ao grupo po-
lítico preponderante, ao gremio partidario que está em communhão 
de affectos, de idéas e de actos com o Governo da União . 

Todo o mundo sabe que as nomeações se pleiteam aqui . Os can-
didatos são de lá, ás vezes transpor tam-se para aqui: para facili-
tarem o trabalho, mas o pleito se dá junto aos ministros, no sentido 
de fazer nomear pessoas affeiçoadas ao grupo político que, no Par-
lamento principalmente, e nos Estados, ampara, apoia e officia1-
mente prestigia o Governo da União . 

Quer se nomear, por exemplo, um agente do Lloyd. V. Ex ., 
Sr. Presidente, não pensará que o agiente do Lloyd para o Estado do 
Pará - supponhamos - possa ser um candidato do Senador Lauro 
Sodré . 

Não ha ninguem tão ingenuo e tão candido que supponha que 
o nomeado possa ser um candidato do político. em opposição ao 
grupo que governa naquella circumscripção; toda essa machina en-
grena nas rocfas que a compõem, como uma grande arvore, a trans-
missão de movimentos que veem ter aqui ao Oattete. De modo que 
nós temos esta situação : 

Succm'saes do Baú00 do Br·azil, para emprega1· 01 nome que 
parece victorioso . . . , 

O SR. V ERGNE DE .ABREU - As succursaes e agencias teem sido 
em regra confiadas a outros bancos, a bancos commerciaes. 

O SR . B.t1.RBOSA LIMA - Não estou duvidando. di&so; mas, si a 
administração desses b!j,ncos fôr infensa· ao Governo, f ique certo de 
que não terá agencia nenhuma . 

O SR . V ERGNE DE ABREU - V. Ex. não é justo neste ponto. 
O SR. B.A.RBOS.A. LI11,fA - Não sou justo nem injusto: estou regis-

trando quasi que auto~aticamente . 
O SR. VERGNE DE .ABREU - Na Bahia é agente do Banco da 

Republica o Banco d-a Bahia, gente totalmente -alheio á política, 
como tambem os agentes do Lloyd, e isto já ha muito tempo. 

Ü SR . B.t1.RBOS.A. LI11fA - Si V. Ex. me nega que estejamos em 
novembro, na-da mais :posso dizer ! 

Póde V. Ex . ter a certeza disto: si a gierencia de um banco fôr 
eonstituida de cavalheirps que se lembrem de fazer política contra o 
Governo, política infens11 ao Governo, não terá caixa filial nenhuma, 
nem -caixa, nem caixeta, nem caixote ! 

O SR . BRICIO FILHO - Póde ter quando muito um caixão fune-
l"ario . ( Hra owtros apar'Çes . ) 

O SR. BARBOSA Lpu - Não estou commentando nem ata-
cando. 
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O SR. VERGNE DE Â.BREU - E eu estou citando factos que co-
nheço de longa data. 

O SR. BARBOS.A. LrM.A. - Então V. Ex. acredita que o agente do 
Lloyd na Bahia seria capaz de permanecer no log.ar, lembrando-se lá 
de dar combate .ao Dr. Rodrigues Alves ou á situação dominante? 

Sr. Presidente, a situação é esta : filiaes com ftg'i3ntes nomeados 
por influencia do Governo, Deputados ou Senadores, juízes ou mi-
nistros do Tribunal de Contas, mais ou menos affeiçoados ou desaffe-
ctos, indo a um estabelecimento destes pedir dinheiro emprestaa:o, 
com letra de seu acceite, ou de seu abono ou endosso : quem julga d'o 
credito delles ? (Pausa . ) 

Em primeiro logar, que dinheiro é este? donde sae elle ? só dos 
particulares ? Não; sae do Thesouro, que concorre por duas fórmas 
- com as entradas dias acções e com os depositas dos .saldos do The-
souro, ou das thesourarias, delegacias fiscaes e alfandegas, si se trata 
de Estados. 

Bem, tem muito credito e não é razoavel cortar-se o credito a 
este homem só porque é Deputado. 

Então., póde levantar dinheiro dos outros bancos ! , 
E' suspeita em relação a Deputados, Senadores e juízes ... 
V amos a ver o que diz a Constituição em materia de suspeita e 

no tocante á situação em que o legislador constituinte quiz collocar 
os Deputados e Senadores, quando investidos do mandato e emquanto 
este durar. Arts. 23 e 24 da Constituição. Art. 23 : "nenhum mem-
bro do Congresso - desde que tenha sido eleito, poderá celebrar con-
trado com o Poder Executivo", primeiro; "nem delle receber com-
missões ou empregos remunerados", segundo . 

Assim, uma vez eleito, recebe o diploma, ainda não é Deputado 
.sinão para os effeitos do art . 20, isto ~' não poder ser preso, etc . 

Não póde ser preso, tem de vir á verificação de poderes, para, 
proclamado por um dos membros desta Camara, prestar compromisso 
e começar a exercer as funcções de Deputado. 

Desde que é eleito, 1 º, não póde celebrar contracto com o Poder 
Executivo; 2°, não pódle receber commissão ou emprego remunerado. 

E si celebrar contractos; ou receber emprego remunerado, perde 
o mandato. ' 1 

O SR . VERGNE' DE Â.BREU dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - No caso de acceitar o emprego, ou 

fazer contracto, perde o mandato. 
O aparte de V. Ex. me recorda o qué se deu na Constituinte . 
O projecto da Constituinte dizia: não poderá ser nomeado. 
Não admittia nem a tentação, nem a possibilidade de se pro-

vocar de alguma sorte' o Deputado a moderaT o seu ataque, ou. a afer-
vorar o seu apoio. Não. 
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Mas, esta redacção foi modificada, e o que preva1eceu foi o que 
acabei de ler . 

De modo que um capitalista (em regra, quem desconta letras de 
um banco, quem deposita dinheiro, quem retira dinheiro de estabele-
cimentos dessa ordem, é um negociante, é um industrial, é um capi-
talista) um capitalista é eleito Deputado . Nli.nguem é Deputado con-
tra .sua vontade, ninguem é obrigado a ser Deputado; quando é eleito, 
quando .acceita -o mandato, sabe que acceita dentro desses limites . 

Portanto, desde logo fica privado <le fazer contractos com o 
Poder Executivo . 

Supponha-se que é, por exemplo, .alguem eh casa Lage, da casa 
Lai;ge, que tem aqui uma fundição, um estaleiro. E' alguem da Lage 
que tem contracto com o Ministerio da Marinha; desde logo sabe 
que não póde celebrar contractos, nem acceitar empregos remune-
rados. 

Si é algum outr o, que não é propriamente capitalista, tem cer-
teza de que não póde ser nomeado para cargo remunerado. 

Por que ? Diz o Sr . João B!arbalho: "Desde que os poderes po-
liticos são divididos, e as pessoas investidas das funcções de qualquer 
delles, não podem vencer as de outro . A prohibição ao Deputado, ao 
Senador, de acceitar commissões ou empregos federaes, é de toda 
razão; além de que ess~ prohibição é uma barreira contra a corrupção 
pelo Poder Executivo, motivo que veda tambem os contractos entre 
elle e os representantes . " 

Podend·o, porém, \).ar-se circumstan.cia em que os serviços do 
Deputado ou ·Sena·dor 11ossam ser necessarios, o legislador constituinte 
especificou as commissões em que isso se póde dar - missão diplo-
matica e casos de guerra; e faz depender da collaboração da Oamara 
ou do Senado, conforme se trata de um ou de outro representante 
dessas Casas do Oongre13so . 

· A prohlibição é U'lnfL 7i.arr.ei1·(J; contlra a cdrrupçtio, etc. 
Mas, então, o Poder Executivo póde exercer corrupção contra os 

Deputados ? 
Por outra : então os Deputados são susceptiveis de corrupção ? 
Mas, que lembrança deste commentador ! 
Que idéa deploravel desse publicista, eminente por tantos titulas, 

de considerar os Srs. Deputados e que os Srs. Senadores precisam 
de barreiras contra a corrupção; uma especie de infibulação para 
que não hajam de peCCEj-r materialmente, sem o que a tendencia seria, 
de uma parte, para se deixar corromper ! 

Mas, corromper copio ? 
E que é corromper ? 
Eu peço perd1ão aq illustre relator de estar dando este feitio á 

minha exposição; eu já disse, desde o principio; que a minha pre-
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occupação é apenas mostrar a filiação de idéas e de motivos que me 
conduziram a redigir estas emendas. 

- Corromper é acenar com um favor pecuniario, directa ou 
indirectamente, immediatamente ou longinquamente pecuniario, para 
que alguem que deva ser fiscal passe a ser compadre; para que al-
guem que tenha de ter um olho severn sobre o executivo tenha as 
complacencias do cumplice; para que alguem que deva ser juiz, que 
deva pesar, sopesar, m0dir, avaliar, contar tudo quanto é factor ou ele-
mento suscepitivel de constituir .a responsabilidade criminal do Ex-
ecutivo, pese com o kilo ele 850 grammas, segundo o feitio dos açou-
gueiros que estão bem com a repartição incumbida da aferição- dos 
pesos; meça com o estalão, com -0 metro que não· tenha quatro palmos, 
-0u, si fôr necessario, com o metro que seja a vara, que tenha cinco 
palmos, e assim por de ante . 

Então, para que não façam isso, entende o legislador que é pre-
ciso pôr uma barreira . 

Mas, como póde elle ser corrompido ? 
Diz a legislador constituinte: "por contractos e por empregos". 
Ora, "por empregos", ha que distingiuir o emprego, em que o 

funccionario é demissivel ad nutum e aquelle em que o funccionario, 
desde a investidura, fica vitalicio. 

Que é que o legislador, então, imaginou, com o espirito pre-
venido ? 

Devo, á puridade, dizer que eu fu:i um desses legisladores, mas 
não preponderei em cousa nenhuma na Constituinte; o meu voto só 
valeu, só foi acceito em dous ou tres casos m:Q.ito insign~ficantes, e 
até a um delles eu encaiporei. · 

N.as disposições transitorias, eu fiz consignar qu~ o Congresso 
não podia, em hypothese alguma, ser dis,solvido. 

Pois bem; i sso serviu para que a 3 de novembro elle fosse dissol-
vido. 

Nisto não coU.aborei. Sentia que o Congresso tinha de ser dis-
solvido, percebi-o ·Com esse meu pessimismo e quiz deixar bem claro 
- não póde absolutamente ser dissolvido - e nas disposições transi-
torias. ' . u::lilli 

Mas nisto não collaborei, dei -0 meu voto ·como todlos deram. 
Pois bem, a corrupção por meio de empregos, tratando-se de 

empregos ad nutum, o problema fica muito simples, não vale nada. 
E' nomeadb hoje, amanhã os ventos mudam e póde ser demittido; 
mas, tratando-se de emprego vitalicio, concebe-se que o legislador 
dessa época suppunha que nos havia de reger, no que estava engana-
do, porque elle não rege cousa alguma, valia tanto como a letra 
morta de nossos livros colloc.ados em nossas estantes; mas imaginava 
e eoncebe-se que assim seja, que tal Deputado ou tal Senador possa 
diminuir a violencia dos seus ataques, quando sejam producto d.a-
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quelles a quem atacam; possam pertencer mesmo a certo grupo que, 
em phases diversas da vida parlamentar de todos os povos, tem exis-
tido, Deputados ou Senadores que atacam violentamente para vender 
o seu peixe caro . Ha mesmo em a nossa historia parlamentar do 
tempo do Imperio, anecdotas muito conhecidas . Os honrados Depu-
tados não precisam que o repita, porque o sabem tão bem como eu. 

Outros, tibios, precisam que se lhes acene com um céo posto 
mais ao alcance da mão para afeTvorar a fé e determinar actos de 
devotamento: opportunamente este · lagar, aquelle emprego. 

Mas o legislador foi muito mais terra a terra, foi em contractos; 
achou que .a Deputad1o ou o Senador podia ser corrompido por 
contractos. 

Como é qRe o legisladoT póde ser corrompido por contracto ? 
Nós sabemos como são os contractos em que se quer deixar bem 

o -contractante, sobretudo quando ha esse accrescimo - a nomeação 
de fiscaes que são escolhidos com maior ou menor influxo por parte 
dos contractantes. 

Não farei á Camara a injustiça de suppôr que não ha dezenas 
de casos de contractos em que se póde ganhar muito dinheiro. Todo 
o mundo sabe bem que ha até concessões que são feitas -quasi que com 
a certeza de que vão ser vendidas; passam elas 'mãos do feliz para o 
concessionaria, para a ei;npreza que incorpora . 

Mas não fi'cou nisto o legislador CQTLStituinte na sua preoccupa-
ção de resguardar o Con~resso e os seus membros contra a corrupção 
do Executivo; não parop. ahi a id:éa que o legislador constituinte 
tinha de que o Executivo póde pretender co·rromper o Legislativo, 
naturalmente .pelas licções da historia, inclusive a •contemporanea 
de todos os povos. No art. 24 diz a Constituição : 

"O Deputado ou. Senador não póde tambem ser presidente ou 
fazer parte ele directori1:1s de bancos, companhias ou emprezas que 
gozem dos favores do Governo Federal definidos em lei." 

Eu me lembrei' da genese deste artigo, e creio que disse mesmo 
algumas palavras; confe!'lso meu peccado. Neste ponto parece-me 
que pretendi tambem transviar um pouco o legftslador constituinte. 
Tenho a consolação, e é p que acredito, que fui no caso a mosca do 
coche, mas, o coche subia sem que a minha gritaria o impedisse de 
galgar a ladei'r a . 

O artigo dizia : 
"O Deputado ou Senadvr não póde tambem ser presidente, fazer 

parte de directorias de bancos, companhias ou emprezas que gozem 
de favores do Governo Federal, definidos em lei . " 

Só . Na redacção opinou-se que era -cercear por demais . Não se 
opinou, d:lzendo que não e devia cercear, todos estavam de accôrdo ; 
mas, o que .se achava é qlfe se cerceava demais a actividlade do Depu-
tado, e então accrescentou-se . 
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E' o primeiro exemplo de modificação por me10 da redacção do 
vencido no correr da discussão . 

O vencido, no correr da discussão, foi' o que li, e na occasião 
da redacção accrescentou-se "favores . . . " 

Depois que o Congresso Constituinte se dividiu nos dous ramos 
dlo podeT ordinario, foi feita immedi'atamente a lei definindo estes 
favores. 

A prohibição er a muito mais apertada ·" quaesquer favores". O 
Sr. João Barbalho lembra este caso e diz . "Art . 24. . favores do 
Governo." 

O Sr . João Barbalho toma nesse texto todas as palavras do Go· 
verno, e vai commentar: 

"Elles estabelecem ligiação e dependencia entre o P oder E x-
ecutivo e os membros do parlamento, que são parte de directorias de 
emprezas por aquelle favorecidos, os quaes perdem assim a necessaria 
isenção e imparcialidade para se occuparem de actos officiaes de que 
tiver de conhecer o Congre.sso . Os Deputados e Sen adores teem a 
attribuição de velar na execução das leis, de accusar e julgar o chefe 
do Poder Executivo, e isto não se compadece com a posição de in-
teresssados de emprezas que recebem auxilio de qualquer natureza, 
prestados ao Governo, de modo que o legilslador constituinte, na 
opinião do seu mais autorizado interprete entre nós, commentador, 
quiz que os Deputados ou Senadores, membros do Congresso Na-
cional, não pudessem ficar suspeitos de menos isenção e menos im-
parcialidade no cumprimento de seus deveres, pelo facto de fazerem 
parte de directorias de bancos, companhias ou emprezas que gosem 
de favores . 

Que favores ? Estão ahi: a lei os definiu, e essa lei os reduziu 
aos seguintes casos: "garantia de juros ou outr as subvenções; privi-
legio para emissão de notas ao portador, com lastro de ouro ou não; 
isenção de direitos ou taxas federaes, ou reducção delles em leis ou 
contracto." Si apertarmos muito, seremos bem capazes de encontrar 
aqui dentro, ou na legislatura atrazada, quem não ficasse muito livre 
desta terceira dausula de directores de companhis, gosando favores 
ou reducção de direitos em virtude de leis ou contractos. 

Vê-se bem directores de companhias gosand<> de isenção de di-
reito ou de reducção de direito em virtude de leis ou contractos com 
o Governo : privilegio de zona, de navegação, contracto de tarifas ou 
concessão de terras. O director, por exemplo, de uma estrada de 
ferro que tem privilegio de zona." 

Vê-se, portanto, como é grande o numero de pes·soas que teem 
de escolher, · que teem de optar entre o mandato de Deputado ou de 
Senador e esta situação . 

Mas a summa de tucJlo isto é : primeiro, que o legislador consti-
tuinte julgou o Executivo capaz de pretender corromper os Depu-
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tados e Senadores; segundo, que o legislador constituinte julgou os 
Deputados e Senadores susceptiiveis de serem corrompidos pelo 
Executivo. 

Fui eu que imag;inei semelhante cousa por um espírito pessi-
mista, pois que não se me negará essa trivialíssima perspicacia que 
nos leva a ver que não é esse o melhor processo, o melhor ca1ninho 
para viver. Melhor é o <le condescender . 
. Não acho estes actos correctos; eu não os fiz todavia, mas tam-

bem não sou palmatoria do mund'o; esta é que é a philosophia que, 
si resuscitasse Epicuro, acredito, nos recommendaria na hora 
presente . 

Quando li em um dos jornaes desta ódade um artigo editorial 
apreciando essas minhas duas emendas, esta e a outra a que me 
referi, mas que ainda não li, fui procurar o livro classico desse emi-
nente commentador, para ver si nos commentarios haveria alguma 
cousa de analogo ao processo logico que me havia conduzido a taes 
conclusões, e, para conforto meu, encontrei o que acabo de ler e que 
se vê que condiz perfeitamente com a movimentação das minhas 
emendas . 

A primeira vez que se tratou desse mleindroso assumpto não tratei 
personificando, porque , as pessoas que privam commigo sabem que 
não me dou bem com o systema de viver a aggredir, a denegrir. Eu 
tinha formulado urna proposição generica deplorando o caso . A 
paixão política lançou-me um repto no presupposto de que eu não 
fosse cavalhiiiro capaz de formular accusações destas, quando tinha, 
tenho e todo mundo tem as provas . · 

E a indignação, a fixplosão de pejo, o sobresalto de pudicícia foi 
tamanho nesta Casa, toda ella se levantou a pedir que se verificasse 
l!Í isso era verdade. Como é possível ? - diziam . 

E (fntão gritavam em grande numero collega:s - então como 
agora, e collegas dos mais dignos e honrados: "Eu não devo; eu nada 
pedi emprestado ao Bap.co; eu tambem não pedi, d,iziam outTOs." 

Todos acharnm que era uma cousa feia pedir dinheiro empres-
tado ao Banco. Ningu~m queria estar sob a suspeita de ter pedido -
dinheiro emprestado ao Banco. E a Camara em seguida a este mo-
vimento votou por quasi unanimidade. Recordo-me que houve um 
voto contra : foi o daq-qelle mallogrado colleg;a, Deputado pela Bahia 
e jurista distincto, o S~· . Augusto França . 

O SR. BRicrn FILJIO - Esse mesmo não votou no dia . Fez no 
dia seguinte a declaraç~o de que si estivesse presente votaria contra. 
A votação, portanto, foi unanime. 

O SR. BARBOSA LIMA - Emfim votou-se, mandando que se fi-
zesse o inquerito, afimj de ver o que havia por lá . A preoccupação 
não era tanto de pessoas, como tambem não o tinha sido a minha . 
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A minha era impessoal. A preoccupação era sabe1· si o facto se 
dava. 

Sabe-se que isto rolou um mez e tanto. Eu fiz parte da Commis-
são; fui mesmo indicado para a Commissão. 

"E' um papel odioso, vamos ver si elle acceita . " 
Acceito, como não ? P.ar a defender o bem publico tal qual me 

parece ser, não vejo nada de odioso. E tive a felicidade de encontrar 
quatro illustres collegas que acceitaram tambem; mas, percebendo 
bem a situação, não tive a candura de bater ás portas do Banco da 
Republica para passar lá por uma decepção que imagino de que ta-
manho seria, tratandocse de um opposicionista do meu feitio. Em-
fim. . . era uma commissão . 

A O amara tinha e tem pelo Regimento commissões externas. 
"Pois então, o orgão das nossas relações é a Mesa . A Mesa que 
requisite do Sr. Ministro da Fazenda, sob cuja direcção está o Banco, 
que designe dia e hora para nós darmos começo aos nossos trabalhos," 

Pois a Mesa requisitou e levou úm mez para obter a resposta ! 
De dias a dias eu perguntava : a resposta já veiu ? 
Então foi se procurando ver o segredo mercantil. O segredo mer-

eantil veiu e declarou que não podia ser ! . .. 
Bem; eu fiz o que podia faz8<-·. Continúo a sustentar e a O a-

mara acha commigo que é uma cousa que se podia ver . Mas pas-
saram-se os tempos e a maré fez-se das rochas de arestas vivas, o. 
seixos rolados; a erosão foi modifieando os feitios e acabou-se che-
gando a vir do Pará que, sim, senhor, se devia - e se devia muito 
legitimamente por que fazia-se o sacrificio de pagar; antigamente 
pagava-se; sabia-se que sahia dinheiro par.a pagar emprego. 

O SR . BRIOIO FILHO - Naquella occasião, que se dizia que sahia 
dinheiro, contestava~se; só agora depois do facto provado como ele-
mento de defesa para o presente é que se diz sahiu. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' o que contesto, é isso mesmo. Estava 
se pagJando com sacrifício para . o Governo de quem se é amigo . 
Então se acha mal em defender o Governo ? 

Não acho mal nenhum em se defender o Governo. Oontinúo a 
tel-os na eonta dos mais dignos os que suppõem ou pensam muito 
honestamente que fazem obra de patriotismo defendendo o Governo. 

Como não ? Nunca andei manifestando semelhante intolerancia. 
Eu mesmo já tenho tido occasião de defender o Governo, mas 

com o meu dinheiro, quando se tTata de artigos escriptos lá fóra, ou 
de jornaes sustentados por mim com o meu sacrifíci o e com a minha 
palavra aqui. 

O SR. PEREIRA LtMA - O Governo que tenha nm jonrnl pal'a se 
ddeuder. 
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O SR. B.ARBOSA LIMA - V. Ex. accord1a-me uma reminiscencia 
de grande proveito, faz-me lembrar daquella quadra, a tantos respeitos 
tormentosa, mas a tantos outros ute:Ls, da nossa política, em que o 
Partido Republicano scindiu-se em dous grupos. O grupo que ficou 
com o governo do honrado e integro Dr. Prudente de Moraes fundou 
um jornal, O DeboJte, e nós s·abemos - é cousa cçmhecida - que esse 
jornal custou não pequeno sa·crificio á bolsa particular de diversos 
politieos nota veis. 

O SR. BRrorn FILHO - Perfeitamente. 
O SR. B.ARBOSA LIMA - Eu me reportei a este caso para fazer 

ver as grac1ações. 
Primeiro, sim; depois, não. E' uma cousa muito natural; não 

ha mal nenhum nisto . 
Agora tem credito e porque só ha de poder descontar lá, não 

ha ·de ir descontar em •Outro banco ? Por que é que só ha de ter cre-
dito no banco onde está o dedo do Governo, nas filiaes que estão 
em communicação com {) Oattete ? 

Esta é a minha emenda . Ella quer que quem tiver credito o 
tenha por toc1a a parte. 

Alli está misturado o saldo das delegacias fiscaes com os dinhei-
ros dos depositos e dos acciQnistas, e, como muitas vezes póde aconteceT 
que o Banco esteja em 1 penuria, -0 facto póde ter esta significação: o 
dinheiTo ·que sahiu, seja do Thesour00, fez a viagem da rua do Sa-
cramento para a da Alfandega e dahi para o bolso do Deputado ou 
Senador sob a fórma de letra 

Pois, senhores, tre~ jorn\e·s resolveram, a partir de certo mo-
mento, adoptar uma noya attitude. 

PTimeira attitude Eira esta: é qU'e eu era um político velho no pro-
cesso aggressivo, apreciildor do escandalo, exhibicionista, nevrophata, 
qU'e tem a pre-0ccupação de fazer barulho ao redor de si para dar que 
fallar. 

Eu tambem leio ás vezes os meus livros de psychiatria, para ver 
si eu mesmo estou lá ( 1•iso), e então, depois desta leitura eu a cmn-
trasto com algumas Qbservações que me chegam a-0s ouvidos .. 

Ha pouco tempo chegou-me uma de um político de valor, de peso 
partidario que dizia: " :p.ós temos aqui diversos grupos: o grupo dos 
parlamentaristas, que te;m por chefe -0 Senador Lauro Sodré; o grupo 
dos demagogos, em que eu era pelo menos cabo de esquadra ( 'l"i;so)' 
em que se me dava um posto". 

E·stá errado; falta um grupo de que elle é chefe. (Pausa.) 
Qual é? E' o grupq dos estomagogos ( risio.) 
Quer-0 que conste dti meu discurso esta asserção. Isto é um esboço 

de classificação geral; como é sabido, ha U'ma da:ssificação que pre-
cede a tudQ mais. 
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Pois bem, é o grupo dos estomagogos que ahi falta. 
Si·. ~resid~nte, conheço bem o facto; tambem vivo neste grande 

laborator10 e sei quanto me tem custado, que desgostos me tem rendido 
o não acceitar o conselho que me deu, em uma occasião, com a beni-
gnidade que é tão sua, um antigo chefe político, propagandista da Re-
puolica, attribuindo-me uns quantos predicados com extrema bon-
dade. 

Deplorava esse procer da Republica que eu - dizia elle - reve-
lasse tamanha actividade, estudasse tanto, désse o meu recado pela 
fórma conhecida, emfim, dizia qu:e eu estava talhado para uma car-
reira brilhante, ma·s que me faltava uma oondição capital, que elle, 
como meu migo, não podia deixar de dizer. 

Qual é? 
Batia-me então na cabeça e dizia : E' juízo político. (Riso .) 
Neste ponto, Sr. Presidente, sou visceralmente desajuizado; não 

ha duvida alguma que não posso ter esse juízo po1itico; e foi provavel-
mente por causa desta situação psychica que não pude entender bem, 
ou, si entendi bem, não me pude conformar com os conceitos emittidos 
por tres dos j·ornaes desta capital depois que foi apresentada a minha 
emenda . 

V. Ex. se recorda, Sr. Presidente, da questão da commissão de 
investigação; discutiu-se, debateu-se, tive o prazer, gratíssimo pa1·a 
mim, de chegar ao fim do debate conservando a cordialidade com os 
meus eminentes e bomados collegas leader e relator; e a questão pa-
recia terminada, porque a Camara não deu assentimento a meu rn-
querimento; conformei-'me, não tinha mesm-0 outra cousa a fazer : re-
solvemos aqui por maioria e minoria; parecia fechada a questão, rn-
pito. ~ · ~ -, 

Tinha eu, porém, em mente u:ma das observações do honrad-0 re-
lator, na parte em que se -0ccupav·a com os trechos do meu discurso 
que visavam mais de perto os escandalos do Banco da Republica e 
do Banco d'os Estados Unidos do Brazil. S. Ex. refeTe-se a estes 
casos dizendo que, infelizmente, havia factos deploraveis, mas que es-
tavam passados · e não era motivo para que não reoonstruissemos o 
Banco. 

De facto, a pondenção é judiciosa: não ha razão para que não 
nos esforcemos por fazer melhor. E foi nessa preoccupação que en-
tendi apresentaT as emendas. Vamos ver si, incluindo nos estatutos 
alguma cousa de analog.o ao que está na Constituição, si o Banco, 
seus directores, ficam livres disso . 

Bocca qll'e tal disseste e mão que tal escreveste! 
As emendas foram publicadas. N-0 primeiro dia, nada, nem. eu 

pensei mais que houvesse cousa alguma na imprensa a tal propos1to. 



- 364-

O que euf lia era que nós estavamos impedindo a marcha dos or-
çamentos, que estavam>0s aqui a obstruir a discussão do projecto sobre 
o Banco da Republica. 

Não me parecia que uma cousa se prendesse á outra; em todo 
o caso, podemos carregar tambem com esse peccado . . . 

V ae sinão quando, tomo de um jornal desta Capital e leio um 
artigo editorial a respeito de minhas emendas, achando-as erradas, 
que não deviam ser acceitas, oue se cerceava a actividade mercantil e 
a libe1·dade do Deputado ou Senador. 

Já vimos que essa liberdade, que essa actividade, ~ob qualquer 
fórma, fica muito reduzida, desde que o individuo acceite o mandato. 

Acceito o mandato, tem uma porção de condições que reduzem o 
campo de actividade desse individuo, além daquellas ·que Tesultam do 
proprio facto de seT Deputado, de ser obTigado a estar aqui na Ca-
pital ; todos sabem o que é. 

Mas esta é que não ; esta em extraordinaria. 
Mas, li o artigo todo, e depois verifiquei que tambem outros jor· 

naes se tinham prnnunciad·o . 
Sr. Presidente, paTa uma historia desta época, não será de mais 

recordar que em todos estes jornaes, em todos estes tres jornaes fi-
guram, nos Tespectivo~ corpos de redacção, membros do Congresso 
Nacional. 

F oi a União, foi ~ Gazeta de N otici'aS e foi a TriJbwna. 
Tenho o direito de dizer o que estou dizençlo; quando outro ·me 

não assistisse, bastava recordar que estou Tevidando com generosi-
dade ataques menos ra4oaveis feitos a mim, porque cumpro o meu de· 
ver como entendo, naturalmente como fazem todos que entendem cum-
prir o seu, segundo lhes parece . 

A Urliião, onde escrevem, desde um antigo pat11.cio, envolvido na 
phase mais ruinosa do ensilhamento, nesta Capital, até diversos re-
dactores, entre os quae~ se contam membros da bancada paraense; a 
Ga,zeta ale RoflidiJa'S, quE'j conta entre os seus mais brilhantes reda:ctores 
um membro desta Casa, e A T r+iourda, que todo mundo ·sabe que tem 
como redactor-chefe o honraéLo Senador Azeredo; pois bem, é nessa 
Tribu11}a que eu leio o llrtigo, que inserirei todo no meu discurso. 

O honrado redactor, a proposito da minha primeira emenda, ci-
tou um trecho do artigo, que discute a questão de um modo muito im-
pessoal : é o da Gazeta (1,e N officias. 

Ma:s, concomitanteµiente com esse artigo, discute um outro que se 
relaciona com outra emenda. 

Antes de ler o artigo, direi que a outra emenda é a que veda 
ao Banco effectuar quafqU'er pagamento ou despeza que não esteja es-
J?ecificada no Orçamento da Republica e registrada pelo Tribunal de 
Contas . 
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Realmente, o Governo, mesmo na nossa technica constitucional, é 
o executor das leis que nós votamos. 

Os paga1:ientos que elle faz, ou que elle manda fazer, hão ele 
constar ela lei de orçamento : e para que se verifique que effectiva-
mente constava, para que elle não seja o juiz dos casos em que 0 pa-
gamento. esteja implicitamente envolvido naquella clausula pouco clara, 
ha o Tribrrnal de Contas, que submette as ordens de pagamen'to a um 
processo cuidadoso de apuração de competencias e de responsabilida-
des futuras . 

Mas nós sabemos - e o testemunho de um Sr. Deputado pelo 
PaTá ainda reforça - que houve pagamentos, pagamentos que não po-
diam ser feitos pelo Thesouro, pagamentos qwe não podiam ser re-
gistrad,os pelo Tribunal de Contas, nem sob protestos, mandados fazer 
pelo Banco <la Republica. 

Ora, não quero fazer do Banco da Republica um fiscal do Go-
verno; o que eu quero é ·que o Governo não se sirva delle como um 
instrumento de corrupçãio e que aquillo que se passou, com tamanha 
affronta para a moral republicana, tenha, na phrase do legislador 
constitucional, uma barreira; .a que eu quero é que o Governo, toda a 
vez que queira fazer um pagamento, o faça pelas suas estações pro-
prias, que o pagamento coTresponda á autorização constante das nos-
sas leis, especificadamente verifica.das pelo Tribunal de Contas. 

Mas, a Jei do Tribunal de Contas já basta, porque ·não só ella, 
como o rngulamento respectivo são bem minuciosos no tocante ás suas 
faculdades . 

Sei disso; mas sei tambem que tal não impediu, nem podia im-
pedir, que o Banco da Republica despendesse milhares de contos, por 
ordem do Governo, levando a -divida activa do ThesoUTo para sub-
vencionar certa párte da imprensa, pois que, insisto, o Tribunal de 
Contas toma conhecimento de documentos que são submettidos á sua 
apreciação; desde que não passe por lá, elle não póde mandar buscar 
este ou aquelle papel, para inquirir da legalidade d.a pagamento e au-
torizar que elle se faça ou que não se faça. 

E, sendo o caso da lei, o Governo manda fazer ü registro ·sob 
protesto, para que nós, opportunamente, conheçamos da legalidade 
desse pagamento, o que não fizemos até hoje, apezar de já haver não 
pequeno numero de pagamentos feitos sob protesto. 

Agora o Governo o Thesou:ro, a Nação, é accionista do banco, 
tem Iá dinheiro e o b~nco vae funccionar dentTo de limites traçados 
por nós na lei ~om que approvamos os estatutos: :vencido, como f~i, 
nessa questão, quero collaborar tambem na orgamzação desse fre10, 
desse cabresto, por este barbicacho. O Banco quando receber uma 0·7·-
dem - pague isto - Já estão os directores para ver si passou pelo Tri-
bunal de Contas . Si não passou, não deve pagar. 
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Mas, <lifficu:lta . . . não vejo em que difficulta o funccionamento 
do Tribunal de Contas. 

Mas, Sr. Presidente, volvi á minha segunda emenda, para fazer 
considerações sobre ella, antes de ler o artigo, por.que elle é sugges-
tivo, é symptomatico na parte que diz respeit·o á referida emenda. 

Diz o artigo : "Si o Banco fosse exclusivo do E stado ... " 
Ninguem sustentou isto. 
O SR. V ERGNE DE ABREU - E' não saber o que é um banco do 

E stado. 
O SR. BARBOSA LIMA - A distincção nunca pareceu a meus olhos 

ter grande significação. E' uma questão de gráo de intervenção. 
O SR. BRICIO FILHO E OUTROS SRs. DEPUTADOS dão apartes. 
O SR. BARBOSA LIMA - E' a maior ou menor dóse de intervenção 

que o Governo tem. Os economistas combinaram chamar banco do 
Estado. 

, Mas vamos ao artigo : 
"Si o Banco da Republica fosse exclusivamente do Estado, si 

não possuisse capitaes particulares e a sua direcção fosse exclusiva 
do Governo, a segunda parte da emenda poderia ser attendida, por-
que o Banco repTesentaria um apparelho immediato da administração 
publica, subordinado ás disposições da lei, em virtude das quaes teria 
o seu funccionamento Tewilar." 

Grande cousa mandar ·dizer á delegacia fiscal: não póde fazer 
pagamento, sinão de desrieza autorizada por lei de orçamento, porque 
o banco do estado é uma roda do mechanismo do Estado. 

Isto foi para collocay a questão em outro terreno. 
Diz elle: "Mas, sendo assim, o Governo, como qualquer depo-

sitario ... " · 
E' aquelle possível c9rruptor de que falla o Poder Constituinte. 
"0 Governo, como gualquer depositario, póde mandar pagar a 

quem quizer" - dep·osit111rio, elle pôde fazer o que entender daquelle 
dinheiro. O Governo, creijO eu, a•qui, é o Sr. Ministro da Fazen da, "po-
dendo elJe mandar pagar a quem quizer". 

Não tenho outro remedio sinão, de vez em quan'éio, estar apal-
pando para ver si estou t reslendo ·ou si já não sei portuguez. 

". _. . continuando o l3anco 'ª servir .. . " 
Então já serviu~ " ... para certos casos ... " 
Es~s "certos casos", Sr. Presidente, valem por um poema, que 

poderia ser escripto por -qm litterato de valor, ou, si existisse um Ni-
colão Tolentino, pedir-lhe-hia que escrevesse um poema sobre es tes 
certos . caJ.sos. Mas, "o Bari-co da RepU'blica serve paTa certos casos em 
que o Tribunal de Conta1i3 nã-o poderia ser licitamente ouvido". 

O SR. VERGNE DE Ammu - Parece que este artigo é de opposição. 
O SR. BARBOSA Lnu - De modo que ha casos de pagamentos fei-
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tos por estes depositarios que, 
outro qualquer, oa;sos em qwe 
licitamente' ouviào. 

na linguagem do articulista, são, como 
o Tribunal de Conbas não podJeria ser 

Não seria licito ouvir o Tribunal? 
Então é um pagamento que não é licito, que é illicito? Então, o 

Banco serve para fazer pagamentos illicitos? (Apartes dos Srs. Bricio 
Filho e David O amp.j..sta.) 

Não me canso de chamal~o de meu digno e honrado collega, e 
V. Ex. leva o seu cTiteTio a ponto de transcrever apenas o trecho que 
trat.1va de uma questão impessoal. 

Eu tive de dar opinião porque a causa está apreciada e preciso fa-
zer ver a situação. 

"Ninguem ignora ( oonfJinúa o articitJ'Jista) que despezas houve já 
effectu:adas pelo Banco da Republica sem. autorização do Congresso, 
sendo praxe antiga e não de agora, sem qu'e o Banco .pudesse res-
pigar." 

Mas é adoravel ! Então, ninguem ignora?! Mas para onde é, como 
si ha de suppôr que houve pagamentos feitos pelo Banco sem autori-
zação do Congresso? De modo que o Congresso serve para que? Si o 
banco serve para isto, o Congresso para que serve? 

O SR. BRicio FILHO - Serve para approvar tudo, e é uma funcção 
im portantissima _ 

O SR. BARBOS.A. LIMA - "Pensamos que alguma cousa se deve fa-
zer pelo Banco da Republica, agora que finda a sua primitiva orgaui-
zaçãc, mesmo para não sentirmos novo abalo." 

Está claro : quebrou duas ou tres vezes, mostrou que não era ca-
paz de endireitar aquillo, por i sso, mais dinheiro para lá; nós damos 
o braço e casam.os o ThesoU'ro com. elle. 

O SR. V ERGNE DE ÀBREU - E sse artigo é de opposição ao projecto 
de reorganização do Banco? 

O SR. BARBOSA LIMA - Não, senhor; combate as minhas emen-
das. 

ü SR. VERGNE DE ÀBREU - O artigo combate o projecto com 
tantas armas quantas as de V . Ex. 

O SR. BARBOSA LIMA - E si a minha emenda fôr rnjeitada depois 
de tndo isto, que quer dizer? Ha ahi uma argumentação na interpre-
tação das leis qeu se baiseia no elemento historico. E' reputada mesmo 
a mais legitima e que póde dar meio de reconstituir o mens leqis, o 
pensamento do legi·slador, o que elle visava quando redigiu de modo 
um pouco infeliz, um pouco obscm·o este ou aquelle texto de lei. 

E, entre estes elementos de interpretação está este outro - a in-
terpretação a contrario 1Sensu. 

Disse eu : o Banco não póde effectuar por ordem do Governo pa-
gamentos . . . A minha emenda é rejeitada. Note-se que não disse -
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o Banco não póde continuar a effectuar - porque eu não sabia of-
ficialmente que elle effectuava. Quem disse - continuaT - foi o arti-
culista . 

Mas, si a emenda é rejeitada, o banco póde fazer esses pagamen-
tos; e veja o illu~trado collega que os pagamentos são de tal ordem 
que o redactor-chefe desse jornal, pessoa muito autorizada, diz que 
permitte esses pagamentos. 

Quero vedar. A minha emenda parece que, na -0pinião do honra-
do relator, não veda. Poderia o honrad-0 relator ter apresentado al-
gum substitutivo . _r ão apresentou, naturalmente porque entende que 
são desses casos que se não vedam; acreditou que isto se assemelha 
áquel1e microbio da febre amarella, porque os bacteriologistas, depois 
de tE:rem andado a catar microbi-0s e a especificar funcções para tal 
ou qual micro-organismo, vendo que o protobio corresponde a tal mo-
lestia, é desta ou daquella ordem, chegaram á situação de não ter 
conseguido isolar o microbio responsavel do typho icteroide. E en-
tão dizem: não ha filtro, não ha apparelho nenhum dos que a technica 
microbi'()logista aconselha que possa prender este microbio; mas elle 
existe, é invisivel. Naturalmente este é um dos casos que conduziu o 
honra·do relator a dar parecer contra. 

Pensei que as peneiTas, as urupcmas, como se diz na linguagem 
brazileira, estavam de malhas muito dilatadas e procurei apertal-'a.s. 
O meu collega, nesse ponto um sceptico, um descrente, não acredita que 
tenhamos meios e modos c,le evitar isso. 

"O Governo não póde effectuar despezas sem autorizaçã·o legal . 
Só pode fazer Q.espezas constantes do orçamento e registradas pelo Tri-
bunal de Contas." 

Mas, quem faz esses pagamentos? As suas estações normaes: o 
ThesoU'ro e Delegacias Fisc·aes. Ora, por ahi os pagamentos só se fazem 
sob pena de responsabilidifde do pagador, quando ha o registro do Tri-
bunal de Contas, ou com as formalidades determinadas pela propria 
lei. Não ha esse registro propriamente no caso geral, mas ha a consta-
tação e o pagamento então se faz. 

Fóra, porém, dessas esta·ções qual é outra onde se podem fazer os 
pagamentos? E' o banco? V. Ex. quer que o banco possa fazer -Os pa-
gamentos ? Não me opponho, mas quero que se tenha certeza que os di-
rectores sabem que o pagamento foi regiistrado. 

E' só o que pedi, porque não me consta que o banco viva em 
relações dire,ctas, immedi11-tas, forçadas com o ,Tribunal de Contas, 
como vivem todas as estações -0fficiaes de pagamentos, Thesouro e J 
Delegacias Fiscaes. 

Parece-me, pois, que não havia mal nenhum em approvar a mi-
nha emenda. Acho que estou collaborando com o honrado collega e 
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illustrado relator, porque S. Ex. tem a maior confiança em que o novo 
estabelecimento será u:m estabelecimento bom. 

Trago m:nas emendasinhas com essa preoccu:pação. Vamos evitar 
ao menos a tentação. 

Este é um guloso velho ou pelo menos um rebento de familia com 
· tara conhecida. A tendencia que lhe está nas cellulas, na trama dos 

tecidos, é uma fatalidade. Vamos fazer todos os esforços por esse pro-
cesso educativo para reduzir-lhe as occasiões de peccaT. Os directores 
do estabelecimento não podiam ver com máos olhos essa preliminar. 
Um governo digno e honesto só pó de ver tambem com prazer esta mi-
nha restricção. Portanto, não sei por que razão não ha de ser appro-
vada. 

Diz o honrado relator: "O facto 
banco não póde bastar para gerar a 
transacção." 

de ser feito o pagamento pelo 
suspeita de illegitimidade ela 

Perfeitamente; estou de accôrdo. Mas, não ·é o que eu viso; não é 
u que eu collimo. O banco póde fazer dezenas de pagamentos; mas eu 
fallo de pagamentos feitos pelo Thesouro, por ordem do Governo. 

Este facto - por ordem do GoveTno, desde que não tenha re-
gistro do Tl:ibunal de Contas, faz gerar suspeitas. E a prova de que 
está isso no espil'ito dos mais insuspeitos é que se chega a fallar aqui 
em pagamentos menos lícitos. N ate V. Ex. : comqu!anto não seja par· 
tidario ,da, verba secreta em toda a extensão que tem tido, em todo o 
caso esta é uma das rubricas do orçamento em que nós confessamos 
que .• ao nosso ver, ha despezas que não se devem publicar. 

PeTfeitamente; estou de accÔTdo. Tambem o nosso Regimento per-
mitte sessão secreta parn certos assumptos. Quando o Governo quizer 
fazer desses pagamentos, tem á sua dispo&ição a verba &ecreta. Não é 
um pagamento illicito. A's vezes póde-se tratar de uma diligencia po-
licial em que seja preciso dar almoço e jantar e cousas dessa natu-
reza : chama-se a isso actos de àJiligencia po"fficiJal. 

"O acto material", diz o honrado Telator "da entrega do dinheiro 
póde seT feita pelo banco como pelo Thesouro, Delegacias Fiscaes ou 
outras repartições de fazenda." 

Perfeitamente, e eu· não me opponho 
.Ao contrario, prevejo que sej a feito 
a acção do GoveTno nos seus pagamentos. 

a que seja feita pelo banco. 
pelo banco para facilitar 

Ila }ocalidacles em que ha diHiculdade de fazer taes ;iügarueni.us 
ou por não haveT, ou por &e achar dist~nte a colle?t~ri a, e na n?ss.a 
vida militar nós temos mesmo casos mmto caracterist1cos desta cl1ffi-
culdade; h a guarnições, em certas localidades, onde não ha como ~hes 
fazer o pagamento. Si o banco tivesse agencias por toda a parte, isto 
facilita.ria o pagamento. 
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Mas, Sr. Presidente, o que eu ql1'er·o é que o processo do pagamen-
to obedeça ás condições geraes, quando se tratar de pagamento por or-
dem do Governo simplesmente . 

. . Suppon~a-s~, por exemplo, agora, que se trata ·de um deposito ju-
dicial, de dmheno de orphãos. O Governo que está áU'toriz·ad:o a re-
colher seus saldos ao banco, manda para alli esse dinheiro para, em 
occasião opportuna, ser entregwe a quem de direito. Pois bem, o le-
vantamento desse dinheiro de orphãos não se dá por simples ordem do 
Executivo. · "'~ 

O SR. DAVID CAMPISTA - O dinheiro é recolhido sem se declarar 
a proveniencia . 

O SR. BARBOSA LI.MA - V. Ex . refere-se ao deposito em geral, 
quando é certo que estou figurando um caso especial, allegado até no 
proprio Telatorio do banco. Pois bem, esse dinheiro não sae dalli sem 
certas formalidades. 

Tudo quanto fosse pagamento feito pelo Governo, como Governo, 
desde que se subordinasse a esta TegTa, creio que seria uma boa norma 
para elle proprio, porque ficaria livre de certas importunações. 

E stou quasi pedindo a V. Ex. (o orador 'ÕJi,rif'e~se ao Sr. David 
Campista) que me auxilie nisto. 

Todo o governo é mtis ou menos atormentado com allegações de 
precedentes, no tocante !!/- certos assumptos, e recordo-me de ter ou-
vido dize1' ql1'e o Dr. Prudente de Moraes foi vaTias vezes assediado, de 
modo verdadeiramente importuno para mandár dar dinheiro a certa 
parte da imprensa, argumentando-se com exemplos de certos paizes. 
Ora , Sr. Presi{lente. bem sei que em certos paizes, procede-se desta ma-
neira. Mas, ai ·de nós 'Si Í01'mos seguir exemplos de todos os paizes, em 
que se J ança mão de taes processos indignos. 

O Dr. Prudente de :Moraes resistiu, mas, depois de certa phase 
(não foi elle), outros m1mdaram que ·O dinheiro fosse dado. SeTia 
melhor que amparassemo~ o executivo contra essas tentações, que são / 
pei1eitamente humanas. 

Recordo-me ·de que membros deste mesmo Governo disseram, de 
modo transparente, que Cf)rtas •despezas não .podiam 4eixar de ser fei-
tas; não se podia desemp~rar o Governo, na arena da publicidade, de-
ante de ataques a actos seus, muitas vezes por polemistas habeis, que 
podiam tra·nsviar a opini~o e conduzÍl' mesmo o PaTlamento a vota1· 
de modo menos convenienyi aos interesses nacionaes. 

· Assim, estou ainda com certa esperança de que o honrado rela-
tor dará o seu voto a no~sa emend:a. S. Ex. , além cLo mais, está in-
cumbido de dar parecer sobre o OdJJigo de OondabilidadJe, e neste ponto 
somos profundamente cor,religionarios, porque S. Ex. entende que as 
boas contas fazem as bo~s finanças e os bons methodos contribuem 
extraordinariamente para as boas contas, para a boa escripta, e, por-
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tai;ito, para o credito do Governo no sentido da regularidade finan-
ceira. ;;d , 

Eu apreciaTia isto, ·a,ssim um pouco 1avant la vettrre. mas emfim · . . ' como prem1cias ao que ha de ser a nossa legislação fiscal naqu:illo em 
que ella se trava com os estatutos do banco. Andamos dando ao banco 
umas tantas coisas, negando outras, elle está dependendo do nosso 
.arbítrio : é occasião opportuna para fazermos isto . 

Sr. Presidente, uma das accusações maiores feitas a nós desta Ca-
mara, é de que nos batiamos de mod:o viva.z contra a obrigatol'iedade 
das vaccinas, era .que nós eramos uns Dons Qutichotes da liberdade 
individual á ouwance . 

Pois, senhores, é a esta senhoTa que o articulista, invoca.do pelo 
illustre Telator, vae pedir soccorro para combater a minha emenda, 
sobre prohibição aos membros do ,Congresso, do Poder Judiciaria, etc., 
de terem transacções com o banco . 

Diz elle que "ai emenda não tem o menor valor sob o aspecto 
moral". 

Il y a fag10P.s et fagots, ha moral e moral, é o articulista quem 
diz . . . 

E mais qu:e "é ao mesmo tempo uma medida coercitiva da liber-
dade commercial ou industrial dai liberdade individual". 

Em primeiro logar ha contradicção : si é coercitiva de todas essas 
liberdades, tem certo valoT mol"al; ou en,tão não sei o que é que esse il-
lustre patricio tem como moral, e o que é que para elle significa a 
moral. 

Em segundo lagar, poTém - e é o ponto que me fere o espirita 
mais de peTto - recordando uma reminiscencia ~uito a proposito na 
occasião actual - allega elle que a minha emenda ataca ai liberdade 
individual. 

Aqui está! E ' a liberdade do Deputado ou Senador, do Juiz, do 
Ministro, do Secretario do Presidente da Republicai, do membro do 
Tribunal de Contas ir pedir dinheiro emprestado a esse banco. 
Póde pedir a todos os bancos e não encontrar em nenhum; e eu 
fiTo a liberdade individual quando' digo que não póde ir pedir ao Banco 
do Brazil . Si o impetrante tem credito, que vá a outro estabelecimento 
bancario. 

Senhores, fallo, não por mim, mas pela Constituição, defendendo-
lhe uma po-rção de cousas que acabei de ler. 

E vamos que fira! Que tem~! Liberdade individual é um pala-
vrão, como nos diziam o anuo passado, só servindo para açular a po-
pulaça e despertarJlhe instinctos subversivos! Dizia-se que era uma 
bandeira. que nós agita.vamos eivados de verdadeiro e&pirito de dema-
gogia; que não havia liberdade individual e que as nos&as allegações 
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não tinham a menor base. Era nesse mesmo jomal com o que mais se 
acenav·al. 

Agora se diz que "ser membro do Congresso não é uma incompa-
tibilidade ... " Como não é? E', para uma porção de cousas, inclusive 
para ser director de sociedades anonymas que gosem de garantia de 
juros" . Ahi está ai liberdade individual, commercial, mercantil, tudo 
aquillo cerceado. E mais " ... e de outras subvenções" . Não póde, por 
exemplo, ser director do Lloyd, que já tem subvenção em papel e pa· 
rece que vae ter em ouro; não póde ser director por melhores e mais 
appeteciveis que sej am os vencimentos de tal cargo: está cerceado tam-
bem . 

Não póde ser " director de instituição que tenha privilegio para 
emissão de notas ai0 porta·dor" . Si, porventura, esse privilegio fôr 
dado ao Banco do Brazil, já não póde ser seu director. E não é que&-
tão de ser nomeado pelo GoveTno, não póde sel' nem eleito. 

Mas este homem tem tres, quatro, dez mil acções do Banco da 
Republica e não póde ser eleito director? ! Não póde em face da lei e 
não deve sêl-o em face da moral. 

Não são os estatutos, não é ai emenda de Barbosa Lima; é a 
Constituição que ·diz: "não póde ser" . 

Mas isto é uma tyrannia que ataca a liberdade individual e com-
mercial ! Pois nenhum d~~ nós é obrigado a ser Deputado ou Senador! 

"Não póde ser director ·de co;m.panhias que gosem de isenção de 
direitos ou ta.xas federaes ." 

Isso é até uma das nossas pragas, a isenção de direitos; é uma 
das cousas de que muito se tem abusado entre nós e que é preciso aca-
bar. De modo que as emprezas nesse genero são innumeras. 

Estaimos vendo como essas prohibições estendem-se e abrangem 
uma actividade mercant;il · muito maior do que aquella que podiam 
imaginar os autores dest~1 artigo. 

Mas não é só isençãq de direitos; o legislador foi mais longe, disse 
- "reducção delles". 

De modo que basta gue uma certa associação gose da simples re-
ducção de direitos para que um Deputado ou Senador não possa ser 
director dessa associação, desde que esteja encorporada sob a fórma 
de associação anonyma. 

"Não póde ser director de sociedade que tenha privilegio de zona, 
de navegação, contractos de tarifas ou concessões de terras." 

Acha que entram a~ui até as associações porventura, o.rganizadas 
para burgos agrícolas. . . 

Mas Sr . Presidente. vou levar algum conforto ao esp1nto destes 
compatriotas; elle póde p

1
erfeitamente desafogar a liberdade indiv~dU'al 

que agora lhes merece tanto carinho e em cujo altar estão queimando 
tão precioso incenso na hoTa presente. 
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As prohibições que aqui estão se acham definidas em lei ardina- . 
ria; a, Constituição apenas diz - "gosar dos favo res do Governo Fe-
deral, definidos em lei" . 

A lei que os definiu fo i a de 26 de janeiro de 1892 . 
Pois bem; agora vem ahi do Senado um projecto modificando 

a novíssima lei eleitor al, e eu proporciono, lembro a estes illustres 
patriotas, partidarios extrenuos da Jiberd•a:de indiv:iJdual, apai:JOOoo-
dos por essa Dulcinea de ultima hora, que tomem o projecto que vem 
do Senado e o emendem. A lei que consagra essas prohibições é a 
lei eleitoral. E' emendar, dizendo que fica derogado o aa:tigo em 
cujos paragraphos estão especificadas as prohibições. E a liberdade 
individual, vê V. Ex., folgará immenso ! E ainda mais, a liberda:de 
bancaria, a liberd·ade política e a liberdade partidaria. 

Mas, .Sr. Presidente, como tudo isso é especiosamente subtil ! 
Como as palavras estão aqui arrU'madas para obter uma cei·ta ensce-
nação, occultando, escondendo certo·s aspectos, deformando outros, mo-
dificando ·a: perspectiva, de modo a que a realidade fica sendo cousa 
difficil de se apprehender, si se não fizer o trabalho preliminar de 
repôr as cousas nos seus lagares sob o ponto de vista normal. 

Veja V . Ex., Sr. Presidente, que "si ha no Congresso quem 
não possa fazer transacções com qualquer banco" .. . sou eu. Não 
posso fazer transacção com banco nenhum .: com o da Republica, por-
que sou opposicionista, a quem se attribue um opposicionismo mais 
venenoso e feroz do que eHectivamente é; com os outros, porqU'e não 
passo de um modesto e obscuro official do exercito, qu:e se honra de 
ser muito pobre, mas que, absolutamente, não pretende ser um par-
venu, á custa ·dos logras pregados aos accionistas de qualquer banco . 
"Si ha no Congresso quem não possa fazer transacções 'com qualquer 
banco"! Mas quem as prohibe ~ 

Pois faça com os bancos e bandas o que quizer, de dia, com os 
bancos, e de noite, com as b'/a;ncas, que ninguem se oppõe a isso . Quem 
anda se oppondo, de vez em qU'ando, é o chefe de policia; mas eu não 
sou culpado, porque até não sou partidario de que a: policia ande que-
rendo vedar o jogo; isso, a meu vêr, não é missão da policia. Jogue 
quem quizer, arruine-se qu'em quizer; nada temos com semelhante 
cousa; o prnprio Codigo Civil acabou com o instituto ele tutoria elos 
prodigos. 

Em primeiro lagar, elle insinúa essa hypothese, cujo alcance a 
geJ•te bem está vendo, de que ha no Congresso quem não possa faze>: 
transacções com qualquer banco; em segundo lagar, desvia um po•1co 
a questão dizendo "qualquer banco" e não Banco da Republica, quando 
o caso é com este . 

"Ha tambem quem tenha o direito ele as fazer, já peio seu cre· 
dito pessoal, já pelos seus bens ele fortuna, etc." 
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· Elle dá a entender, aqu'i, neste artiguinho, que ha, aqui dentro, 
contrapondo-se a esses farrapilhos que não teem onde cahir mortos, 
quem tenha credit o pessoal junto aos bancos e que:QJ. não esteja preso 
ao subsidio do Deputado ou Senador. 

Pois, si não está, não tem difficuldade nenhuma; deixa o subsidio 
e fica com a su•a liberdade individual, mercantil e mais não sei o que 
restabelecida . 

.A.gora : ' ' bens de fortuna, h averes, etc." 
Mas isso entende mais de perto com as transacções que effectuam 

o credito real. Não me referi, -a estas, absolutamente, nem o Banco da 
Republica, tal qual está organizado, tóm carteira para isso; trata"se 
de credito pessoal. 

"Ha tambem quem tenha o direito de as fazer, já pelo seu cre-_ 
dito pessoal ... ". 

Mas que credito pesoal é esse? E' limitado ao Banco da Repu-
blica? 

V ê-se que o autor do artigo está preoccupad·o com a presença, entre 
nós. hoje ou amanhã, de brazileiros que tenham muito credito. Esses, 
porém, não são affectados pela minha emenda ! 

. O que acho é que emquanto cada um de nós. fôr Deputado ou Se-
nador não póde fazer uma porção de cousas que a Constituição pro-
hibe. 1 

E outras referenci~,s foram feitas sem que se tivesse a coragem de 
precisal-as, deixahd·o oi,i nomes dos visados no caminho, e por que? 
Porque naquellas teem o secretario do Presidente da Republica e os 
membros do Tribunal de Contas e entre os secretarios do Presidente 
está o Ministro da Faz~nda . 

Ora, imagine-se o Ministro i10 exercício das funcções de Ministro 
a descontar letras no b~mco e a levant·ar dinheiro para si. E' bonito? 
E' honesto ? E' licito? Diz o articulista qu'e é. O que não é mornl é 
a minha emenda. E is jlhi. 

Como a emenda póde impedir a um Ministro de F a?.enda de 
levantar por letras de ')eu acceite e endosso do senhor seu mano, que 
póde ser qualquer, cuj o credito se-rá aferido pelos funccionaTios do 
banco; como a emenda veda que esse Ministro levante contos e con-
tos do banco, essa emenda não tem valor moral; e o que é moral é isto, 
é um Ministro da F al')

1
enda, sem limitação nenhuma, e todos os ou-

tros ministros do PresiÇl.ente da Republica, podendo mandar levantar 
quanto queiram. 

Prever isto é dar fl ente.n~er que nós chegamos a um~ si"?1ação 
tal que póde chegar a ter mm1stros capazes de levantar dmhei.ro no 
esta.belecimento sob sua guarda immediata, e, portanto, não devemos 
amparar e alimentar ta~ suspeita. 

Sr. Presidente, acredito que o grande Cesar si viesse hoje repro-
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<luzir entre nós a scena classica, já registrada pela historia e habi-
tualmente invocada como exemplo, como modelo, repudiando a pro· 
pria esposa, ainda quando julgada innocente, e declarando que a mu-
lher de Cesar não deve ser siquer suspeitada, esse grande Cesar le-
varia uma grande vaia, uma tremenda surriada, porque a sua alle-
ga:ção não tinha o menor valor sob o aspecto moral . 

Pois, senhores, a minha emenda é que é ruim, porque é prejudi-
cial, perniciosa, vem lembr ar a idéa do peccado, vem dar a entender 
que ha ministros capazes disto . E' o resultado dos máos exemplos que 
me ficaram do tempo da Constituinte e da leitura impenitente e obsti-
nada que faço desse máo livro - a Constituição . .Ahi ha uma porção 
·de suspeitas que os commentadores fazem avultar acerca da falibi-
lidade dos legisladores . 

Imagine, Sr. Presidente, si tendo dito que não podem levantar 
dinheiro no Banco da Republica, não só os membros do Congresso Na-
cional, os ministros do Tribunal de Contas, os ministros de Estado, os 
secretarios do Presidente da Republica, os membros d\) Poder Judi-
ciario Federal ou local, eu dissesse tambem, o Presidente da Repu-
blica! S.anto Deus! Si eu vou imaginar a algazarra que se levantaria .. 
o alv-0roto que despertaria o caso tonitroante çle invectivas, por ter ou-
sado ·lembrar uma prohibição deprimente como esta, para o Chefe 
do Estado, primeiro magistrado da Nação, Presidente da Republica, 
intangivel, inaccessivel á semelhante tentação. 

Don-me para bens, Sr . Presidente, acredito que a Camara vá 
r:ejeitar as minhas emendas. Incluo no meu discurso o artigo a que 
me referi, todo, por inteiro com endereço á posteridade. 

Sei que a postei-idade desperta risota no meio contemporaneo, 
que esta senhora não ' levanta vintem no Banco da Republica, não 
tem o menor credito, não manda,. que quando fulminar sentenças, não 
ha como ser objectivamente accessivel ao.s effeitos dos gosadores de 
hoje, que fazem uma Republica que nos envergonha. 

Sei bem; mas. acabo o meu discurso lendo o trecho que se refere 
mais pessoalmente a mim do que ás emendas: 

" . . . parece mais um desabafo de quem defende uma causa com 
paixão de que um esforço pratico em favor da reforma ... " 

E' por isso que não sou revisionista. 
"Não se evitam corrupções com emendas nem se concertam os 

costumes com decretos, como imaginam alguns ideologos cultivados, 
mas irrequietos e inteiramente destituídos de experiencia." 

Sim ! Mas reforma-se pelo exemplo educativo que o legislador 
dá na sua vida publica e privada. . 

A minha inexperiencia é palmar. Eu não sei mesmo como se 
enche unia letra para ~rraújar dinheiro no Banco da Republica; 
não sei, confesso a minha igi:iorancia. 
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Quanto ao irrequieto, estou no @rupo opposto ao::i estomagogos 
mas direi, concluindo, como Hamlet a conversar com Horacio em' 
uma de suas horas de tão admiravel pessimismo: "H oracio, thesle is 
cornething 'l'otten in the 1·ealrn of DenmJarlc.-'' Si ha :al.qwmci c011sa de 
podlre no Reino ela Di·rvamaor;a, não é aqiu~. 

Tenho concluido. (Jliliiito bem; miiito bem.) 
"A emenda do Sr'. Bar·bosa Lima - A emenda do illustre Depu-

tado Barbosa Lima offorccida ao projecto que reorganiza o Banco da 
Republica provocou reparos muito justos da Gazeta de Noticias, que 
a combateu vantajosamente, demonstrando a sua inconveniencia. 

Não se comprehende realmente que se possa impedir que uma 
instituição bancaria faça negocios com certa classe da sociedade, só-
mente porque ella tem relação immed-iata com os poderes publicas 
da nação, como sejam os congressistas, juízes, membros do Tribunal 
de Contas e do Governo da União e dos Estados, ficando ao mesmo 
tempo prohibida de effectuar quaesquer pagamentos ou despezas que 
não estejam nos orçamentos ou não forem registrados no Tribunal 
de Contas. 

Si o Banco da Republica fosse exclusivamente do Estado, si não 
possuísse capitaes particulares e a sua direcção fosse exclusiva do 
Governo, a segunda parte da emenda poderia ser attendida, porque o 
banco representaria im apparelho immediato da administração pu-
blica, subordinado ás disposições da lei, cm virtude das quaes teria 
o seu funccionamento reg11lar. Mas não sendo assim, o Governo, 
como qualquer depositaria, póde mandar pagar a quem quizer, con-
tinuando o banco a servir para certos casos em que o Tribunal de 
Contas nã.o poderia ser licitamente ouvido. E ninguem ignora que 
despezas houve já effectuadas pelo Banco da Republica sem autori-
zação do Congresso, sendo praxe antiga e não dei agora, sem que o 
banco pudesse respingar. 

Pensamos que alguma cousa se deve fazer pelo Banco da Re-
publica, agora que finda a sua primitiva organização, mesmo para 
não sentirmos novo itbalo; e sem concordarmos -com a reforma que 
ahi está, entendemos que deve ser ella modificada de accôrdo com 
os interesses do Thesouro, já tão sacrificado.s naquella instituição, 
e dos accionistas tambem, uma vez que o Estado interveiu directa-
mente nos negocio& qo banco. 

Mas a emenda do Sr. Barbosa Lima não resolve o caso, nem se 
póde admittir que a,ll?)uem pense em prohibir que uma instituição 
bancaria transija coi.n um individuo qualquer, sómente porque elle 
é juiz ou congressista, quando o interesse do banco é principalmente 
transigir com quem possa satisfazer os seus compromissos, e tanto os 
magistrados como os Deputados e Senadores não stão impedidos ele 
terem bens de fortuna - uns, e serem negociantes ou inclustriaes -
outros, de modo a poderem honrar as suas dividas. 
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Nem todos os juizes e congressistas, em dadas circumstancias, 
podem deixar de recorrer aos bancos, que não emprestam o seu di-
nheiro sem indagar as condições do acceitante e do endossante da 
letra que descontam, e si o interesse de servir é maior do que o de 
acautelar os interesses do banco, ao envez cfo juiz ou do congressista, 
o desconto se faz em nome de um terceiTO, que não tem significação 
commercial, mas em favor de quem a influencia do magistrado ou 
do congressista foi exercida. 

A emenda nos parece mais um desabafo de quem defende uma 
causa com paixão do que um esforço pratico em favor da reforma, 
porque no maximo seria uma ficção e não daria jámais o resultado 
de que tem em vista o nobre Deputad'O rio-grandense. 

Não se evitam corrupções com emendas, nem se concertam os 
costumes com decretos, como imaginam alguns ideologos cultivados, 
mas irrequietos e inteiramente destituidos de experiencia. 

(D' À. Trib1t'na de 23 de fevereiro.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bricio Fil'ho torna ao debate, chamado, já pelas emendas 
que apresentou, já pela importancia do projecto, onde ha ainda muito 
que esmerilhar, já pelo ultimo discurso do illustrado relator, Sr. Da-
vid Campista, deslocado •da sessão de 24 para o expediente de 25. 

O relator, em vez de considerar em seu conjuncto cada um dos 
discursos profeTidos, limitou-se a tratar de uma ou outra phrase solta 
em cada uma das orações, bordando em volta ironias e dando por fin-
da a tarefa, excepção feita da exposição do Sr. Rodolpho Paixão, ana• 
~ysada carinhosamente, com a natural gentileza entre habitantes das 
alterosas montanhas mineiras. 

Assim, fallando da intervenção do Sr. Barbosa Lima, disse que 
S. Ex. apenas se referiu á legitimildade constitucional de seu re-
querimento de inqlierito no banco, o que é uma questão vencida; tra· 
tando d{) discurso do- Sr. Moreira da Silva, salientoU' que o Depu-
tado paulista qualificou o projecto de lei nacional, com o que está 
de accôrdo, e discreteando sobre a modesta peça do -Orador, lembrol! 
que elle nada mais foz do que mostrar a desigualdade entre o opera-
rio, ao qual o Congresso nega auxílios, e -0s felizardos do banco, gene-
rosamente contemplados. 

O systema é commodo para qU'em se propõe a impugnar, mas 
é perigoso quando applicado ao awtor. Supponha-se o effeito conse-



-· 378-

guido por quem, deixando á margem pontos interessantes da brilhante 
oração elo .Sr. David Campista, se limitasse a dizer que o penultimo 
discul'so de S. Ex. era facil de ser respondido, porque constava apenas 
da seguinte declaração: "Ha um Deus para as crianças, para os bebedos 
e .. . para o Brazil." 

Ao pretender contestar os impugnadores do projecto, S. Ex. es-
tranhou que silenciosos em o anno passado, ao ser discutida e vo-
tada a autorização para a prorogação do accôrdo bancario ou reforma 
do banco, viessem agora com tant,o calor atacar o projecto. O relator 
assim se pronuncia, disse o orador, porque não acompanhou os deba-

tes então travados a respeito, e porque não leu os i ln.n;.'.teB: Lá encontra-
1·á a prova do contrario. Desde a reforma do processo para a discus-
são <los orçamentos, modificado beneficamente em vista <la alteração re-
gimental, até o momento do debate do Orçamento da Receita, fornm 
levantados protestos contra a reforma. 

Lê trechos de varios discursos e notadamente do que pronunciou 
na sessão <le 23 de novembro, em que disse ser preciso sem demora 
despegaT do Thesouro essa sanguesuga que é o Banco da Republica, que, 
ligado ao Estado, só serve para permittir que sejam burladas as leis 
orçamentarias, dando margem ao Governo para ga.star como entender, 
mm que se possa examinar o que vae por aquella casa de credito. 

Recorda ainda o 9rador que foi em vista de U'm pedido de es-
claTecimentos naquella occasião dirigido ao relator da Receita que 
ficou definitivamente a~scntada a intervenção do Poder Legislativo na 
reforma bancaria que podia resultar da autorização orçamentaria. 

E' realmente uma nuestão interessante · a de saber si os estatutos 
elo banco ·deviam ser, em todas as suas partes, sll'bmettidos ao exame e 
approvação do Poder Legislativo, ou si isso devia ser reservado para a 
parte da reforma ·que entende com os compromissos do Thesouro. Em 
todo o caso o que conv{lm é til'ar todas as consequencias da acção le-
gislativa, como se vae dar. 

Passa em seguida p. estll'dar o parecer, o projecto, as condições 
em que os estatutos forafll organizados e as suas principaes disposições. 

Compondo-se a Cqmmissão de Fin.anças de 11 membros, tres 
não assignaram o parec~r, cloU's o fizeram com restricções, um, o Sr. 
Gnleão Carvalhal, formu~ou voto em separado, e apenas cinco o subscre-
veram. Podiam ter constituído a maioria dos presentes, mas não for-
mam a maioria da eompiissão. Como se vê, o projecto já sahiu com· 
balido, enfermo, do seio da Commissão. 

O Sr. Galeão Carvalhal, tendo procedido a minucioso estudo, of-
fereceu uma serie de emer1das, quasi todas perfeitamente acceita-
veis. Entretanto, foram Técusadas porqU'e a sua "appYovação impor-
taria na devolução do projecto a uma nova assembléa dos .accionistas 
elo Banco da Republica'l. Tal a sentença do parecer. E' o regímen ·de 
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impôr ao Congresso a obrigação ele approvar, sem a faculdade de modi-
ficar ·siquer, isso para não proporcionar aos accionistas o incommodo 
de uma nova assembléa, a elles que vão ser os beneficiados, que vão 
gosar dos favores do banco. Não sabe a que~ papel querem reduzir o 
Parlamento . 

Observa que o regimen agora é o de approvar sem alterar. Já 
por occasião ela vaccina obTigatoria, nascida no Senado, conforme de-
clarou o autor do projecto. para animar no paiz o desenvolvimento das 
lettras, artes e sciencias, bem como a immigração, agricu ltura, a in· 
dustria e o commercio, já então foi vedada qualqueY modificação ao 
projecto, sob o pretexto de ser urgente a sancção da lei. Para não de-
morar a SU'a passagem, o Poder Legislativo nem pôde alterar ·a dig· 
posição do projecto qu~ permittia a idade de Eeis annos a uma criança 
de seis mezcs. A urgencia era grande, mas até hoje não foi a lei exe-
cutadw. 

Desta vez chamam em soccorro da necessidade de apressar a pas-
sagem <la proposição a circumstancia de terminar a 15 de janeiro o 
accôrdo entre o banco e o Governo, já prorog0clo, como si não pudesse 
experimentar uma nova prorogação. 

·Ouviu dizer em aparte que o banco póde niio querer concordar corn 
uma nova assembléa, com uma nova prorogação ou com alteraçõe1J 
nos estatutos. Esta é realmente interessante. Está arrebentado, esfrau-
galhado, pôdre, vem supplicar favores ao Congresso e ainda quer im-
pôr. De modo que, como fiscaes das despezas publicas, nem podemos 
dizer que só concedemos o beneficio por esta· ou por aquella fórma. 
Não, o que se pretende é collocar o Congresso Nacional cm posição 
subalterna. 

Não ha tempo, é o estribilho. Ora, a autorização para a reforma 
veiu em outubro do anno passado; já estava;, portanto, amadurecida 
no espírito do Governo. O orçamento em que ella figu·ra foi sanccio-
1fado a. 30 de dezembro. Só a 29 de julho c1o corrente anno reuniu-se 
f· primeira assembléa geral, a segunda em 28 de agosto e a ultima em 
() de setembro. A 16 do mesmo mcz chegou á Camara a mensagem 
acompanhando o projecto de estat.utos e a 16 de outubro foi lavrado 
o parecer. 

Naturalmente se objectaní. qu:e o Governo precisoud-; todo esse 
tempo para bem estudar a -questão. E o Congresso não está no mes-
mo caso? 

O Poder Executivo teve tambem largo tempo para effectuar a re-
forma do exercito, e só agora, ha dias, a enviou ao Parlamento e já 
um jornal reclamou rapida solução. O Ministerio da Marinha, mu-
nido de autorização, levoU' quasi todo o anno para reformar a· Escola 
Naval e só neste momento, no fim do anno, vae remetteT a reforma 



ao Legislativo, e, segundo corre, consta. que a sua obra seja ainda 
nesta legislatura suffragada pelo Parlamento. 

E' bom vêr a marcha que nas assembléas geraes do Banco da 
Republica teve o projecto de estatutos, em cujas peças nos é vedado 
tocar. 

A primeira assembléa reuniu~se a 29 de julho; compareceram 
135 accionistas, quando o seu numero é de cerca de 8. 000, represen-
tando os presentes 132. 655 acções, quando estas sobem a 500. 000. 
Nada tem a allegar i'elativamente á pequena concurrencia, desde que 
foram feitas as convocações da· lei . 

Nota, porém, o seguinte : ultimados -0s trabalhos, resolveu-se que a 
rnssão ficasse suspensa. Entretanto, Jinhas abaixo ela mesma 1acta, 
consta que os trabalhos da assembléa geral terminaram ás 5 horas da 
tarde. Então, como é isso? A sessão foi suspensa e os trabalhos termi-
naram? Original sU'spensão essa, de 29 de julho a 28 de agosto, data 
da 2" assembléa, e a 9 de setembro, data da 3". 

Constituindo as tl>es assembléas uma só, visto que houve a sus-
pensão, a acta devia ser uma e a mesma a lista de presença nas tres 
reuniões. Lendo-se, porém, as primeiras palavras da acta da 2" as-
sembléa, de 28 de agosto, verifica-se que figura a presença de 104 ac-
cionistas, representandd 89 .214 acções e nota-se ainda que foi lida a 
acta da assembléa de 29 de julho. Logo, nova assembléa e não a mes-
ma. Reproduzida a declinação de que a assembléa de 28 de agosto tarn-
bem foi strspensa, na d<:J 9 de .setembro procede~se a uma outra leitura 
da acta e consideram-.se como presentes 65 accionistas representando 
46. 788 acções. 

Tudo isso tem a maior importancia. Si as duas ultimas reuniões 
11ão são a continuação da primeira, como é licito concluir da leitura 
das actas e das diversaJ:l listas de presença, só podiam ser effectuadas 
de accordo com o art. 13 dos estatutos em vigor, que exigem tres 
convocações, só admittindo a abertura da sessão em faoo da i)rimeira 
ou .segunda convocação ~i estiverem reunidos accionistas que represen-
tem dous terços do ca·pital. Ora, tanto para a segunda como para a 
terceira assembléa só houve uma convocação. Das actas consta que 
os accionistas não representavam dous terços do capital social. Logo, 
as assembléas foram i1legalmente munidas. Assim tambem os residen-
tes deviam ser escolhidos em cada uma dellas, e no emtanto foram 
rnmpre os mesmos. 

:Ainda mais, confo1rme se verifica, as actas rião foram assig11adas 
por todos os accionistas, como determina a lei. Todas tres são subscri-
ptas pela mesa e pelos accionistas Pedro Betim, P edro Grncie e Luiz 
Felippe de Souza Leão. Oonvem notar qU'e ela primeira acta não consta 
que tenham recebido tal delegação e só na segunda se encontra decla-
ração a respeito, naturalmente com effeito retroactivo. E mesmo que 
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houvessem recebido uma tal incumbencia, essa seria evidenteniente il-
legal. 

Examina o . orador tudo quanto occorreu nas tres assembléas ge-
raes, estuda as propostas apresentadas e a marcha do·.; trabalhos, sa-
lientando que não se sabe si os estatutos enviados ao Congresso foram 
approvados, desde que não figuram transcriptos na acta . 

. Analysando as propostas do accionista Silva Porto, as da; pri-
meira e segunda commissões, as elo accionista Gomes Carneiro, chama 
a attei:ição para a confu.são com que nas aC'tas é exposto tudo quanto se 
passou com rnlação a taes pontos. 

Pondera que essas actas são officiaes e figuram nos documentos 
enviados pelo Goven10 ao Congresso. 

E são esses estatutos, confeccionados irregularmente, em reuniões 
reaiizadas com violações da lei das sociedad~s anonymas, preparndos 
com pretenções de formalidades essenciaes, são esses -estatutos que não 
elevem ser retocados pelo Congresso Nacional. 

Ha pressa em resolver o caso, ha urgencia em derramal' no banco 
recursos do Thesouro, e por isso o PodeT Legislativo que approve a 
reforma com está e não bufe. 

Prevenido pela Mesa de qll'e a hora está finda, responde que ainda 
terá occasião de dizer muita cousa sobre a materia. 

·Antes de deixar a tribuna .registl'a: que ao Poder Legislativo se 
impede modificar o projecto ele estatutos, que, transitando pelas duas 
casas legisladoras, fica, com força de lei e só por uma outra lei póde 
'iel' al terado. Entretanto, aquillo que não é permittido ao poder com-
petente, é concedido pelo art. 29 dos novos estatU'tos á assembléa geral, 
que fica com a competencia para alterar e reformar esses estatutos, 
bastando .submettel-os á approvação do Governo. 

Um dia, no parlamento portuguez, Vieira de Castro, rubro de in-
dignação, exclamou : até onde te rebaixaram, tribuha parlamentar! O 
orador accrescenta:: até onde te querem rebaixar, Congresso Nacional! 
(Mu.ito bem; mwito bem. O oraJdor é cwmpr~men.liaxlo.) 

O Sr. David Campista - Vem explicar rapidamente porque 
não póde concordar com a emenda do nobre Deputado pelo Rio Gran-
de <lo Sul. Ao contrario do que S. Ex. affirma, o Banco do Brazil não 
será um 1;>anco de crecllto pessoal. As operações de credito que elle 
fará em nada affectam a honorabi.Iidade dos magistrados, elos Senado-
t•es e dos Deputados que dellas se aproveitem. 

Essas -Operações são de emprestJimos .<Job~e pen·~ores, emp1:estimos 
sobre valores reaes, depositas (e nada póde impedir que magistrado.s 
e congressistas sejam credores do banco) , e descontos ele letras assi-
gnaclas, po1· d-Ilias firmYJ.:s destn prnça. 
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Onde o credito pessoal? Além do mais, o Governo só é parte ni. 
administr ação, como nos capitaes do banco, por minoria sensível. 

Si a emend·a do nobre Deputado fosse approvada, um futuro e pos-
8ivel Diccionario das Finanças poderia trazer um capitulo dizendo 
assnn: 

Ha, na legislação bancaria do Brazil, uma disposição 
curiosíssima, cuja originalidade só é explicavel pela cor-
rupção dos costumes publicos e profunda immoralidade ad-
ministrativa qU'e reina naquelle paiz. 

Na longínqua republica sul-americana existe um banco 
- o Banco do Brazil - que tem laços officiaes com o Go-
verno, como acontece em varios dos principaes bancos da 
Europa. Mas no Brazil - Deputados, Senadores, magistrados 
e outros funccionarios teem uma concepção absolutamente 
inedita da amplitU'de dos poderes que lhes confere a nação. 
Entendem que, uma vez eleitos ou investidos das suas fun-
cções, adquirem logo o direito de obterem dinheiros do banco 
por meio de emprestimos, que o estabelecimento é obrigado 
a fazer-lhes sem nenhuma clausula de reembolso, visto como 
ha:vendo no banco dinheiros da nação, os Tepresentantes desta 
podem delles dispôr a contento geral do povo, como julgarem 
mais convenidnte. Esta praxe exi:Taordinaria - qul:l dá aos 
emprestimos no Brazil uma feição toda pa1'ticular - levou 
o banco a varias fallencias escandalosas. 

O mais interessante é que os Deputados, Senadores e ma-
gistrados do ~razil são todos positivistas - como se .sabe -
e e:i:nbora dizendo-se democratas - precisam de enormes som-
mas para con4uzirem a sua vida particular, á qual não bas-
tam os vencim~ntos nababescos que desfructam. 

Periodicamente, porém, nas vespera·s da revolu·ção annual 
(porque no Brazil o regímen presidencial fixou um mínimo 
de revoluções por anuo; quando esse mínimo não é excedido 
as revoluções se effectuam regularmente no mez de novem-
bro) - nas vcsperas da revolução annual - appaTecem re· 
formadores bem intencionados censurando a immoralidade dos 
costumes p-J.blicos e pregando a regeneração d a patria . De-
pois de varias revoluções, chegou-se afinal a um accôrdo em 
virtude do qua,l o Parlamento prohibiu que os Deputados, 
Senadores, etc. ~ fizessem quaesquer transacções com o Ban-
co do Brazil . Ficaram exceptuados desta lei - o Presiden~e 
da Repunlica e -o Ministro da Fazenda em virtude de uma 
phrase muito qµerida dos brazileiros e relativa á mulher de 
Cesar. (No Brazil citam-se sempre muitas maxirnas de muitos 
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auto1•es, cuj as opiniões - mesmo contra a vontade de: t.aes au-
tores - servem admiTavelmente para justificar as revoluções), 

E' pl'0vavel que a lei recentemente votada influa salu-
tarmente nos destinos do Banco d-0 Brazil, que tem agora 
em todas as suas secções um grande cartaz onde se lê: E' p?'O-
hib1:da ci entrada a Depulail.os, SenadO'r/es e magistmdos ! 

O orador termina declarando ainda uma vez ser contrario á cmen-
<la, p-0rque não acredita que os homens publicas da Republica seja~ 
menos honestos do qu'e os do Imperio, quando se não precisou legislar 
para lhes trancar á avidez improba as po1tas do antigo Banco elo Bru-
zil. (ilfoil'o ben·~; mru,ito be·m.) 

O Sr. Barbosa Lima (pelh ordem) - Sr. Presidente, rogo a 
Y. Ex. se digne consultar aos meus collegas sobl'e si me concedem 5 
minutos de prorogação para fazer algumas considerações. 

Consultada, a Oamara concede a prorogação pedida. 

•O Sr. Barbosa Uma (pela ordem) C) - Sr. Presidente, devo 
primeiramente agradecer aos meus honrados collegas a fineza com que 
acabam de me distinguir concedendo-me a prorogação que solicitei. 

Tenho urgencia em não deixar para amanhã alguma cousa que 
preciso dizer em resposta a-0 repto, appello, ou que melhol' nome tenha, 
que acab-0 de ler na T'riibuiw., redigida pelo Sr. Senador Azeredo. 

Hontem, quando · me occupava deste desagraP,evel assumpto, que 
tive de agitar mais um vez, apresentando a emenda a que se re-
feriu o honrado relator <lo projecto em discll'Ssão, contei aos collegas, 
que tinham a gentileza de ouvir-me naquella hora, que ha tempos al-
guem, em palestra nesta Casa, se dern ao trabalho de fazer uma clas-
sjficação politico1humoristica e que essa classificação consistia no se-
guinte : ha políticos parlamentaristas, cujo chefe é o Senador La mo 
Soclré; ha demagogos positivistas, cuja chefe creio que el'a eu. 

Contando este facto, completei, dizendo que o narrador esqueceu-se 
de classificar um terceiro grupo - o dos estomag-0gos. 

Lei~ hoje na A Tribuna, em um vibrante artigo redigid·o pelo Sr. 
Senador Ázeredo, ·que S. Ex. acredita que eu me referia á sua pessoa 
para classifical-o como chefe do grupo dos estomagogos. 

Tundo-se sem paixãe o meu discurso, tomando-se na sua integra, 
rio seu contexto, apezar de não estar revisto por mim, -ver-se-ha que 
absolutamente não ha motivo para suppôr que eu me estava referindo 
a S. Ex., quando fazia esta nova classificação. 

M•as o repto, appello, ou que melhor nome tenha, que S. Ex. di-
;·ige hoje, pela A T1"ibuma, está redig~do em taes condições que não lhe 
dou satisfação de especie alguma. 

('') Este discurso não foi revisto pelo orac101·. 
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.S. Ex. procure neste ou naquelle grll'po a patente que lhe con-
vier, mais graduada ou menos gra4uada; eu é que 'absolutamente não 
lhe respondo, á vista dos termos em que o repto foi feito. 

Tenho concluido. ( llfuito bem.) 
Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 1 º DE DEZEMBRO 

O Sr. Verg!Je de· A1breu começa dizendo que póde 1·epetir as pa-
lavras de Hamlet, citadas pelo Sr. Barbosa Lima no seu discurso de 
opposição ao projecto ainda em debate . 

Refere-se á prevenção que existe em nosso paiz contra os ho-
mens publicos e assignala a pobreza em que morre a sua maior parte1 
deixand'O na miseria as respectivas familias. 

Estende-se em considerações acerca deste assumpto, dizendo que 
póde fallar com calma e seguranga· neste debate . 

Diz que de transac~ões que em seu Estado teve com bancos de 
caracter meramente particular possue ·documentos de pagamento in-
tegral ele quanto devi1a, não por si, mas por ter assumido fiança de 
outrem . 

Cita factos qtre attestam a sua lisura de prowder nesta particula-
ridade . 

Nunca entrou no Banco da Republica, diz o orador, nem quando 
estabelecimento particular, nem quando dirigido por funccionuios no-
meados pelo Governo, a não ser uma vez, em 1903, para levar. seus 
cumprimentos a seu director, Sr. Custodio Coelho, a quem se refere em 
termos elogiosos. Outra Y\:IZ que lá esteve foi para buscar um exempfar 
do relatorio dos Srs. Custodio Coelho e Castro Maya. 

Lamenta que o representante do Rio Grande do Sul, ele quem se 
confessa admirador, não tivesse discutido mais no amago todas as 
questões que se prendem ao p1·ojecto em debate, pan se occupar de 
minudencias de caracter quasi pessoal. 

Sem querer attenuar o valoT dos discursos proferidos em opposi-
ção ao projecto, declara que é obriga0do a subscrever as accusações do 
representante de Minas, ~r . David Campista, de que ninguem aitacou 
a substancia da reforma. 

Condemna -0 papel-moeda· com cuTso forçado, classificando-o de 
cancro de todas as nações onde elle é empregado inadvertida e impru-
dentemente. 



A politica inaugumda desde o governo do Sr. Dr. Prudente de 
Moraes, seguida pelo Sr. Dr. Campos Salles, de maneira mais accen-
tuada, teve seu inicio no fwnilmng.-ldan. 

Adoptou-a o Sr. Rodrigues Alves e é de esperar seja mantida pelo 
seu successor, visto ser a unica que nos póde salvar de todos os desas-
tres, periodicos e constantes n•a nossa vida economica e financeira . 
Precisamos sahir d-0 regímen do papel-moeda inconvertível. diz o ora-
dor. 

Foi este o principal objectivo do Sr. Campos Salles, executado 
com invejavel energia pelo seu digno Ministro da Fazenda. 

Estão la:nçados os apparelhos para esta política, para a volta dos 
pagamentos em especie, para a circulação metallica, e resumem-se na 
instituição do fundo de resgate e do fundo de garantia. 

Falta-nos, diz S. Ex., ·a instituição de um banco que seja não só-
mente o regulador do cambio, -0 normaliza.dor da circulação metallica, 
como tambem se incu·mba da missão que exercem em todos os paizes ci-
vilizados os grandes bancos de emissão . 

Em toda parte o papel-'llloeda tem sido um recurso para casos 
e:x:cepcionaes, como calamidades pub'licas e guerras internacionaes. A 
emissão, a circulação fid'l.1ciaria, é confiada a bancos cujo regímen va-
úa em cada paiz, conforme o meio, as tradi9ões e as grandes neces-
sid·ades. 

Estuda as relações existentes entre o poder publico e os bancos de 
emissão e diz que o de bancos privilegiados é o adoptado em quasi todos 
os paizes mais adeantados dai Europa, citando o Banco de Inglaterra 
e o de França. 

Diz que a pluralidade bancario é pouco usada ua Europa; só 
existe na Italia e~ aqui na America, nos Estados Unidos. 

Cita a opinião de Luiz Pommier e outros autores que tratam do 
assumpto os quaes dizem que bancos de Estado só existem na Russia, 
Suecia e Bulgaria. 

Para defencfür a reforma do Banco da Republica, cita Leroy 
Beaulieu, e referindo-se á origem quasi fraudulenta do B.anco de In-
glaterra, diz que nem sempre as origens infecciosa<:! de bancos impedem 
o legislador de reconstituil-os, reformal-os, convertel-os em apparelhos 
de salvação, de reconstrucção financeira e rehabilitação monetaria, 
como a Camara está votando o projecto de estatutos . 

Estuda a funcção do Banco de Inglaterra e do Banco de França, 
reportando-se á origem de cada um e citando outros estabelecimentos 
de identica natureza, existentes na Europa. 

Quer demonstrar que a reforma que se procura fazer não institue 
nem mais nem menos do que o regímen banca.rio ado'.])tado pela 
Fra'Ilça, pela IngJatera, pel~ Hollanda, pela Be1gica e por todos os 
paizes civilizadios da Europa. 



Diz .que. a Su'issa está em vesperas de uma grande reforma, tra-· 
tando de crear um banco federal, que é cousa diversa de banco de Es· 
tado, como é cousa diversa de banco de emissão plena. 

A intervenção do poder publico em alguns momentos póde ser de 
utilidade aos bancos como tem sido em geral. O que a historia ensina 
é que em occasião de ·crise nacional o Governo é coagido a intervir 
para facilital' o credito retrahido, e, em paizes de circulação metallica, 
tem o Governo lançado mão do curso forçado de papel fiduciario para 
impedir que o encaixe dos bancos se evaporasse. 

Em resposta a outro aparte, diz que não é adversario systematico, 
radical, do papel-mDed'a; combate o papel-moeda como regimen n01~ 
mal. O papel-moeda já teve a sua época. E' inimigo do papel-moeda 
inconvertivel, emittido directamente pelo Estado ou pelos bancos com 
garantia do Estado, com curso forçado. 

Ora, só ha um meio de sahir-se da situação em que se acha o paie. 
A politica inaugurada pelo Sr. Campos Salles, proseguida pelo Sr. 
Rodrigues Alves e que será, como consta do programma do futuro go-
verno, manticlta pelo seu successor, essa politica· é que levará o paiz á 
salvação. E' preciso persistir nesta politica corajosa, energica, res-
tringindo quanto possivel, pela incineração, pelo resgate, pelos pro-
cessos aconselhados Pylos economistas, restringindo, repete, a. mas&a 
de papel. ' A incineração com o fundo de resgate e de g·arantia, com 
o pagamento das tarif~s aduaneiras em ouro, de que é apologista, como 
o honrado Deputado por Sergipe, Sr. Felisbello Freire, medida pela 
primeira: vez empregada pelo- Sr. Ruy Barbosa. 

Depois de todas as hesitações, crê que se chegou francamente a 
ver que a crise brazil13ira é principalmente monetaria, que todos os 
males teem vindo, neste assumpto, da desvalorização do papel-moeda. 
Oreados os ·diversos ªf parelhos conducentes á volta dos pagamentos 
em especie, a moeda ~ tem valorizado: de 5 518, em 1898, a quasi 17 
dinheiros. E' sabido que de 1889 a 1891 o cambio, que estava ao par, 
passou á taxa de 10 di:nheiros. Ora, em um paiz em que a circulação 
está sujeita a estes saltos, é preciso insistir nos processos, nos appare-
lhos conducentes a libertar, a emancipar dessa desvalorização a 
moeda. 

Si dispuzesse de tempo, p:iostraria á Camara que agora está fa-
zend'o o que outros paizes fizeram com grande exito para o restabeleci-
mento de tão desejado equilíbrio . Leria as idéas do grande financefro 
hespanhol Villaverde sobre a necessidade de uma secção de cambio 
no Ba:uco de Hespanha, para normalizar para tirar pelo menos o 
E d d . 1 ' ' ' sta o a concurrenc1a com as particulares na emissão ou na procura 
de letras cambiaes parlj. o estrangeiro. Esta medida, que deu grande 
resultado, está se pondo em pratica aqui, graças á sabia e honesta di-
1·ecção que ao Banco da Republica tem dado o Sr. Custodio Coelho. 
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O Banco, que era outr'ora uma especie de carro bagageiro no 
movimento de cambios, hoje occupa o primeiro plano. 

Sempre acreditou que a circulação metallica não é garantida só-
mente pelo encaixe do banco; é garantida ainda pela somma de ne-
gocios, de valores que.> passarem pelo banco. 

Não póde o orador deixar de ter muita fé em seu paiz, que é novo, 
cheio de :recursos e tem em .seu subsolo, com certeza, ba,stante ouro 
para garantir e abarrotar uma circulação. 

Nlão quer alongar o <lebate, deve, porém, dizer que tambem tem 
fé na reforma que se propõe, porque nella se consignam princípios 
financeiros, economicos, que, em toda parte, teem levado a circulação 
monetaria ao seu regimen normal . E lla consigna a instituição de um 
banco nacional, que não um banco d'e Estado; institue no Banco elo 
Brazil uma instituição bancaria solida, clirigiída, por um lado, por 
funccionarios da exclusiva confiança dos accionistas e, por outro, por 
um presidente e um director de nomeação do Governo. 

Incluirá em seu discurso, para não alongar o debate, um confronto 
que fez entre o banco futurq' e os bancos de mais solida reputação, 
como o da Inglaterra, da França, da Hollanda, da Belgica, da Alle-
rnanha, da Amitria, com cxcepção do ela Suissa, que ainda não está 
creado, mas já fundado em lei f(1cleral, e do ela Russia, que é um paiz 
ém pleno descalabro. Mastrará que essa creação, tão malsina<la, é 
uma creação felicíssima, que tem congeneres 110.s paizcs mais adeantados 
~m~~ . . 

Trata-se .de um caso de necessidade publica. 
Por occasião do cle-sastroso acontecimento que fez fallir um grande 

numero de bancos aqui e em diversos Estados, o Governo, por decreto 
especial do Congresso, tomou posse do Banco da Republica, empres-
tou-lhe capitaes, interveiu na sua direcção. Essa situação, porém, 
creacla por lei, de accôrdo com os accionistas, foi transitoritL. Ha, 
portanto, uma lei d'e necessidade publica que obriga a Camara a tomar 
providencias urgentes sobre o assumpto, não havendo meio melhor de 
sahir ele tal situação do que a lei que se pYopõe. Essa. reforma é 
aconselhada ainda como um corola.rio da política financeira que se 
está fazendo. 

A creação no banco de uma secção de cambios tem provado até 
hoje os seus grandes benerficios. Ontr'ora, o Banco da Republica ' fixava 
&s sua:s tabellas de cambio para promptamente muclal-as, ·apenas os 
bancos estrangeiros fixavam as suas; hoje, porém, quem fixa o cambio 
é elle; é elle quem mantem, firmes e garantidas, as suas tabellas . 

Não quer protellar o debate e concluirá 'affírmanclo, ainda umR 
vez, que a actual reforma corresponde a uma convC'niencia, a uma 
grande utilidade publica. 

E' mais um serviço relevante que o Governo prest,a ao paiz. Não 
só promovendo melhoramentos materiaes, o Governo · faz · jús á bene-
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merencia e á gratidão Jl'aci onal. A l'cconstituição do credito· publico 
ê. um _fecho de ouro para os grandes serviços que elle tem prestado 
ao paiz. 

Grandes ensinamentos se encontram na obra ele Beaulieu, histo-
riando a vida <lo Banco de França d'urante a Communa de Pariz. E' 
preciso não esquecer esses grandes exemplos. 

O objec.tivo de todos, Congresso e GoYerno, é salvar a honra e o 
credito do Brazil, que deixou, ha muitos annos, de ser uma nação 
de finanças avariadas ·para .ser hoje uma nação rnhabilitad'a. (Miiito 
bem; mwifo bem . O orado1· é mwito cumiprirnJentado.) 

iO Sr. Felisbello Fr·eire C') - Sr. Presidente, a importancia 
excepcional ·do assumpto em discussão já era por si uma cous.a que me 
devia attrahir á tribuna, não para illuminal-o nem esclarecel-o ... 

O SR. BARBOSA LIMA - E' prncisamente para isso. 
O SR. BRICIO FILHO E OUTROS SRs. DEPUTADOS - Apoiado . 
O SR. FELISBELLO FREIBE - ... mas para justificar o meu voto. 
Só por si, Sr. Presidente, esse facto, de, tendo em attenção o 

passado humilde e modesto do ora·dor na política republicana, ser ele-
vado por urna simples coincidencia á posição de Ministro d'a Fa-
zenda .. . 

O SR. BARBOSA LIMA - Elevado em boa hora . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - ... já era uma causa poderosíssima 

de vir justificar o meu voto . Mas, acima desta causa, para mim, está 
o appello nominal feito pelo meu illustre collega e honrado amigo, o 
Sr. Barbosa Lima, em um dos seus brilhantes discursos sobre o 
assumpto . 

O SR. BARBOSA LIMA - E' que a gente não se consola com a au-
sencia elos mestres em um caso destes. 

O SR. FELISDELLO FREIRE - Muito agradecido. 
Si 11ão fôl'a, Sr. Presidente, este appello, limitar-me-hia ·a dar o 

meu voto, dispensandq-me de justifical-o; e depois da brilhante ora-
ção d'o honrado Deputp.do pela Hahia, o Sr. Vergne de Abreu, eu me 
julgaria dispensado tambem de defendel-o. 1 

A Oommissão ouyiu a palavra eloquente e autorizada do nossn 
illustrado collega, Deputado pela Bahia, em defesa do projecto em 
discussão. 

Sr. Presidente, el'jtamos em face de um assumpto perante o qual 
temos um sechlo d'e historia, um seculo de e:xperiencia, um seculo1 de 
criterio, perante o qual devemos abaixar a cabeça, seguir a sua orien-
tação e ver de que lado está a verdade . 

Si fosse, Sr. Pre~idente, uma questão ele polít ica aduaneira, de 
politica moderna, si fqsse uma questão que não tivesse um precedente 

( •) Este dis·curso não foi revisto pelo orador . 



tão longe de discussão ele actos, de rnsoluções parlamentares e do Go-
verno, nós poderíamos abandonar o criterio d•a historia, afim de orien-
tarmo-nos pela dou trina dos. economistas e ·dos financeiros, par a ver 
de que lado está a justiça, a razão e a verdade - si daquelle pleiteado 
e dirigido, com muita competenc1a, pelo nosso illustrado collega, Sr. 
Barbo·sa Lima, ou si daquelle representado pelo illustrado e1 honrado 
relator da Commissão de Finanças, que todos teem trazida esta Ca-
mara a .assistir um luminosíssimo debate durante mais d.e quinze dias. 

A historia bancaria do Brazil é uma historia cheia de ensina-
mentos, uma historia fertil de factos, e eu peço aos meus collegias que 
me permittam, pelo menos em synthese, appellar, antes de tudo, para 
este criterio antes de abordar doutrinas de economia ou de finanças . 

Sr . Presidente, não ha nada mais ver{ladeiro, em sciencia histo-
rica, do que a lei d1a imitação . 

O illustrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, talvez sem o 
saber - acredito que sim - nestes vinte dias de debate sobre o banco 
representou fielmente, completamente, o sublime e ad.miravel papel 
do grande patriota brazileiro, que aqui teve assento, como Deputado 
do Rio de Janeiro, o Sr . Ledo. , 

Y. Ex . sabe, Sr. Presidente, que, ·perante o Governo do primeiro 
Imperio, o Sr. Led:o foi a figura que mais panicol lançou, e por isso 
mesmo foi a figura que attrahiu sobre si a maior reacção, a maior 
vingança, a ponto ·de ser deportado da nossa patria . 

O SR. Bmcro FILHO - Esperamo.s que isso não acontecerá ao 
nosso dis,tincto collega . (Ri.so . Ha o·ufr-0s apartes.) 

O SR . FELISBELLO :FREIRE - Sr. Presidente, trazendo a lei ele 
imitação que se dá neste momento, pela discussão elo requerimento do 
nosso honrado collega; não faço mais do que ver o que aquelle passado 
ensina, afim de guiar o meu voto hoje, por isso mesmo que os factos 
são absolutamente ignaes . 

O honrado· Deputado ·pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima, não faz mais hoje do que fez o Deputado Ledo em 1829. 

Como hoje, Ledo apresentou um requerimento neste recinto sobre 
o mesmo banco, hoje da Republica, pedindo tambem a nome!lção de 
uma comroissão de inquerito de nove- membros. 

Como hoje, o Deputado Lêdo teve necessidade! disso, e ao trazer 
esta semelhança não faço mais do que desdobrar aos monarchietas do 
Brazil uma bella pagina da historia d-0 primeiro imperio, e com tanto 
mais orgulho qu-anto ·o humilde omdor pertence ao partido republicano 
brazileiro. 

O SR. JovINIANO DE CARVALHO - Chefe da propaganda no meu 
clistricto. (Apoiadol'J.) 1 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Na justificativa do Deputado, em 
1829, vieram a lume irregularidades e até crimes praticados pela dire-. 
ctoria do Banco do Brazil de ~ntão . · 
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Antes, porém, de chegar ao facto culminante de 1829, que é o 

requerimento de Lêd-0 e sua approvação neste recinto, e antes de che-
gar ao estudo das consequencias praticas que da approvação do requeri-
mento decorreram ... 

O SR. Bmcro FILHO - Ah! Foi approvado ? ! ... 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Foi approvado. 
Antes disso, dizia eu, seja-me permittido vir um pouco de trás. 
Falta pouco para haver um seculo de vida bancaria no Brazil. O 

banco de 1808, que o actual representa, foi montado com um con-
juncto de garantias, de favores, que foram augmentando tanto mais 
quanto maior a insolvabilidade do banco se foi patenteando. 

Em 181!) declarou-se a primeira crise, cuja cau.sa foi a falta de 
criterio da directoria, que não mediu a emissão com os recursos elo 
lasti·o do banco; houve um factor que obrigou a directoria á irregulari-
dade de emittir além ds recursos do encaixe bancaria ; foi o G-0verno 
a solicitar emprestimos ao banco . 

Si não tivesse havido esse freguez perante a directoria, creio que 
ella não teria excedido a emissão, a ponto de dous terços desta ficarem 
a descoberto, sem valor. 

Em, 1819, quando ,se manifestou a primeira crise do Banco do 
Brazil, estavamas nas 1vesperas <la• grande phase politica da nossa 
independencia. 

Havia no Rio de! ~ aneiro um espírito fino, edncn.do: o Sr. Ar-
mitage. 

Não é pseudonymo: "Armitage" ern. um inglez que fez parte 
daquelle exodo de Londres, que veiu principalmente para o Rio de 
Janeiro quando se abriram as portas do Brazil ao commercio de todas 
as nações. Elle foi o cqmpanheiro dos Srs. Fim e J oung; foram tres 
celebridades inglezas que dominaram o commercio elo nosso paiz d11-
rante muitos e muitos annos. 

Pois bem, o Sl'. Armitage, na sua obra, que a Camara deve 
conhecer tão bem como o humilde orador, descreve, visum est reperfom, 
os factos profundamente criminosos e escandalosos que se deram nessa 
primeira crise . 

O SR. BARBOSA LI.MA -l Foi o autor de que me vali para essa 
genealogia de bn.ncos, conjunctamente com Horacio Say. · 

O SR. FELISBELLO FREmE - Eu devia, Sr . Pre<1i dente, ler lre-
chos da historia dos inglezes, peln. gravidade clclleR. 

o SR. BRICIO FILFf O - Oh ! 
O SR. FELISBELLO :FREIRE - E' facto que, passando pelo meu es-

pírito duvida sobre as delapidações de que foi objecto -0 Banco elo 
Brazil, de 1808 a 1819, porque Armitage chegou a-0 ponto de dizer que 
se roubaram as barras de ouro, as . joias, os diamantes, as peças de 
ouro que existiam em e-ncache no bnnco/ porque V. Ex. sabe que a 
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lei cfe 1808 per.mittia as transacções commerciaes garantidas por estes 
-0bjcctos ele valor ... 

O SR. BRICIO F1Lrro - Não se queira agora fazer o mesmo . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - . . . ele maneira que a carteira elo 

Banco do Bra,zil era riquíssima de ouro em barra,1
1 de joias, ele dia-

mantes, etc. Armitage chegiou á affirmação ele que essa carteira 
freava vasia ... 

O SR. MoREIRA DA SILVA -:--- Quando a familia real voltava para 
Portugal. 

O SR. FELISBELLO FREIRE- ... eu, para quem o estudo da histo-
ria é um delei te, duvidando\ ela gravidade da opiniã-0 do historiador 
estrangeiro, tive de pesquizar, Sr. Prnsidente, um celebre inqueri to 
mandado fazer pelo Govern-0 que se seguiu ao governo d.to reinado, .in-
querito presidido pelo notavel empregado, de Fazenda do Brazil, o Sr. 
Sardanha, thesoureirn então do que chamamos hoje Thesour-0 Na-
cional, e encontrei um manuscripto desse inqueri to, por onde me con-
venci de que são a expressão genuína ela verdade as denuncias, ás ac-
cusações levantadas na obra do historiador inglez, sobre a falta: de 
criterio, de probidade da administração do primeiro Banco do Brazil, 
<le 1808 a 1819. · 

O SR. BARBOSA LIMA - Então houve inquerito para se t irar- du-
vidas sobre isso; agora se prefere deixar isso tudo sobre esse tri ste 
VOO ! 

O SR. F ELISBELLo FREIRE - Nãn ha duvida; existe no Archivo 
Publico, que é uma repartição que devia merecer de todos os rep1:c· 
sentantes da Nação a attenção devid'a ás preciosidades que ahi existem, 
este notavel inqueri to; um codigo manuscripto, volumosíssimo, ·onde 
está uma brilhante pagina do Imperio, e para a qual chamo a attenção 
<los Sr.s. monarchistas elo Brazil . 

Mas, não é este meu assumpto. 
O SR. BRicIO FILHO - Mas V . Ex . , vendo o inqueri to, conven· 

ceu-se da verdade da asseveração de Armitage? 
O SR. F ELISBELLO FREIRE - Não'ha duvida. 
O banco reorganizou-se nos primeiros dias do primeiro Imperío. 

O Go-vemo, como V. Ex . .sabe, ele J 822 em . deante, fi cou sem recurso 
algum. 

Acima de tudo, o debito ele 19. 000 :000$ feito em 1808 até en tão 
ao Banco do Brazil; mas eu não estou fazendo uma prelecçã-0 -de his-
toria; aproveito sómente a orientação que o criterio da vida bancaria 
do Brazil me fornece para dirigir meu v-0to . O Governo reorganizou 
o banco, dando-lhe maiores garanti as do que aquellas que tinham sido 
dad'as na lei organica de 1808. . 
. Basta\ dizer que -0 banco ficou com a competencia do executi-rn 

fiscal, e só quem a tem, V. E x . s,abe, como notavel jurisconsulto, é 
a F azenda Nacional. 

\ 
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O Banco do Brazil teve o executivo fiscal perante os seus deve-
dores. 

Deixo de ler a lei organica de 1824, do Banco do Brazil, com este 
conjuncto de favores, para chegJar ao meu ponto capital, que é 1829. 
(Pausa. O orador manusêa um volwne .) 

Os meus collegas me desculparão a demora destas citações, porque 
eu não contava que tivesse de fallar hoje ·sobre a questão do: Banco 
do Brazil . 

Sr. Presi.dente, a politica em 1829, sobre outros pontos de vista, 
que não o ponto de vista bancario, era a perturbação, era a anarchia, 
era a falta de respeito ao principio da autoridade e era o desastre nas 
relações exteriores . 

Nós tínhamos perdido grande parte do territorio nacional em 
Montevidéo, e a vida intima da ·Oôrte, a vida dq lar servia até de 
assumpto de pasquins que se pregavam nas esquinas das ruas. 

Houve o facto culminante da demissão, a bem do serviço publico, 
de um notavel miliLar, Mini tro da Guerra, a quem a nação devia aa 
victol'ias de 1816, sómente porque esse militar teve o brio de, no palacio 
imperial, pedir que uma senhora não penetrasse no quarto da impera-
triz doente de umJ grave aborto, e ella, insistindo, elle saaou de sua 
espada ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Não era propriamente uma senhora; ew 
uma Dubarry cabocla. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Havia desordem, uma falta de res-
peito ao principio da autoridade e o ataque permanente até ás quali-
dades pessoaes do imperante. 

Levantou-se, Sr. Presidente, nesta sala, a questão\ do Banco do 
Brazil em 1829 . 

Eis o requerimentq, Sr. Presidente, que, como o meu illustre col-
lega, Deputado pelo Rio Grande do Sul, disse, foi apresentado pelo 
illustre Deputado pelo Rio de Janeiro: 

"Proponho que se nomeiem quatro membros desta Oamara e se 
convide o Senado a nomear dous, para quB todos formem uma commis· 
são que examine o estadJo actual do banco e proponha as medidas le-
gislativas que julgar 'COnvenientes a respeito: 

1°, do capital existente em moeda metallica; 
2°, da divida do 'I.'hesouro Nacional; 
3°, da divida dos particulares, clasd.ificada velo g1·áo de insolva-

bi'!ri:rlade em que fôr conceituado (}O)da um 'dos r1Jevedotres, etc., etc. 
A commissão, depois deste exame, proporá: 
1 º, as providencias que lembrar a bem do banco actttal, em har-

monia com os interesses da Fazenda e do oommercio; 
2°, um projecto de lei que, ou prorogue o banco, ou organize um 

novo, etc., etc." 
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Saliento do notavel discurso, que a Oamar a deve ' ler, o seguinte 
trecho: 

"Senhores! digamos tudo : o banco aberrou· completamente de sua 
primeira instituição; - hoje é banco do Governo e não d-0 commer-
cio, todas as suas transacções · são com o Governo e não com o com-
mercio. O Governo -é quem o sustenta; quem paga a enorme somma, 
paga os dividendos. O Governo é quem sustent a o banco, e desgraçada-
mente se deixa gyrar a opinião de que é o banco quem sustenta o 
Governo . " 

Parece um periodo do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ledo, parece que era o avô do demagogo 

de agora, segundo a linguagem na imprensa officiosa. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Este · requerimento, como o requeri-

mento de meu illustrado collega, provoc-0u nesta Oamara um notabi-
liasimo debate, em que tomaram parte as summidades politicas do 
tempo : Bernardo Pereira de Vasconcelos, Sotrza Franco, Montezuma, 
Oliveira Bello, Ledo, Andr.ada (irmão de José Bonifacio) e outros. 1 

O SR. BARBOSA LIMA - Dirão que nesse tempo Bemardo de Vas-
conceilos aindia não era conservador; só fez o que elle chamou regresso 
em 1837. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Deixo de estar lendo trechos dos dis-
cursos daquelles que estavam ao lad-0 de Ledo e daquelles que ·O com-
batiam . 

E' interessante essa pagina dos nossos Annaes, porque est amos 
hoje repetindo-a integralmente. Mas, para mim, o que ha de impor-
tante no facto são as conseqtrencias, no terreno pratico, d-0 requeri-
mento. 

O requerimento foi approvado . 
Nomeou-se a Oommissão de Deputad-0s e de Senadores, e essa 

Oommissão começou a proceder ao exame no Banco da Republica, e 
o que lá encontrou foi tão grave que, em sessão secreta desta Casa, 
a 1·esolução definitivo. tomada foi a de liquidar-se o banco. 

Entrava, como V. Ex. sabe, na política nacional, um d-0s mais 
notaveis governos qtre temos tido, o autor da reforma constitucional 
de 1833 . 

Liquidou-se .o banco em 1831. 
Que consequencias praticas resultar am desse facto? Que vanta-

gens advieram ou não para a civilização brazileira, para os interesses 
do paiz, da liquidação do banco~ 

Julgo, na minha humilde opinião, este assumpto da maior gra-
vidade e importancia. 

O banco liquidou-se e as commissões de liquid·ação gastaram até 
1835, começo de 1836, a apmar aquellas responsabilidades dos accionis-
tas, dos orphãos, das viuvas; aquelles dinheiros alli empenhados . 
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Questõe judiciarias levantaram-se ; elos direcfores, 
para os Estados Unidos e outro sU'icidou-se; e o resultado, 
que o ·Brazil levou de 1831 a 1844 sem banco. 

Não havia um banco na praça do Rio de Janeiro. 

fugiu um 
emfim, foi 

Em 1844 foi que o espirita de grande iniciativa do cearense, que 
consideTO o paulista do norte, fundou um banco de desconto com o 
capital de 60 contos. 

O SR. BRicro FILHO - QU'em foi~ 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Foi no Ceará. 
O SR. BARBO·SA LIMA - Por inspiração de Costa e Silva. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Perfeitamente. 
De 1831 a 1844 levamos sem existir no Brazil um bru1co, até que 

nessa data creou-se no Ceará um de deposito e descontos, com o mo-
desto capital de 60 °Cantos. 

Mas, Sr. Presidente, disse ha pouco que uma das questões mais 
graves para o legislador da Republica é a do actual Ban'co da Re-
publica (1ap'Oiad'Os) ; é uma questão perante a qual nenhum de nós 
tem o direito de dar o seu voto por suggestões de principio algum, 
estranho a uma simples convicção . • . 

O SR. BARBOSA LIMA - Entretanto, parecewe que se desejou 
que isto corresse aqui 1sem ·discussão . · 

O SR. FELISBELLO :FREIRE ~ . . . porque, como acabei ele mostrar, 
no terem.o pratico, aqU'illo que o meu nobre amigo pede já foi pedido 
aqui com aprovação da Casa ; no terreno pratico, já se encontrava 
aquillo que elle declaraya na denuncia, irreg11laridad'es e crimes. 

Mas, Sr. Presidente, vou mostrando que o paiz passou, desde 
1831 até 1844, sem institutos de credito. 

Não vim elucidar o debate. ' 
O SR. BARBOSA LI:fy[A - Não apoiado . Eu não me consolaria si 

não visse V. Ex. vir nelle tomar parte. 
O SR. ' FELISBELLO FREIRE - Dos nota veis discursos dos meus 

honra:dos collegas quiz des1Ja1car alguns pontos que, á proporção que 
fôr discutindo, irei tornando patentes. 

Um delles, o capital, é o requerimento apresentado pelo honrado 
Deputado pelo Río Grau.de do Sul. 

O SR. BARBOSA LI~A - Muito me desvanece esta opinião de 
V. Ex. 

-·o SR. FELISBELLO fREIRE - No terreno da doutrina, elle já de-
monstrou qu'e, pelo diretto parlamentar, pelo direi to constitucional fe-
derativo, não se póde j4mais negar ao Congresso Nacional competen-
cia para fazer em um estabelecimento que tenha ligações com o Es-
tado todo e qualquer exame que em sua sabedoria o Oo11gresso entender 
necessar10 . 

o terreno da douirina, este ponto é inoontestavel. .. . 
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O SR. BARIIOS.t.\ Ln.u - Muito me confoTta a opinião de V. E x. 
O SR. F ELISBELLO FREIRE - .. . e não preciso demonstral-o, por-

que 0 meu i1ltrstTe collega já trouxe aqui a opinião dos commentado-
res americanos e eu poderia trazer ainda mais a do classico commen-
t ador do direito parlamentar americano, o Sr. Cu s_hing, pela qual se 
vê que é innegavel ao Poder Legislativo a competenci a. par a abrir 
qualquer inquerito que julgar em benefi cio dos interesses pU'blicos. _ . 

No terreno pratico e doutrinario, tambem não se pôde negar essa 
competencia, porque já foi feito. A questão unica sobre a qual ap-
pello par a o espirito culturado do illustre Deputado pelo Rio Gran-
de do Sul, o Sr . Barbosa Lima, o unico ponto, Sr. P residente, aliás, 
nesse terreno, pr atico, é de saber si ha ou não vantagens nesse exame. 

O SR. BARBOS.A L1M.A - E' a primeira vez que vejo ·collocada a 
· questão ·nesse terreno pelos que a combatem . 

O SR. F Er,rsBELLO FREIRE - Não tenho coragem de tudo analy-
zar, porque este é um terreno de psychologia, é um tererno de prophe-
cias . 

Por consegu'Ínte, desde já prejulgar que no momento actual haj a 
vantagem ou não de abrir-se inquerito para se liquidar o banco, tanto 
direito tenho de afiançar como de negar, e é por isso que acho esse 
problema dâ.fficilimo, perante o qual devemos caminhar debaixo da 
maior ponderação, do maior criterio. 

O Banco do B razil foi liquidado em 1831. A N ação passou sem 
os auxílios de estabelecimento de credito de 1831 a 1844, digamos 50, 
porque os pequenos bancos do Ceará, iniciativa que foi imitada por 
Pernambtrco e que depois veiu echoar na: praça do Rio de Janeiro, 
creando-se o velho e celebre Banco Commercial, de nada serviu. 

Em 1847, podemos dizer, que por lei do poder constituído, só em 
1850 tivemos veTdadeiramente nova vida bancaria. Atravess.amos de 
1831 a 1850 sem o commercio ter as gaTantias, as vantagens da exis-
tencia de estabelecimentos de credito que são indispensaveis ao manejo 
converci vel. 

P ergunto eu, Sr. Presidente : do inquerito de 31 quem lucrou ? A 
N ação não lucr otr. Lucrou, sim a probidade official, a probidade da re-
gencia . 

O SR. BARBOSA LIMA - São os tempos aureos da moralidade ad-
ministrativa. · 

O SR. F ELISBELJ,o F REIRE - A mor alidade da rngencia não ha du-
Tida qu'e lucrou, quando a Commissão P:> 1"lnmentar twrn-xe este in-
querito que hoje existe, devia existir nos archivos desta Casa. 

A probidade do governo da regencia não pecciou do movimento 
iniciado, desde qu'e se abriu o inquerito em que se encontram crimes, 
corrupções, irregularidades. 

A consequencia natural era liquidar -IS€ o Banco. 
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Tirando esta questão do terreno da probidade official, do renome 
do governo da regencia para o desenvolvimento . e engrandecimento do 
paiz, eu pergunto : quem lucrou~ 

Sr. Presidente, não encontro entre qu'estões agitadas nesta ses-
são, não encontro nenhuma, cuja gravidade iguale a este debaite. 

Orientar o voto e dal-o conscienciosamente é cousa sériamente 
difficil na questão do Banco do Brazil, em face da discussão levan-
tada nesta Casa pelo meu illustre collega e amigo o Sr. Barbosa Lima, 
acompau1iada do não menos digno Deputado por Pernambuco, o Sr. 
Bricio Filho . 

Ma , o p aiz não lucrou materialmente; o cornmer cio não lucrou, 
e digo mais a S. Ex. que si se não tivessse iniciado já o que se cha-
mava o commercio interme<liario, casas da praça do Rio de J aneiro e 
a lavoura de S. Paul-O e dos outros Estados, o resultado devia ser, não 
só inconveniente, mas desastroso. . . \ 

O resultado da approvação do requerimento havia de ser não só 
inconveniente mas tambem de.sastroso, porque desapparecendo o unico 
estabelecimento de credito qll'e existia . . . 

O SR. BARBOSA LIMA - N aquelle tempo, estabelecimento "de des-
credito. 

O SR. F ELISBELLO FREIRE-... o commercio, amparou-se nas casas 
bancarias modestas, que existiam, de commissaTios de café . 

O SR. BARBOSA LIMA -- Em todo o caso-vamo-nos transportar ao 
momento historico - era a época da remessa directa do páo brazil 
e feixes de cannas de assucar. 

O SR. FELISBELLo FR;i<JIRE - Eis ahi o facto de 1831 . Estudemos 
o facto de 1905. 

Quando li o appello do honrado representante do Rio Grande do 
Sul, á minha humilde pessoa, para discutir ... 

O SR. BARBOSA LIMA - A's luzes de V. Ex. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - . . . acceitei i'mmediatamente o ama-

vel convite . Não venho, porém, esclarecer o debate; venho simples-
mente justificar o meu voto e, acima de tudo, respeitando profunda-
mente a convicção do nobre Deputado, pedir licença a S . Ex. para 
apresentar um quadro do,s difficuldades reaes que existem neste de-
bate . 

Estou certo que o espírito culto de S. Ex. dispensar-me·hia isso, 
mas peço licença a S. Ex,. para o fazer. 

O SR. BARBOSA LIMA - Agradeço muito a V. Ex. 
O SR. FELISBELLO FJ,tEIRE - Deixo de discutir moed·a e cambio, 

regímen fidU'ciario inconversivel e regimen metallico para t ratar de 
questão pratica . 

A vida bancaria no Brazil tem oscillado entre dous pontos : emis-
são de bancos e encampação pelo Estado. 
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Antes de passar adeante devo declarar que me esqueci de accres-
centar aos males de que soffreu o paiz com a liquidação do Banco do 
'Brazil mais este - o papel-moeda. Sabemos que a liquidação do banco 
foi a causa real do papeljmoeda. 

Tendo o banco feito grandes emissões justamente para emprestar 
ao Governo, emissões a descoberto, liqtridand.:>-se o banco, qual er a· a 
sorte da nota bancaria, isto é, da moeda-papel? 

O SR. BARBOSA Ln.u - Tivemos o papel-moeda em 1866 sem li-
quidar o Banco elo Brazil. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Liquidado o banco, qual a posição le-
gal dessas notas que existiam no bolso dos particulares, na carteira 
dos negociantes, na lavoura do paiz? Que destino lhes devia dar o 
Ooverno? Considerou notas do Estado. 

Começou assim o regimen dos dous Tecursos : emissão e encam-
pação. 

O SR. BARBOSA LIMA - Depois tivemos encampação para não li-
quidar. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - O Governo foi obrigado a assumir 
u Tesponsabiliclade das notas do banco, que montava já em muitos mi-
1ha res de contos . 

Eis a causa elo regímen ·do papel-moeda entre nós! 
Em continuação elo que eu dizia, Sr. Presidente, a viela bancaria 

d-o Brazil tem oscillaclo. Quando o Governo do Brazil entende que a 
situvção economica do paiz garante o regimen metallico, dá a faculda-
de de emissão ao Banco da Republica. E' facto que os estadistas- e 
financeiros do imperio andaram pulando entre as duas doutrinas da 
-economia; a m-0no emissão e a pluralidade ela emissão. 

O SR. BARBOSA LIMA - Exemplo: Itaborahy e Souza Franco. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Exactamente. I 
Os estadistas do imperio sustentaram, não só em seus cliscm·sos 

-como no terreno pratico, o direito ela emissão . 
Dava-se o direito dta emissão, o banco emittia; e, emittinclo, a 

emissão excedia á garantia dos lastros; dava-se a desvalorização e 
como consequencia vinha a encampação, e o Governo encampava! 

Foi por esse processo que o capital emitticlo pelo governo entre nós 
subiu· a uma cifra descommunal. Não foi só porque o Ministro da Fa-
zenda o emittisse; foi porque o governo teve de encampar notas do 

'Banco elo Brazil, que gozava do privilegio da emissão, mas nã-0 encon-
trando taes notas troco no mercado, foi então o governo obriga·do a 
encampar. 

A historia bancaria no Brazil tem sidto esta : emittir e encam-
par! 

Por isto, considerava eu, Sr. Presidente: supponha que a Ca-
1nara dos Deputados, em consideração á logica, aos argumentos e ao 
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debate levantado pelo illustre deputado pekJ Rio Grnnde do Sul, o 
'ª '°ompanhasse e votasse as medidas qu'e tem propo·sto . .. 

O SR. BARBOS.A. LIMA - V. E x. está pondo bem a · questão; est á 
derramando um largo jorro de luz sad·ia sobre o assumpto. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - E ' bondade de V. E x . 
Supponha-se isto : que se liquidava o Banco da Republica . 
O SR. BARBOS.A. LIMA - Não sei si se liquidava ; póde ser que não 

se liquidas e . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Sim, porque ha duas hypotheses da 

posição do honrado Deputado nesta quest-ão . Eu repito em synthese o 
que o Sr . Barbosa Lima tem dito . 

E lle quer : primeiro, córte de união entre o Estado e o banco;. 
segundo, banco que se liquide, si não puder viver sem o elemento 
official . 

Creio que é este o pensamento de S . Ex . 
Sr . Presidente, as relações entre o Banco da Republica e o Esta-

do, neste momento, vêm de longa data. Eu acabei de expôr aqui 
mesmo uma phase dessas relações, aquella que eu escolhi de preferen-
cia para trazer ao conhecimento dos illustr ados collegas em vista dos 
pontos de semelhança em relação á posição do illustrado Deputado pelo 
Riõ Grande do Sul. 

E u, durante os dois annos em que occupei o logiar de Ministro da 
Fazenda, em uma das épo'cas mais dif.ficeis por que tem passado o 
Brazil. . . ; 

O SR. BARBOS.A. Lnu -- Logar que occupou, prestando ao paiz os 
mais relevantes serviços - digamos mais uma vez . (Apoiados.) 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Muito obrigado. 
Mas, como .eu ia dizendo, nessa época, occupando essa posição 

tive opportunidade de, em face do factos, ajuizar das relações entre 
o Govern-0 e o Banco da Republica . 

O meu illustrado collega fala em face da boa doutrina, em face 
dos sãos principios. 

Estou convencido, Sr. Presidente, que si o illustre Deputado pelo 
Ri-0 Grande do Sul presidisse os destinos do Ministerio da Fazenda . . . 

O SR. BARBOS.A. LIMA -- Não ha possibilidade . 
O SR. F ELISBELLO F REIRE ~ Ninguem mais competente do que 

V. E x. (Apoitdos .) 
Si o nobre Deputado occupasse essa posição; si, no terreno pratico, 

visse as relações tão antig;:ts, tão consolidadas entre este banco e o 
E stado, acredito ·que S. Ex., na discussão aqui, mudaria um pouco de 
o.pinião. 

E u voto pelo actual prpjecto, não porque tenha convicção de que· 
elle é a expressão de grande sabedoria, v-0to porque no momento actual 
eu só teria uma sahida - era a do honrado Deput ado pelo Rio Grande 
do Sul . Mas, a seguir eSS!j.- ró ta, ·tão bem discutida nesta Casa por 
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S. Ex., me traria outro receio que apresento á limpa consciencia do 
nobre Deputado - o do mal maior, do que aquelle que existe actual-
mente. 

Quando Ministro· cl:a Fazenda, posição em que jámais fiz um acto 
sobre o qual não ouvisse o espirito genialmente perspicaz, como na 
minha vida publica de 40 annos nunca encontrei em brazileiro nenhum, 
do Sr. marelhal F loriano; P eixoto, espirito que via atravez . de tudo 
que ha de mais opaco, que via o que pretendia ver, o que era van-
tajoso e o que era desvantajoso, espírito que jámais foi illudiclo, nem 
enganacl:o por quem quer que fosse, na crise tremenda por que passámos. 
tendo justamente, conio braço forte, o honra.do Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, então governador de Pernambuco, quando Ministro da 
Fazenda, dizia eu, tive de fazer com o marechal F loriano Peixoto, cuja 
probidade parece-me que nunca foi atacada por ninguem (apoiados) , 
cousas contra a nossa convicção, porque ou fazíamos ou e11tão cruzaria-
mos os bracos e a debcicve seria enorme. 

Não m~ compete trazer ao conhecimento da Camara a vida intima 
da revolta de 6 de ·setembro, mas direi que si a Camara conhecesse 
bem de perto os actos íntimos daquella rnvolta, a\ situação em que o 
Governo então se achava, reconheceria certamente as vantagens que 
ao Governo trouxe esse banco. 

Repito, dada a situação difficil em que então nos achavamos, ti-
vemos muitas vezes d~ fazer cousas contra1 a nossa convicção . 

Basta dizer o seguinte: para os inimigos do Governo vinham sa-
ques de bancos estrangeiros; o Governü' lutava para pesquizar donde 
vinham esses elementos financeiros e si não tivesse a seu lado o banco 
não sei si posso dizer que o_ Governo venceria a batalha. 

Foi da maior importancia o Banco da Republica ao Governo na 
brise de 1893 . 1 

O meu honrado :::ollega póde responder perfeitamente e com van-
tagem que agora não estamos em um momento político igual ao 
de 1893 . 

(Trocarn-'1(38 muitos apartes entre os• Srs. V'ergne de A breu e Bar-
bosa Lima . ) 

Não ha duvida que não estamos: mas nós nos achamos em 
.um paiz ·de moeda· inconversível, paiz que offerece ás colonias 
estrangeiras, aos banr:ios estrangeiros, a situação de, em vez de 
fazerem operações bancarias, fazer \Sómente operaçõe,s sobre 
cambio; é do que vivem os bancos estrangeiros desta praça, e da 
tribuna da Camara, o anno passado, tive de chamar a attenção 
do ramo do Congreso, para que elaborassem.os lei sobre operações 
de <iambio, porque a entidade - zangão, que existe na praça 
do Rio de J aneiro, nas operações de cambio, prejudica, extraordina-
riamente, não só as operações em si, que elle perverte e corrompe, 
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com os interesses dos corretores, que teem cincoenta contos depositados 
no Thesouro para exercerem suas funcções ele corretores. 

Um paiz de moeda inconversível, onde a característica da moeda 
é a instabilida:de <le valor, o Estado sem um banco é um peTigo, e 
para isso chamo a attenção do nobre .Deputado. 

O SR. VERGNE DE ÂBREU - Apoiado ; não é só um perigo, é um 
bode de espiação. 

O SR. FELISBELLO FREIRE-O cambio no Brazil-é preciso que nos 
convençamos - não é um phenomeno natural, producto .do movimento 
economico e financeiro do paiz; não é natural como a febre no do('lnte, 
pois esta o doente não simula, a-0 passo que com a baixa e alta do 
cambio no Brazil dá-se o contrario, simula-se, faz-se a · v-0ntade. 
(Apoiados.) 

E' um facto humf!no: o cambio entrei nós passou, de um pheno-
meno commercial e eoonomico, a ser um facto que existe debaixo da 
vontade de grupos que se colligam. 

Ora, si o Governo, o Estado, existe sem um banco, atravez do que 
possa fi scalizar esses males, esses perigos, que affectam e desvalorizam 
.a moeda, parece-me que o Governo perde um braço da soberania. 

Si nós estivessemos no regimen metallico, não contestaria, não 
discutiria, não poria em duvida um só momento a verdade dos prin-
cipias dos notaveis discursos do nobre Deputadio pelo Rio Grande do 
Sul, nem jámais ninguem, 1 da tribuna de um P arlamento, virá dizer, 
perante os discursos de S. Ex., que: elles são expre. sões de incorrec-
ções de doutrina. 

Nião. 
Colloco os discur os dq meu honrado amigo no terreno pratico da 

nossa vida de momento : o Estado lucrava, o paiz lu crava em separar os 
laços de união com o Banco da Republica ? 

O SR . VERGNE DE ABirnu - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA dá um parte. 
O SR. F ELISBELLO Fm1:mE - Sr. Presidente, eu, muito mais do 

que o meu illustrado amigo, conheço as irregularidades profundas do 
Banco da Republica; ningµem desta Casa as <:onhece tanto como eu; 
não me cumpre trazel-as a publico. 

E é em nome destas irregularidades justamente, Sr. Presidiente, 
que tenho medo, em vista ela força e do vigor da lei historica da imi-
tação, assim como o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul aqui 
imita, aqui representa perfeitamente a grande/ figura de Lêdo, tenho 
medo e tenho razão para ~l--0, porque appello para o passado; tenho 
medo de que, postas em execução as medidas que S. Ex. quer, tenha-
mos os desastres de 1831. 

Em 1850 houve desastres; acabei de mencional-~s . 1 

Sr. Presidente, precisamos desta tribuna dizer a verdade tal qual 
ella é . O nobre Deputado pelo Ri-0 Grande do Sul não tinha necessi-
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.dade de estar fazendo sua brilhante campanha nesta Casa si nós, os 
republicanos, si nós, que temos tido responsabilidade por uma parcella 
dos poderes publicas, tivessemas tido mais criterio e mais senso até 
hoje. 

O SR. VERGNE DE ÂBREU - Muito bem . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Porque, que necessidade havia, Sr. 

Presidente, que o programma financeiro do Sr . Ruy Barbosa, que é 
tão escandalosamente atacado, sem aliás haver razão para isso . .. 

O SR . BARBOSA LIMA - Calumniado . 
O SR . FELISBELLO FREIRE - . . . si o pr-0giramma financeiro de 

S. Ex., e tenho o prazer de o dizer, por isso mesmo que nem relações 
pessoaes tenho com o honrado Senador, quando S. Ex., querendo ser 
o unico defensor dos principios libcraes do Brazil, arrastou pelas ruas 
da amargura o Supremo Tribunal, em 1891, nos prologas da revolta de 
1893, o humilde orador, leguleo, simples medico, teve necessidade de 
ir para a imprensa protestar, não contra os ataques do Sr. Ruy Bar-
bosa ao Supremo Tribunal, mas contra as facilidades que S. Ex. 
fazia nas citações de seus livros americanos. 

Mas, por isso mesmo que não tenho com S. Ex. relações pessoaes, 
preciso dizer que o programma financeiro de S. Ex., como Ministro 
da Fazenda, si tivesse sido executado pelos seus successores, o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul não teria necessidade de fazer a 
campanha que tem feito neste recinto, porque já estaríamos no regimen 
metallico . (A po'iados. ) 

O maior crime da historia republicana, maior mesmo do que a 
esquadra que se levanta contra o supremo depositario da au toridade, 
o maior crime foi o acto revogando o imposto de importação em 
ouro, <lecretâdo pelo Sr . Ruy Barbosa . (Muito bern.) 

O regímen metallico não se faz de um dia para outro. Um paiz 
que almeja regímen metallico~ que almeja esse ideal, que quer com 
sinceridade tel-o, não consentiria que se revogasse -0 pagamento do 
imposto de importação em ouro, como foi decretado pelo Governo 
Provisorio, concedendo a tributação em ouro do imposto de im-
portação, tributação rontra a qual me bato neste momento, não 
por princípios, mas porque vem abrir um caracter de excepção sobre 
productos importados, isentando uns e recahindo sobre outros; não é 
justo, não é uniforme. 

Mas, dizia eu que nós, republicanos, que temos dirigid'O os poderes 
publicas, somos os responsaveis desta situação. 

Somos os responsaveis, mas appelle para o espírito esclarecido do 
meu honrado collega, representante do Rio Grande do Sul . 

O SR. BARBOSA Lnu - Obrigado . 
O SR . FELISBELLO F REIRE - As relações do Estado com o Banco 

da Republica ... 
O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
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O SR. FELISBELLO FREIRE - Não, senhor, não quero estabelecer 
relações de causa e effeito . (Trocam-Se apartes . ) 

Peço aos meus collegas que me permittam por mais algum tempo 
continuar a discussão porque a estou collocando em uma posição que 
chamo de consciencia . 

UM SR. DEPUTADO - A discussão é muito interessante no ponto 
em que V . Ex. a colloca. 

O SR. Bmcro FILHO, - Nós appellamos para qué V. Ex. con-
tinue, tal o modo por que está levando o debate. (Apoiados.) 

O SR . FELISBELLo FREIRE - Eu não estabeleço relações de causa 
e effeito do caso de 1831 para o de agora. Não; mas receio que ve-
nhamos ter agora, não obstante a grande differença de situação finan-
ceira e economica, males iguaes áquelles que · resultaram da commis-
são de inquerito do Banco do Brazil, cujas consequencias foram duas: 
a creação do papel-moeda e ficar a praça do R.io de Janeiro sem um 
estabelecimento de credito ... 

O SR. VERGNE DE Â.BREU - E o Estado sem banqueiro, o que é 
tambem um grande mal. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - .. . como ficou de 1831 a 1850. E' 
facto que o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul pede-me respon-
der: economia politica é o campo da iniciativa particular, resolve as 
maiores diffi.culdades. N~o é o leg1islador. A pressão de interesse, a 
pressão da necessidade, inventa descoberta. 

O terreno commercial, Sr . Presidente, o terreno economico são 
terrenos forteis das inve119ões; é a guerra pela vida que vae descobrir 
as resoluções . 

E' facto que não tivemos banco de 1831 a 1850 e que o commer-
cio do Rio de Janeiro co11tinuou assi;m por algum tempo . 

Mas teve a seu favor as pequenas casas bancarias de commissarios 
de café, que então começlj:vam a existir; e agora são os seguintes pe-
rig~s que eu receio. Offereço ao esclarecido espirita do meu honrado 
amigo . . . 

O SR . VERGNE DE ABREU - A sua boa consci:encia, que não falha. 
O SR. FELISBELLO FR.EIRE - Sou o primeiro a reconhecer que, em 

nome de sua convicção, n~o -o conheço de hontem; virnmos na política 
ha 17 anuas. 

O SR. BARBOSA Lr].fA - Agradeço muito esse testemunho de 
V . Ex. ; isso me conforta. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Entrámos no mesmo dia; sou o 
primeiro a reconhecer, a tirar o chapéo ... 

O SR. BARBOSA LrllfA - No mesmo dia já o encontrei como chefe 
prestigioso da propaganda . 

O SR. VERGNE DE ABREU - E' o primeiro, mas não é o unico. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Mas submetto ao criterio de meu 
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honrado amigo : o Banco da Republica póde viver sem o concurso do 
Estado ? 

Não era esta pergunta que devia fazer: o Estado lucra dos debitas 
que lá estão presos ? 

O Estado receberá jámais esse dinheiro do Banco da Republica, 
desligancro-se este do Estado ~ V. Ex. sabe que não! faz seis annos 
que o Sr. Joaquim Murtinho) cuja autoridade de estadista admiro 
(muito bem do 81·. Barbosa Lima) criticando, entretanto, o excesso de 
teimosia. de S. Ex., que não olha, ou olha com olhos de paixão, para 
causa que se impõe ao seu espírito . . . 

O SR. BARBOS.A. LnvI.A. - Isso é uma virtude de estadista . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - . . . o Sr. Murtinho cortou as rela-

ções do banco com o Estado. 
Quaes foram as consequencias ? 
As consequencias foram que o banco não viveu nem um anno 

nessa phase. Chamo a· attenção do ·meu illustre amigo, porque o que 
S. Ex. quer fazer agora já foi feito ha seis annos; e si a experiencia 
de 18311 não nos serve, temos a desses seis annos. 

Quaes foram as consequencias ? 
Foram, primei!·o, que o Governo perdeu 50 % elo dinheiro que 

no banco tinha. 
E' o caso da liquidação feita da carteira hypothecaria que passou 

ao Banco Hypothecario. 
A Camara sabe que não t rago esses factos para delatar ninguem; 

estou demonstrando q1Je o .Estado perdeu, com o regímen que o nobre 
Deputado quer instituir, 50 % do dinheiro que tinha no banco. 

O SR. BARBOS.A. LrM.A. - Acho que perderá 300 %, si continuar 
com o actual. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Perdeu mais o seguinte : homens 
ricos, que lá - tinham o seu dinheiro, que estavam empenha.dos em 
transacções - porque o negociante de talento intelligente, que acom-
panha a evolução das coltsas, não deve nem póde ter o seu dinheiro 
preso em carteira - perderam totalmente os seus capitaes. 

Da mesma fórma as viuvas. Uma conheço eu, da minha terra;-
cujo marido foi commigo signatario do manifesto republicano em 
Sergipe, velho respeitavel e honestis imo, que deixou fortuna e mor-
reu na cidade d-0 Rio ele Janeiro; essa viuva comprehendeu que o 
seu cEnheiro estava bem acautelado no Banco da Republica, lá o de-
positou e a cris<;i, em consequenci'a d.o acto elo Sr. Murt inho, cortando 
as relações, deu em resultado que, nã.o só essa viltva, como muitas 
outTas que conheço, perdessem tudo . 

O SR. BARBOS.A. LrM.A. - Pois não houve córte nenhum do cordão. 
umbilical, em 1864, quando muitos milhares de viu"Vas foram arras-
tadas no desastre ·das casas bancarias Sotto e outras. 

O SR. FELISBELLO F1mrnE - E' verdade . 
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UM SR. DEPUTADO· - Por causa d'O córte? 
O SR. BARBOSA LIMA - Não dizem isto os directores, .dizem que 

é porque queriam papel e o Ministro teimava em daT ouro. 
De modo que temos de levar á conta desse crack mais este facto: 

a teimosia feliz do Ministro em ter conseguido qtre nós revogasse-
mos. a lei de 1875 e a de 1885, para não emittir papel-moeda. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. Presidente, o meu illustrn col-
lega falla ela lei de 1875. Eu ia me esquecendo de um facto, para 
submetter ao criterio de V. Ex. : si compal'al'mos hoje as estatísti-
cas do movimento cornmercial dos bancos com as de ha 10 annos 
passad-os, havemos .de n·otar -0 seguinte . 

Como V. Ex. sabe, a lei de 1875 foi rnvogada. Esta lei permitti!l, 
que o Governo emittisse por antecipação da receita para emprestar 
~os bancos. De sorte que os bancos não se importavam ele esvasiar as 
suas carteiTas nas operações e-0mmerciaes, porqtre elles tinham a es-
perança desse ampaTo do Governo. 

Mas hoje, Sr. Presidente, que não ha mais a lei de 1875 ... 
O SR. BARBOSA Lnü - Perdôe-me V . E x . a interru·pção. Hoje 

não póde emprestar mais pela fórma pol' que fazia; mas póde pela lei 
de 1889 tirar do fundo de resgate. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - V. Ex. tem rnzão. Não posso con-
testar -0 que é verdade. 1 

Mas hoje, que está, i"fV•Ogada a lei de 1875, e o banco sa.be que 
não tem este amparo, tem mais cuidado com as suas operações. Hoje, 
dizia etr, vê-se que 70 Pºf cento do capital do banco estão em caixa 
e que só ~os restantes 30 fºr ce~to e.stão em circulação; exactameD:te 
o contrario do · que se· dava -antigamente em que 80 pol' cento cir-
culavam. 

E' outra consideração que subrnetto ao espi:rito esclarecido dos 
nobres Depü'tad-0s. ( Trocã,m-se apartes.) 

Nesta questão, Sr. P !'esidente, sinto a gravidade e a difficuldade 
de votarmos, e, tanto eu como os meus collegas nos guiamos pela 
convicção .. 

Estou apontando os males que talvez se d'eem si forem cortadas 
neste momento as rela:ções do banco com o Governo. E' ptua pr ophe-
cia, apenas. 

Com o acto do Sr. M11rtinho, o Estado perdeu mu~to na carteira 
hypothecaria e tambem na commeTCial, porque o debito do banco para 
com o Estado foi muito n iduzido. · 

O SR: BARBOSA LIMA - E' preciso não confundir o pagamento 
da divida presente com o t'edesconto. (H a owtrm~ apartes. ) 

· O SR. FELISBELLO FREIRE - R:iceio, Sr. P residente, que, não es-
tando nós ainda no regímen metaillico, o cambio que não é producto 
oomrnercial ou econornico ientre nós, mas producto su jeito á vontade 



- 405 -

dos especuladores, não possa ser fiscalizad-0 ; receio que o Governo 
sem o ba.nco não possa fiscalizar a estabilidade do valor da moeda 
e receio ainda muito os prejuízos que hão de vir de nã-0 poder o banco 
pagar ao Estado o que lhe deve. E' um mal perder o Governo um 
orgão de certa impoTtancia, através do qual possa exercer. a missão, 
a que é obrigado, de procurar manter a estabilidade da moeda. 

Eu, 81·. Presidente, tenho ouvid-0 dos collegas, que discutiram a 
questão, rnferencias ao relatorio do Banco da Republica, feito pelos 
Srs. Castro Maia e Custodio de Magalhães. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' pena que não tenhamos os outros, de 
1902, 1903 e 1904. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Refiro-me .a este relatorio porque, 
0m um dos dias desta semana, o meu illustre collega, o Sr. Bricio 
Filho, lia um dos t rechos do mesmo relatorio onde vem uma seve-
Tissima critica á fusão de 1892, e eu tive de dizer, porque Joi o hu-
milde orador quem poz em execução aquella fusão, que, si o Governo 
·.ião a fizesse, crearia um grande perigo par-a a Republica. 

Agora lamento que os Srs. Castro Maya e Custodio de Maga-
lhães, que criticaram os actos de todas as directorias do banco, nã-0 
fallassem absolutamente nos seus . 

O SR. BARBOSA Lnu - Em uma pequena referencia a um delles, 
a phase de Pettersen. 

O SR. VERGNE DE ABREU - E' sempre facil critica.r a obTa dos 
outros. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Para os ·dous directores que escre-
f'eram este relatorio todos teem sido culpados, tudo tem sido uma 
série de escandalos, de crimes, e eu procurei ver nas paginas . . . 

O SR. VERGNE DE ABREU - Da gestão delles, moita. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Mas, Sr. Presidente, eu voto pelo 

projecto que está em discussão. Sei que elle não é, pelo menos na 
minha humilde opinião, a expressão da sabed-0ria. 

O SR. VERGNE DE ABREU - Não ha obra humana peTfeita. 
O SR. BARBOSA Lnu - Não era preciso ir tão longe. legislando 

na hypothese ·para quando houver cil"cula.ção metallica. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Tenho receio que da suppressão da 

vida do Banco dio Brazil resultem maiores males do que os resultan-
tes da continuação do actual regímen, que póde muito e muito ser 
remediado pelo Ministro da Fa.zenda. 

Está no criterio de S. Ex. escolher competencias e probidades para. 
a directoria1 do banco, está no domínio de S. Ex. fiscalizar a vida 
hancaria, düectamente, e me parece que isso é do regimen. 

Antes de deixar a tribuna, Sr. Presidente, peço licença ao meu 
illustre amigo, o Sr. Barbosa Lima, para tributar-lhe a. admiração 
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nelo3 seus notarnis discur os sobre um a sumpto inteiramente estranho 
ií. sua educação scientifica ... 

O SR. BARBOSA. LIMA - Perfeitamente. 
O Sn.. FELISBELLO FREIRE - ... de tributar-lhe esta admiração 

com tanto mais sinceridade quanto justamente o rneu collega está fóra 
dos seus estudos, revelando neste caso, além da sua sinceridade, a sua 
convicção (Mwfto_ bem) . .. grande competencia neste assumpto . 

.O SR. BARBOSA LIMA - Obrigado. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Não vim esclarecer o assumpto, 

mas sim justificar o meu voto e pedir a V. Ex. que medite, no terre-
uo pratico, si ha mais vantagens em fazer o que S. E x. pede ou o 
que pede o projecto. Confio na consciencia de S. Ex. 

Tenho concluido. (Miiito bem; mi&ito bem. O Maclo1· é cum-
pfimentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSKO DE 2 DE DEZE1rBRO . _ 

O, Sr. Calo geras - Pedi a palavra, Sr. Pre idente, exclusiva-
mente para fazer a rectificação de um topico elo discurso que aqui 
pronunciei sobl'e a reforma elo Banco elo Brazil . 

Ou por defeito mvu na revisão das provas elo meu di curso, quan-
do as reli, o que me par~ce mais provavel, ou por defeito na composi-
ção do mesmo di "curso, s13.hiu publicado o seguiule trecho : "Sr . Presi-
dente, sem e1nbargo do J+lUito respeito que tributo ás opiniões adver-
sas, occorre lembrnr que aqui procuramos tão sómente reproduzir, na 
discussão havida até agora, o exame de um velho problema, que até 
hoje desafia o engenho dos economista·: saber si a emissão do papcl-
moeda incouversiYel é u:pi acto de g<Yrnrno ou simples acto ele com-
mercio. " 

Evidentemente eu n~o me referia ao papel-moc4a incom·ersiv'el e 
::lÍm ao papel-moeda converstivel . 

Era esta a rectificação que tinha a fazer. ( M wito bem, ; muito 
bem .) 

O Sr. Bricio Filho >em pela ultima wz combater o proj0cto, 
>isto como em face do Regimento não poderá mais usar da palavra . 

Sape que vem fallar sem proficuidade porque a proposição será 
approvada, apezar das perigiosas medidas contidas em seu bojo, e 
porque á Oamara não será permittida a collaboração, ficando assim 
privada de emendar, ele a côrdo com os bons e salutares en. inamentos. 
E' que as alterações importariam na denlução elos estatutos aos accio-
ni stas e não é licito, segundo a cloutrina da Oommissão cfo Finanças, 
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que elles sejam incommodados. O Congresso que vá repreáentando o 
seu papel subaltern-0, muito satisfeito, contente e sorridente . 

Podem objectar que já foram approvadas duas emendas em 2ª 
discussão. Sim; mas essas contendo providencias para serem executa-
das pelo Governo, não tocando no mecanismo do banco, absolutamente 
não · exigindo a alteração d'o.s estatutos. Uma, a do Sr. · Galeão Car-
valhal, manda o Governo applicar ·o dividendo de suas acções ao -res-
gate do papel-moeda. Outra, a do Sr. Calogeras, determina que, alie-
nadas as acções, o producto da alienação seja integralmente destinado á 
reconstituiçã-0 dos funâos de resgate e garantia. São ·providencias, 
<eomo se vê, que não affectam a maneira de funccionar do banco. 

A emenda do' Sr. Erico Coelho, dispondo que -0 banco, na quali-
dade de agente financeir.o dos E stados e do Dist ricto Federal, não 
arrastasse, ao lançar emprestimos em mercado! estrangeiro por conta 
de algum desses membros da Federação, a responsabilidade da Re-
publica pelo serviço1 da divida externa assim contrahida, essa emen-
da tão conveniente, tão merecedora d'e apoiamento, não mereceu as 
honras de uma appro-vação, sendo por esta fáTma rejeitado um excel-
1ente recurso que vir ia refrear um pouco a febre d-0s emprestimos es-
. taduaes no estrangeiro, operações que mais tarde nos trarão dias 
amargos e angustiosos. 

Das 17 emendas apresentadas em 3ª discussã.o, quasi tod1as pelo 
orador e pelo illustre Sr . Barbosa Lima, que tanto tem elevado o de-
bate, com o seu talento, saber, eloquencia e patriotismo, apenas du as 
Teceberam -0s afagos de algumas linhas favoraveis. A que propõe a 
revogaqão do art. 6° da lei n. 581, de 20 de julho de 1899, providencia 
-fóra tambem do campo de acção do banco, e a que visa a eliminação 
da clausula considerando prescriptas. as acções que contra o Banco da 
Republica não forem intentadas até a approv·ação dos estatutos, lem-
brança infeliz e immoral de que mais tarde se occupará . 

O estudo das emendas apresentadas, que não foram tantas quaD-
tas as necessarias, o exame do projecto e dos estatutos e a analyse da 
mensagem por meio da qual o Poder Executivo enviou ao Oongrresso a 
Teforma bancaria e alguns documentos referentes á materia, serão os 
diversos aspectos por que encarará a questão . 

Analysando a mensagem de 16 de setembro cl'e 1905 do Sr. Presi-
dente da Republica, nota nesse documento p:ande sagalhada e des-
·ordem. Basta dizer qw:: ella se refere á assembliéa geral extraordina-
ria do Bancoi da Republica, que funccionou de 29 de julho a 9 de 
agosto ultimos . Da leitura parece que houve uma assembléa geral 
funccionando dii.uante o período de uma a outra data. Póde ser alle-
gado que liouve pequeno engano na redacção e que as sessões se reali-
·zaram nos dias 29 de julho e 9 de agosto. Tal, entretanto, não acon-
teceu. À 9 de agos.to não houve, ab.solutamente, reunião; as assembléas 
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geraes foram tres e funccionaram a 29 de julho, 28 de agosto e 9 de 
setembro. 

Dir-se-ha que isto não vem ao caso. Não é tanto assim . Quando. 
mais não seja serve para demonstrar a pouca attenção com que esses 
papeis são preparados e a facilidade com que o Sr. Rodrigues Alves 
subscreve, sem examinar com cuidado, cfücumentos que lhe são entre-:-
gues,. assignando de cruz. 

Passa a autopsiar os estatutos . Logo no art . 1° ha muito que 
esmerilhar. O banco "funccionará sob o titulo de Banco' do Brazil,. 
considerando-se liquidado o Banco da Republica do Brazil, etc ." 
Desapparecem, como se observa, a, palavra "Republica" . Era incon-
veniente, encaiporada, cheirava á jettatii,ra. Houve, pois, mudança de 
rotulo, na esperança de melhores dias. Melhor fôra que houvesse mu-
dança d'e. costumes. A simples troca de lettreiro não dá credito ao 
estabelecimento, não, valoriza as acções . 

No mesmo artigo ha uma clausula considerando prescriptas toda& 
as acções que não forem intentadas contra o Banco da Republica até 
a,· data da lei que approvar os estatutos em discussão. Francamente 
confessa que, si não tivesse lido essas linhas, com os olhos bem abertos, 
nisso não acreditaria. E' o regímen do calote, d~ immoralidade, da 
pilhagem e da inconstitucionalidade . Percebe o sorriso a affluir ao& 
labios dos presentes. 

E' com certeza granae acto de coragem o invocar a Constituição 
em um momento destes, quando até a Constituição parece ser inconsti-
tiicional. Offereceu uma emenda abolindo essa disposição do art . 1 º-
A Commim:ão de Fiuan~as, achando provavelmente que ficava feio 
reJeltar tudo, tratando-se sobretudo de medida daquella ordem, opinou 
pela approvação da emei+da, mas de que modo ? Fazendo vigorar a 
prescripção de 15 de janeiro. E' um adiamento de dez dias. Ora, 
seguindo agora o projectp para o Senado, si puder sel' este anno ap-
provado por aquella casa legislativa - e o orador francamente deseja 
que isso não aconteça-, só nos primeiros dias ele janeiro poderá ser 
sanccionado, de fórma que a modificação da emenda proposta pela 
Oommissão sómente adia por poucos dias. Até parece brincadeira em. 
condições de ser estampaq1a nas paginas illustraclas do Tico-Tico. 

Ainda no art. 1° fi~ura, como equitativa compensação dos pre-
juízos na liquidação da conta antiga, a obrigação elo Governo entrar 
com 2 . 500 contos em dinheiro para valorizar as acções do banco. 

Ora, na assembléa gtiral ·de 29 de julho, o accionista Silva Porto, 
depois de vehemente discurso contra a administração official, con-
cluiu, freneticamente applaudido <'i, festejado, por offerecer uma pro-
posta, dizendo que o Governo não cumpriu a lei e os estatutos, con-
sentiu que seus representantes desbaratassem o valioso activo do 
banco, devendo presta11 contas de seu mandato e uma reparação ao& 
accionistas. Na sessão de 28 de agosto, apezar de combatida pelo Dr. 
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Bulhões Carvalho, director do banco, que considerou a approvação dia 
proposta como inutilização dos esforços no senti do de reorganização 
bancaria, e tambem impugnada pelo conde de Figueiredo, foi a mesma 
approvada. O jornal O Paiz, em artigos de fundo nos num.eras de 28, 
29 e 30 de agosto, com.bateu a provid~ncia, não julgando que houvesse 
Governo capaz de acceital- a . Pois bem, dias depois, o Governo do Sr. 
Rodrigues Alves, embora sob a fórm.a de "equitativa compensação", 
passava recibo a todas essas censuras concordando em conceder 2. 500 
contos para a valorização das acções. E segrundo a opinião d'O Paiz, 
anteriormente emittida, praticou acção censuravel, tornou-se inde-
fensavel, transpondo os limites da intervenção fraternal do E stado, 
praticou um.a burla, prejudicou o capital novo e sahiu1 da realidade 
das . cousas. 

E' interessante essa majoração de acções com o dinheiro elo The-
souro, quando em sentido contrario actua o descredito da instituição 
bancaria . 

A commissão eleita pelos accionistas computou em 13. 889 contos 
o activo livre de onus. O Governo achou ·que era pouco e ·com.o grande 
magico, á guisa de Harm.ann, derramou em cima um. pouco de pós de 
pirimpimpim e disse : fica valendo 20. 000 contos . E fez-se uma da-
quellas valorizações tão em moda nos aureos tempos do encilhamento. 
Não satisfeito com esse augmento arruma em cima 2. 500 contos do 
Thesouro, com .o fim majorativo. 

Faça o que fizer, que não obtem a majoração das acções. Ella tem 
de obe·decer á lei da offerta e da procura, á confiança que o estabele-
cimento pos~a inspirar . 

Ora, os escandalos occorridos nessa instituição bancaria não ad-
mittem a alta das acções . Reorganizado o banco em virtude da lei de · 
20 de setembro de 1900 .e figurandlo no art. 3° dos estatutos o prazo 
de 60 annos para o seu funccionamento, no fim de cinco annos apre-
senta-se arrebentado e em liquidação . As acções de 200$ ficaTam re-
duzidas a 3 5$ . O accionista que possui a quatro acções vae pela re-
fo rma passar a ter uma. Aquelle que tinha 20 acções,1 podendo, por-
tanto, votar nas assembléas geraes, vae ficar com cinco apenas, não 
lhe sendo licito exercer o direito de voto. O banco, que começou com 
1 . 200 contos em 1808, que em 1851 funccionava com 10. 000 contos, 
que em 1855 principiou a girar com 30. 000, em 1860 com 33. 000, em 
1889 com 100. 000, apresenta-se em 1905 ;com 22 . 500 contos, isso 
depois das magica·s dos pós ele pirimpimpim e dos 2. 5000 contos majo-
rativos. 

E agora com. a reforma e com todas as promessas só poderá chegar 
a 70. 000 contos. 

Contra a majoração falla ainda a confissão de que depois de cinco 
annos de favo res não pôde resgatar os 35. 000 contos de inscripções. 
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Contra a majoração pronhnciam-se ainda, como testemunhas in-
suspeitas, os Deputados favoraveis ao projecto e que na Camara teem 
pronunciado discursos e:tn sua defesa . 

O Sr. Rod'olpho Paixão, entre muitas outra cousas, disse que 
"tem tremido deante dos rombos formidaveis que o BanQO da Repu-
blica tem feito no Thesouro" . O Sr. David Campista affirmou que 
"houve prejuízo, houve desbarato de capitaes na liquidação official 
que agora termina". O Sr. Calogeras, cujo discurso, bem oomo o de 
seu collega de bancada, está sendo publicado nos entrelinhados do 
J orrzal do Oornmercio, naturalmente á custai do Thesouro, o Sr. Oa-
logeras afiançou que o banco "era uma casa roída da · cupim , 
de argamassa e caliça imprestaveis". 

Si do discurso do Sr. Vergue de .A.breu, que, tendo censurado os 
impugnadores do projecto, por não haverem entrado no amagio da 
questão, esteve todo o tempo a divagar na tribuna sobre o regimen 
banca.rio em varias nações d-0 velho e novo mundo, sendo levado a con -
fundir a liberdade bancaria com a pluralidade bancria, si do discurso 
de S. Ex. não se pôde colher qualquer argumento contra o banco, da 
brilhante oração do Sr. Felisbello Freire, proferida na sessão de 
·sexta-feira, com a competencia que todos lhe reconhecem, ti ram-se con-
clusões contra o Banco da Republica, taes e tamanhas que devem levar 
ao espírito de todos a convicção da insolvabilidade daquella casa de 
~~- 1 . . 

O Deputado sergi-pano, depois ele t ratar do requerimento de in-
queri to do B anco do Brazil, offerecido em 1829 pelo Deputado Lêdo, 
depois de descrever o luminoso debate então travado, depois de d'izer 
que foi approvado o re~uerimento e que a commissão de quatro 
Deputados e dous Senadores, entrando no Banco, encontrara escan-
dalos de toda a ordem, t1mto que as Mesas das duas casas legisla-
t ivas acharam convenientl'l a convocação de uma sessão secreta de 
onde resultou a liquidaçãp do banco com a fuga de um director e 
o · suicídio de outro, o Sr . Felisbello Freire, depois de confessar 
que o requerimento é constitucional, 1que é apoiavel no terreno 
pratico, depois de, frizar pem que, por ter sido Ministro da Fazen-
da em período especial1 conhece melhor do que ninguem as 
irregularidades pr-0fundas do referido estabelecimento, não se ani-
mando a revelal-as com r ceio de catastrophes, o Sr. Felisbello Frei-
re, depois de tudo isso, deu um golpe de morte no banco quando ex· 
clamou que não approvou o requerimento Barbosa Lima, com Teceio 
da reproducção das scena~ de 1831, como consequencia da approva-
çã:o da prop-0sta Lêdo em 1829. 

Não é possível dizer n;iais contra uma instituição de credito. Não 
ha maj'oração que peque. Tudo é tempo perdido. 

Em seguida o oradm· trata de outras emenclas e estende-se sobre 
as princ1paes. 
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O paragrapho unico do art. 1° dispõe que todos os actos juridi-
cos mencionados no principio do artigo fiquem realizados sem de-
-µendencia de sello e das formalidades ordinarias. À suppressão do 
paragrapho não foi acceita. O relator opinou pela rejeição da emenda., 
sob o fundamento de que o Governo é parte na organização. En-
tretanto, na sessão ·de quinta-feiTa, 'ª·º combater o alvitre p1·ohibin-
do transacções com Deputados e Senadorns, allegou que o banco era 
particular e que o Governo não passava de simples accionista. Excel-
lente 1accionista com o privilegio da dispensa do sello ! 

O art. 2° d'Os estatutos dá o prazo de 30 annos para o funccio-
namento do bai1co. Para que tanto, si elle tem demonstrado saber 
viver tão pouco. À phrase de Thiers "La Banque rec7:ume des 11,nnées; 
les ,aninéeis sornt 'le seul élément de grandeu.7'. pour un éf:ablÍS'S'ement de 
ce genre: donnez-lesrlui" com certeza não póde ser applicada a esse 
'.nstituto em completa desmornlização. 

O art. 3° faculta a creação de filiaes em qualquer ponto do paii 
ou fóra delle . Já o Deputado Ha.rbosa Lima descreveu essas ma-
chinas de corrupção, montadas nos Estados com o pessoal amigo de 
uma das parcialidades políticas, trabalhando na ~atmosphera da po-
liticagem . Imagine-se agora a possibilidade da fundação de fil~aes no 
estr angeiro, com os compromissos e as obrigações nacionaes. 

O §· 1° do art. 4° admitte a chamada feita1 por series do capital das 
125. 000 acções entregues á subscripção publica, o que é taxativa- " 
mente vedado pelo a1-t. 84 do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, 
que fez a consolidação das disposições legislativas e regulamentares 
sobre as sociedades anonYrria's. Póde ser allegado que ·a lei· que vamos 
votar deroga nesse ponto a lei das sociediades anonymas, Para que, 
porém, fazel-<l só para o Banco da Republica~ Si a disposição é má, 
q_ue seja para todos modificada. À emissão por séries presta-se a 
·ahusos, escaramuças e tribofes. Além disso, a sua execução é a prova 
de que o Governo e o banco absolutamente não contam com um bom 
numero de subscriptores. . 

O §. 4" do mesmo artigo declara que serão nominativas as acções 
dos actuaes accionistas aos do Thesouro e que serão nominativas o~ 
ao portador as acções a subscrever. Não comprehende este régimen d'!l 
desigualdade, podendo as acções ao portado1' ser transf~_ridas em 
qualquer momento, ao passo que as nominativas exigem certas for-
malldades pal'a a transferncia. Não atina como o Governo se colloca 
em ,;ituação inferior e como o faz, depois de promover a substituição 

' das apolices ao po1-tador, por se prestarnm á fraude . 
O n. 4 do art. 5° exi.ge para o desconto de lettras de cambio, 

1ettra'S da terra e outros títulos commerciaes a garantia de duas fir-
mas da praça do Rio de Janeiro, mas por execepção wdmitte uma. 
À emenda, retirando esta excepção, com reoeio de que ·se constituísse 
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em regra, porque os Jmzes das condições excepcionaes seriam os fun-
cciouarios do banco, essa emenda foi rejeitada. Não se quiz tambem 
con-col'dar com a melhol' garnntia nos emprestimos sob o penhor de 
ouTo e prata, de titulos da divida publica da União, de t itulos de di-
'\ida dos Estados, etc. Não se consentiu na eliminação do paragra.pho 
unico do n. 8 do a1't. 5°, que importa em emissão de papel-moeda dis-
farçado. 

Entrando em -0utra ordem de ·consider ações estuda uma por uma 
d·a.s disposições do art. 5° e o art. 47, verificando que não ha uma 
só clausula permittinclo transacções com a lavüurn . .Analysa as pro-
hibiGões constantes do art. 7 e lá encontl'a o n . 8 vedando ao banco 
quae'squer outras ope1,a.ções nã-0 mencionadas nos al'ts. 5 e 47. Foi 
por isso que se lembrou de apresentar as e:i:nendas 11 e 12, providen-
ciando sobre emprestimos a-0s lavr adores. Recorda o occorrido com 
os bancos e;missores. Po1· ter sido cassada a faculd<a.de emissora, foi 
feito entre o Banco ela Republica e o Thesouro o accôrdo de 18 de 
maio de 1897. P ela clausula 10" o banco obrigava-se a emprngar 
dentro do prazo de 10 annos a somma de · 25 . 000 :000$, á raz·ão 
de 2. 500 :000$ por_ anno,_ no mínimo, em letr as hypothecarias .de au-
xilio á 1a.voura. Foi o onus que teve o banco pela -operação de que 
auferiu vantagens, tend.o deixado quasi totalmente ·de cumpril-o. 

. 1 . 
E ' isso que o orador propõe e para que não surgisse a desculpa 

de falta de recursos, lembrou, por meio de uma sub-emenda, adian-. 
tamentos do. Thesouro F ederal durante os cinco primeiros aiJ.mos. O 
parecer da commissão foi ~ontrario, sob o fundamento de que existe 
no Congresso um projecto cogitando da lavoura. Está a lavoura bem 
arranjada si contar com PfOjectos dormindo no archivo d•as commis-
SÕeS o sonmo do esquecimento. Está bem amparada1 si conta coro as 
intenções simplesmente decprativas dos legislad.ores . 

O orador deseja a separação entre o Thesour·O e o B anco. Si, 
porém, insistem em mantel-os uni·dos, que ao menos a lavoura lucre 
alguma cousa. Sabe perfeitamente que a medida que propõe não é 
melhor, não é a mais van~ajosa, mas tem a condição de poder ser 
dentro em pouco execu tada1 em vista da rapidez que o Governo está 
imprimindo á marcha do f rojecto. As outras proposiçõe<i benefici-a-
doras da lavoura, essas vão ficando para depois, para depois e pa:ra 
depois .. . 

Grit a-se que a lavoura ~ abandonada1, é a desamparada, mas nada 
se faz em seu favor. O illµstre Deputado Francisco Bernardino em 
rutilante discurso descreveu a situação angustiosa da l avoura e de-
clarou solenmemen.t-e que essa situ·ação não podia continuar . Suas 
expressões echoaram na wna da matta mineira e houve um prurido 
l e agitação. E' preciso que não se fique no regímen da promessa e 
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da esperança. Conta com o ·auxilio do Sr. Francisco Bernardino para 
.a approvação de sua emenda . 

A responsabilidade da rejeição caberá á bancada mineira, que 
por seu numero, por sua importam.eia, pela proeminencia de suas fi-
guras e pela estima que gozam os seus representantes no seio da 
Camara, decidirá em favor da victoria, si quizer formar ao lado do 
orador. 

Em seguida o orador faz a critica do art . 10. que dispõe sobrn 
a nomeação de um presidente, só com o voto de qualidade;" e de um 
director da cairteira cambial, contra tres directores escolhidos pelos 
accionistas, ficando assim o Governo em minoria, apezar de fazer do 
banco até o depositario dos saldos do Thesouro. Commenta o art. 29 
que consente que a assembléa geral, só com a ·annuencia do Governo, 
possa reformar a lei que o Congresso vae votar, aproveitando -0 en-
sejo para frizar! que o Governo, accionista pelo artigo 4u, é presta-
roista pelo 45, e é afinal de contas marchante, pela realidade das 
cousas. Chama. a attenção para o artigo 42, que autoriza o banco a 
receber dos devedores bens moveis, semoventes, ou de raiz, exigindo, 
porém, que sejam vendidos no menor prazo possível, só permittindo 
ao banco a posse dos edifícios necessarios para o seu serviço. Até 
parece_ o Governo, que vive a comprar edifícios por alto preço para 
vendel·'Os bara.to. 

A proposito do art. 45, que permitte o emprestimo de um milhão 
de libras á carteira cambial, faz ·cons~derações derrwrafüta ~obre 
o cambio, mostrando que a alta é devida aos emprestimos externos 
dai União e dos Estados e que na época dos pagmentos virá a baixa, 
aproveitandQ o ensejo para ler o topico do discurso do Sr. Cal-Ogeras 
que dá o competente Sr. Custodio Coelho ·Como o responsavel pela ul-
tima baixa de 17 a 15. 

Discorre sobre o art. 46, que c'Jlá aio banco o monopolio de emittir 
eheques-ouro para satisfação dos impostos aduaneÍTos em toda a Re-
publica, e largamente se occupa do art. 47, que deante da circulação 
metallica em ouro confere ao banco -0 p1<ivilegio exclusivo de emis-
são, si fôr institu:ido o regime·n banoario, o que importa sério com-
promisso e é uma perspectiva de indemnização reclamaida perante 
os t ribunaes, si o Governo faltar ao ajustado_ 

Lendo -0 art_ 153 da lei d-as sociedades anonymas, verifica que, 
quando a perda do capital fôr de tres quartos ou ma~s, a sociedade 
entrará em liquidação forçada a requerimento de qualquer accionis-
ta. Nesse caso está o Banco da Republica, que ·de 100 . 000 :OQO$ de 
capital passou a 22 _ 500 :000$, conforme confessam accionistas e 
Governo no proprio projecto de estatutos enviados ao Congresso. 
Por outro lado, em frente de disposições legaes, directores de nomea-
ção do Governo deviam estar na cadeia, pol' h a;verem illegalmente dis-
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tribuido dividendos. E é a um estabelecimento nestas condições que 
vão ser conferidos os favoTes acima enumerados. 

Fazendo a psychologia do momento, conclue que esta campanhai 
em favoT da rnforma bancaúa parece mais do futuro Governo do que 
d-0 presente. Na platafórma lida, no banquete de 12 de outubro, o 
Sr. Affonso Penna, assim se exprimiu: "A reorganização do Banco 
da Republica, medida importa:i;i.te de que cogitam o Oongreso e o Go-
verno, trará allivio, si não folga, á apertada situação do holll'ado 
commercio." Lamenta que o futuro Presidente da Republica não ti-
vesse procurado preparar o terreno para ·O ali jamento dessa machi-
na de -Corn1pção, que trará amargos momentos p a•ra o seu governo, ao 
lado das mµitas difficuldades que a actual Presidencia está . espa-
lhando na estrada a ser palmilhada por a.quelle que vae vencer no 
pleito de 1 de maTço. 

Si o Sr. Barbosa Lima affi.rmou que o banco era uma grande 
fistula, si o Sr. Galeão Carvalhal o classificou de sanguesuga, o ora-
dor o collocará na escala do tceni.a soliltmi. Sim, é uma solitaria no or-
ganismo <la Nação. Os auneis destacam-se e fecundados vão espa-
!hando esca.ndalos mais escandalos. Frequentemente bota a cabeça 
ie fóra e das suas quatro ventosas applica uma no Thesouro, outra no 
Jongresso, outra no Oattete e outra no povo. 

V ae deixar a tribuna, e dá por finda a. sua missão, isso porque 
o Regimento não lhe permitte fallaT mais. Sabe que vae ser derro-
ta.do. Não desanima e não esmorece na luta em bem dos interesses 
nacionaes. Prefere a gloriosa . .derrota que o aguard·a aos esplendores 
da victoria <los defensores do projecto reorganizando o Banco da P..e--
publica. (Muito bem. Mwito bem.. O oraJdor é comp:7<ímentaJd-0.) 

Ninguem inais pedin~o a palavra, é encenada; a discU88ão e 
adiada a votação. 

SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a vota~ão do projecto n. 219 A, <le 1905, que ap-
prova os esta;tutos do Banqo do Brazil em 3" discussão . 

O SR. PRESIDENTE - A >otação das emeu-
. V O'fação das prncede á do projecto. 

E' annunciada a votação das emendas con-
. stantes do impresso n. 219 B de 1905. 

E' annunciada a v-0ta9ão da seguinte emenda., sob n .. 1, do Sr. 
Moreira <la Silva, com parecer contrario da Oommissão : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autoTizado: 
a) pagando, nos term.09 da. lei n . . 689, de 20 de setembro de 1900t 
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e do accôrdo, de 16 de outubro do mesm-0 anno, as inscripções ainda 
não resgatadas do Banco da Republica do Brazil, a transferir o acti-
vo, em liquida.ção, deste banco, ao Banco do Brazil, que o receberá 
pelo valor de 20. 000 :000$ em acções; 

b) concedendo aos actuaes accionistas, como equitativa com-
pensação de prejuízos da conta antiga, uma parte dos lucros da conta. 
nova do Banco ·da Republica do Brazil, a entrar com 2. 500 :000$, 
em dinheiro, para valor izar as acções do mesmo banco, elevando as-
sim o seu a.ctivo a 22. 500 :000$000; 

e) tomando para o Thesouro Federal 12. 500 acções do Banco 
do Brazil, representativas de 22. 500 :000$, a reafümr com a primeira 
entrada de 20 % e o restante capital com os bens, direitos e acções da 
conta nova do Banco da Republica do Brazil, que forem necessarios 
para completal-o, conforme verificar; 

d) ajustando préviamente as condições a pôr á disposição do 
Banco do Brazil os saldos que tenha disponíveis em qualquer das 
Delegacias Fiscaes nos E stados; a emprestar, em Londres, á cartei-
ra cambial do Banco do Brazil, até um milhão de libras esterliúas; 
a dar ao mesmo banco o direito de emittir cheques-ouro para satisfa-
ção dos impostos aduaneiros em toda a Republica, e bem assim o de 
emittir notas conveTt!veis á vista, fornecidas pela Caixa da Amorti-
zação, recebendo para esse fim depositos dé ouro com o titulo de 
moeda legal e conservando sempre esses depositos á disp-0sição do 
portador da nota para garantia da emissão. · 

Art. 2. 0 O Banco do Brazil ficará responsavel ao Thesouro F e-
deral pela restituição da somma que o Poder Executivo adeantar para 
o pagamento d a1S inscripções não restagatas, dando em caução, para 
p;arantir sua responsabilidade, os bens, direitos e acções do Banco 
da Republica do Brazil, que por esse motivo ficam sob a gestão ex-
clusiva do presidente d-0 Banco do Brazil, até que seja completa-
mente realizada a restituição. Cessará, poTém, eSS(\ regimen provi-
sorio logo que entre o Poder Executivo .e a directoria do banco fôr 
convencionadia outra garantia do debito. 

Art. 3.° Cessado o regímen provisorio da secção da conta antiga, 
o Banco do Brazil, si constituir um fundo especial ~om o producto 
das liquidações que passarem da carteira antiga e o empregaT, ex-
clusivamente, em apolices-ouro da divida nacional, interna ou ex-
terna, poderá mobilizal-o expedindo vales, nunca inferiores a 100$, a 
prazo não maior de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, com-
tanto que a somma total de taes vales em circulação, em moeda cor-
rente do paiz, nunca exceda a oito decimos do dito fundo pessoal, 
segundo a cotação, não excedendo do valor veTificado pelo conselho 
fiscal. 

Os vales serão sacados contra a thesoura!ria do banco e assigna-
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dos pelo presidente, por um dos directores eleitos pelos a.ccionistas e 
pelo thesoureiro, que os acceitar 'á. 

O presidente, clirector e thesouTeiro que assignarem um vale 
fón elas exigencias deste artigo, serão sujeitos ao crime de que trata 
-0 Oodigo Penal nos arts. 240 e 241. 

Art. 4. 0 Serão da livre nomeação e demissão do Poder Executivo 
o presidente do Banco elo Brazil e o director incumbido da, carteira 
eambial, que será o substiuto daquelle nos seus impedimentos tem-
porarios. Os demais diTectores serão de eleição da assembléa geral 
dos accionistas. 

O pre.sidente e o diTector da carteira cambial terão cada um ven-
eimentos iguaes aos que tiverem cada um dos directores eleitos pelas 
accionistas. 

Art. 5.0 E' o Poder E xecutivo autorizado a abrir os creditas ne-
-cessarios para a, execução desta lei . 

Art. 6. 0 Revogam-se aa disposições em contrario. 

O Sr. Moreira da SHva (pela ordem) - Sr. Presidente, é pre-
{)Íso que a Oamara sajba que o rneu substitutivo não altera absoluta-
mente o projecto que se vae votar. Elle apenas lhe dá umia nova 
fórma. fórma que reputo rnai ~ regular do que aquella que foi adaptada 
pela Oommissão. 1 

Chamo a attenç:ão c)a Cainara afim de ql1e ella, .examinando o meu 
§Ubstitutivo não julgi.1e que eu, propondo-o, t ive em vista crear emba-
raços ao Governo, não i quero que ella .fique sabendo que o propuz 
como medi.ela governarrtental .e não como medida de opposição, que 
creasse qualquer embaraço ou impecilho á marcha dos negocios pu-
blicas. (Muito bem. ) · 

Em seguida é post~ a votos e rejeitada a referida emenda do Sr . . 
Moreira da Silva. 

São successiv-ament,,e postas a votos e rejeitad::is as emendas sob 
ns. 2 e 3 do Sr ... Rodolpho Paixão . 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 4, dos Srs. 
J3ricio Filho e Barbosa Lima. 

"Ao art. 5, 1§• 1° -- Supprima-se . " 

O Sr. BriciQ FHho (pe,Za ordem) - Sr. Presidente, esta emen-
da, laconicamente comq está redigicra, póde, á primeira vista, não 
deixar entrever a gravidade da medida que encerra em suas malhas. 

Assim, "Ao art. 5°, § 1° - Supprima-se", tal como está redigida, 
não deixa ver o que colli ma. 

E' porque chamo a attenção da Casa para o que se vae votar. 
Dizendo que o § 1° do art. 3° autoriza o Banco do Brazil a rece-

ber em conta corrente ~aldos do Thesouro Federal, tenho dito tudo. 
Ora, Sr . Presidente, o estabelecimento que vae recebe'r . sa ldo do 

J 
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Thesouro Federal é o estabelecimento que na opinião elo Sr. Rodolpho 
Paixão, defensor do projecto, ha muito o assusta pelos rombos que 
tem dado no Thesouro; é o estabelecimento que, na opinião do· Sr. 
David Campista, defensor tambem do projecto, d'esbaratou os seus 
capitaes; é o' estabelecimento que representa, na phnse do Sr. Ca-
logeras, uma casa comida pelo copim; é um estabelecimento que, na 
opinião do Sr. Felisbello Freire, está em tal situação que elle não quiz 
contar ao paiz o que. aquillo é. Dados estes esclarecimentos á Camara, 
convido-a -a concorrer para que os saldos do Thesouro não sejam re-
mettidos áquella desmoralizada instituição bancaria. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a referich emenda sob n. 4. 

O Sr. Brido Filho (p;ela 01·dem) requer verificação da vàtação. 
Procedendo-se á verific,ação, reconhece-se terem votado a favor 

11 Srs. Deputados e contra 100, total 111. 
E' annunci-ada a votação da seguinte emenda sob n. 5, do Sr . 

Bricio Filho : 
"Ao art. 7°, § 2°. Accrescente-se : bem como com os membros do 

Cong.'resso Nacional) ministros do Tribunal de Coutas, secretarios do 
Presidente dia Republica e membros do Poder Judiciario Federal ou 
local." 

O Sr. Barbosa Lima (pela oq·dem.) - A Camara acaba de ex-
pressamente determinar que os saldos do Thesouro, elas diversas dele-
gacias fiscaes, oriundos ela percepção elos impostos, possam ser. envia-
dos para o Banco da Republica, afim ele servirem de base para as ope-
rções que este banco ha ele fazer. A emenda que V. Ex . acaba de pôr 
em votação é ao art. 7"', §: 2°. 

Ahi se diz que são prohibiclos não só os emprestimos e os des-
contos como ainda os depositos de capitaes aos directores, membros 
do conselho fiscal ou empregados do mesmo banco. Logo, qualquer 
pessoa, seja membro elo conselho fiscal, director ou empregado de 
qualquer natureza <lesse estabelecimento, não poderá ter transacção 
alguma, segundo a interpretáção dad·a pelo digno relator. 

A emenda manda accrescentar o seguinte : Que é Yedado ter estas 
transacções não só com taes funccionarios como ·ainda, se tratando 
de um estabelecimento como a.quelle, para o qual se mandam os saldos 
do Thesouro que tem dous directores de nomeação do Governo e mais 
alguns cuja investidum possa ser influenciada por elle, manda prohibir 
que o banco tenha transacções com os membros do Congresso, os mi-
nistros do Tribunal de Contas, os secreta.rios do Presidente da Repu-
blica ' e os membros do Poder J ucliciario, federal e local. Muito se 
dlisse e se gritou que e1'a humilhante e odiosa .a emenda .. 

Sr. Presidente, a Constituição nos arts, 23 e 24 prohibe aos 
membros do Congresso celebrarem contractos com o Poder Executivo, 
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ser presidente, ou fazer parte de directorias de bancos ou emprezas 
que gosem de favores do Governo Federal. 

Ora si a Constituição diz que não podem ser directores de socie-
dade Deputados ou Senadores, quando essas sociedades tenham sim-
plesmente reducção de direitos de importaç.ão, privilegio de zona, e si 
o banco tem favores muito maiores, vae gil'ar com <linheiro do The-
souro, tem directores nomeados pelo Governo, e o proprio Thesouro 
é accionista do mesmo banco, não é demais a prohi.bição da emenda. 

Quanto á humilhação que da medida poss·a rnsultar, não penso 
humilhar absolutamente esta ou aquella Camara, este ou o outro ramo 
do Congresso Nacional, como não pensou tambem' o legislador consti. 
tuinte, a cujosi intuitos se refere o Sr. João Barbalho dizende que 
os arts . 23 e 24 "visam oppôr uma barreira ú corrupção". 

Tão pouco fazia obra de humilhação ou artigo odiento o leg.isla-
dor que escreveu na lei de responsabilid·acle que é chme para o Pre-
sidente da Republica "comprometter a honra e a dignidade do cargo 
por incontinencia publica e escandalosa, ou pelo vicio de jogos prohi-
bidlos ou ele embriaguez rnpetida, ou portando-se com inaptidão notaria 
ou desidia habitual no desempenho de suas funcções". Cert·amente a 
Nação Brazileira não legerá j ámais alguem que possa um dia ser 
incluído em tal disposição; quem ·a fez, portanto, não tinha absoluta-
mente em mente humithar a quem quer que fosse. 

Seja coroo fôr, entendo, como o commentador, que me parece o 
rp:ais insuspeito, o Sr .1 João Barbalho, e de conformidade com o que 
expendi como me ajudou a intelligencia, que a emenda se inspira ·no 
mesmo pensamento qu~ dominou o legislador constituinte quan·dú fez 
os arts. 23 e 24; peço por isso a V. Ex., Sr. Presidente, que se digne 
consultar a · Casa sobre1 si concede para a emenda a yotação .nominal. 

E' posto a votos ti rejeitado o requerimento1 de votação nominal, 
a favor do qual se manifestam ·40 Srs. Deputados . 

O Sr. Barbosa Lima (pf-la ord(!;')n) requer verificação dá YO· 
tação. 

Procedendo-se á v~rificação, é confirmado o resultado annuncia-
do, votand'o contra o r 13querimento 74 Srs . Deputados. 

E' annuncia:da a v-otação da referida emenda sob n. 5. 

O Sr. Bricio Filho (parra enor:wninhCJJ.r ci vai-ação ) - Sr. Presi· 
d.ente, a redacção da e:i;nenda do Sr. Barbosa Lima, que tive a honra 
de subscrever, dizendo \'bem como com os membros do Congresso Na. 
cional, me:mbros do Trf bunal de Contas, secretaTÍos do Presidente da 
Republica e membros do Poder Judiciaria Federal ou local", dá bem a 
entender que nos estatutos já ha disposição impedindo a realisação 
de transacções do bancp comi certas e determinadas pessoas, em con-
sequencia das funcções que exercem. 



- 4 19 -

A emenda do Sr. Barbosa Lima, tambem subscripta por mim, 
manda estender esta prohibição aos membros do Congresso Nacional, 
membros do Tribunal de Contas, etc. . 

Em primeiro lagar, Sr . Presidente, não ha humilhação imposta a 
qualquer membro do Congresso Nacional; a prohibição póde ser con-
signada em lei, assim como a Constituição consigna uns tantos impe-
dimentos . 

Convém, Sr. Presidente, neste momento de votar e com o intuito 
de encaminhar a votação, chamar a attenção da Oamara para o caso. 

Declarou-se aqui: por esse modo o Deputado que tenha credito ou 
necessidade de fazer qualquer transacção póde ficar impedid'o de reali-
zar a operação . 

Não, Sr . Presidente, ninguem impede por meio da emenda que o 
Deputado faça qualquer transacção banca.ria; elle póde farel-as, mas 
que procure outro banco, excepção do da Republica, em consequencia 
das condições especi-aes em que esse banco se vae encontrar junto do 
Thesouro; procure outro que não esteja na mesma situação do Banco 
ela Republica e faça a .transacção; ninguem a póde impedir, mas justa-
mente o Banco da Republica, por motivo da sua posição especial, por 
motivo de receber favores do Estado, por ser depositaria dos saldós 
do Thesouro, de ter directores nomeados. pelo Governo, pela circum-
stancia de necessitar de quando em quando da intervenção do Cone 
gresso, justamente o Banco da Republica é que não póde effectuar 

/transacções com os representantes ·da Nação, emquanto, é claro, 
fizerem parte da Oamara e do Senado; ei por sua vez, emquanto o 
mesmo banco estiver na situação especial de dependencia do Thesouro. 

Cessada que seja a condição de representa.nte d1a Nação e terminada 
a situação especial do banco, perfeitamente; então poderão / ser effe-
ctuadas transacções . 

Eüi, Sr. Presidente, os esclarecimentos que eu tinha de dar á 
Casa, no momento em que se v·ae proceder á votação desta importan-
tissima emenda . 

Em seguida é posta a votos e rejeitada al referida emenda, sob 
o n. 5 . 

O Sr. Bar.basa Lima (pe"ba ordem) requer verifioação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor 
18 Srs . Deputados e contra 93 - total 111. 

E' annunciada a votação da semuinte emenda, sob n. 6, dos Srs. 
Barbosa Lima e outro ; 

Accrescente-se ao § 8°: "Effectuar, por ordem do Governo, quaes-
quer pagamentos ou despezas que não estejam especificados no Orça-
mento da Republica e registrados pelo Tribunal de Contas . " 
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O Sr. Bar·bosa Lima (piela ordem) - ·Sr. Presidente, esta 
emenda é additiva ao art. 7° e vécla ao banco além ·dlo mais que está 
capitulado neste artigo dos estatutos, para cuja approvação contri-
buimos como si fossemos acciouistas; véda mais qu~ o banco possa 
effectuar, por ordem do Governo, qualquer pagamento ou ~epeza não 
especificados na lei ele orçamento e registrados pelo Tribunal ele 
Contas. 

O Governo, o Poder Executivo, não tem competencia para mandar 
fazer pagamentos, sinão por suas estações proprias e sempre de accôr-
do com a autorização d1ada na lei elo orçamento e segundo as prescri-
pções do Tribull'al de Contas. . 

Todo o mundo sabe que pelo Tribunal de Contas se fizeram largas 
.subvenções para conomper a imprensa incumbida de defender gover-
nos corn1ptores. " 

A emenda visa ac·abar com esta vergonhosa gamella, e a Camara, 
approvando-a, tem contribuido pra separar por completo as éras ele 
governo republicano que nós temos tido até então á dos governos que 
vamos ter dentro em pouco, d·a·(lia a 'approvação ·de semelhante pro-
cesso deploravel. · 

A Camara, rejeitando-a, está claro que fica ao Governo a facul-
dade de mand-ar1 effectuar pagamentos que, na opinião de um arti-
culista Senador, não seria licito mandar registrar pelo Tribunal de 
Contas. 1 

E' este o valor e o alcance da emenda. A Camara votÚá como 
julgar em sua alta sabedoria. ( Mi~ito bern. ) 

O Sr. Brido Fif ho (p,ela orrl!em) - Si ha emenda, Sr . Presi-
dente, que mereça ser votada com toda attenção, por parte dia Camara 
dos Deputados é inco.qtestavelmente a que vae ser submettida á nossa 
deliberação neste momento. Venho, pois, :i;io sentido de encaminhar a 
votação, lembrar o que resultará da rejeição da emenda . 

.AI emenda diz que o Banco da Republica não poderá effectuar, 
por ordem do Governo, quaesquer pagamentos ou d'espezas que não 
estejam especificadas no Orçamento da Republica e registrados pelo 
Tribunal de Contas. 

Eu pergunto á Camara: si póde algum pag1amento ser feito sem 
que conste do Orçamep.to ou de ·algum projecto de lei especial e sem 
que seja rngistrado pelo Tribunal de Contas. Não pó de . 

O facto do pagamento sei; effectuado pelo Governo ou pelo Banco 
da Republica, intermediario nesse caso, não muda a face d1a questão. 

Rejeitada a emenda, póde-se allegar que alguns ·pagamentos teem 
sido feitos abusiv·amente e não havendo em lei disposição que mande 
que se effectue qualquer pagamento, sem que esteja devidamente re-
gistrado pelO' Tribunal de Contas. 

Que acontecerá! a~ora ? Será interpretada a lei, será invocado o 
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elemento historico e será allegado que o Congresso não quiz essa especie 
ele pagamento, tanto que Tejeitou a disposição que mandava que ne-
nhum pagamento fosse feito pelo banco sem a mencionada formalidade. 

E ahi teremos a porta aberta aos abusos, aos escandalos, aos es-
banjamentos dos dinheiros publicos. 

E' a razão por que chamo a attenção da Camara, na occasião em 
que se vae proceder á votação. (Muito bem,.) 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda soh 
n. 6 . 

O S r. Brid o Fil'ho ('P,e7a ordem) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor 19 e 
contra1 91, total 11 O Srs. Deputados . 

E' rejeitada a emenda sob n . 6. 
E' annunciada a votação da emenda sob n. 7 .· 

ü S r . Brido Fil'h o (P'da ordem) - Sr. Presidente, bem sei 
que as poucas e breves considerações que posso offerncer, para enca-
minhar a votação, não mudam a face das cousas, nem os collegas vo-
tarão diversamente . Entretanto, é o meu ultimo dever cumprido, é o 
ultimo appello formulado, o ultimo recUl' o regimental de que lan-
çamos mão. 

A emenda n. 7 manda supprimir as palavras: "ou ao portador, á 
vontade dtos accionistas." 

Explique-se o caso . O § 4:0 do art. 4:0 dos estatutos diz: 
"As acções trocadas pelas dos accionistas do Banco da Republica 

do Brazil e as acções tomadas pelo Thesouro Federal serão nominati-
vas ; as acções a subscrever serão nominativas ou ao portador, á von-
tade dos accionistas. " 

Como V. Ex. vê, ha diversidade de situações . O antigo accio-
nista, aquelle que troca quatro d•as antigas acções por uma das novas, 
só fica possuindo acções nominativas. O Governo, que vae subscrever 
112. 500 acções, só fica tambem com acções nominativas. O novo sub-
scriptor, porém, tem a faculdade de a:dquirir acções nominativas ou ao 
portador. 

V. Ex. sabe que no momento da reunião das assembléas gx'lraesr 
e, principalmente, alguns dias antes, as acções nominativas não podem 
ser transferidas. Nos jornaes os directores do banco publicam a pro-
hibição de transfernncia de acções. 

De modo que o Governo e os antigos accionistas ficam collocados 
em inferioridade de condições,, por não poderem transferir nem ad-
quirir acções, ao passo que os novos accionistas, com as acções ao 
portador, podem formar grupos, podem fazer jogos e manobras n11. 
occasião das decisões da assembléa geral . 

E' uma disparidade de situações. Por isso, a emenda veiu muito 
a proposito corrigir um grande defeito. 
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.A emenda tem ainda razão de ser pela orientação do Governo que, 
achando perigosa, em consequencia das fraudes conhecidas, a existen-
cia de a.polices da divida publica ao portador, mandou substituil-as 
por a polices nominativas. · 

A emencla nada mais faz do que acloptar a medida tomada pelo 
Governo . 

Bem sei que a Oamara vae Tejeital-a, mas, em todo caso, restará 
aos seus signatarios o prazer de dizer que até o ultimo momento em-
pregaram os seus ultimos esforços em favor de sua passagem. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a emenda sob n. 7 . 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 8, do Sr. 

Bricio Filho . 
"No art. do projecto de estatutos supprima-se o seguinte : Ces-

sará, porém, esse regimen provisorio, logo que entre o Governo e a 
directoria do banco fôr convencionada outra garantia do debito . 

O Sr. Brido FHho (pela ord,eni) - Sr. Presidente, apenas 
duas palavras para encaminhar a votação. Serei breve porque vejo 
que os collegas estão com vontade d~ terminar as votações, afim de, 
concluida a. sessã9, ir cada um para sua casa cogitar pi'ofund,_amente 
dos assumptoff nacionaes. 

O art . 1° diz : 1 

"O Banco do Bra~.il é responsavel ao Thesouro Federal pela resti-
tuição da somma adeantada para o pagamento dás inscripções não 
resgiatadas, dando em paução os bens, dinheiro e acções do activo do 
Banco da Republica do Brazil, que, por esse motivo, ficam sob a 
gestão exch~siva do presidente' do Banco do Brazil até que seja com-
pletamente realizada a restituição. Oe sará, porém, este regimen pro-
visorio, logo que entre o Governo e a directoria do banco fôr conven-
cionada outra garantia do debito." 

De modo que; pelo adeantamento do Thesouro ao Banco do Brazil, 
este dá umas tantas garantias. Entretanto, este mesmo artigo mais 
em baixo, diz que cess11rá o rngimen proviso ·io logo que entre o Go-
verno e a dircctoria ,do banco fôr convencionada outra garantia do 
debito. 

Mas, Sr. Presidente, para que outras garantias ? Haveria outras 
melhores do que os bens offerecidos ? 

Parece quej não . 
.A honrada commüisão, dando o par.ecer contra a emenda, diz: 
"Não póde razoavelmente suppôr que o Governo convencione com 

a directoria do banco ljma garnntia inferior á que consta deste artigo 
dos estatutos. Mas é possivel que outra garantia, melhor ou igual, seja 
offerecicla pelo novo ba;nco e em virtude clella se possa pôr termo a um 
regímen provisorio e anormal. 

Esta razão justifica a rnjeição ela emenda ." 



.. 
-423 -

Como não ? Si estas são as melhores que podem offerecer; desde 
que houver mudança de garantia, só póde ser igua~ ou inferior. Si 
fôr igual, não se mudará a situaçã:o; si fôr inferior, será o caso de 
lamentar o facto. 

Nestaa condições, como pód\3 haver margem pa~a diminuir a 
garantia, mormente, dados os precedentes daquella casa bancaria, 
precedentes que foram aqui postos a nu', não só por nós oppocionistas 
ao projecto, como tambem pelos seus defensores, que descobriram 
muito do que alli se passa, bom é tomar todas as precauções . 

V. Ex., Sr. Presidente/vê que a minha emenda vem obviar esse 
inconveniente . Assim, chamo a attenção da Casa para a necessidade 
da sua adopção. · 

Provavelmente, a 'rejeição se dará . Que importa ? Em todlo caso, 
ninguem poderá dizer qve até o ultimo momento não empregamos 
tudo quanto estava nas mediidas de nossas forças, em favor de sua 
passagem . 

Tendo dito. (Muito bem; muito bem.) 
Em seguida, é postal a votos e rejeitada a referida' emenda sob 

n . 8. 

O Sr. Bricio Filho (peba ordem) .requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado' a favor 4 

Srs . Deputados e contra 96 - total 100. 

{) Sr . Persj.dente - Peço aos 'nobres Deputadlos que se conser-
vem em seus logares. 

Ha numero legal na casa . 
Vae se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se terem se ausentado os 

Srs. Domingos Gonçalves, Arroxellas Galvão, Rodrigues Lima, 
Leite Ribeiro, Sá Freire, Estevão Lobo, Bernardo de Campos, Her-
menegildo de Mornes, Victorino Monteiro e Domingos Mascarenhas. 

O Sr. P.residoenie - Responrie"ram á chamada 118 Srs. Depu-
tados. Ha numero para se proseguir nas votações. 

Peço aos nobres Deputados a fineza de occuparem os seus logares 
e de não se retirarem do recinto, afim de que possa ser evita;Ela. 
uma nova chamaida. · 

Vae-se de n-0vo votar a . emenda n. 8, com pareceT contrario da 
commissão. 

O Sr. Barbosa Li1ma (pe"ba ordem) , - Sx. Presidente, pedi a 
palavra pela, urdem, a proposito desta emenda, apenas para as~i
gnalar que, a\) daT parecer sobre ella, o talentoso relator do project-0 
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em votação, não pôde deixar de declarar que se trata de uma OTga.ni 
2a:ção em que o Governo é parte. 

Como se contestou isso e se afirmou, de outras vezes, que se 
tratava de uma organização essencialmente pa.rticular, accentúo esse 
parecer, que é dos mais insuspeitos, subscripto como é pelo honrado 
relator. (Miiito bem; rn;,uito bem.•) 

Posta de novo a votos, é Tejeitada a referida emend·a sob o n. 8. 

O Sr. Bricio Ai1ho (péla 01·d:em) requer verificação da votação. 
P rocedendo-se á verificação, reconhece-sé terem votado a favoI' 

4 Srs. Deputados e oontra 108 - Total 1'12. E' a e;menda rejei-
tada. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 9 do Sr. Bricio 
Filho: 

"Supprima,se o paragrapho un~co do ai~t. 1° do p1,ojecto de-
estatutos." 

O Sr. Bricio F1H'ho (-p,ela ordem) - A emenda que se vae votar 
é a de n. 9? 

O Sx. PRESIDENTE - Sim. 
O Ha. BRicrn Fil,Ho1 - Esta é amenda que manda suppnmu o 

paragrapho unico do art .. 1° do projecto de estatutos. 
O art. 1° no paragrapho unico diz o seguinte: 
"Tod'Os os actos jurídicos mencionados no principio deste ar-

tigo ficam 1:e·alizados em 'virtude da lei que approvou os estatutos dC> 
Banco do Brazil, sem d~pendencia de sello e nem das formalidades 
ordinariaB". 

E' isto, Si·. Presidente, que mandamos supprimir na emenda, 
poTquanto não estamos e;m situação tal qu:e passamos dispensar essa 
renda. 

A illustradia, Oommi~são diz que não deve ser applicadâ, porque 
o Governo é parte e, nq emtanto, o mesmo relator qu~ diz que (} 
Governo é parte no Banco, esse mesmo, no discurso proferido aqui 
na _sessão de quinta-feira ultima, declarou que o Governo nada tinha 
com o Banco e que era 11-penas accionista. Em que ficamos? O Go-
verno é parte ou é simples accionista como, declarou o mesmo relator 
da tribuna? Precisamos SElr informados, mormente na occasião em que 
vamos deliberar sobre ass·

1
11mpto tão delicado. 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida emenda sob 
n. 9. 

E' '3.nnunciada a vot:~ção d·a seguinte emenda sob n. 10, do Sr. 
Bricio Filho . 

"Supprima-se o art. 3° do projecto de estatutos." 
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O Sr. Bric io FWl'ho (pela o'l"àJem) - V-0u encaminhar rapida-
mente a votação da emenda; n. 10, para não cansar a attenção dos 
illustrad-0s collegas. A emenda n . 10 manda supprimir -0 · art. 3° do 
projecto de estatutos. O art. 3° diz: "0 Banco poderá estabelecer 
filia.es ou agencias em qualquer ponto do paiz ou fóra delle." , 

Ora, o illustrado representante d-0 Rio Grande ·do Sul já mos-
trou o perigo que ha no levantamento dessas agencias nos diversos 
E stados ; e eu tambem, Sr. Presidente, tive occasião de dizer alguma 
cousa no momento em que occupei a tribuna. 

Chamo a attenção da . Oamara para -0 perigo que esta emenda 
traz n-0 seu bojo, porque, Sr. Presidente, não é sómente, a concessão 
que se dá para a ci-eação dessas agencias dentro do paiz. 

O artigo permitte, além . desse perigo, outro de recurso condemna-
vel. 

Além desse .perigo, p-0rquanto o pess-0al arrecadado pa.ra dirigir 
taes agencias póde muito bem ser tirado da atmosphera da politica-
ge~ ha o inconveniente do estabeleciment-0 de agencias no estran-
geiro. 
- E' conveniente chamar a attenção da Oamara para esse ponto, 
p01·que a instituição bancaria levantada como agencia no estrangeiro 
póde acarretar grandes responsabilidades ao paiz. 

Veja-se a situa~ão a que o art. 3° nos quer conduzir: além das 
responsabilidades internas, as responsabilidades externas, para fóra 
das fronteiras! 

Vej a.-se si isto é razoavel, levando em linha de conta os preceden-
tes desmoralizados das administrações que o Banco tem tid-0. (Soam 
os tympanos) . 

V. Ex., Sr. Presidente, acaba de tocar o carrilhão, como que 
indicand (}I -0 momento de terminar o encaminhamento, de accôrdo 
com a nossa lei interna, e eu, obediente, com-0 sempre, ponho aqui 
ponto final, deixando de apresentar -0utros argumentos que tinha 
de fornecer a meus illustres collegas, demonstrando assim que attendo 
imrnediatamente ás determinações de V. Ex. 

Em seguida é posta a votos e rejeita.d.a a referida emenda n. 10. 
E' anunciada a votação da seguinte emenda sob n . 11, do Sr. 

Bricio Filho. 
"No art. 5° do projecto de estatutos, accresecnte-se: 9. Empres-

tar á lavoura, de conformidade com a. clausula dieoima do accôrdo de 
18 de m!alio die 1894, entre o ThesO'Uiro Fetkral e o Banco da Repu-
bhca do B11aziJl, mantidas as clausulas deoima prime'Ílra, cilecimai se-
gunda, decirrva ter:ceiro e decima quarta do mesmo accôrdo ." 

O Sr. B rici o Pi'l'h o (para encamJinhar ro votação) - Meus se-
nhores, qualquer -0utra, das 17 emendas offerecid11s eu poderia deixar 
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de encaminhar; não, porém, esta que, como a 12ª cogita de assumpto 
importantissimo, qual o que entende com . o auxilio áquillo que nós 
chamamos - A ciba~dona4a, áquillo que se classifica com - A des-
amparada. 

Quero fallar da lavoura na.cional. 
A emenda n. 11 que é que estabelece~ Que ao Banco é facultado 

"eruprestar á lavoura, de conformidade oom a clausula 10ª do ac-
côrdo de 18 qe maio de 1894, entre o Theaouro Federal e o B.anco da 
Republica do Brazil, mantidas as clausulas 11ª, ma, 13"- e 14ª do 
mesmo ·aooôrdo." 

O art. 5° - e é para esse projecto que chamo a a ttenção da 
Casa - dos estatutos do Banco da Republica estabelece a série de 
transacções que essa instituição póde realizar, e entre ellas não figura 
nenhuma facultando emprestimos á lavoura. 

Ainda mais: -0 art. 7°, em tooo o peso de sua contextura, pro-
hibe que sejam realizadas quaesquér transacções, fóra das rigorosa-
mente estabelecidas no art. 5°. 

Assi~ nem o art. 5° permitte emprestimos á lavoura, nem o 
art . 7° os consente. 

Nestas condições, as transacções com a lavoura são ter;rninante, 
clara e taxativamente prohibidas. 

Pois bem; ao ver ~. situaÇão angustiosa em que a lavoura se 
aoha; ao assistir á agonia em que ella se debate e tendo ainda bem 
presentoo as ultimas paJ1avrais proferiidae desta tribuna pelo digno 
membro da bancada mineira, o Sr. Francisco Bernardino, que pin-
tou a lavoura com côres taes que as SU'M palavras echoa.rà.m na 
zona da mattà do Esta.dp de :Minas; ao ver tudo isto, eu formulei 
esta eiµenda, que tem tnd:a a imp-0rtancia, porque nada mais. visa 
do que exhumar um onul? que o Banco da Republica teve em conse-
quencia de favores que l',ecebeu do Poder Executivo. (So>am os tyrw 
pam,os.) 

Vou concluir, Sr. P;residente, mas sou forçado, no e}lcaminha-
mento que estou fazendp, a pedir uma insignificante toleralll.oia, 
porque, não hei de sahir da tribuna quando tenho ainda a apresentar 
o principal argumento capaz de encaminh·wr a votação. 

O Banco da Republica tinha a faculdade emissora, outros tam-
bem a tinham e todos ryquereram ao Congresso umB.J indemnização 
por ter sido cassada essa faculdade. O Congresso rejeitou· as propo-
sições submettidas ao seu exame, porém, apezar disto, deu-se o ac-
côrdo de 18 de maio de f894, em virtude do qu·al o Banco da Repu-
blica teve uma indemniz;:i.ção larga, pingue, abundante, ficando com 
o onus de fazer empresttmos á lavoura á razão de 2. 500 :000$ an-
nualmente. Deu-se, porérp., o que sempre acontece : no momento de 
receber os favores e auxµios pecunia.rios pela cessação da faculdade 
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emissora, o Banco estava prompto a ·cumprir a clausula, a supportar 
o <mus, tanto que assignou o contracto; infelizmente burlou a leit 
porque os emprestimos feitos á lavoura foram insignificantes, foram 
quasi nullos. , 

Ora, na occasião em que · se reforma o Banoo da Republica, na 
occasião em que o Thesouro vem dar tantos favores, nesta occasião 
me lembrei, já ·que não ha outro remedio sinão 1a.mparar aque1le 
instituto fallidü, de ao menos amparar um pouco a lavoura. (Soam 
os tympanos r 

Sou o primeiro a acreditar que esta providencia talvez não seja 
-a: mais util e vantajo'Sa, mas ella tem a seu favor a circuULStancia 
favoravel de poder ser posta em e;xecução de momento, prompta, ra-
pidamente; porque o Banoo da Republica e a reforma vão ser deade 
já uma realidade, ao passo que os outros pTojectos dormem no archi: vo das commissões um somno prolonga.do. (iSoam os tym"p<Jtnos.) 

E' por esta razão, Sr. Presidente, que peço a attenção d:a Casa 
para a minha: emenda; é por esta Tazão que chamo par a ella a at-
tenção da bancada mineira, porque 'ª emenda vae favorecer principal-
mente á zona da m'atta, no Estado de Minas; é por esta razão que 
chamo a attenção· das bancadas paulista e fluminense. . . (Sdam os 
tympa'h,.(},S.) . 

V ou concluir. . . porque a la vourn do Estado do Rio tambem 
soffre. 

O SR. PRESIDENTE - AttençãG ! Peço ao nobre Deputado que . 
termine. 

O SR. BRroro FILHO - V ou terminar obedecendo ao appello de 
V . Ex. e termino chamando a attenção da Camara. para esta emenda, 
que é importantíssima, e mais ainda pedindo . a V . Ex. que consulte 
á Casa si conoode a votação nominal. 

Tenho concluido. · 
1 

O Sr. Barbosa Lima (pela: ordem) - Do conjuncto da vota-
ção da Ca.mara, acceitando o projecto e rejeitando todas as emendas, 
resulta: 1 º, que os saldos do Thesour9 hão de ir para o banco para 
vivificar suas operações; 2°, que desses saldos podem sahir recursos 
para todo o mundo e que ·o Governo Jióde .fazer os favores que enten-
der, e que não são prohibidos . 

O banco o que não póde é auxiliar a lavoUTa. O parecer do hon-
Tado relator appella para um, projecto de reorganização do credito 
agrícola. Mas todo o mundo sabe que a situ'ação politica naquillo em 
que della póde depender a situação dos interesses do paiz repousa, so-
bre os hombros do honrado lea:der desta Camara, cujo prestigio po-
deria fazer com que o projecto fosse votado nesta .e na outra Casa, 
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de modo <a. fazer-se a reorganização do credito agrícola e que não fi-
casse, como ficou, engasgado na outra Casa do Congresso Nacional. 

Nisso é que está a promessa como está a das habitações para ope-
ranos. 

O que a Gamara vae fazer, rejeitando a emenda do honrado 
Deputado, é mostrar mais uma vez que a lavoura nada tem a espe-
rar dos poderes publicas porque a sorte desta está ligada a taes e 
taes circumsta:qcias políticas do momento e talvez porque Deputados 
e Senadores políticos pretendem fazer um projecto. . . Por isso, a 
occasião talvez seja azada para a rejeição da emenda ... 

-O Sr. Carlos .Peixoto F1ilho - T'Üdos os collegas, e tão dis-
tinctos, que veem desde o. inicio da legislatura hafalhando pela causa 
da lavoura, experimentam seguramente .immen.sa alegl'ia pela adhesão 
que, á ultima hora, recebem, dado o concurso desses novos defen-
sores. (Tracam-se ~rtes entre os Brs. More;ira da Silva, Bricio Fi-
lho e ou./m:Js S~. Depwtmdos.) 

VV. Exs. perdoarão que eu evite o dialogo e me fariam favor 
deixando de contestar proposições que não adeantam. Pretendo. ape-
nas recordar, Sr. Presidente, que o honrado Deputado P'a.ulista, Sr. 
Candido Rodrigues, apreE\~mtou no começo da legislatura um projecto 
contendo plano por S. ~:x. considera-O.o efficaz para ,.debellar a de-
morada crise em que se ~eha,te a lavoura. · · 

Recordarei, em relação á bancada bahiana, que, pronunciado o 
nome do nobre Deputado Tgnacio Tosta, .se tem citado o de um tra-
balh.ador infatigavel .em p1·ol dos interesses da honradissima classe 
dos agricultores. 

O SR. BRicro FILHO - Neste ponto, estamos de accôrdo. 
O SR. MoREIR.A DA S1

1
:LvA - Os seus projectos mereceram o nosso 

apoio. 
O SR. CARLOS P EIX·qTo FILHO - Si ninguem contesta, prosiga-

mos. ' 
Não deixarei tambern de accentuar a perfeita solidarieda<le da 

illustre ba:ncada flumine:i:Lse e a sua acção continua e persistente no 
propugnar medidas tendentes a suaviza!' a situ.ação da lavoura. 

Muito se esforçou, o anno passado, o nobre Deputado Henrique 
~orges pela ~pprov~ção qo pr?jecto tendente á fundação em bases so-
lidas do credito agr1cola :qo pa1z. · 

Fi:qalmente, a Camip-a bem sabe que desta bancada mineira! e 
d-0 districto que tenho !L honra de representar teem partido vozes 
incessantes, que reclamarµ. ·a. acção da Camara para solver-se esse 
c..'Omplexo problema. 

Assim é que o nobl!e Deputado F rancisco Bernardino mais de 
uma vez tem se occupado do assumpto e merece relevante destaque 
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-0 assíduo trabalho d-0 nobre Deputado Ribeiro Junqueira, que de hm 
mezes se esforça pela approvação de um plano de acção conjuncta dos 
tres grandes Estados cafeeiros - Rio, S. Paulo e Mirras ... (Apoia-
dos.) .1: 

O SR. BARBOS.A LIMA - Plamos não são leis. 
O SR. Bmcro FILHO - A lavoura não vive de boas intençoos. 
O SR. JAMES DARCY - :Mas isso torna evidente que se tem· pro-

curado fazer alguma cousa, com intelligente dedicação e esforço per-
sistente e que, portanto, não se trata apenas de boas intençoos. (Trro-
cam-s·e drivenS.os apartes.) 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Deante de esforços concretos e 
positivos, qtie se traduziram nos projectos de lei do illustre Depu-
tado Sr. Ignacio Tosta, no dos Srs. Deputados Henrique Borges e Tei-
xeira Brandão, na emenda tão brilhantemente defendida pelo Sr. 
D1111 ohee oe Abranches e D.R emenda ultimamente apresentada por ini~ 
ci11tiva das bancadas paulista e mineira!, é pelo menos estranho qlw 
se 11os venha dizer que não temos ainc1a pass·ado das boas intenções. 
(Muito bem; mwito bem. Ap°'iado\S' gera;es.1

) 

Não nos era licito, portanto, deixar sem protesto as palavras do 
nobre Deputado por Pernambuco, que sem duvidai se traduziriam em 
nspera censvra ás alludidas bancadas pelo abandono em que teríamos 
deixado os interesses da lavoura. (Muito bemi; muifo bem.) · 

J ·a ·agora permittirá a Camara que rev.ide á accusação, dizendo que 
simples intenções platonicas e vãs palavras, ·COm as quaes a lavoura 
se não póde satisfazer, são precisamente as palavras da emenda que se 
vae votar' ; ahi se quer converter, sem ao menos descer a detalhes e 
sem -0 trabalho de expôr o mecanismo concreto da medida ('muito 
bem, 1wpoiwdos) um banco de cambio e desco\ntos em improvisado banco 
de credito agrícola, assim magicamente transformado ... (Muito bern.; 
apoia elos.) · 

Querem exigir de uma 1Camara que já approvou um completo pro-
jecto de organização de credito agrícola, tão intelligentemente relaltado 
pelo nobre Deputado David Campista, della exigem que assim se dis-
pense do estl1do dos detalhes do instituto. 

O Senado não deu ainda andamento a essa medida1? Respeitemos 
sua acção, mas fique consignado ~os Ann.aes que em 'verdade todo-s nós 
temos procurado defender com caloroso interesse os · direitos, para nós 
sngra1dos, do agricultor brazileiro : - cumprimos e sabemos cumprir 
o nosso dever de representantes das zonas agricolas do paiz. (Apoiifairkls 
,qeraes. 'M'Witio bem.) 

A Oamara perdoará a vivacidade com que foram proferidas estais 
}Jalavras : - acudi menos em minha propria defesa do que na dos 
honrados e competentes collega1s que se teem constituído esfor~ados 
paladinos dos interesses dos lavradores ; era natural que eu reclamasse, 
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f,Specialmente para as bancadas de S. Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e 
Minas Geraes a justiça, da Oamar·a e da opinião nacionaJ. 

Todos esses representantes teem cumprido dignamente o seu dever, 
não com palavras e simples intenções, mas com actos e por meio da 
proposição e voto de varias medidas legislativas bem estudadas e que 
julgamos efficientes. (Muito bem; mui,to bem. O orador é cwmpri.-
m,entado.) 

O Sr. Presidente - Vae-se votar o rnquerimento de votação no-
minal apresentado pelo Sr. Bricio Filho. · 

·Posto a votos, é rejeitado o referido requerimento. 

O Sr. B·r>ici10 Fillho ('pela ordem) requer a1 verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor 
19 Srs. Deputados e contra 100. Total, 119. 

E' o requerimento rejeitado. 
Posta a votos,. é rejeitada a referida emenda n. 11. 

O Sr. B·r>icio Fillho (1pela ordem) requer ·ai verificação da vo-
tação. 

1 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem vot-ado a favor 11 
Srs. Deputados e contra, 100 - Total, 111. 

E' a emenda rnjeit~da. 
E' annunciada a v'ptação da seguinte emenda sob n. 12, do Sr. 

Bricio Filho : 
"Para a· observ·ancia do estabelecido na emenda que addita o n. 9 

ao art. 5°, o Thesouro Federal, mediatnte garantia, adeantará ao 
Banco do Brazil, durante os cinco primeiros annos, ia sormna a ser 
emprestada annualmente á lav-oura." 

O Sr. Bl"ido F.H!lip (pela ordem) - Sr. Presidente, a emends 
n. 12 é consequencia da que, no impresso, se a1eha sob o n. 11. 

Assim, sendo rejeit~da a de n. 11, parece ... 
O SR. PRESIDENTE -- Está prejudicada a emenda n. 12. 
O SR. BRicro FILHO: - . . . que a emenda n. 12 está prejudicada. 
Nestas condições, p(jnso que ella não deve ser submettida a votos. 

O Sr. Presi<l·ente - Eu já havia declarado, qu:ando o nobre 
Deputa1do começou as suas observações, que a emenda n. 12 estava pl'e-> 
judicada. 

E'. ·annunciada a vqtação da seguinte emendia, sob n. 13, do Sr. 
Eduardo Ramos: 

Ao art. 5° (onde c_ouber) accrescente-se: 
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· 1§ Acceitos em hypofueca ou antichrese predios urbanos, em ga-
i-arn.tia de emprestimos civis, a juros não excedentes de 7 % ao anno 
e 112 % de commissão e 3 % do comminatorio, ou 3 112, ouro. 

Estes empreatimos não poderão exceder o valoT de dous terços dos -
predios urba.nos d·ados em garantia, calculando-se pelo liquido do valor 
locativo. 

O prazo de taes emprestimos poderá ser até oito annos, facultado 
aos mutua1rios o pagamento total antecipado ou sua amortização. 

Para esses emprestimos crnar-se-h·a uma carte'Íra especial. 
Posta ·a votos, é rejeitada a referida emenda sob n. 13. 
E' annunciadru a votação da seguinte emenda, sob n. 14:, do Sr. 

Bricio Filho : 
Accre&cente-se onde convier: 
O Governo designará uma commissão de tres empregados de Fa-

zend·a, com a gratificação mensal de 1 :000$ cada um, paga pela União, 
durante tres meze.s, além dos vencimentos effectivos, paira procedeT ao 
exame da conta nova do Banco da Republica do Brazil, devendo apre-
sentar circumstanciado relatorio ao Poder Executivo. 

O Sr. Brido F1irliho (pa,ra e1icaminhJar a votaç{fo) - Sr. Presi-
dente, a emenda n. 14: estalbelece a obrigação do Governo designar 
uma commissão para proceder ao exame da <lo'nta nova do Banco da 
Republica do Brazil, devendo apresentar circumstandado Telrutorio ao 
Poder Executivo. 

E' certo que não oo trata de uma commissão de representantes. da 
nação, desta e da outra Casa do Congresso, conforme determinava o 
requerimento offerecido pelo Sr. Deputado Barbosa Lima. Tnta--se de 
uma commissão de funcóonarios do Thesouro ou de repartição de Fa-
zenda. 

Ora, Sr. Presidente, j:á se accentuou, nesta Oamara, nítida e 
elaram~nte, a corrente de que o Congresso Nacional não queT saber de 
exames naquella casa bancaria. 

Nestas condições, para que mais uma commissão ~ 
Pa1ra que mais um exame? (PaUl"la.) 
Vá aquillo do peior modo possível, porque é o caso de se dizer. que 

quanto peior, mf!,lh'or. 
Por ser o primeiro a reconhecer que ·a medüd;a é infeliz, peço a 

V . Ex., Sr. Presidente, que consulte á Oasa si consente na retirada da 
munha emenda . 

Consultada ai Camara, é conced·ida a retirada pedida. 
E' annunciada ·a votação da seguinte emenda, sob n. 15, do Sr. 

Medeiros e Albuquerque : 
"Accreace<nte-se onde convier,: 
Art. O banco não poderá servir de intermediario para nenhum 
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emprestimo estadual ou municipal que contenha a · cla!usula inconsti-
tucional de garantia, penhor OU hypotheca de ren.das ()U oorviç<Js pu-
blicos de qualquer natureza." 

O Sr. Brido F,iJho (pwra encaminhar a votação) - Sr. Presi-
dente, ·esta emend:a não foi forroulad·a por mim e não é t atmbem da 
lavra do illustra·do representante do Rio Grande elo Sul, pelo que não 
se póde acoimal-a de ter, em •seu organismo, experimentado a injecção 
do SOI'.O opposicionistit. ( làiso) . Entretanto, a providencia. de que ella 
cogita ~ de tal ordem, de tal natureza, · que a Oamara eó poderá re-
jeital-a si se mantiver dentro do proposito de não oon~<mtir que mo-
dificações possam bolir com os estatutos do .batnco. 

Que diz" a emenda? Diz o seguinte: 
· "Art. O banco não poderá servir de intermediario para nenhum 

emprestimo estadual -0u municipal que contenha a clauaula inconsti-
tucional de garantia~ penhor -0u hypotheca de rendas ou seniç<Js pu-
blicos de qualquer naturéza." · . 

Sr. Presidente, ha uma nuvem negrai, cada vez mais ca.rrega<la, 
de&d.obrando-se spbre a nossa patria: é a nuvem representada pelos 
empreatimos externos, operações . . . 

O SR. BELIBARIO DEI SouzA - Apoiado. 
O ·SR. BRrnro FILHO - . .. ~as quaes <JS Estados irreflectidamente 

empenham muitas vezeB as suas ·rendas, concordando. com clausulas 
Humilhantes. . . 

No momento, ~udo ~ muito bom; dá-se a chuva de dinheiro, vem o 
ouro, e, com-0 ha ~tm:ri<l flncia dessa mercadoria, o cambio sobe, isto é, 
as libras esterlina·s cust~m barato. ' 

Deixam-nos levar IJ-Or 'essas phr.ases illusorias e passageiras, en-
chem-nos . de jubilo e cpntentamento ; dentro em pouco, porém, virá 
a realic1ade das cousas, e o estra:ngeiro, que não vê deante de si, nem 
o municipio que empr(:lf!rta nem o Esta·do que r ecorre ao capitalista, o 
e.stra'1:lgeiro col1oc·a os s.eus canh.ões, o aço das suas baterias, deante 
da &oberania da União, e vem exigir dos Eatados o mesmo que já fez 
c-0m relação ao Espírito Santo, deante da faltai de pagamento dos 
coupon.s da sua divida. Então, teremos uma situaçã·o incommoda, te-
Temos dias amargos par.a a nossai patria . 

Pois bem, o que a emenda c1o Sr. :Medeiros e Albuquerque quer é 
que o Banco da Republ;ica, como intermed:iJaJrio, não se preste a vehi-· 
culo dessas transacções, 11ue hão de proporcionar um futuro bem triste, 
bem escuro parai ·a nosspt patria. 

Estão dadas as exp~icações, e agorru a Camara, dentr.o do seu pro-
posi t-0 de rejeitar tudo, rrepare-se para dar conta~ ama.nhã dos perigos 
e sobresaltos que sem duvida rebentarão. 
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O Sr. Medeiros e Al:buquerq~e (*) (pela orilem) - Sr. Pre-
sicl.ente, a minha emendai não tinha um fim propriamente pratico; ti-
nha um fim moral. 

V. Ex. sabe que o Banco d·a Republica, até hoje, não serviu de 
intermediario sinão a um emprestimo: ao emp;restimo municipal desta 
Capital. De 'sorte que, formulando a emenda, eu garantia por inci-
dente. 

De toda a emenda eu fazia questão do substantivo - clausula -
concordando com o adjectivo - inconstitucional. 

Queria chamar a alttenção da Oamara pa:ra a inconstitucionalida-
de dà medida. · 

O parecer do digno relator acha -que não é logar opportuno, mas 
reconhece que é natural que se confie no patritoismo dos governos es-
taduaes. . 

Creio qu'e assim, sejai qual fôr a sorte d'a emenda, já a:segí.lra em 
parte o valor moral que eu visava. Lamentarei ·si não fôr approvada, 
mas, em todo caso, cP,amo a attenção para o fa1eto: ---: o proprio rela-
tor reconhece que esta clausula, seria pelo menos humilhante. 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida emenda, sob nu-
1nero 15. 

O Sr. BriciQ Fibho (pela ordem) requer aJ verificação da vQ-
'tação. 

-Procedendo-se a verificação, reconhece-se terem votado a favor l1 
Srs. Deputados e contra 99, total 110. 

E' a emenda rejeita:da. 
E' annunciada a . votação da seguinte .emenda oob n. 16 dos Srs. 

Barbosa Lima e Bricio Filho: 
"Ác.cr'escente-se onde ·convier :. 
Art. Fica revogacfo o art. 6<> da lei n. 581 de 20 de julho de 

1899." 
'Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda sob 

n. 16 . 
'.E' annuncialda a votação da seguinte emenda, sob n. 1'7, do Sr. 

:Bri0io Filho : · 
"N o.cart. 1° d>0 projecto de estatutos supprimam-se as palavras: 
"Sendo consideradas prescriptas todas . as a<Jções que não fo1:em 

intentadas contra o extincto Banco da Republica do Brazil até a data 
da iei que approva estes estatutos." 

(*) Este discurs'o não foi revisto pelo ora·dor. 
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O Sr. Presiil·ente - A Com.missão propõe que o art. 1° do pro-
jecto de estatutos do banco seja modificado pela seguinte fórma, isto é, 
depois doo palavras - "Barnco 'da Repul.bUca do Brazil até" accres-
cente-se: 15 de Ja,neA,ro de 1906. 

Posto a votos é approvada a referida modificação da Com.missão 
ao art. 1° do projecto de estatutos do banco e consideradru prejudicada 
a referida emenda do Sr. Bricio Filho, sob n . 1'7, que mandava sup-
primir do citado art. 1° d'O project'O de estatutos do banco a.s palruvras 
acima refridas. 

O Sr. Calogieras (pela o·rdem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que faça constar da acta a minha declairação de voto contra a emenda. 

-O Sr. Presid·ente - Queira V. Ex. mandar por escripto a sua 
declaração de vot'O. 

O Sr. B l"'i:eiio F.Hh o (pela ordem) - Requeiro a V. Ex., Sr. Pre-
sidente, a verificação da votação . 

. Prooodendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor 
98 Srs. Deputaldos e contra 12, total 110. 

1 

O Sr. P resiilentf - A modificação da Com.missão ao art. 1° 
do projecto de estatutos d'O Banco da Republica foi approvada por 98 
votos contra 12. Já deqlarei prejudicada a emenda do Sr. Bricio Filho, 
sob n. 1'7. 

O Sr. M oreira ~a Silva (pela ordem) - Pedi •a palavra, Sr. 
Presidente, pura e si:rp-plesmente para declarar que votei contrru a 
emenda, modificada ou não pela Commissão, pois acredito que o Con-
gresso não póde revog11-r ·as leis garantidoras dos direitos individuaes. 

O Sr. P residente, - Queira V. Ex. mand-ar por escripto a sua 
declaração. 

O S r. Tei-xeiira d1r Sá (pela {)rdem) - Sr. Presidente, mando á 
Mesa a minhai declaração de voto pela emenda e contra o substitutivo 
da Com.missão . · 

O Sr. Presi·dente - Queira V. Ex . mandar á Mesa a sua de-
claração por escripto. 

O Sr. Br ido Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, tambem 
tenho uma declaração ~e voto para mandar á Mesa .. 

Fui o autor da em~nda que obteve paracer favoravel . 
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Até que ponto esse parecer foi favoravel verificaremos já por meio 
de um esclarecimento. 

O Sr. Presi•d·enfo - A emenda já está votada. V. Ex. não póde 
fallar sobre o vencido. 

O SR. BRroIO FILHO - Não estou fallando oobre o vencido ; estou 
formulando a minha declaração de voto sobre a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Queira mandal-a· por escripto á Mesa. 
O SR. BRroro FILHO - O. art. 1° do projecto estabelecia esta 

monstruosidade~ "Ficam prescriptas, da data da approvação dos ea-
tatutos, todas as acções qu~ não forem intentadas contra o extincto 
Banco da Republica." A minha emenda ma·ndava supprimir isso. 

A Commissão deu parecer favoravel. Mas, de que fórma ? Di-
zendo: Acceitamos a emenda, mas, em vez de se dizer - que a pre-
scripção vigora desde a a·pprovação dos estatutos, declara que ella 
fica vigorando de 15 de janeiro em deante. 

Ora, o projecto ainda vae ao -Senadol e depois terá de ser sanc-
cionado . Isso quer dizer que elle só oorá lei lá para o dia 5 <l.e janeiro . 

De modo que o pareoor se resume nisto; em adiar por 15 dias o 
regímen do calote, o regímen da immoralidade. 

Tenho concluído. 

O Sr. Presj.d:ente - Os senhores que approvam o projecto assim 
em 3ª discussão queiram levantar-fie. ( PaiiBa. ) 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, está ter-
minada a longa votação das 17 emendas. Vae-se submetter a votos o 
projecto em discussão definitiva, visto como só nos teremos de pronun-
ciar agora sobre a redacção que vos será enviada pela Commissão 
respectiva; nestas condições, é uma votação decisiva, definitiva, e a 
Camara não me levará a mal si eu requerer, antes de mand·armos para 
o Senado projecto tão importante, votação nominal para .elle. 

Consultada a Casa, é rejeitado o requerimento dlo Sr. Barbosa 
Lima. 

O Sr. Brici:o FH>ho (pela 01·dem) - Requeiro verificação da 
votação. . 

Procedida a verificação, reoonheoo-ee que votaram contra 76 Srs. 
Deputados e a favor 39. 

·Submettida a votos o projecto em 3ª discussão, assim emendado, 
é approvado. 

O Sr. B·riicilo FHho (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 1 

Procedida a verificação, reconhece-se que votaram a favor 99 Srs. 
Deputados e contra) 13 . 

E' approvado o projecto e enviado á Oommissão de Re<fiacção. 
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SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO 

Redacção fin'(;LZ do p11ojeipto n. 219, dest'f3 anno, que approva os esta-
tufo.s rkJ Banco do Braz'il eVt:tbo?·ailJ,os peta As.sembléa ge11al do.s ac-
ciorrdstas dJo Banco dia Repub't:ica d'o Brazil nas sessões ãie 29 de 
julho a 9 de agosto àio corr>entk . anno. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Ficam approvados os estatutos do Banco do Brazil, ela-

borados pela assembléa geral dos accionistas do Banco da füipublica 
do Brazil nas sessões de 29 de julho a 9· de agosto 

J(edacção fün'al do corrente anuo. 
. P aràgra pho unico. Serão considerados pre-
scri ptas todas as acções judiciaes que não forem 

intentadas contra o extincto Banco da Republica do Brazil até o dia 
15 de janeiro de 1906 .. . 

Art. 2. 0 Si forem alienadas as acções do Banco do Brazil perten-
centes ao . Thesouro Federal, o. productci .da alienação será integral-
mente destinado á reconstituição dos fundos d'e resgate e de garantias, 
na proporção dos emprestimos feitos ao Banco da füipublica em vir-
tude da lei n. 689, de 20 de setembrd de 1900. 

Paragrapho u_nico 1 ~s dividend1os das acções pertencentes ao The-
souro Federal ser ao apphcados ao resgate do papel-moed1a. 

Art. 3. ° Fica demgado o art. 6° d~ lei n. 581, de 20 de ;julho 
de 1899. 

Art. 4 . 0 · Fica autorizado o Presidente da Republica a abrir os 
creditos necessarios para execução desta lei. 

Art . 5. 0 Revogam-se as disposições em cont rario. 
Sala das Oommiaspes, 6 de dezembro de 1905 . - Gonçalo Souto. 

- Vergne de Abreu. -- Berro.a1·do Horta. - Ciánha Machado. - I zi-
dro L eite. 

Na sessão de 7 é approvada a redacção final. O projecto é en-
1-iado ao Senado. 



NOTA: 

PRIQ<POSIÇÃO ·N. 173 

Em 16 de Dew111bro é publicado o par.eoer da C'omrrvissão c}e Fi-
natnças. Em 18 enbra a prop<JS'içãto em 2ª di.scUS'SÍÍ!Oi FalVa o Sr. Pires 
Fe1-reiro, q1M offerece emendas E' 8UBpensa a discussão. A requ:eri-
mento do Sr. Glicerio entra na ordem éJ;o d.ia 'da sessão seguinte. Em 
19 contVivtta a 2ª WiscWJ.<;ão. E' encerrada. Em 20 procede-'Se á votação. 
Em 21 entra em 3ª discussão. O S1i. Pire."S jwtifica erniendus. Fmlla o 
Sr. Rami'l'O Barcellos. E' encerrada a discussão . Em 22 procede-se á 
votação. A :p.,.opp'Sição é approvada com emenda. E' devolvida á 
Gamara. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO 

O projecto de transformação do Banco da Republica, que consti-
tue a proposição da Oamara dos Deputados, n. , 173, de 1905, se nos 

apresenta como o resultado de uma el:aboração 
Par.e_cer__ da Co~= lenta e cheia ele accidentes da instituiQão de cre-

mrssao dle Fi= dito do Brazil. ~ 
ml1t:l\ças Para os que não encaram superficialmente 

a1 evolução da vida nacional, avulta mais esta nova tentativa como 
uma logica consequencia dos factos do passado. 

Todas 8JS tentativas, todas as experiencias, todíos os esforços até 
hoje empregados para manter no paiz um grande estabelecimento 
que sirva de ponto de apoio aos movimentos do credito interno e de 
regulador das operações cambiaes teem esbarrado deante da insta-
bilidade do valo·r elo nosso meio circulante. Em negocio bancaria, a 
mercadíoria é o dinheiro. Si essa mercadoria não tem, como deve ter, 
um valor intrinseco, exacto, invariavel e certo sobre o qual se po·ssam 
apoiar com segurança os calculas de quelllj maneja como objecto de 
seu negocio, os successos ou insuccessos dos estabeleéimentos desta 
natureza serão sempre, mais ou menos, o pro.dueto do acaso. 

O meio circulante de papel inconversivel, que é uma infecção ori-
ginaria do nosso organismo nacional, tem sido até hoje a causa effi-
ciente de todas as decepções das mais fundadas espei-anças . 

E' frequente entre nós a critica w~ podei·es publicas por se ha-
verem sempre immiscuido na vida destes estabelecimentos, compro-
mettendo inteTesses do Thesouro Nacional ; muitos poucos, porém, teem 
feito a justa observação de que essa intervenção é o producto de uma 
noção de dever, talvez subconsciente, dos governos de um paiz que tem 
vivido sob o regimen do papel inconversível. 

Todas as crises commerciaes por que tem passado Q/ Brazil as-
sentam principalmente no fluxo e refluxo do credito publico, determi-
nado pela valorização e desvalorização do nosso meio circulante. 

Buscar os meios de sahir desta instabilidade e procurar a fixação · 
de um meio normal e isento dos gu·ande~ accidentes e sorprezas é o 
dever de todos os que collaboram na direcção da vida nacional . 

,A creação bancaria, que é objecto da proposição. da Oamara dos 
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De p1:1tados, não corresponde certamente ao ideal de uma grande re-
for w a, que nos levasse ele subi to ao caminho· franco e1 largo da con-
ve!"SIS.o do nosso meio circulante . Ainda que estabelecendo bases que 
po le m servir, mais tarde, para o inicio da regeneração da nossa cir-
cul· amão monetaria ellas são apenas o esboço de uma tenue esperauça 
rei IJ.(Lta . E m vista do gradual reendocissimento do. nosso credito', após 
a J 01·midavel crise que levou os nossos títulos e a nossa moeda corrente 
ás n eías deprimentes co tações, entendem espíritos mais audazes que 
er1•. ~~hegado o tempo de oper ar-'se um corajoso tentamen para a cou-
ve.· •s,:r..o immedíata . 

. :\ idéa dominante, porém, a média das opiniões, quer no mundo 
po ii [co, que1; na, imprensa, quer no mundo commercial, é a de que 
contbuemos no uso dos meios de valorisação gradual, estabelecidOB 
pe· a administração passada e continuada pela actual. 

Sob este ponto de vista, pois, a Commissão ele Finanças, ainda que 
co1 tV•3llcida ela possibilidade de uma acção mais activa do que a actual 
em f:avor da conversão, tendo o Governo em mãos um instrumento 
novo e de cujo manejo vae participar legalmente, não. tem motivos 
par a contrariar as vistas da outra Casa do Congresso; tanto mais 
quanto ella espera que, em tempo oppo·rtuno,, o novo banco mixto será 
um ponto de apoio para chegarmos ao fim desejado . 

Ligad'.1, co:rrio se tef1 achado e p_o~· circumstancias que , não veem 
ao caso d1scut1r agora, a responsab1hd1ade do Thesouro a viela do 
Banco da Republica, a modificação dessa situação anormal só com-
porta duas soluções : ou liquidar tudo com todos os riscos e precalços, 
extinguindo-se virtualmynte a instituição. cujO' feitio actual é obra 
do poder publico, ou reinodelal-a e tornando clara e determinada por 
preceitos legaes a co-p ~frticipação elo. Governo na direcção. elo novo 
estabelecimento a que a União se a&socia .1 

Ao espírito conserv!ldior que presidiu a adopção da segunda hypo-
these pela Camara dos :peputados, não se oppõe a Commissão de Fi-
nanças do Senado, a quem não cabe inverter os papeis nes te, como 
em outros assumptos. 

Uma circumstancia, sobretudo; leva a Commissão a não trepidar 
na adopção das idéas capitaes da proposição· - a manutenção do ap-
parelho de defesa que passa do banco actual para •o novo, isto é,, a 
carteira cambial. Todo p mundo· aindia se recorda da inaudita e ·atre-
vida impiedade com que cer tos bancos, á custa elos depositos dos 
nossos proprios capitae~ e da to1erancia de todos nós, empregaram 
toda a sua actividade sirgaz em colher da paixão do jogo, que domi-
nou esta praça, vantagens descommunaes e com mais cer teza1 e segu-
rança do que os exploradores da roleta, é <le conhecimento publico. que 
esses bancos, cobúndo-se de quaesquer prejuízos pela retenção de um 
.signal conven cionado coµi os jogiaclores, levaram as liquidações cam-
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biaes menS"almente a sommas fabulosas, dez e mais vezes superiores ãs 
necessidades legitimas da praça. 

Elles não trepicfavam em aproveitar-se das situações difficeis em, 
que se encontrava a Republica, para, sobre ·a1s nossas afflições e o 
nosso descredito, crearem um estado de verdadeira tortura para as 
finanças nacionaes, o desequilíbrio insanavel dos J1ossos orçamentos, 
pela extrema desvalorisação ,do nosso dinheiro . 

Era preciso movimentar a todos os momentos as taxas do cambio 
para entreter o calor do jogo; e, como· o estado político da Republica 
favoTecia o movimento para o lado da baixa, fomos empurrados até 
ás portas da insolva,bilidade. -

Por um accôrdo, em que os nossos credores sentiram que o melhor 
alvitre para seus proprios interesses era concederem-nos uma moratoria 
razo.avel, afim de dar-nos elementos para uma reacção salutar, nos 
foi possível não só começar a restauração do nosso credito, privando-
nos alguns annos de gastar o necessario, mas tambem ·de crear a defesa 
contra a desenfreacla especulação sobre o ciJ,mbio . 

.Achado o meio efficaz de reprimir os abusos dos que tanto abusa-
1;am da hospitalidade brazileira e da liberdade de nossas leis, seria 
um erro quebrar o instrumento que serviu e está servindo á nossa 
defesa. 

Seja qual fôr a nossa situação em relação ao valor real que a 
nossa moeda poss,a ter legitimamente, colllllletteremos grave impru-
dencia, _si dei:imrmos a regularisação do cambio entregue, por com-
pleto, á ganancia da especulação e do jogo. 

Tudo nos aconselha a reforçar o mais possível os depositos que 
temos constituído para attender á legitima procura dos &aques e re-
duzir ao minimo as oscillações do mercacllo cambial. .A carteira cam-
bial foi uma creação, que já demonstrou o seu valor, e que deve per-
manecer e ser 'até reforçada. 

E' por este aspecto que a proposição da Oamara adoptando o 
novo accôrdo, mais se recommenda á nossa consideração. 

O novo accôrdo determina a constituição de uma carteira de des-
conto, regularmente dotada, para o novo banco. 

Esta é a maior necessid1ade desta praça, cuja admiravel resisten-
cia em meio do desamparo em que se tem encontrado, privada quasi 
por completo de re.correr aos poderosos auxili:os do credito, faz nasceT 
em nosso espírito uma consoladom convicçfo a respeito da boa tem-
pera e da energia do commer·cio nacional. E' digno de commentar-se, 
e esta Oommissão o faz com verdadeiro prazer e orgulho, a serenidade 
e resignação com que o commercio d1o Rio de J ,aneiro tem supportado 
heroicamente a falta de su.fficiente auxilio bancari'o, a penuria de des-
contos, a ausencia de contas correntes do movimento, a recusa de cau-
ções e de adeantamentos garantidos pelas mais seguras contas assigna-
das. Em meio de tantas f11aquezas nossas, é bom que se registre esta 
qualidade de resistencia demonstrada em mais de uma cnse. 
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Entre as multiplas considerações que o projecto suggere, resaltam 
~p~~~: . ' 

A necessidade de não abandonar o processo já provado de defesa 
contria a especulação do cambio; a necessidade ele dotar a praça com 
meios mais folgados de descontos; a necessidade de não atirar a uma 
ruina total os interesses de um grande numero de accionistas de um 
estabelecimento, em <Juj,a. vida tem intervindo constantemente a acção 
dos poderes publicas por actos successivos, compartilhando das respon-
sabilidades d~ direcção desses interesses. 

Entre as duas hypotheses figuradas, no começo deste parecer, a 
Commissão de Finanças do Senado adapta a que vem consignada na 
proposição. , 

Com uma disposição, porém, do projecto ela Camara, não póde 
a Commissão concordar ao menos em relação ao prazo nella con-
signado. 

Essa disposição é a do par1agrapho unico ·do art. 1 º, que manda 
considerar prescriptas todas as acções judiciarias intentadas contra o 
extincto Banco da Repu·blica do Brazil até o dia 15 de janeiro de 1906. 

Este curto espaço ele tempo e tão pequeno prazo não resguarda, 
convenientemente, direitos po·rventura existentes. 

Si é verdade que os liquidantes elo banco consideram clerimid1as 
toda'S as responsabili1dlades do passiv00 deste, todavia a propria inserção 
<la medida no projecto figura a possibilidade da existencia de credores 
não satisfeitos. 

Por esta circumstancia entende a Oommissão de Finanças que 
a proposição deve ser acceita com a seguinte emenda : 

.&o art. 1 º, onde se lê: "até o dia 15 de janeiro de 1906" diga-se: 
até o· dia 30 de dezembro de 1906 . 

Sal'a das commis~ões, 15 de deílembro ele 1905 . -Feli&iiano Pen;na, 
presidente.- Ramiro Barcellos, relator.- Ruy BarboM,, vencido 110 
entender que ao voto Çlo Congresso ordenando a rnorganização do banco 
deve preceder um inquerito parlamentar sobrn o seu estaclo.-Benedicto 
Leitie.-Urbaino de Gcnivêa,.-A. At>e1·eifio.-J. J.o;aquim (/,e Souza. 

SESSÃO DE 18 DE DEZ·EMBRO 

O Sr. Pires Ferreira (*) - Sr. Presidente, vejo que o Senado 
está com muito boa disposição . . . 

O SR. FRANCISCO GLICERlO - De votar . 
O SR. PIRES FEREEIRA - . . . de pôr termo á votação das materias 

que constam da ordem do dia; mas eu estou cumprindo o meu dever 
peço alOs honrados Senad-0res que tenham um 

2ª disc. doa propo= pouco de paciencia, porque vou dizer apenas umas 
s:ição n. 173 quatro palavras em relação á proposição da Ca· 

rnara, que está em discussão, para saber da Mesa o 
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seguínte: Discute-se só a proposição ou tambem os estatutos do banco? 
Posso emendar ai proposição e O•S estatutos? Tenho este direito? 

O SR. PRESIDENTE - O que está em discussão é a proposição da 
Camara. 

O SR. PrnEs FERREIRA - Mas não se a discute conjunctamente com 
os estatutos? 

O SR. FELICIANO PENNA - Uma cousa envolve a outá. 
O SR. PmEB FERRl'.EIRA - Perdão; eu qu,ero ser obediente á Mesa, 

por isso ~ que faço esta pergunta. Não quero ap1·esentar trabalho que 
pos•sa incídir em disposições regimentaes. 

O SR. PRESIDENTE - V . Ex. póde fazer considerações sobre os es: 
tatutos, p·ara provar que não ·concorda com a sua approvação; mas, si 
a proposição fôr acceitaJ, DS estatutos serão ·approvados. 

O SR. PIRES FERREIRA - Mas, me parece, Sr. Presidente, que, des-
de que a Oamara dos Deputa:dos apresentou emenda aos estatutos, 
tambem: nos assiste o direito de emendar os estatutos. e a proposição. 

O SR. BET,FORT VIEIRA - Emendada a proposição, i;pso facho es-
tão emend:adlos 'OS estatutos. 

O SR. PmEs FERREIRA - Mas podem não estar emendados os esta-
tutos. 

Por exemplo: não estou de accôrdo com a mudança do nome do 
hanco, porque, si formos de mudança em mudança, hS,o ele se lembrar 
tambem elo 15 de novembro de 1889 e talvez queiram mudar a fónna 
de Governo. Que ma[ faz que se chame Banco da Republica? 

Estou fazendo 0011siderações para ver .si me dizem qual o direito 
'que eu tenho emendando esses artigos da proposição que não dizem 
nada em relação á denominação do Banco da Republica. 

Sr. Presidente, surprehende-me que a proposição app1·ove os es-
tatutos de um ba1nco, que é uma sociedade anonyma, que se deve reger 
pela lei geral que regula todas as outras. 

Ha disposições nesses estatutos que, sendo approvadas, não po-
cl_ém ser modificadas pelos seus ·accionistas e nem mesmo pelo Governo 
porque fazem parte de un1a1 lei que o Gove1·no não póde clerogar nem 
revogar . 

·Assim, Sr. Presidente, me pa~·ece que o Congresso, 1011 ge ele pres-
tar um serviço· ao paiz, vae fazer-lhe um mal . 

Mas, Sr. Presidente, fico nestas palavras, e vou ler as minhas 
emendas, que atpresento á consideração da Mesa. 

São lida.s, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as se-
guintes emendas: 
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Ao art. 1.0 Onde se lê - Banco do Brazil - diga-se: Banco 
da Republica, e accrescente-se no fim - e as em.endalS que forem ap-

Entendas 
P. P.errai'ra 

Fe'l'rd·ira. 

provadas . - Pires Fer''l'f!Ára _ 
Aos estatutos : 
Art. 1°. Onde se lê, nos estatutos - Banco do 

Brazil - diga-se : Banco da Republica. - Pires 

Elimine-se a 2ª parte do arrt. 1°. 
Da 3" parte elo art. 1° elimine-se o periodo - o Governo entra-

rá. . . até réis, no final. 
E limine-se a 4ª parte do mesmo art. 1°. - Pir88 Fe1·r·eira. 
Art. 2°. Substitua-se pelo seguinte: li. séde e fôro do Banco e d~ 

suas agencias serão na locailidade em que funccionarem. O prazo de 
sua duração será de 35 annos, contados da data da approvação, pelo 
Congresso, desses estatutos. - Pi'res Fer11eira-. 

Art. 4°. Substitu·a.-se a 2ª pa1rte pelo seguinte: 
"Dest·as 350. 000 acções os actuaes accionistas receberão 175. 000 

nominativa1s em troca das suas actuaes acções, que serão cancellad•as, e 
17 5. 000 que serão offerecidas á subscri pção publica, na qual terão pre-
ferencia os accionistas do actual Banco da Republica do Brazil. " -
Pti1·es F er•reira,. 1 " ~ · · · 

Ao ,§1 1°. - Em Jogar de 125. 000 acções, diga-se: 175. 000 e, em 
vez de 20 % dous mez,es depois, digai-se: 10 % dous mezes depois, e os 
outros 10 % tre.s mez~is depois. 

O niais, como está no final elo paragrapho. - Pri,1'68' F\er•1·eiro. 
Suppl"ima-se o i§ ~º· - Pires Fe1:revra. 
Eliminem~se as palavras: - e as acções tonndas pelo Thesouro 

Federal. - Plires Ferrei1ta. 
Art. 5. 0 Elimine"S\'I o n. 1 deste artigo. - PiJi·es Fe1·r&i·1'(1,. 
Na ultima parte do n . 4, diga-se: - 5 %, - em vez de 10 %. -

Pires Fe1"1'e'ira. 
Ao n. 5 - Elimtnem~se as palavrais - constitnindo-se seu ban-

queiro ou agente fina:µceiro. - Pitres Fe1vrew1a. 
No n. 8, lettra e -- Elimine-se do seu valor nominal ou, 
Na 2ª parte destp. lettra e diga-se - uma decima parte - em 

lagar de - uma1 quinta parte. - Pires Fen•eirn. 
Ao art. 9° - Supprimam-se na 2ª parte as palavras - com ares-

tituição da somma acleantada para paga1mento das inscripções não 
resgatadas. - P'ifre-s F'.e?vrdira. 

Ao art. 10 - Substitua-se a 2ª parte pela seguinte : - Será de 
nomeatção do Governo o director incumbido da carteira cambial, que 
substituirá o presidente nos seus impedimentos temporarios, ·sem dei-
xar a direcção da referida carteiTa. 

l 
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Na 2ª parte diga-.se - Em logar da palavra outras - presidente 
é. - Pires F'e?'reira. 

Ao ·§ 1 º, diga, se - 4 clirectores serão eleitos e destes, o mais vo-
tado será o prnsiclente; o segundo em votos servirá por tres annos; o 

. tel'cefro, dous annos e o quarto, um anno. - Pires F'e?·re'ira. 
\ 1Ao ·§· 2. 0 

- Substitua-se pelo seguinte - o director nomeado pelo 
Govel'no será conservado emquanto bem sel'vÍT. - Pires Ferreira . 
' Ao §· 12 - Diga-se - si o impedido fôr o director incumbido da 
carteira de ·cambio -0 Presidente da Republica designa11:á quem o deva 
-11bstituir, não podendo ser indicado nenhum dos clirectores eleitos. -
Pires Fer·revra. 

1 A1t. 15, § 9° - Eliminem-se as palavras - pelos pagamentos das 
inscripções não rnsgatadas. - Pires F'erre•ira. 

Art. 17 - Onde se lê: - 112 % d~g;a~se : - 114 % - e ac-
crescente-se : - o director da carteira cambial vencerá 3 :000$ men-
saes e mais 1[4 % sobre o dividendo a distribuir. - Pitr<es F'&r11'e1ira. 

Art. 45 . - Supprima-se. - P~re;s F'er-reir1a. 
Art. 47. - Substitua-se pelo seguinte: - Facilitando o Banco a 

circulação metallica em ouro, será in.stituido o reg;imen ba1ncario e 
terâ elle o privilegio exclusivo de emissão. - Pires F'e;r·nira. 

Accrescente-se onde' convier: 
"0 Governo emprestará ao Banco da Republica, si julgar con-

veniente. e mediante garantias, a quantia resn1tante elo sa ldo existente 
das apolices emitticlas de accôrdo com o decreto n. 4.865, de 18 ele 
junho de 1903. - Pires F'err•eira. 

·Ninguem mais pedindo a palavl"a, fica 'SU'Spensa a discussão afim 
de serem as emen das submettidas ao estudo da Commissão de Fi.-
nancas. 

, Segue-se em discussão o art. 2° da proposição. 
E' lida, apoiadia e po.sta1 conju:nctamente em discussão a seguinte 

emenda : 
Ao art. 2° - Onde se lê - Banco do Brazil - diga-se - Banco 

da Republica. - Pires ffie?Teim. 
Ninguem pedindo a palavra, fica suspens·al a discussão afim ele 

ser a emenda submetticla ao estudo da Cornrn'.issão de Financas. 
A requerimento do Sr. Glicerio é concedida urgencia p~ra a pro-

posição entrar n a1 ordem do dia ela sessão seguinte. 

SESSÃO DE 19 DE DEZEMBRO 

Continúa em 2ª discussão, com as emendas offercidas, o art. 1° 
da proposição da Camara dos Deputados n. 173, de 1905, approva-
vanclo os estatutos do Banco do Brazil, el a1borad!os pela assembléa ge-



- 446 -

Tal dos accionistas do Banco da Republica do Brazil nas .sessões ele 29 
de julho e 9 de agosto do corrente anuo . 

O Sr. Pi-rres Ferreira declara que queria discutir a reforma do 
Banco da Republica que a Mesa acaba de annuncial' mas não o fará 
forçado pelos mesm<os motivos de intolerancia a que se Teferiu ha pouco 
e que o levaram a deixar a tribuna na discussão do Orçamento do 
Exteriur. 

Protesta ainda uma vez contra a coacçã-o, ·quando está cumpúndo 
com o seu deveT e vê que os Srs. SenadoTes abandonaram o Senado, 
pTeterindo a votação. 

Não é o oTador quem protela porque discute e está prompto a vo-
tar os orçamentos; os que protelam são os que votam a pl'orogação da 
hora e retiram-Be da casa. 

Ninguem mais pedindo ai pala.vra, encerra-se a discussão, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

·Seguem-se em discussão, que se encerra sem debate, ficando a vo-
tação a1diacla por falta de quoriim, os airts. 2° a 5°. 

SEss40 DE 2·0 DE DEZEMBRO 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á votação da prbposição 
da Oamara dos Deputados n. 173, ·de 1905, approvando os 1estatutos 

dto :r,anco do Braizil, elaborado,s pela assembléa 
Voflação ger::i-1 dos accionistas do Banco da Republica elo 

Bra~il nas sessões ele 29 de julho e 9 de agosto elo 
corrente anuo. 

·Posto a votos, é approvaclo o art . 1°, salvo as emendas. 
Posta a vofos, é approvadai a segll'inte emenda da Oommissão ele 

Finanças: 
Ao art. 1°. Onde se l~ - até o dia 15 de janeiro de 1906 - diga-se: 

até o dia 30 dB junho dti 1906. 
PostaE; a votos são ~uccessivamente rejeitadas as seguintes emen-

das: 
Ao art. 1. 0 Onde se lê - Banco elo Brazil - diga-se: Banco da 

Republica, e accrescente-se no fim - e as emendas que forem appro-
v adas. -Pi'l'es F enieira. 

Aos estatutos: 
Art. 1. 0 Onde se lê nos estatutos --: Banco elo Brazil - diga-se: 

Banco ·da Republica.-Piries Fed1eira. 
Elimine-se a 2ª pa11;e do art. 1 º. 
Da 3ª parte elo art. 1" elimine-se o periodo - o Governo en-

trará. . . até réis, no fi:qal . 
Elimine-se a 4ª parte elo mesmo art. 1° . -Pirles Fer1•e-ir'a. 
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Art. 2. 0 Substitua-se pelo seguinte: A séde e fôro d10 Banco e de 

suas agencias serão na localidade em que funcciouarem. O prazo de 
sua duração será de 35 annos, coutados. da data cl'a approvação, pelo 
Oon~resso,. desses estatutos. -Piires Ferrl.eira. 

Art . 4. 0 Substitua-se a 2ª parte pelo seguinte: 
"Destas 350.000 acções ·os actuaes ·accionistas receberão 175.000 

nominativas em troca das suas actuaes acções, que serão cancelladias, 
e 175. 000 que serão offerecidas á subscripçã<o public·a, na qual terão 
preferencia os aiccionistas do actual Banco da Republica do Brazil. "-
Rires Ferreira. · 

Ao :§, 1. 0 
- Em logar de 125. 000 acções, diga-se : 17 5. 000 e, 

em vez de 20 % dous mezes depois,' diga-se : 10 · % dous mezes depois, 
e os outros 10 % tTes mezes depois. 

O mais, como está no final do paragrapho. --:- Pires Ferreira. 
Supprima-se o §, 3° .-PÍ1Y!AS F.ene'ira. 
Eliminem-.se as palavras.: - e as acções tomadas pelo Thesouro 

Federal.-Pffres Perrei/ra.\ 
A1·t. 5 . 0 Elimine-se o n . 1 deste. artigo . - Pires Fierreira . 
Na ultim•a parte ·do n . 4, diga-se : - 5 % , - em vez de 10 %·. 

-Pires Fer1·eira. 
Ao n. 5 - Eliminem-se as palavrns - constituindo-se seu ban-

queiro ou agente financeiro. -Pir.es F·err>eira. 
No n. 8, lettra e - E limine-se do seu valor nominal ou. 1 

N.a 2ª parte desta · lettra e diga-se - uma decima parte - em 
logar ·de - uma quinta parte. -P.ir'es F er-1<e'ira. 

Ao art. 9° - Supprimam-se na 2ª parte' as palavras - comJ ·a 
restituição da somma adeantada para o p'agamento das inscripções não 
resgatadas. -Pires P.effeira . · 

Ao art . 10 - Substitua-se a 2ª parte peJ:a seguinte : - Será de 
nomeação do Governo o director incumbidlo da carteira cambial) que 
substituirá o presidente nos seus impediment·os temporarios, sem 
cleixaT a ·dii:ecção da referida carteira. 

Na 2ª parte diga.se - Em lagar da palavra outras - presidente 
é.-Pires Fer·reira. 

Ao :§. 1 º: Diga-se - 4 directores serão eleitos e destes, o m·ais vo-
ta;do ser á o presidente;· o segundo em votos servirá por tres annos ; o 
t@ceiro, dous annos; e o quaTto, um anuo . -Pires Ferre~ra . 

Ao 1§, 2° - Substitua-se pelo seguinte - o clirector non;ieado pelo 
Governo será conservado emquanto bem servir. - Pires Ferreira. 

Ao i§, 12 - Diga,se - si o impedido fôr o directoT incumbido da 
carteira de c'ambio o PTesidente da Republica designará quem o deva 
substituir, não podendo ser indica·do nenhum dos directores eleitos. -
f iii1es F'errei11a . 

Ao art. 15, ·§. 9°. E liminem-se as palavras - pelos pagiamentos 
d1as inscripções não resgatadas . -Pires Perreira . 
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Ao art . 17 - Onde se lê: - 1\2 % - diga-se : - 1\4 % - e 
accrescente-se : - o director da carteira cambial vencerá 3 :000$ men-
saes e mais 14 % sohre o dividend:o a distribuir. - Pires Ferreim. 

Ao art. 44.- Suppríma-se .-Pires Ferreim . 
Ao art. 47. - Substitua-se pel o seguinté: - Facilitando o 

Banco a circulação metallica em ouro·, será instituído o regímen ban-
cario e terá elle o privilegio exclusivo de emissão .-Pires Fe'l·1'eira. 

Aocrescente-se onde convier : 
" 0 Governo emprestará ao Banco da Republic·a, si julgar con-

'{eniente, e mediante garantias, a quantia resultante do saldo existente 
eras apolices emittidas de ·accôrdo com o decreto n . 4 . 865, de 18 de 
junho de 1903.-Pi?·es Ferreira . 

P osto a votos, é approvado o art. 2°, sobre a emenda . 
Posta a votos, é rejeitada a emenda, assim concebida: 
Ao art. 2.0 Onde se lê - Banco do Brazil - diga-se : Banco da 

Republica. - Pires Ferreira. 
P ostos successivamente a votos, são approvados os arts. 3°, 4° e 5°. 

O Sr. Presi:dente - Tendo sido votada urgencia para a dis-
cussão desta proposição, será ella incluída na ordem do dia ela sessão 
seguinte. 

1 

SESSf O DE 21 DE DEZEMB'RO 

Entra em 3ª ·discussão, com a emenda approvacla em 2a, a proposi-
ção da Oamara elo~ D1iputados n. 173, de 1905, approvanclo ·os es-

. . tattlto~ do Banco elo _Br_azil, el aborados pela as-
J a 'd1sc. da propo~ semblea geral dos acc10mstas elo Banco da Repu-

sição n. 173 blica do Brazil, nas sessões ele 29 die dezembro e 9 
agqsto do cori:en.te anno . 

O 8r. Pir•es PelT'?"et1•a pronuncia um discurso que será publicado 
depois .1 (*) 

São lidas, approvadas e postas conjuntamente em discussão as 
seguintes emendas : 

Ao ar~. 1. 0 Diga-s19 até 31 de dezembro ele 1906 e não até janeiro 
proximo. -Pri11e'S Ferreira . 

· .A.o art. 1 . 0 Onde pe lê - Banco elo Brazil - diga-se: Banco da 
Republica, e accrescent13-se no fim - e as emendas que forem appro-
vadlas. -Prfres Pert·eira . 

.A.os estatutos : 

.A.o art . 1. 0 Onde se lê nos estatutos - Banco do Brazil - diga-
·sc : Banco da Republica. - Pires Ferreira. 

( •) 'Não r.onsta dos A'(lll~ª<>s o discur·so do orador. 
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Elimine-se a 2ª parte do ar t . 1 º . 
Da 3ª paTte do art. 1° elimine-se\ o período - o Governo en-

trará . . . até réis, no final. 
Elimine-se a 4ª parte do mesmo art . 1°.-Pires Ferreira. 
Art. 2 . 0 Substitua-se pelo· seguinte : A séde e fôro do B anco e de 

suas agencias serão na localidade em que funccionarem. O prazo de 
sua durnção será de 35 annos, contados da data da appTovação, pelo 
Congresso, desses estatutos. - Pire·s Ferreilra. 

Art . 4 . 0 Substitua-se a 2ª parte pela segminte : 
"Destas 350. 000 acções os a:Ctuaes accionistas receberão 17 5 . 000 

nominativas em troca das suas actuaes acções, ·que serão cancelladas, 
e 175. 000 que serão offerecidas á subscripção publica, na qual terão 
preferencia os accionistas do actual Banco da Republica do Hrazil." 
-Pires Jilerrreirr_a. 

Ao § 1.0 - Em logar 'de 125.090 acções, diga-se : 175.000 e, em 
vez de 20 % dous mezes depois, diga-se : 10 % dous mems d~:p ois, e os 
outros 10 % tres mezes depois . 

O ma.is, como está no final elo paragrapho.- Fires F.err•eira. 
Supprima.-se o.§. 3° .-Pri11es Fen'•e·;m. 
Eliminem-.se as palavras: - e as acções tomadas pelo Thesouro 

Federal. -Pi?b Fen'eira . 
Art. 5. 0 Elimine-se o n . 1 deste artigo. -Pires F1fW1·eini. 
Na ultima parte do n. 4, diga-se : - 5 '%, - em vez ele 10 % . -

PM-1es F erreim . 
Ao n . 5 - Eliminem-se as palavras - constituindo-se seu ban-

queiro ou agente financeiro.-Píres Fen·,ei?·a. 
No n. 8, lettra e - Elimine-se do seu valor nominal ou. 
Na 2ª parte desta lettra e diga-·se - uma dccima par te - em 

lagar ele - uma quinta parte. -Pires Ferrei1"a. 
Ao art . 9° - Supprimam-se na 2ª parte as palavras - com: a 

restituição ela somma adeantada para o pagamento das inscripções não 
resgatadas. -Rires F 81°1·,eira. 

Ao art . 10 - Substitua-se a 2ª parte pela seguinte : - Será de 
nomeação do Go·verno o director incumbido da carteira cambial, que 
substituirá o presidente nos seus impedimentos temporarios,. sem deixar 
a direcção da referida carteira. 

Na 2ª parte diga-se - Em lagar da palavra outras - presicfünte 
é.- Pires Ferreira. 

Ao ~§. 1°. Diga-se - 4 directores serão eleitos e destes,; o mais 
votado será o presidente; o segundo em ·votos servirá por tres annos; 
o terceiro·, dous annos; e o quarto, um a.uno . - Pires F en·eira. 

Ao .§. 2° - Substitua-se pelo seguinte - o director nomeado pelo 
Governo será conservado emquanto bem servir .-Pires F en">efra . 

~o ·§ 12 - Diga.se - si o impedido fôr o director incumbido da 
carteira ele cambio o Presidente era Republica designará quem o deva 
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substituir, não podendo ser indicado nenhum dos directores eleitos. -
Pires hrreira. 

Ao art. 15, 1§. 9°. Eliminem-.se as palavraS\ - pelos pagamentos 
das inscripções não. resgatadas. -Pires F erre11rn. 

Ao art. 17 - Onde se lê: - 112 % - diga-se : - 1j4 % - e 
accrescente-se: - o director da carteira cambial vencerá 3 :000$ men-
saes e mais 1 J4 % sobre o dividendo a contribuir. -Pl/Íres Pe'rreim. 

Ao art. 45 . -Supprima-se . -Pires F.er11eira. 
Ao art. 47. - Substitua-se pelo seguinte: - Fa!Cilitando o B anco 

a. circulação metallica em ouro. será instituid1o o regímen banca.rio e 
terá elle o privilegio exclusivo da emissão . -Pires Ferreira . 

'.&ccrescenteJse onde convier: 1 

"0 Governo emprestará ao Banco da Republica, si julgar con-
venient.e, e mediante garantias, a ·quantia Tesultante do saldo exis-
tente ·das 1apo1ices emittida:s . de accfü•do ·com o <lec1'e•to n. 4.865, de 
18 de junho de 1903. -Pires Fer1~e~ra. 

Ao art. 2°. Onde se lê - Banco CJio Brazil - diga-se : Banco ela 
Republica. - Pi1~es F e1·11eA1rra. 

O Sr. Ramiro Barcellos pronun cia um discurso, que será pu- . 
blicado depois. (*) 

Ninguem maís pedi1ndo a palavra, encerra-se a discussão, ficando 
a votação· adia d a por fa;tta de qu.orurn. 

SESS.iiO DE 22 DE DEZEMBRO 

Votação em 3ª disc11ssão da proposição da Oamara dos Deputados 
n. 173, de 1905, a1pprovarn1o os estatutos elo Banco do Brazil, elabo-

rados pe1a ·assembl'éa geral dos accionistas do 
Vo·flação Banco da Republica do Brazil nas .sessões ele 29 

<le junho e 9 de agosto de 1904. 

O Sr. Pilre·s Ferreira (pela ordem) requer votação nominal parn 
a proposição. 

O Sr. Presidente - Vue-se proceder primeiro á vota:ção das 
emendas. 

(*) !Não consta dos 4 nnaes o discurso do orador. 
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O Sr. P ilre·s Ferreira (pefo ordem) - Peço a V. Ex. consulte 
o Senado sobre si consente na retirada das. emenda!S que apresen}ei re-
lativamente a-08 estatutos do banco, consel'vando sómente a que apre-
sentei á propo:Sição. 

1Consultado, o Senado consente na retirada dais emenda.s . 
o SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Senador que explique o seu 

pensamentõ a respeito da votação nominal que acaba de requerer. 
V. Ex. deseja que a votação nominaü seja feita á proposição ou 

ás eniendas? 
O SR. PIRES FERREIRA - Eu requeri votação nominal para a. pro-

posição. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a seguinte emenda 
do Sl'. Senador Pires Ferreira. 

Ao art. 1°. Diga1-se: até 31 de dezembro de 1906 e não até ianeil'o 
proximó. - Piw,.,~ Ferreira. _ 

.Chamo a attenção d'O Senado para este facto: Esta emenda é uma 
arpresentada em 3ª discussão, mas se refere .a.-0 mesmo assumpto ai;-
ceito pelo Senado em 2ª discussáo. ' 

A emenda acceita pelo Sena·do em 2ª discussão dizia: 
"Onde se lê - 30 de ja.11!fJiro de 1906, diga-se: 30 de jii,nho de 

1906." 
Por consegninte, a approvação da' emenda do Sr. Pires Ferreira 

prejudicará a emenda já approva1d·a. pelo Sena<lo. 
Vae-se votar em primeiro logar a ·emenda do Sr. Pires FeTreira. 
Posta a votos, é_rejeit~rl c a emenda. 
Pos-ta a votos, é aip{lrovada a .seguinte emenda, que já o havia 

s.ido em 2ª discussão : 
"Onde se lê - 30 'de jianei•ro 'de 1906, diga-se : 30 de ju1·~ho de 1906. 

O Sr. ,Presi·dente - - Tendo de se votar agora a proposição, vou 
con1;ultaT o Senado sobre o requerimento elo Sr. Pires Ferreira, pe-
dindo que a votação seja nominal. 

:Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. Presi.dente - Vae-se proceder á chama.dia. Os Senhores 
que approvarem a proposição responderão s'im; os que a rejeitari:em 
responderão não. 

1Procede-se á chamacla e respondem sim os Srs. Sá Peixoto, J o: 
nathas PedTosa, Manuel Barata, Benedicto Leite, Raymundo Arthur, 
Pedro Borges, Ferreira Chaves, Coelho Lisboa, Rosa1 e Silva, Her-
r.ulauo Bandeira, Gonçalves F erreira, Olympio de Campos, füqueira 
Lima, Oliveira Figueiredo, Lourenço Baptista, Thom.az Delfi.n.o, 
Bueuo Brandão, Feliciano Penna, Lopes Charves, Francisco Glycerio, 
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Alfredo Ellis, Urbano de Gouvêa, J oaqu.im de Souza, Xavier d·a Silva 
Alberto Gonçalves e Ramiro Barcellos (26). ' 

Respondem não os Srs. Pires Ferreira, Ruy Barbosa, Baratfl! Ri-
beiro, Metel!o, A. Azeredo, Julio Frota e Pinheiro Machado (7). 

O Sr. President e - A propsição fo i approvadn. por 26 votos 
contra sete e assim emendada vae ser devolvida á Oamara dos Depu-
tados, indo arntes á Oommissão de Reclacção. ( Piausa.) 

Approvada a redacção final da sessão de 23 é a proposição emen-
dada devolvida á Oamara. 



NOTA 

PROJECTO N. 219 

Em 26 de dezembro é p1kblic'!J,do o pa.1·ecer sobr'e a emendh elo 
Senado. A requerimento do Sr. Franoisco V'.eiga o parrecer entra em 
imrn.ediato d!ebate . F;o:Ua o 81•. B1,icio F\1llvo. E' encerrf.[J,C/10 . Em 27 é 
a.ppr01Jada a emenda do Bervado e o Sr. F'riancisco Ve1:ga reqitBr ivrgen-
cia para a rec&icção fina,l que é :appravadh. 

Em 30 o projecto é enlmado á sancção. 



.. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SE'8SÃO EM 26 DE DEZEMBRO 

EmendJa do Senacl;o iao projecto da Gamara 'dds Depv;fJa'dos n. 219 O, 
deste 1anno, que app1·ova as esttitutd.s do Banco do BmziZ, elabora-
drx; pela (J)SSe'mbMa geral dos acciorui.s~as do BarwYo da Repwblica 
dia Brazil, 1211.M SMsões de 29 'de jwlho a 9 de a.gosto do corrente anno 

A Commissão de Finançats, examinando a emenda offerecida pelo 
Senado ao projecto n. , du corrente anno, reorganizando o Banco da 
Republica, é de parecer que seja o mesmo approvado. 

Sala das Commissões, 25 de dezembro de 1905. - Francisco V ei-
ga, Presidente e relaitor. - Ani'zio 'de Abreu. - Urbiarno Santos. - Oor-
ne'uo da Fonseoa. - IgnQ;dio Tost'a. - E'1·icri Coelho. - F'f'<JlrlJC>isco 
Sá. (*) 

O Sr. Brici.o Pilho louvou a attitude da Camara votando a ur-
gencia para a discussão dos Orçamentos da Receitai e da Fazenda. O 
D . ~ . i mesmo não p6de dizer com relação ao projecto 

rscussao un/Jica · d B d Re bl' E a· reorgamzan o0 o anco a pu ica. 'sse po ia 
esperar perfeitamente que chegasse a vez de ser discutido. 

Motivou w volta do projecto á Camara a emenda do Senado a 
proposito da prescTipção das acções contra o Banco da Republica . . Os 
estatutos do Banco do Brazil, em seu art . 1°, ·mandavam considerar 
prescriptas todas as aicções que não fossem intentadas contra o Banoo 
da Republica do Brazil até a data da lei que approvasse os referidos 
estatutos. A sub-emenda da commissão mandava1 vigorar a prescripção a 
partir de 15 de janeiro. A proposta do Senado estabelece a prescripção 
a principiar de 15 de junho. 

Como 'se vê é um simples adiamento. O Senado acceita ai inconsti-
tucionalidade da prescripção. O que faz é tão sómente espaçar o prazo. 

(") A requerimento 'do Sr . Francisco Véiga o pa recer e ntra em lmmediata 
ocJ iscussão. 
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Ora, francamente, para fazer ó isso melhor fô1~a1 não ter tocado no 
projecto, deixand<0-o como estava e .concorrendo para que nest a hora 
fosse lei, com immenso gaudio do Governo, desejoso de sanccionar 
quanto antes esse projecto monstro. 

P oderia citalJ.· uma })Or uma das disposições que o Senado deveria 
ter emendado. Não vale, porém, ter um tal t rabalho desde que elle se 
limitou a fazer uma simples alteração de prazo. 

Si quiz emendar, ao menos mais uma modificação deveria ter feito. 
Em logalJ.' de constar do art. 1° do projecto a approvação dos estatutos 
acceitos nas sessões de assembléa gernl de 29 de julho a 9 de agosto, 
seria mais r azoavel a ·declaração de que as assembléas geraes se re-
uniram em 29 de julho, 28 de agosto e 9 de setembro, visto como a 9 
de agosto não houve absolutamente reunião de assembléa geral. 

O orador chamou paTa isso a attenção dos legisbdores no mo-
-mento em que a proposição seguia para o Senado. Apeza1r disso não 
se fez qualquer modificaçã-0 nesse sentido e o projecto vae sahiT er-
rado. 

Referé-se á longa discussão que o projecto teve na Camara, enume· 
rando os nomes dos que tomaram p a.IJ.·te no debate. Lamenta o con-
traste que offernceu o Senado, <Onde o projecto i'ecebeu apenas emendas 
do Sr. Pires Ferreira. Oradores provectos, competencias jurídicas de 
fino quilate e financistas ?onsumados mantiveram-se silenciosos, qua'D.· 
elo havia m~1ito que .discuF r . ·- , 

Aproveita a ultima ocoas1ao em que pode fallar sobre o assum-
pto para impugnar o infeliz projecto sobre •o Banco da RepubJica 
onde tantos escandalos <1e teem desenrolado, onde tantas immo-
ralidades teem rebentadq. Sejam suas ul timas palavras da mais 
formal condemnação a es,se instituto fallid'O, strgador de recursos do 
Thesomo. F ique latvrado o seu ultimo protesto. (Muito bem; mwiio 
bem. O orVJ,dJ.or é cumprimentktdo.) 

N inguem mais pedindp a palavra, é encenada a discussão e adiada 
a votação. 

SE1SSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 219 D> de 1905,. que approva os estatutos do Banco da Republica 

(discussão unica) . 
Votação Em seguida é posta a votos e approvada a 

seguinte emenda : 
"Ao paragraph~ unico do art. 1°: 
Onde se diz "até 15 de janeiro de 1906", diga-se : "até 15 de 

junho de 1906". 
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· O Sr. Brido Pilho (pe~ ordem) requer verificação da vo-
tação. 

Procedida esta, reconhece-se haverem votado a favor 104 Srs. 
Deputados e contra, 4. 

A emenda foi approvada. 

O Sr. Frr ancisco Veiga (piela ordem) - Sr. P residente, funda-
do na disposição regimental que V. Ex . leu ha pouco, venho requerer 
que se digne de consultar a Casa si concede dispensa de impressão da 
redacção final do projecto que acabaj de ser votado para que possa. 
ser votada e discutida immediatamente. Nesse sentido vou mandar á 
Mesa o meu requerimento . 

Vem á Mesa o seguinte requerimento : 
Requeiro urgen<Cia para que entre immediatamente! em discussão 

e votação ·a redacção final do projecto n. 219 E, de 1905, que apprqva 
os estatutos do Banco da Republica. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 19 05. -Francisco Veiga. 
Consultada a Camara, é concedida a ur@encia pedida . 
E' annunciada a discussão da seguinte redacção : 

RedJacçãio final do projecto n. 219, de.ste wnno, e'mendaàa pelo Se'l?J.ado, 
que a,pprova os esfJa[f;-u,~os do Bwnco do Bna,ziZ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam approvados os estatutos do 'B::i.nco do Brazil, ela-

1orados pela assembléa geral dos accionistas do Banco da Republica 
do Brazil, nas sessões de 29 de julho a 9 de agosto 
do corrente anno. R•ed1acçã'o final Paragrapho unico. Serão consideradas pre-
scriptas todas as acções judiciaes que não forem 

intentad·as contra o extincto Banco da Republica ·do Brazil até o dia 
15 de junho le 1906. 

Art. 2.0 Si forem alienadas as acções do Banco· do Brazil perten-
.:entes ao Thesomo Federal) o proclucto da alienação será integral-
mente destinado á rnconstituição dos fundos de resgate e de garnntias, 
i1a proporção dos emprestimos feitos ao Banco da Republica, em vir-
tnde da lei n. 689, de 20 de setembro ele 1900 . 

P aragrapho unico. Os dividendos das acções pertencentes ao The-
eouro Federal serão applicados ao resgate do papel-moeda. 

Art. 3.° Fica derogado o art. 6° da lei n . 581, de 20 de julho 
<le 1899. 

Ar t. 4.° Fica autoriza.do o Presidente da Republica a abrir os cre-
<litos necessarios para a execução desta lei . 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em oontrario. 
Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1905. - GonÇa!lo Souto. 

TT ergne de Ab1·e1c-. - Isidro Leite. - Ownha, lifor:haido. 
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O Sr. B r·iicio Filho - Peço a V. Ex. que me faça chegar ás 
mãos a redacção referida. (P.OJU.Sa.) 

E' satisfeito. 

O S r. Bliilcio Filho - Venho, Sr. Presidente, assignalar a mesma 
causa . 

Uma vez votado este projecto, vemos a redacção immediatamente 
:prompta, de tal modo que, ao ser formulado o requerimento, sem de-
mora, sem tardança, sem a menor espera, rebenta a redacção na mesa, 
já com o competente cabeçalho, com as modificações feitas e com a 
assignaturas dos membros da Oommissão. 

Isto, Sr. Presidente, é uma solicitude extraordinaria ! 
Que o facto ainda tivesse acontecido com relação aos pTOjectos 

de leis orçamentarias, comprehende-se, emfim, ainda se admitte, ainda 
ha uma tangente, porque a falta destas leis ·deixava o Governo em· 
baraçado . 

Mas, Sr. Presidente, qual o inconveniente em espernr para ama-
nhã para a votação da l'edacção final? Receio de não haver numero~ 
Tanto melhor: isso ao menos impediria que a ultima deliberação da 
Camara se fizesse sobre um projecto que vae providenciar sobre uma 
instituição fallida, onde tantos escandalos teem rebentado. 

São as considerações1 que tenho a fazer, no momento em que a 
discussão da redacção é aberta e offerecida á Oamara. Quero que se 
saiba que até o ultimo momento, até ·O ultimo instante, até a ultima 
hora, em que me foi dado fazel-o, deixei aqui o meu protesto contra 
este projecto que providencia sobre uma instituição bancaria fallida, 
inutil, inconveniente, da qual hão de resultar muitos malefícios para 
o paiz. 

Em seguida, é posta a votos e approvada a redacção final do pro-
jecto n. 219 E, de 1905, para ser enviada á sancção presidencial. 

O Sr. Bn~cio Filho ~pela ordem) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á veJJificação, reconhece-se terem votado a favor 

104 Srs Deputados e co:u.tra 5. 

N"a sessão de 30 o projecto é enviado á sanção. 



NOTA: 

PROJECTO MOREIRA D·A SILVA 

N. 332 

Em 2 ·de dezembro o 81·. Morêira da S.ilvia ·offerece ao projecto de 
orça'l.Yl)er,,to ®l Fazen® ern:.e711.i!Jas relatiwi.s ~ bancos emissores. O Presi-
d~neJ as 'l'IJC'U.sla por ilnfriingentes c&i regrimento. Em 5 é offereoi<kJ o pro-
;'ecto, qu't3 é enviado á Oommi~sãio de Jilina;n,çaJs. 
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GAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 

O Sr. Pres idente - A Mesa declara que as emenda elo Sr. Mo-
reira da Silva não podem ser acceitas por infringentes elo § 1° do ar-
tigo 190 e do paragrapho uuico d·o art. 191. 

EMENDAS A Q_DE SE REFERE O SR. PRESIDEN TE 

Art. F ica o Poder E xecutivo autorizado não só a liquidar os cre-
uitos e interesses do Thesouro Federal no Banco ela Republica do 
Brazil, em liquidaçã:o, como tambem a transigir com os interessados 
para a organização de outro banco que succeda áquelle sob a mesma 
ou sob outra denominação, não pode11 do tomar para si, elo novo banco, 
mais de 112. 500 acções, representando o capital ele 22 . 500 :oOO$, 
Tealisavel com 20 % em cliuh iro e 80 % em bens, direitos e acções da 
CONTA NOVA elo banc·o liquidando e valorizar a CONTA ANTIGA <leste 
mesmo banco em mais ele 20. 000 :000$, nem dar para ell e mais ele 
9. 500 :000$ em dinheiro para os actuaes accionistas aclqui rirem do· novo 
banco numero de acções igual ao que tiver tomado para si (112. 500), 
representando igualmente o mesmo capital ele 22. 500 :000$000. 

Paragrapho unico. Mediante ajuste prévio, o Thesouro Federal 
poderá conceder ao novo banco: - o deposito dos saldo que tenha dis-
poníveis em qualquer elas delegacias fiscaes dos E stados; o empres-
t imo até um milhã·o de libras esterlinas, em Londres; a faculdade 
de emittir cheques ouro para satisfação de impostos aduaneiros, e notas 
convertiveis á vista, ornecidas pela Caixa da Amortização, recebendo 
para este fim depositos de ouro com ·o titulo da moeda legal e con-
servando sempre esses depositos · á disposição do portador dá nota 
para garantia da emissão; o adeantamento preciso para o resgate elas 
iuscripções do banco liquidando, dando em caução, para garantir essa 
responsabilidade, os seus bens, direitos e acções que ficarão, por esse 
motivo, sob a gestão exclusiva cl<J seu presidente, que sei·á, como o seu 
director incumbido <la carteira cambial, da livre nomeação e demis-
são elo Poder Executivo, com iguaes vencimentos aos dem ais directores; 
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1:,, depois de paga a divida provenient.e do resgate das inscripções, 
ou depois de convencionada para ella outra garantia, a mobilização do 
fundo especial que constituir com o producto das liquidtações da car-
teira antiga, empregar exclusivamente em apolices-OUI'O da divida na-
cional, por meio de vales, nunca inferiores a 100$, a prazo não maior 
de 60 dias, com o juro que fôr convencionado, comtanto que a somma 
t·otal de taes va les em circulação, em moeda corrente do paiz, não ex-
ceda a oito decimos do dito fundo especial, segundo a cotação, não ex-
cedendo do valor verificado pelo conselho fiscal. 

Os vales serão s·accados cont,a a thesouraria do banco e assi-
gn-adoa pelo presidente, por um dos directores eleitos pelos accionis-
tas e pelo thesoureiro, que os acceitará. 

O presidente, director e thesoureiro que assignarem um vale, fóra 
das exigencias deste artigo, serão sujeitos ao cTime de que trata o 
Oodigo Penal nos arts. 240 e 241. 

Art. O Poder Executivo abrirá os credites necessarios para a 
execução dq accôrdo que autorizou o Thesouro Federal a fazer com os 
interessados na liquidação do Banco da Republica do Brazil e na or-
ganização do banco que a este venha succeder. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1905. - A. lvforeira cZa. Silva. 
Art. O Poder Executivo é autorizado a conceder licença para os 

proprietarios de immoveis que exploram as industrias - agrícola, zoo-
technica, extractiva, fabril, e de alugueis de casas, emittirem bilhetes 
ao portador e á vista, cqnvertiveis em ouro ao cambio do dia, que não 
poderá ser inferior ao dyi 18 dinheircs esterlinos por 1$, mediante pri· 
meira hypotheca dos mesmos immoveis e penhor dos seus rendimentos 
liquidos annuaes ao Th€,1souro Federal . 

A licença ·será limf tada ao prazo de 5 ·annos, poderá ser in de-
finidamente prorogada; \3 a emissão, ao valor, nunca menor de 200 :000$, 
do impio-vel ou dos immpveis hypothecad-os. 

Os bilhetes terão curso nos bancos congeneres e nas estaç-Oes pu· 
blicas doB municípios, dps Estados e da União. 

Art. Os proprietarios que pretenderem a licença promoverão 
préviamente perante o juiz seccional do fôro da situação do immovel, 
ínstruindo sua petição com os documentos relativos á propriedade, 
com citaçã-o do representante do Thesouro F ederal mais graduado 
nesse fôro, e audiencia do procura-dor da Republica, á avaliação do 
mesmo immovel e dos seus re11dimentos líquidos annuaes. 

Da sentença:- que homologar ou não homologar a avaEação haverá 
appellação voulntaria para o Supremo Tribunal F ederal, para onde 
os autos serão expedido -dentro do prazo de 30 dias, independente de 
traslado. 

Art. P assada em julgado a homologação, o juiz ou o Suprem<r 
Tribunal, conforme fôr a decisão de um ou de outro, fará Axpedir carb 
de sentença ao prom-ovente d:a avaliação. 
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Art. Com a carta ou com as cartas de sentenças da avaliação 
do immovel ou dos immoveis e dos seus re.ndimentos liquidos annuaes, 
devidamente inscriptos em favor do Thesouro F ederal, n-0 compe-
tente Registro Geral das Hypothecas, e com os documentos comproba-
i:ivos da organização da firma ou sociedade bancaria, si oo tratar 
de sociedade, requerérão os proprietarios ao Presidente da Republica 
assign·ar no Thesouro Federal termo ·de responsabilidade de emissão 
bancaria, e expedição d-0 decreto de concessão de licença para funccio-
nar o banco emissor. 

O Poder Executivo fará fixar no term-0 de responsabilidade, e 
declarará no decreto que expedir, as condições e o limite da emissão. 

Art. Os bancos emissores serão -obrigados a recolher ao The-
souro Federal a tiulo de deposito e gamntia dias suas emissões, por 
t.rimestres, semestres ou annualmente, conforme a natureza da indus-
tria a que auxiliarem e obrigações a que se submetterem, durante o 
prazo da licença e das suas prorogações, os rendimentos liquidos an-
nuaes do immovel ou d-os immoveis hypothecados, até se complementar 
a importancia da emissão autorizada. 

Com o document-0 relativo á integração do deposito poderão ·os 
mesmos bancos fazer cancellar no Registro Geral das Hypothecas a 
responsabilidade assumida pela primeira emissãü, ou Têquerer licença 
para noYa emissão igual á primeira, ou maioT do que a primeira, si 
tiver havido no valor dos immoveis accrescinio verificado pelos rendi-
mentos liquidos annuaes, ou si -0utros immoveis com os seus rendi-
mentos forem dados em garantia ao Thesomo F ederal. 

Art. As emissões, para sua regularidade e as administrações dos 
immoveis, para que estes, pelo menos, se mantenham com os -seus· va-
lores e rendimentos, serão fiscalizados por um agente do Thesouro 
Federal, pago á custa do banco interessado. 

A1tt. E' crime de- moeda falsa intToduzir dolosamente na cn-
culação bilhete bancario irregularmente emittido. 

Art. O Poder Executivo nos termos de 'responsabilidade de emis-
são que fizer assignar poderá estabelecer multas de 100$ a 10 :000$ 
pela inobservancia de condições a que- se sujeitarem os responsaveis, 
e se rnservará o direito de, por decreto, declarar rescindida•s as con-
eessões de licença, e exequivel, na fórma dos· decretos n. 169 A, de 
19 de janeiro de 1890, e n . 3'70, de 2 de maio do mesmo anno, tudo 
que fôr devido ao TJ:iesouro Federal, no caso ilii reincidencia na maior 
multa . 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer no Brazil e 
no estrangeiro quaesquer operações de credito hypothecario, sob a base 
t:; para a proveitosa collocação dos titulos de credito hypothecario, de 
penhwes de obrigação .de deposito, resultantes da creação de bancos 
emissores. 
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O Sr. Moreira . da Silva - Converterei a emenda que autoriza 
a creação ele banco de emissão em projecto, que enviarei á Mesa na 
primeira sessão. Qu-anto á emenda Telativa ao Banco da Republica, la-
mento que o Govemo fique privado cl!a sua utilizaçã·o, por disposição 
regimental . 

SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

Autoriza a G1'eaçãio idie banG()s .erliiss·o1·:es de credito 1~ea Z sob a b ri,se dJas 
industrriats, agrwc:úla, zoot;ecliniica, extmctiva, fabri1 e de hlugi~eis 
de casas. 

Art. 1. º O Poder Executivo é autorizado a conceder licença para 
os proprietarios de immoveis que exploram as industrias - agricola, 
zootechnica., extractiva, fabril e ·de- alugueis de casas, emittirem bi. 

lhetes .a.o portador e á vista, conversiveis em ouro 
Proje1oto ao cambio do dia, que não poderá ser inferior ao 

M or•eira ·d'a Silva de 18 dinheiros esterlinos por 1$, mediante pri. 
meira hypotheca dos mesmos immoveis e penhor 

dos seus rendimentos liquidos annuaes ao Thesouro Federal. 
A licença será lii,rtitacJia ao prazo de cinco annos, poderá. stõr inde· 

finidamente prorogada; e a emissão, ·ao valor nunca menor de 
200 :000$, do 1mmovel ou dos immoveis hypothecados. 

Os bilhetes terão curso nos bancos congeneres e nas estações pu-
blicas dos municipios çlos Estados e da União. · 

Art. 2 .. 0 Os proprietarios que pretenderem a licença promoverão 
préviamente perante o1 juiz seccional do fôro da situação do immovel, 
instruindo sua · petição com os documentos relativos á propriedacl:e, 
com citação do · representante do Thesouro Federal, mais grad1rndo 
nesse fôro, e audiencip. do procurador da Republica, .á ·avaliação do 
mesmo immovel e dos seus rendimentos liquidos annuaes. 

Da sentença que ~omologar ou não homologar a avaliação haverá 
appellação voluntaria para o Supremo Tribunal Federal,. para onde 
os autos -serão expedidos dentro do prazo de 30 dias, independente 
de traslado. 

Art . 3 . 0 Passada em julgado a homologação, o juiz ou o Supremo 
Tribunal, conforme fqr a decisão de um ou de outro, . fará expedir 
carta de sentença ao promovente cJia avaliação . 

Art . 4. ° Com ·a carta ou com as cartas de sentenças da avaliaçã<11 · 
do immovel ou dos immoveis e dos seus rendimentos liquidos annuaes, 
devidamente inscriptos em favor do Thesouro Federal, no competente 
Registro Geral das H ypothecas, e com os documentos comprobatorios 
da organização da firma ou so.ciedade bancaria, si se t ratar de socie-
dade, requererão os proprietarios ao Presidente ela Republica assi-

I 
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gnar no Thesouro Federal termo de responsabilidade de emissão ban-
caria, e expedição elo decreto de concessão de licença para funccionar 
o banco emissor. 

O Poder Executivo fará fixar no termo ele responsabilidade, e 
declarará no decreto que expedir, as condições e o limite da emissão. 

Art . 5 . 0 Os bancos emissores serão O·brigaclos a recolher ao The-
souro Federal a titulo de deposito a garantia das suas emissões, po1· 
~rimestres, semestres ou annualmente, conforme a natureza da industria 
n que auxiliarem e obrigações a qu·e se sub'metterem, <lurante o prazo 
da licença e elas suas prorogações., os renclimenfos liquidl()s annuaes elo 
immovel ou dos immoveis hypothecarios, até sei completar a impor-
tancia da emissão autorizada. 

Com oi documento Telativo á integração do 'deposito, poderão os 
mesmos bancos fazer cancellar no Registro Geral das Hypthecas a 
responsabilidade assumida pela primeira emissão, ou requerer licença 
para nova emisssão igual á primeira, ou maior do que a primeira, si 
tiver havido no valor dos immoveis accrescimo verificado pelos rendi-
mentos liqúiclos annuaes, ou si outros immoveis 0com Ot! seus rendi-
mentos forem dados em garantia ao Thesouro Federal. 

Art. 6. 0 As emissões, para sua regiularidade e as administrações 
dos immoveis: para que es.tes, pelo menos, se mantenham com os seus 
valores e renclimento-s, serão fiscalizados por um agente do Thesouro 
Federal, pago á custa do banco interessado. 

Art. 7. 0 E' crime de moeda falsa introduzir dolosamente. na cir--
culação bilhete bancario irregularmente emittido. 

Art. 8. 0 O Poder Executivo, nos termos de responsabilidade de 
emissão que fizer assignar, poderá estabelecer multas de 100$ a 
10 :000$ pela inobservancia ele condições. a que se sujeitarem1 os· res-

. ponsaveis, e se reservará o direito ele, por decreto, clclara1~ rescindi-
das as concessões de licença, e exequivel,, na fórma dos decreto,s 
n. 169 A, ele 19 de janeiro de 1890, e n. 370, de 2 ele maio do mesmo 
anno, tudo que fôr devido ao Thesouro Federal, no caso ele reinciden-
cia na maior multa . 

Art . 9. ° Fica O· Poder Executivo autorizado a fazer no Brazil e 
no estrangeiro quaesquer operações de credito hypothecario, sob a 
base e para a proveitosa collocação elos titulos de credito hypothecario, 
de ;penhor e ele obrigação de deposito, resultantes da creação de bancos 
emissores. 1 

Art . 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas .sessões,. 4: de dezembro de 1905.-Mioreira da Silva.-.A.' 

Commissão de Finanças. (*) 

(") N ão ;const a da 1Synop•sa .aos trabalhos <la <Oa•mara o MI.d-a.menta do pro-
jecto. 





ANNEXOS 





REUHORIO LEOPOLDO DE BULHÕES (1 903) 

INT•RO>D'UCÇÃO 

çuznprindo o dever que me impõe o art. 51 da Constituição da iRepublica, 
venho Telatar-vos o estado dos negocios do MinLsterio, cuja direcção me co~1-

!iastes. 
A def'icie.ncia dos da,dos forn ecidos pelas r iwart ições de 'Fazenda nã Q me 

permitte dar-vos a situação r eal d o T hcsouro no momen.to pre'sente. Não inspi-
ram co•nfi~.n oa os bala;nços pr0vi.so1ios de que dis pomos. organiza-Oe>s com ele-
anenlos muito incompletos, a ssentan'do em estimativas e ca lculos q-ue podem soC-
frer altera.ções profundas. · 

O ulti:mo b a lanço ·d'efiniti;vo ··pu'bl'ica.do, qua ndo a ssumistes <> Governo, e ra o 
do exercicio de 1894 e posterie>rmente, aipezar do esforço üa Directoria de ·Conta -
llJilidaiae, s6 o .foram os dos exercícios de 13,95 e 1896, achamdo-se no p1,êlo o do 
exerdcio ác 1'897 e quasi prump lo o ·do üxer cicio d e 1398 . 

.A ~alta de pessoal, ele .que ~e resentem ais 1De1e.gaeias ,'.F'iscaes, >é a caus a prin-
eipa,l do utra.so claqu:elle im,portante servi.,;o , sem o qual as o•perações de 
receita e despez•a não · po1clerão ser devidamente a'pre'Cia.das, n em O'l"ferece·r base 
segura .para o equilib r io orçamenta r'io e ·para o exame, fiscali zação e julgamento 
da aelmi·nistração financeira. 

1Provide'l'!Cias foa·am tomaidas no s entido ele ·reunir todos os elementos pre-
cisos para a .orga nizaç_ão dos balanços -dos exercícios de 18·99 -e 190·0, mas 'J)ara 
que ·cimsig·a, o 'l'·ll esouro r-cgulari zar o serviç.o man tel-o em dia é indispensavel 
que o Cong resso dote quanto antes a s 1Delegar ias ·Fiscaes de 1iessoal swfficiente. 

J1á o Poder [,e.gislativo reconheceu essa necessidade, autorizando em 18·97 
a, reforma d·a.s repartições ele .Fazenda . . A r efo rma foi feita em -1898., mas nos 
estreito·s Ji.m1tc~ traçados só se pôcle iperm'ittir a creação de !Delegacias nos Esta-
dos que as não possuíam e aproveitar incampletamente ao ThesoUJro. A organiza-
ção, porém, -d1aiquel1a•s r epaTtições, ás quacs se acabava ele da.r as attribu ições elas 
antigas Thesouraria.s de 1Fazenc1a, foi muito tlefic'iente. 

10 alargamonto do quadro elo pessoa·! ·das u) elegaci a s •ê além disto urgente-
mente reclamtt<lo pelo restabelecimento d as collectorias e desenvolvimento gue 
vai tendo a renda interna, sendo de necessi dad e não retardar a toma1cla ele coQ1-
tas elos res ponsaveis. •E' Ígualmen te necessaria a r estauração ·da 3" Sub~Di.recto
r1a ·de IConta:biJi.clade para a escripturação dos c1·editos. 

A reforma da RecebedoTia acha-se ainda ·em ·preparação e a da •Casa, da 
Moeda jlá .foi propos ta e a;pp.rov a da pelo Senado. 

A eleso,'ganizaçi1o compieta em que ·cahira a -ultima ·destas repartições e qu e 
mais sali e·nt"' s e torno-u depois das i'l'l spe.cções a que foi submetticla, exi.ge prom-
1Pto reh1eclio. O prcrje1cto- de reforma ·pendente da deliberação ela Camara dos 
Srs .. Deputados é sal:isfactorio em suas linha geraes, mas precis a ser modificado 
para attender comp.Jetamente á s necessidades claquelle impor tan te estabelecimento. 
As modificações, que se impõem, consistem. 1na ·creação de uma Contadoria e no 
augmento do 'Pessoal a.e ·escripta. 

A >Casa da Moeda, cuj.a orçamente> de despeza 1ê 'de cerca d-e 700 :000$, estava 
reduzida a produzir cinta.s .para porte -de impressos e estampilhas para o illllposto 
de •Co·nsumu . .Os sellos posta.es e a•s estampilihas paTa o sello do paipel v'inih.aim ao 
ext erior, JJem como as mo·edas de nickei, as notas ipara a <Caixa de :A:mortização 
"' as .apoiices destinadas iá subs·tit-uição dfl!S circuJa.ntes 'Para a uni.formização de 
seu tyipo. 



-470-

e'\. sua admin istração estava em abandono completo, e os seus serviços, na 
maior a.narchia, e, á sombra ,dessa ·bal,burdia e na ausencia e ünpossibilidadu 
mesmo de fiscalização, o crime se insinuou e os desfa l.ques se accumularam, attin-
gindo á. elevada somma de 11. 402 :242$49fr.. 

D ep-0i·s da primeira inspecção, ovdenada pelo meu antecessor, em 1900, a es-
cri•pturaçã.o foi inic'iada; :mas os vícios da repartição só ·podin.m ser combatidos 
por .uma reforma radical nos serviços ·e em parte <lo •pessoal, e , por isso, as irre-
gularida-des e crimes continu aram, determinando a neceeBidaide de novas 'inspecções. 

tA Casa da !Moeda •está. bem a·pparel·hada e cmn .pequeno dlspendio poderá exe-
cutar todos os serviços a seu carg-0. 

'A le'i n. 99, <le 31 de outubro de 1.835, preceitúa no art. 13 que o lPoder !Exe-
cutivo apresental1á. ao Poder •Legislativo, atlé o dia 8 de maio, a proposta da 
receita e -Oes·peza geraes e a de n. 23, de 3•0 de outubro de 1 8911, dispõe no seu 
art . 3, n. 2, que ao 'Minis terio da Fazenda c-0mpete pri vativame-nte centraliza·r e 
hal'monizar, a lterand o ou r ed uzindo, os orçamentos ipa;rciaes dos demais ministe-
r ios para o fim de 01,ganizar annua.lmente a proposta do orçamento da iUnião, 
que set<á a"[lresentad•a á. ·Ca:ma.ra elos Deput ados na épocha e na íórma prescri-
pta.s por aquella lei. 

!São em regra ba.ldados todos cs esforços do M.inisterio da ·Fazenda ·para obter 
das repar tições a seu cargo e das Secretarias dos outros Ministt>r'ios os elementos 
necessarios á. elaboração da proposta no tempo· fixado pela lei. 

(Estendendo-se as o,perações de despeza do exercício atlé 31 de março do anno 
seguinte, torn•a-se por demais escasso o prazo para a organização das tabellas 
e dos balanç-0s que develf ser remett klos ao T hesouro e que habilitam a formular 
a proposta do orçamento. 

<Esse tra·balho •é feito il.s prcssais e raramente apretSentado ao Congresso no 
in'icio <le suas sessões. 

!No seio das commis·sões e nas diversas discussões a que •ê submettid o, o pro-
j ecto de orçamento da qcspeza é á.s vezes modificaclo por intervenção de um ou 
outro minilstro, 1'i.cando assim annullaido de alguma sorte o pensamento da lei 
de 30 de outubro de •18911, que confiOlu especia lmemte ao da :F azenda a missão 
de centrB1l'izar e harmoni~ar, alterand·o ou ·reduzi'!1do na organização da '))!'oposta, 
os orçamentos parciaes ·dos departamentos ela ac1ministração !federal. 

IA .providencia que \De parece dar melhor r esultado afasta:ndo os irrconve-
nie·ntes aponta dos, est ilo çonsag·rada no .projecto do' codilgo de contabilidade, que 
será em breve submettido ao vosso exame ; e, c a so mereça elle a vossa aipprova-
ção, seriá enviado ao /Congresso. C'onsis t e essa provid.encia em ·adoptar-se o SY·S-
tema de r ectifi:caçã,o da proposta : em jane'iro, o Ministerio d.a <Fazenda r euni11ã. 
os dados e organizará a '))ro·post a do orçamento, que será. .apresentada ao Con-
igre so cm maio; e em jtüho, .formulara a proposta recti.ficativa que com o reln-
torio ministram ao Pod<jr Legis lativo info1rmações rrnais el·etalha:elas e completas 
sobre a r eceita, de,speza e serviços publico·s. 

10 coel'igo de con ta'bilidade, cujas ·bases encontrare is adiante, consolida todas 
as disposições relativas á formação, execução e liquidação do orça mento, fiscali-
zação das despezas, t<Jlrrl(L<la de contas dos ordenador es e r esponsaveis e desen-
volve o princ•pio conti.do mo .art. 3°, § 1°, <la lei de 30 de outubro de 18·91, que 
in1cumbe ao Mini·st erio da. Faz.enda el'!rigir e unHonuizar o serviço de contabili-
dade geral da União, e:x,:er cend"o fiscalização sobre todas as repartições, depen-
d ent es ou não do mesmo Ministerio, que tenham a seu cargo escri·pturação da 
r eceita ou despeza. 
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A -sitw,i.ção lfi'llanceira mel:lwrou considerll!yelmente no quatr'ie·nnio .findo, gra-

ças iws esforços do CongresB-0 e do IP-0der Executivo, os .quaes, mantendo com-
![Jleta uni·d•atl.e ·de vüitas e de acçã-0, e encontrando apoio firme nas classes p•rodu-
ctOTas, conjuraram o peri.go que nos wmeaçava. \A expeTiencia dura e amai'ga 
opeTou a conversão aos espiritos que se obstinavam em a.'J}regoar as fallaciM do 
regimen das em1ssões de 1papel-rooeda e muitos d·elles toma1raID a inkiativa de 
propõr ao Co.ngresso a tnciner.ação ·das notas q.ue fossem retiNLdas da circulação 
em v irtua.e elo accõr-do ·londrino . 

.As. boas kMas •fizeram caminho; a.~ sãs aoutri·na~ se roram impondo com a 
!ição dos fa·ctos, sendo decret ada em 1896 a -encampação cras -emissõés, que em 
vão ·havieis ped'ido .quatro annos antes quando ,Ministro a.a :Fazenda, trium•plui,nao 
assim -0s planos d.e resgate ·do papel, os qu.aes, ·Si não puderam ser realizados com 
as apoiices dos lastros banca.rios, com a venda ou a1,ren·aamento de proprios na-
cionaes, ti.veram afinal exeeução por melo do emprestimo externo, do Fimi·d'i!n,g-
loan. 

Estabelece<.u o :Gongreeso o imposto em ourn, •pelo qµal havieh tambem api-
na;do ·em 18•9.5 e f.oi autoriz·ada a reconcversão das apol1ces de 4 o/o, ouro, outra 
medida por vós solicita.da desde 1•89·2. 

Reduzida a ciorculação, diminuid·os_ os encargos em ouro, creada a rencj.a desta 
especie e desenve>lvi-da a Te nda ' 1-nterl).a, a situação affl'ictiV'a e deseàperadora 

' concverteu-se em si tuação mai·s ou menos ·foJ.ga;da; o meio circulante valorizou-se 
e a fa·i<a cambial SU'bio, tornando-se estavel e fir:me; a cotação dos nossos titwlos 
elevo u~s·e , attestando o resur.gimento de nosso credito e a .confiança r en·asceu 
habili tando-nos a levantar capitaes ·para mell1oramentos de ·maxima importancia. 

IE' natural,' pois, GJue em vossa iMensa:gem de 3 de maio, ao !Congresso, r eco-
nheçais "ª .µrofi.cui:dBJd·e ,;ta reacção operada, proclameis a concveni eneia de 'J)ro-
seguir no. plano inicia do e affirmeis que o re.gimen insfituido em consequenda 
do .grave incid·ente ·ao Fi~nàing-loan, se funda em elementos capazes de as·segura,r 
estabili.dade e firmez1a para a situação •financeira da Republ'ica». 

IA co·ntinuação da política financef.ra, ide resultados tão fecuntlos e applau-
diodos, .exige a mais severa economia, ·pois se ba•seia no equ11ibrio da receita -com 
a de,sipeza, nos saldos orçamentari·os que nos habilita rão a , augment;J,r os IFunclos 
de garantia e de resgate do pa:pel-moed.a, a ·red·uzir a divida •fl'llc tuante e a a.mor-
Nzar em ·escala mais •consid·erave! a divtda cons olidada. 

Não s·eriá possivel o p.roseg uimento do plano iniciado nem a ·consolidação do 
r egimen instituído se11á atti-ngi0da, si para o 0desenvolv"!mento dos serv.iços já cr.ea-
dos e a organização de outros novos serviços, conbarem os poderes pubhcos tão 
sómente com o crescimento normal füt reeeita. 

\Muito J1á se tem consegui·do, mas muito 'ha a fazer para ·que se co lloque a 
vida nacional em cond'ições normaes, restitui-ndo-se a·O traba1'ho a ·sua garantia:, 
á industria o·s seus meios regulares de desencvolvimento, a o -commercio a segu-
rança a.as transacções e 13,s .fi,n anças uma base estavel. . .'\. obra de r eparação está 
apenas iniciada e muitos sacrifícios ·exige ainda •para seir lecva,,cla ao cabo, para ser 
coroada com a reorgan'ização do credito, com a valo·rização da moe<l:a. com 0 au-
g;mento da p·roducção, com a formação de economias e a extincçã~ do curso 
rorçaido. 

Ll\.s esperanças depositad·as no Fwn.Cfii,ng-loam nã.o fal'haram, mas a situaçã:o 
por elle creada. 1\ 'rneH•nilrosa, reclama vigila.n~ia e cuidados e póde, com a crise 
economica que ·nos attinge, tornar-se .precaria. 

A c1inda ex terna, que .era, em 30 de ju•n•ho >de 1898 (antes do J.iluntU1~g-loain), 
de f 34'.310.400, elevou-se em 190•2 a f 4•2'. '423.8'17-.9-9 e holj e a ttinge a 
f 47.923.817-9-9, com o emprestimo de f ·.5.500 . 000 contrahido ipara as obras do 
me1horamento do porto do Rio de Janeirn. Addkionando-se·l·he a importancia de 
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:E 14. 60'.i. 68~ das emissões dos R ·esciss·ion Bon<.Ds, a somma d·a divida será ele 
f. .52. õ29. 497-9-9, sem contar com a somma de :E 3 . 38&.100 do emprestimo da Com-
pain:hia de. E·strada de !Ferro Oeste de Minas, recentemente encampada pelo 
Governo. 

A runortiz·acão da divida prim'itiva ou anterior a 1898 .foi susjpensa p.or 10 
a nnos em vi·rtud.e do ..B'11;1iroing-loa111 e a das novas (Reaoission Bonds e do empres- · 
timo de f. 5. 500. 000) será effectuada pela Caixa de resgate, creada em Londres 
P'lla lei n. 74&, de 29 de dEzémbro de '1900, art. 29\ n. 2·5, e pela -Caixa Especial 
ol'ganizada pelo decreto n . 4.859, de 8 ·d:e junho de · 1903, concernente ás obras 
do porto do Rio de Janeiro. 

A renda especializada para alimentan: a !Caixa de Londres compõe-se das (l'if-
ferenças entre as sommas devidas pelas gau·antias de juros ás estr adas 
encaimpadas e as do .iuro e amortização dos Rescissi01i Bon<ls, bem como das 
sommas provenientes do anendamento ou ·alienação das mesmas estradas. Esta 
1-enda, .P~·eceitúa ainda a lei ·citada, se1iá remettida trimensalmente á Caixa, em 
c.ambiaes o·u em aipolices, e, deduzidas as despezas, o saldo ficarâ em deposito 
no Bamco ·da [nglaterra. 

O Governo para dar execução a este dis·positivo já arrendou quasi todas as 
estradas re!;gatadas e procura apurar a r eceita e despeza das mesmas estradas 
no período em que estiveraim sob a sua administração, íbem como as ditferenças 
entre as garantias de juros e as do serviço dos novos títulos emittidos. A escr i· 
pt\l'ração do Fundo especial, -creaido 'Para amortização destes titules, só agora 
póde ser iniciad·a no 'The:Souro, QUe ainda não possue todos os elementos neces-
sarios para regularizai-a. 

Segundo os contractos de arrendamento, cujas cópias foram remett'idas pela 
Secretaria de Viação, e dados colhidos pela Directoria de Contabilidade, a 1Caixa 
de Resgate dos ReBcnssiqn BondS tera no fim do exercicio a seguinte renda: 

IEISTIRIAJD.AS DE :FlEXR.RO ElNlOAMIP.AJDAJS E .C'USTEAD!AiS PEILA UIN'JRO 

1 
1 

RENDA 1 DESPEZA SALDO DEFICIT 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1----1 - - --1--- ·-----·+-- ---

Paraná, prolo-ngamento el 1 1 1 
1 1 1 

ramaes . ....... . ... 13.828:982$93011 434:804$69711 394:178$2331 -
D. '.Ihereza Ch1istina.... 9,3 :0140$590 319 :<683$490 ............ · 122-6 :642$90() 
Santa tMaria ao Uru•guay. j 398 :021$9901 598 :39·9$230 .. , .. . . ...... J200 :377$240 1---1 1---

13.320 :045$510 2.352 :8187$41711.394 :178$233(427 :020$140 

~aldo geral . . ...... \ ... . .... . .... \ ... . ... , . . , .. \ 967 :1 '~____, 
1 1 1 

'ES!TRADA.S DE F1:ERJRO EN!CAMP ADIAS E ARRENDLill.AJS !PELA UNIÃO 

Estrada de 
» 
)) » 
» )) 
» D 

Pape/. 

Ferro do Recife ao S. Fran-cisc6l . ........ . 18. 000. 
» » Natal a Nova Cruz . . . , .... , .... . 
» Centrral das Alaigôas ........... . ..... . 

Cond!J D'iEu .. : ..... , ........ .. . .... . 
» Central da Bahia ....... . .. , .... ,,, .. . 138 :937$995 
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Estrada cic Ferro Bahia ao S. Fr1i.ncisco e Ramal do 
IT'imbó. . ........... . ... . · · · · · · · · · · 

» » IM:ina.s e Rio . ...... ...... . ....... . .. . 
~ 

(Ouro) 160 :00•0$·0•00.... . .. .... .... .. ..... . ... . ..... . .... 18.0•00 
Saldo das estradas de f erro •custeadas pela Uiniã:o . .... . . . 

iiO :070$5.33 
791 :988$·840 

990< :997$:368 
9'67 :lfí8$093 

18. 000 l. 9·58 :155$4!61 

iDirt:erença en tre os juros garantidos !is estradas de ferro e os que !oram 
prug-0s pelos «Rescission Bonds, 4 o/o», effectivamente emittidos : 

No 2° semestre de 19 01. ...................•.........•...... . .. 
No ànno de 1902 ..........•....•.. . .•. ..••.... . .. .. .......... 
N'o lº semestre de 190·3 ... . . .... . . ...... ... •... . ....•....•. . . .. 

DESPEZAS CONHECIDAS 

Com o preparo, etc., d-0s ti tu los . . . . .. . .. . .. . . 
Com o sello de 1 l.Z o/o S<>br e a emlssãJo .. ... . 

f. 7 .1303-15-11 
f. ·7,3 . 0128 - 8- o 

:E 18.548- 6-0 
:E 233.485- 4-0 
f 119 .>5 44-18--0 

:E 371. 578- 8-0 

Com a emissão, commhssão d·e 1 1,g o/o .. . ...•. ~ 1 64 . '3>13 -18- o 244. 646- 1-11 

Saldo (JUe fica sujeito a despezas ainida .não escrjpturadas ... : . . . . 1-26. 932- 6- 1 

.. 
* 

O saldo em noder dos n-0ssos agentes P.m Londres er,,, a 1•5 de novembro de 
1902 de :E l . 88'7 . 82·6-'12-6. 

lIDm junho do corrente anno sub'ia a f 2. 53 7 . 058 -1-7 . 
As rnm essas feitas em cambiaes t eem reg·ulad.o :E 384 . 00 0 por mez e de ja-

neirn a 20 de .iulho do correntoe a nno ascenderam a f. 2.6·5·7.92 8-1-1 0. 
IA.quelle saldo não exprime recursos disponíveis, pois pertence cm quasi sua 

totalidade ao Fundo de Garantia do papel-moeda, .creado pela lei n. 681, de 20 
ele jul'ho de 18·9 9>. 

[>ara esse F'undo se arrecadou: 

Exercício de 1900 .. . .. ...•. . .. . . . . . . . . . 864 .112-10·0 ou 7 , 681 :000$000 
1901 . . ... . .... . .. . ..... . .. E 766. 912-10-0 » 6 . 817;00(1$000 

)) 1902 .. ..... . ...... . ....... f 1. o+o . 287-10-0 " 9. 2·17 :000$000 
» » 1903 (até 31 de jul·ho) ..... .E '531 . 587"12,4 )) 4 . 726:205$496 

3 . 202. 900-2-4 ou 28 . 470 :205$4>95 

Deduzindo-se a 1.mportancia emprestada ao Banco éla Republ'ica para saques 
( .ll 1 . 000.000), em virtude da lei n. 689, de 20 de setembro de 19 00, e para 

auxiliar a praça (:E 3•00. 000 ) , em cumprimento da lei n. 581, de 20 de julho 
<le 1'89•9 c itad.a, claquelle saldo ficam ,pert en cendo no •Fundo de Gar antia 
.E 1.902.898-2-4, restando ·para as d~spezas ordinarias 'da União em Londres ape-
nas f, 63-1.1159-19-3 . 

O empresti mo de :E 1. OO Q. 000 não vence juros, porém o de f 300. 000 rende 
o juro de ·1 o/o, que até a presente data tem vencido t 59 . 000 em favor do !Fundo 
de Garantia, as quaes estão aiinda em poder do Ba nico da. IR.ep ul)l'i ca. 
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IA. divida interna c-0risolddada -e11a em 189'8 de 637. 425 :600'$, a saber: 

.AipoHces de 5 o/o 'Pa'!lel 
,, • 4 o/o )) 
:a • ~ o/o ouro 

Empres t imos nacionaes : 
De 1,8 6·8 ( 6 o/o our.o) .............. .. ........ . .... . ...... . 

» 118'79 ( 'i 'h o/o ouro) ...... . .... . . . ........... . . . . . ... . 
• 188'91 ( 4 o/o ouro ) em ci rculação ... . ..... . ..... . ...... . 
» 1 3,3,9 (4 o/o ouro) depos itado no T·heS-Ouro . . ... ... .. . . . . 

lFoi emittido mais o empres timo de 6 %. papel na im-
'POrtancta. d'e .................... . .... . .............. . 

subindo o total da. d~vdda. a .... . ........... . : . .. ... . 

E m 190 2 esse total era de .. . . . . . ... . ..... . .... . ......... . 

por ter-se amortizado no qua.triennio findo a· importan-

eia de ............. . ..................... . ........... . 
No correr de.st·e exercido foram resgata.dos titulas dos em-

presUroos de 1868 e l 18'97, na. importancia de .. . .. . ... . 

o que eleva a somma do resgate a ....... . .......... .. . . 

36•6. 693 :5 00$00() 
119 :6 00$0 00 

124. 6·55 :01l 0$ 000 

491.468 :100$ 000. 

l•l .-584 :•50 0$ 00 0 
24 . 679 :000·$000 
1.s. 350·:000;0·00 
9'1 . 344: 000$ 000. 

637.425 : 600$000. 

601. 000 :0•00$00'0 

6,97 .425 :600$000 

57 0. 362•:.600$00() 

12'7. 06·3 :000$0·00 

·6 .142 :5 00·$000 

U3 . 205:500$000 

!Mas com a emissão éle 17.300:000·$000, autorizada pelo decreto n. 4.86'5, de 
1.6 de junho do corr ente apno, ·para as obras do 'porto do 'Rio de J a neiro, a somma 
da divida consolidada é, n,o momento presente, de 681.1520·:100$000·. 

O Fundo destinado á amortização dos emprestimos internos escripturado na 
Caixa da Amortiz,ação era, em 30 de abril do col'l'ente anno, de 114. 4·50 :700·$ e 
hoje ê de 15. 299 :600$, r13Presentados ·Por 16 . 005 a.polices, cujos juros se appli-
cam semestra1mente á cooi;n,pra d-e novos titulos. Os nossos recursos creados para 
este Fund·J muito o elev:,uão no fim do exercicio. 

A divida fluctuante, que em 139,3 era de cerca d·e 3·2·0. 0·00 :000·$, filcou redu-
zida em 18.99. com o oagarpento i\as letras do The.so.uro e com a reducção dos de-
positoo · de varias origens, a 153. 000 :000$, elevando,se a 2·05. 000 :000$ em 1900, 
lJara ·baixa: . a ·188. 000 :O•Oq$ nos exercidos de 1901 e 190'2 .. 

iC<>m1rntadas, ·porém, ii-s quant>as necessarias 1p·ara pa.gamento ·de contas de 
exercícios findos, resgate do empr estimo -de 18·68 ·e as quotas para o resgate do 

emprestimo de 189.7, corrcs1iondentes aos annos de 18'9•9, 190 0, 190·1 e 1902, aquella 
somma elevar-se.fua a 230. 000·:000$, mais ou menos. 

* 
iA. demonstração feita pela /Directoria de Contab~Udade,' e que a seguir pu-

blicamos, eviden\l,a a execp.ção que teve o accôr.do com os credores extremos na 
parte relnt'.va 'ªº resgate ·de paipel<moeda. 
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iA. emis são ipor conta do F'luncXing-lown .foi a segudnte: 

Em 181.J.8 
D 1•899 

1900 
D 19 011 

f. 1.4·20.<8S.9 - G - 9 = 
2.:907.99:2 - O· 3 1= · 

•2.869.5,95 1 01 = 
)) l.41'5.1241 - 1 9 '= 

1'81. 9.45 :1 911$167 
·38 .·7·7·3 :212 6$833 
318. 26'1 :26'7$333 
J. 8 .·869 :8·8·1$167 

f S.6'13.7'17 - 9 - 9. = 114.8~9 :566·$500 

A taxa de cambio da conversão foi 18 el . por 1$000. 

Da somma de ....... .... .. . .... . 
ifoi inci·neraela a ele . ........ . 

deixando de o ser a ele ..... . 

114. 34,9 :5•66$500 
91.000:000$000 

23 . 8'49 :5 661$500 

J: 8.613 . 717' - 9 
J: 6 . 825.000 o 

J: 1.788.717 9 - 9 

à ~n·cin eração rnferida operou-se peLa seguinte ·fórma noo exercicios de: 

1899 
11900 
1901 

a1untando o que deix.ou ·de .ser 
~neinerado .. .... . .. ...... . .. . 

tem-se 

417 . 000' :00 0$0 00 
36·.oo o :000·$0001 

,3. 000 :0·00$0001 
- -------

91. 000 ·:000$000 

2.3 :.849 :56•61$500• 

114. 849 :566•$500 

* 

f 3. 5'25. 0·00-
f 2.7QO .OO O 
f. 600. ººº' 

= f 6.8 25.000 

= ;€ 1. 7·818. 7-17 9 -9 

= f 8.6·13. ·717· - 9 - 9 

No periodo d e 1° de s etembro de 1-8·98 a -s.1 de maio ele •1903, 1foram retira-
das da circulação notas no valo r nominal d e 113. 018:619$500, a saber: 
Por conta do FunuUng .... . .... ... .... . . ..... ,. . . . . . . . . ... . . . 9·1. 000 :000$000 
» » >l IBanco ela R epublica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 8180-:9:3'1$500 

J> » IFunclo de R esgate .. . ....... . ,. .. .... . ...... 3 .000:000$000 
» » troco ele nidcel..... .. . ............ ....... . . 1. 9•78:367$.400 

» >J » troco ele bronze .. . . ..... .. ....... ... .. . . . .. 130 :0·47·$800 
» » » d esconto de notas . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7'1 :·811-8$8100 

Notas ~iu e perderam o valor........... ... ....... . ... .. . . ... 157 :·550$000 
Juros de Bon·us .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 599 :904$00 0 

1-!3. MS :1>19$500 
* 

* * 
!Por conta do Fundo de r esga t e el o paipel-moec1a f.oram a rr e·cada dos os se-

guintes recursos: 
1900 
1•90•1 
1-9 0:2 

1903 a bé junho (trncompleto) . ...... .. . ..... . 

Deduzida a importaooia incinera da de ...... . 

Saldo ....... .. ........ . . . ...... . 

2 .·872 :199'2$547 
21. g•3,5 : 9 o 4·$ 316 9 
3. 0'14 :,_180$752 

8. 7'2.3 :077$668 
70<8 :317$2·3·8· 

9. 4311 :3·94·$90·6 
3 . 000·:00·0$000 

6 . 4·31 :39H9 0 6 
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No exerctlcio corrente foram resgatadas, por sorteio, 4. 328 a.polices nomina-
tivas e 1.672 ao por tado r do empresti-mo de 189•7, na i1111Portancia de 6·.000 :000$, 
169 titul06 do empr estimo de 1868, no valor de 142-:60'0$ (ouro ), e alguns do 
de 1889. 

A crise economica que se aiccentúa, as despezas extraordinarlas determinadas 
pela occupação do Acre e a indemnização do Boliv ú1m. SynMcate têm impedido 
a continuação <la r etirada do pa.>pel-moe<la e a.conselhado ao Governo o adiamento 
da operação •para o fim do exercicio, épocha em que se pod·erão apurar os recur-
sos do IFundo de res::-ate. 

lAl'ém <listo, ·problemas var'ios exigiam solução urge nte e não pequenas despe-
zas, iPara as quaes devia o Thesouro estar apparelhado: - as liquidações com 
as Companhias Oeste de Minas, Melhoramentos e Sorocabana,. 

IComo adi.a.nte vereis, 06 direito creditorfos dos a,llemães sobre a Oeste de 
M!IIB.s, na lmportancia de 24. 000. 000 de marcos foram adquiridos .por ! 620. 000 
em Resoision ·Bonds, 1901, e 2·26 :000$ em d inheiro. 

!Posta em leilão .a estrada, foi arrematada pelo represen tante do Governo por 
15 . 600 :000$, não tendo o 'l'hesouro de d·esembolsar qua,ntia alguma, salvo .para 
as despezas jud"iciaes, visto o seu credito s er muito su.perior é. importancia da 
anematação. 

A ·Empreza Industrial de Melhoramentos no Brasil liquJidou as suas contas 
com o Banco da 'RE1PubHc1t, ·entregando ao <Gover·no as pro1iri·edades, serv'iços e 
obras que possu ia · no littofal, que era,m necessarios 'ás .ohi-a.s do 1porto e sanea-
mento do !Rio de .Janeiro e bem assim a estrada <le ferro desta ICaipital lá 1Pa.ra-
hyba do Sul. 

!Pelas escripturas .e accôrdo, que serão publicado no annexo n. 1 <leste 
Relai:<)rio, vereis que o Thesouro !Pagou ao Banco pelos bens adquiridos 
21. 380 :000$, em dnscripções e apoiices, t endo encampado as concessões da 7'Ji:e 
Rio de v<111Wi!ro HO!rb.owr atn!Cl Dock Conl![Jamv Lilmi.te,d!, e ilia Pon'ta da Ri.Ueira por 
3 . 0·50 :000$000. 

tA liquidaão da Comp1!'nhia Uwião Soroca.bana e Ihiwna segue os seus t er-
mos e o Governo procura acautelar, como lhe cumpre, os gran<les interesses do 
'llhesouro compromettidos naquella empreza. O Gover.no é possuidor de debentures 
de ! 50 -garamti•das pelo tronco da estrada, na importancia de cerca de 5.000 :000$ 
e de debentm·es da segunda série de 1-00$, 'ºª imrrortancia de iquasi 20.000 :000$00 0. 
O Ba.nco da Republica, aléip .Ue possuir àeb~nt1ires <l.a 1• e 2• séries, •na importan-
cia de 13 . 934 :000$, é credo~ por outros titulos de 4.50•3 :00·0$ 1e portador de 136.0-00 
acções. 

* 

!Para, C>C"correr a despezas imperiosas e inadla'Veis foram abertos aVê julho 
ultimo os oogu'i nt es creditoo: 
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Ministelio da Fazenda .... . . ..... . ... . 
» IndUlltda ... . . . ......... . 
» » Justiça. .......... . ..... . 
JJ .» \1'Jiarim ha .... . ..... . .... . 
» » Gueri·a .... . ..... ... .... . 
» » Exteruor .. .. ........... . 

Incluindo-se os creditos: 

IPara liquidação da Oeste de '.Minas . . .. 
Para compl<'ltar ( em ~nscripçõea) o paga-

mento da Me~horamentos . . . ..... . . 
e mais o pagamento em dinhe-iro 
:feito n The Rio cie Janeiro Harbowr 
and Dock Cot1ipany Límited, e cias-
si·ficàdo na autor.ização do art. 2•2, 
n . x:xiv, da lei n. 957 , de 30 de 
dez·embro de 190·2 ..... . ....... . . . 

>ter.emoo 

Papel 

19 .•999 :li0.5 $912 
5 . 200 :2·112$.S•53 
L 783 :•660$•84·1 
•1. 646 :00'0·$000 
1.000 :000$000 

500:000$000 

15 . ·662 :500$000 

6.0 80:000$000 

2.750:000$000 

64. 6'2·0 :-87•9$606 

Hó :l.,10$033 
121 :86·2·$2<112 

100 :000$000 

ó .·511 :-1.11$'111 

5.87g.:073$366 

INa somma de 19.99 9 :·606$912, total dos creditos em papel, abertos ao !M'.inls terlo 
da. !Fazenda, estão inclu1das as apolkea especiaes da emissão autorizada. pelo de-
creto ·n. 4865, de '1·6 de jun•ho do corrente anno, no valor de 17. 3'00 :000$, das 
quaes tendo &ido d.a.dos Hí . 300 :000$ em pagamento a :\1elhora.mentos e 300 :000$ 
á !Ponte da Ribeira ficam em ser no Th esouro apoiices no valor de 1. 700 :000$000. 

* • 
IA renda tem tido satisfRctorio desenvolvimento . .Os impostos aduaneiros que 

para ella contribuem ·na. r azão de tres quintos, e são a fonte mais abwndante 
dos nossos recursos em papel e em ouro, ;proàuziram cerca de 4. 000 :000$ mais 
no semestre rindo em compar ação ·Com ü de .periodo identico do anno passado; 
a renda i·nterna no mesmo período acom,pan'hou mais ou menos a marcha da do 
primeiro si;mestr e de Ú 02 . 

10 systema tributario da. União, ·baseando-se nos impostos indirectos, t em-se 
tornad<i atrophiante e oppresSivo para as classes laborioa.s e precisa ser mofüfl -
cado pela a.do.pção ·do imposto sobre a r enda que, cm suas diversas modalidades, 
será muito productivo, distribuindo proiporcionalmen·te pelos ·contribuintes os onus 
reclamados :pelos serv iços ,publioos . 

,Tem•sa contes tado a const>!tucionaliclade cleste imposto ipor parte da Uniã:o, 
ora por o .confundirem ·com o imposto el e 'inàustrias e profissões, ora por -ente:n· 
derem que os impostos directos con ~tHuem ·patrimonio dos Estados. 

lEJ' certo qu.e nos iEJstados Uinidos , por um ipacto ta·cito entre a Un1ão e os 
Estados, fi-ca ram estes com a.~ imposições dir ectas e aqu·ella com as dndirectaa 
r1 ua·ante la1'go 'espaço de tempo ; mas rquando as ut'gencias <to 'Thesouro Federa.! 

e a necess'idade da defesa do cred ito publico ''o exi.giram, a IUtnião· desenvolveu 
o imiposto de consumo e creou o imposto sobre a renda. Lfi.. 'Su·prema Côrte con· 
demnou este imposto em 1•8 94, não quer negar comipetencia ao Congresso Federal 
para JançaH>, mas porque; sen clo 'llm imposto directo, não ·havia sido estabele-
cido sobre a base da. :popula ção. 

10 nosso systerria financeiro discrimin a., com mai s precisão do que o .a.mer'!-
cano, a comi:>etencia tri-butaria Pxcluslva da União e dos •Estados sem attender 
á natureza dos impnstos. 



- 478·-

Dá .á Unnão os direitos de importação, navegação, etc., e <aos <Estados 06 
d~reitos sobre exportação de productos de seu territorio, immoveis, transmissão 
de proprie(lade e de industrias .e ,profissões, deixando certas fontes de receit:t, 
como o •consumo, a •capitação, · a •renda, etc., sujeita,g á taxação •cumulativa. 

O ilillposto de ,industrias e pr~fissões ou de patente ê pessoal e reca'he sobre 
-lex,ercicio de toda e qual'quer ,pr<Jlfissão ou industr'ia, ao pass'O ,que o de renda 

é um imposto real que incide sobre os resultad·os ou l·ucros de .qualquer profissão 
-0u industria, sobre os ,ren<limentos do cwpital movei ou immovel e vencimentos 
do fUnccionalismo. No regímen antigo, os regulamentos sobre o · imposto de indus-
trias e •pro·fissionaies já· o disti,ngiu.iam do de di<vi,dendos d,e .socieda:des an011Yrna" 
(uma das modalidades do imposto da renda), determinando q ue .as ditas socie-
dades pagariam aquelle tr'ibuto 1quand-0 nã.o dlstnibuissem dividendos: .no regi-, 
men actual, estabelecido pelo \Congresso F ed,eral , o imposto de dividendo como 
imposto distincto do de industrias e profissões, o Supremo · Tribun<al Federal em 
varias accordãos tem mantido a distincção, reconhecendo a legitimidade <la impo-
sição. 

ili:' para extran'har -ainda qu e os \Estados con'1:estem o direito que tem a União 
d-e taxar .a exportação de productos dos terrenos nacionaes e de explorar as ri-
q'U'ezas mineraes existentes n-Os ele mariiruha, qu~ndo esse direito lhe ê expressa-
mente reconhecido ,pela Constitudção da •Republica: ao C'ongrsso compete legislar 
sobre terras e mina,s de propriedade federal (art. 39, n. 29) e su·bmetter á Jeigi s-
1.ação especial os pontos do territorio da Reipublica •necessario.s para a fu,ndação 
de arsenaes, ou d'e outros estabelecimentos e instituições de conveniencia federJJ.l 
<(mesmo art. 39, n. 3'1). · 

Para manter a 'harmoni~, e 1iinclependencia dos Pod,eres Leg'islativo e E::rncutivo 
em rface do J udiciaria, conv:ém fixar-se a interpretação do art. 13 ela lei n. 221, 
de 18•9·1, que estabelece a a qção para. a nulilffade das decisões e actos administra· 
t ivos 1€sivos de direitos 'indiv'd'lla es . 

. Entendida ou aipplicada do modo por que tem sido, tal disposição torna 
iinstaveis a.quel14s decisões, ~xpondo o '.rhesouro iFecleral a sor,presas, a indemni-
zações e restittiições avultaqas, ,que <lewrganizam o orçamento e tornam 'impos-
sível o equilibrio financeiro '.! · 

O direito de ;prom.over 4 nullida de de taes act-Os ou decisões , deve ser conci-
liádo com os interesses ele qrdem publica E\ os da .Fa2emla Federal, e não pôde 
ser exercido senão dentro de um prazo limitado. 

1A defesa ,dos interesses da Fazend•a, que sã-0 os da collectividacle, estão a 
reclamar .garon\:ias que são postas 'em , duvida por se .julgarem íncompativeis com 
-0 actual regimen, ,quando as 'leis vigentes aliás as definem ·e regulam. 

ISi as (,[Uestões, em que a Fazenda N·aciona; ê parte, excedem sempre á a!Qada 
<los •juízes de pr·imeha instar1üia, como lé expresso ná propiiia lei n. 221, hão se 
colill]Jrehende que .possam es~as n;iesmas qu estões ficar definitivamente decidid.as 
naquella instancia, como t em succedndo pe1'o fundamento de já não estar em 
vigor a appel!ação ex-officio ' da lei ele 1·8 H, que nada tem de i,ncom1pativel com 
-0 .nosso ·actual d'ireito e teni sido admitlida nos executivos fiscaes. 

Outro ponto, que convén:i ser claramente resolvido etp lei, lé o concernente á 
execução tle sentenças contrq.rias 'á !Fazenda Naciona:l, pois esta não deve ficar 
<0m condições dnferiores a .qualquer outra parte vencida. A execução <é um novo 
j.'llizo, on<le assiste ao Iléo o djreito de defender-se, e é, •al'ém tlisso, · uma phase 
essencial de todo o •processo qu e não pôde ser suppríriJ.1da. -

IQ Supremo Tribunal já tem .firmado doutrina a este respeito, favoravel â 
Fazenda Nacional. 

Urge ciue o :Congresso resolva a questão elos impostos inter-estadoaes, que 
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t anto vexam a industr.ia e o commercio nacionaes, estabelecendo que os impostos 
de co,wsumo creados pelos 1Estados se'jam uniformes, e irucidam ~gualmentc sobre 
<JS produ·ctos sem attender á sua procedencla. · 

.* * 
A reorganização das Caixas EconomJcas, autorizada ·por ve~es pelo !Congresso, 

maa: nãio levada a effeifo, não deve ser adiada. iV.asadas em · moldes acan'ha:dos 
e imperfeitos, est as utilissimas 1ns titu'ições constituem um perigo para as flna,n-
ças, pois os depositos de 66. 000 :000$ em 1896 j<á. se e levaram a 1123. 000 :·0100$ em 
1·899, exigindo cerca. de 6. 000 :000$ para o serviço de juros, sem ali!â:s prestar 
-0s serviços .que <lellas devemos es.perar. 

'A rciforma deve ter em v ista ampJi.ar a espher.a de acção das iOaixas, dotai-as 
com um fundo de reserva de modo que, alêm de despertar e desenvolver o es.p~

rito de economia e de caipitalização n a massa ·popular, de attr.ahir e reter no paiz 
as economias ,dos colonos, 1possam elles fomentar a producção pela applicação ou 
emprego dos seus fun<los lá lavoura, é. ~n.dustria, ao ·commer.cio nas locali.dwdes ou 
r egiões em qu-e exer·cerem sua acção . 

• 
10 monte-pio dos funccionarios da União. reclama prom,ptas providencias: os 

!leus deff.oits crescentes se accumulam e ameaça m os cofres pubHcos de ,pesadís-
simos encargos. 

• 
1São estas, Sr . !Presidente, as considerações que me suggerem os negocios da 

Fazenda, no curto prazo em que os ad!ministro e <liri jo. 
Informações deta1'hadas sobre o estado dos serviços, e ·providencias julgadas 

;necessarias para mel·ho·ral-os e dese nvolv.el-os, encontrai-as-eis no 'COrrer deste 
Te lato rio. 

M EIO CIRCULANTE E 
REGIM EN MONETARIO 

!Nã o me demorarei em fazer o his torico elo nosso m eio oircuJa nte e em des-
crever e salientar os inconven'ientes resultantes da fluctu ação elo seu va lor tanto 
sobre a economia nacional, o orçamento e o ·credito pub!Lco, como sobre a for-
tuna mart:ic-ular. por :;erem demasiado conhecidos P ruoonta<los nos relatorios dos 
;meus antecessores, a ssim dos qu a t eem tido a honrosa e ardua incumbencia de 
<gerir o Ministe1'io da [F.azenda depois do advento da Republica, como dos que 
o dirig iram na constancia da mona rchia. 

Por vezes, no clominio extincto, rucudiram os leg1sladores com providencias 
no sentido de procurar .dar ao valor da nossa moeda a n ecessaria fixidez, a .es-
tacando-se como das mais importantes, e em que depositavam a s maiores es·pe~ 

ranças, as contidrus na lei de 11 de setembro de 184.6, alterando o nosso paidrão 
monetnrio, isto lé. ·elevando a o'ita;va de our.o d e '2,i .qu1l a.tes de ·2$500 a 4$000, 
e a'lltorizando a retirada de certa somma tle papel-moe.da annua·lmente, por fórma 
a con seguir-se a apreciação d·o seu valor pela a;cção s~multanea destes dous ' fa-
ctores. 

IPronunc'ramdo-se a respeito deste monumento legislativo, ele iniciativa e de-
tendido por um dos nossos ma is autorizados estadistas e pa trio tas, ~rnardo 
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íPereira de Vasconcellos, escreveu o emerito financeiro, Visconde de Itaborahy, 
em seu relatorio de 1850: «Essa lei, que tantos detractores teve, e tem ainda, é 
no meu entender um dos adas mais dud1ciosos da Legislatura !Brasileira». 

!A de~peito . porém, das esperanças !undadas nos pri·]l!(}Lpios da lei de 1846, 
ou porque não •fossem executadas á risca as suas -Ois.posições, ou devido a causas 
que não veem a pello .analysar, crises eommerciaes e financeiras, a,contedmentos 
poli ticos internos ou externos de certa gravidade, é fóra de duvida que oo effei-
tos beneficos esperados não se fizeral11 sentir de modo apreciavei e decisivo, e 
a nossa situacão hoje, oecorr'ido mais de meio seculo, no tocante é..s condições 
do nosso meio circulante, é menos ,favoravel do que a daquella êpocha. 

!Não deve. todavia, ser motivo para -Oesanimo o m<Xlo len to e vagaroso por 
que se vai operanoo a valorização do nosso meio cireulante, antes é dado nutrir 
a esperança, e a confiança de que só por este modo se poderá. chegar lá. cLrcula· 
ção metall'ica em bases largas, bem cimentadas e definitivas, não só para se 
evitar profundas e graves 1perturbações economicas e financeiras, como a repro-
ducção de factos passados em outros paizes, onde a valorização rapida da moeda 
e a precipitação no restabelecimenfo da circulação ouro, deram causa ao escoa-
mento em poucos annos de todo o ouro ··e a volta ao regimen d.o curso forçado. 

'Prova deste asserto nos of·ferece a Ital'ia, a ·qual em pouco tempo via escoa-
rem-se os 64'4 milhõ.es, ouro, provenientes do emprestimo resalizado .para o resta-
belecimento da circulação metallica e a extincção do curso forçado em 1886. 

Os facto-~ succedi<los na ltalia, na A.ustria, na 'Russia e entre nós, vieram 
confirmar anais uma vez o qu-e de exitcto e verdadeiro eneerram os conceitos <'te 
que a natureza de uma. c'irculação monetaria. é superior á. vontade dos povos, e 
de qu-e é -ociosa a discussão sobre dever ser um pa.iz monometalllista. ouro, mono-
metallista prata, bimetallista, ou viver sob o regimen de 11>apel-moeda., visto se 
encarregarem os acontecimentos de lhe irupôr a moedn mais adequada. ao seu 
modo de eer social, á su·a eponomia e á sua capacidade administrativa. E, apre-
ciando estes conceitos, accrescenta emeri to escriptor: o <lesrupparecimento do 
ouro de um paiz denuncia sempre um mal ;profundo em todos os organismos so-
ciaes, princ ipalmente a mlâ l)>dministração dos publ'icos negocios. 

A vitalidade eoonomica de um .oaiz se refleete no estado de sua circulação, 
ou -0 que é a mesma cousa, ~s más condições monc-tarias são indi~io de des01Xlem 
nas financas d.o 1Estado. rProva da ver<lade ·dest-e enunciado nos offereeem a 
nossa e alheia ihistoria financeira, não só durante o largo estad'io da monarchia, 
como nos primeiros a.nno8 da. actual fórma de govemo; correspondendo semaire 
as mlá.s condições ·da circulação ao .d~equ!Jibrio do orçamento (liqul:da<lo conti-
J:tua.mente oom deficit), á diminuição <la producção ou á desvalorização dos nos-
sos produ-ctos de exportação, verdadeira moeda 'internacional para. as nações 
jovens, n qual. Quando sufrie'iente ,para saldar a dif·fel"Cnça entre o valor da im-
portação e o da exportação, attrahe e canaliza o ouro ipara o paiz, como acon· 
teceu entre nós em 1847 e principio de 1848, e nos ultimos annos <lo 1mperio, 
em ·1"888 e l8·89. E esta circumstancia, a affluencin de ouro para o :oaiz, permittfo 
ao Gove«no de então forra.1;..se A n ecessidade de augmentar a. massa de papel 
em circulacão, a. que seria. qbrigado, afim de attender ás exigencias oriundas do 
novo regimen de trabalho, ina.1lgurado com a abolição do elemento servil, e ma~s 
tarde oroJJ»rcionou-lhe ensei-0 oara a fu ndação do iBanco Nacional de emissão 
sobre a base ouro. 

tAugmentá.ra-se a massa de transacções, e a exigcncia de maior somma de 
moeda., para movimental-.a.s, era SUAPrida .pela entrada de ouro, sanceionando 
esses . facto-~ os seguintes as11ertos do <Visconde de Itaborahy, extrahidos do rela-
toria já c'itado: «!Se a ma~sa. de transacções augmentasse e maior somma de 
meio circulante se tornasse neeessaria, affluiria. espontaneamente a moe<la metal-
lica para. restabeleeer o eq~ilibrio da situação . . E' o ohenomeno de que fomos 

1 -testemunhas em 18417 e urinçipio de 1848.» 
Gomo na Russta, em f!<'lguida á abolição do reg'imen dos servos, a aboiição 

immedlata concorreu para a valorização do nosso meio circulante. 
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«.Se a circulação t'i·duciaria, escreve Ska1'kowsky, con:hecido economista russo, 
tendo por base o papel-moeda, não produziu entre nós consequencias mais per-
11'iciosas, e isto a <lespeito da ausencia completa, durante um periodo de mais <le 
15 annos, de toda medida coerciotiva no intuito de regularizai-a, e, se apezar d as 
emissões continuas <le novas notas, o ,papel-moeda não se desvalorizou mais 
accentuadamente, . deve-se exclusivamente á transformação por que passou a a•gri-
cultura {tepols da emancLpação dos servos. \Com ei'feito, a,ccrescenta elle, a a11pli-
cação decssa lei, que subsituiu o trabalho servil pelo livre, manteve, apez.ar d e 
tudo, o valor da circulação mO·netaria.ll 

1ConV1ém assignalar a circumstancia de ter sido annualmente augmentada em 
25 mHhões de rublos a circulação do papel-moeda, nos annos immedlatos á abo-
lição <lo regimen dos servos na Russia. 

A.proveitando-se da corrente de ca1)itaes que se encaminhavam para o pa'iz_ 
quiç'á por ter elle !o.gr&do a reaHzação da grande aspiração nac'ional sem o menor 
abalo ou commoção, inspirando oor este facto a maior confianca aos ca-pitaes ex-
trangeiros. Julgou o ·ultimo !Governo do Imperio azada n occãsÍão para a fun-
dação <le um .Banco · ele emissão sobre a base ouro, Que se encarregaria do res-
gat e do papel-moeda e do restabelecimento da· circulação metallica. Foram 
po1,ém, lo.e;:> no inicio as suas operações referentes á emissão de notas e regg·ate 
do pa,pel-moeda .perturbadas e suspensa•, pela qulêda da monarchia, visto não 
haver conseguido elo Governo Provisorio a decretação do curso forçado para ª" 
s uas notas. 

rOs acontecim<lntos v'iernm demonstrar mais uma vez que, quan<lo uma nação 
não possue em si mesma um cons icl eravel stock rÍlCltallico e uma circulação ro-
busta e sã, e lla póde. no dizer de au torizado financeiro, dormir sob o regimen 
da c irculaç1lo metallica e despertar no regímen <lo curso forçado, do pa.pel-moeda. 

fRe produziram...se entre nós os ·faoetos verifica dos Por ma'is de uma vez em 
outros paizes em condições analogas, comprovando a ver-da:de do conceito acima 
enun ciado. 

\No proposito de encher o vazio deixado pelo resgate das notas do Banco e 
a um tempo ']Jarn satisfazer as exigencias de maior so=a de numerario , recla-
ma,do ,pela nova phase que in\.ciavn ·o paiz, ·lançou mão o Governo IProvisorio de 
fartas emissões de papel-m0eda, Que, succedendo-se umas lás outras, e augmen-
tadas. pelos .governoR se?,"uintes, chegaram a attingir é. ingente somma de 
7'7·9 .•96'5 :423$ (em 3·1 de dezembro de 189·8) . 

IParnllelamente ao augment0 das emissões, desci.a a taxa cambia l de dia 
em dia, at'ê ao min)mo de 5 % dinheiros por 1$, acarretando ao 'Dhesouro pesa-
-dos sacrl1"icios em ordem· a qJod(}r satisfazer os duros da nossa divida externa, e 
tão grandes, que Re viu o povern-0 do pranteado e benemerito J.)r. 1PTu·clente àe 
IMoraes obrigado a nc."ociar o accôrdo de 1Londres, no intuito de poder refazer 
as <nossas forças, .quasi exhaustas, ·e -de evitar a bancarota, que se a.nnu.nc.iava 
proxima e fatal. 

'EJ.lfectivamente, a desvalorização da nossn moeda tinha tocado ao extremo, 
os impostos creaclos e ag.grav;ados de a,nno em anno com esforço mal podiam 
fazer face aos ideficit8, que se reproduziam ca<la vez maiores e mais ameaçado-
res, e já -com difficuldade se attendia âs diff.erenças de cambio, que se avolu-
mavam annualmente em .proporção .geometrica, soffren:do -0 valor da nossa moeda, 
diariamente, continuas, rapidas e multiplas variações, com grave .prejuizo para 
a .fortuna. IPU·blica e par<tlcular, 1ornnndo imposslve'is e fal·hos todos os ca.lclilos 
!feitos, ,pelo Governo e Congresso, e pelas classes productoras. 

Os resultados colhidos com a execução do plano a rohitectaclo pelo [)r. [>ru-
dente de •Moraes. posto em praticn com sinceridade, energia e tenadda<le, ipelo 
e minente Sr. IDr. Campos Salles, auxiliado pelo seu operoso e illustrado Min'is-
t r-0, Dr. Joaquim Murtinho, collocaram o paiz na folgada e lisongeira si>t:uação 
em que se encontra, vendo restabelecido o seu êredi to nos mercados mon etarios 
externos, valorizado o -seu meio circul!U1te, assentado o equilibrio do orçamento 
em alicerces firmes e -estaveis, facilitando este conjuncto de clrcumstancias favo-



- 482 

raveis 1proseguir na execução do p-lano da valorização do papel e encetar o de 
:mel'horamei:tos -reproductivos, quaes os referentes ao prolongamento das estratlas 
de ferro, mel'hora~ento dos portos e saneamento desta cidade, emprehendimen-
tos ind'ispensaveis ao seu ·desenvolvimento economico, progresso e ·bem-€Star. E 
maiore~ e mais palpaveis teriam sido os resultados, se não fôra a crise prove. 
nient.e da des:valorização dos noss9s productos d e exportação, assim como a crise 
bancaria, que teve por ep ilogo _ a liquidação do !J3anco da Republica do Brasil ·e 
-de o.utros, que nesta praça v~viam 1á sombra delle. 

1Relativamente ao regimen moneta rio, depende do estudo e delibera.çãq da 
Camara dos Srs. IDeputados um ·projecto de in iciativa do Senado, es· 
tatu\ndo acerca do pad-rão e regímen mo-neta.rio, fixando o valor da 
gramma ·de ouro em 1$337,5 ou d·e •1ea.1 em •l,3375 eatla mH!igramma; ou ainda, 
.á -r·azão -de 1$377,9 ca•da gramma e á de -roo! 1,3779 milligrllJmma. de metal ·puro; 
baixa·ndo o ti tulo das moedas a.e ouro e ·pr ata de 0,917 para 0,900, arts. 3° e 4° 
do ali udi<lo -projecto. 

As .provMemcias c01I1tidas mo 'Proj-ecto do Senado -haviam já sido o•bj-ecto das 
cogitaçõoo ·de a-lguns dos 'UJtlmos ministros da IFazenida da monarchia, co-nfo.rme 
consta dos relatorios e cliscursos no ·Parlamento. · 

As oscillações da taxa cambial d011tro .dos limites 2-1 e 23 '<l.Ln·hei·r.os sterlinc>s 
por 1$ d u rante um certo período, ,Xe ·1878 a 1884, e ao m 0esm'O tem1Jo o eincareci-
mento de> ouro, 'P-rovenien-te da tl'!l!ns.f.onnação mo!netari·a ·(}'lJerada em a.lgll'lls paizes, 
·que ·de bimeta:Jlista .pa1'Sa.ra:m a 'monometalli·sta 'ouro, e p,a,r!l!lleLaim.eillte ·o resta-
belecime·nito da cir-cuJ.ação ou-ro em. outros, oomo •a •rta!i,a, e os Esta•dos Unidos, ex-i-
gindo essas operações na O'Phn ião. autorioo.da do emrnente financeiro .e -estadista 
-Goschen, eomma surperio r a cilflXlo milhares levara•m -a,Quelles illustraidos mi0nis -
t ros a OOil1vicção d•e que a taxa de 27 ·dinheiros por 1;, fix!l!da para o 'Par do 
nosso cambio, j1i. não corrrespondia á realidatle dos factos, quer .tendo em attenção 
as nossas C6'1dições eco.nomica's e financeiras, quer do preço do ouro· como mer-
-cadoria, .a1'!guramdo,se·lhes ma.is d•e a-ccôrdo com -essas com'dições a ·taxa de 24 
dtnheiros esterlionos 'POr 1$000 . 

Nã.o t:a.rdc>u muito, por-ém1 que um eonjun.cto de eir<iumstwncias 'Propicias 
o desenvolvime;rlto e valorisação ·da illOssa 1producção, alguns em'!}restimos exter-
;nos levantados ,pelo Governo e por corrupanhias ·ou em-pr-ezas, a passagem do 
trabalho escravo para o !iv.re, sem o menor a.balo ou eommoção, concorressem 
pa,ra elevar o cainbio .acima ·d,a taxa de 27 a 28 di•nhekos . 

iE tudo .fazia acr-editar qu , com a -corrente vo lumooa de ou,ro que -se -cleslisava 
-paira o paiz, •Com o fomento ·da produeção e valorisaçã:o dos 1nossos 1prod'llctos, com 

o a.ugmento matura·! ·e segurp da receita, com a e.reação e fU•nccicmamento do 
Bruncc> 'Na;ciomal ·de em issão •sobre a •base •da convertibilicJ.ad.e <las motas ·em ouro 
e o .resgate do papel.moeda 'Pqr ella,s s ubstitu±do, •a taxa de 27 dinheiros se con-
-servaria durante largo pe riod.p, 'Permitti<ndo ma.nter o 1J1osso system.a monetario 
sobre a base actual . 

0 factos, pois, .de, em tempo r elativa.mente curto, -a•tti<ngir e ultraipassar a 
taxa cambial o limite ·de 127 ·dia:i,heiros, de'POLS ode ,quas-i 1pe.rdtda a espera;nça de 
se -conseguir ·este -0bjectivo, •Como •se i.nfere dos documentos o:ffici·aes e das· •dis-
cussões 'da;quella é<poca, accms13lha toda a . 1circumseripção .e •prudencia amites de 
se adoptar o projecto -elo Sen~lo, 'nos -ter.mos em que se -acha •redigido na 1parte 
concern·ente ao ipad-rão mo-netario. 

Sobreleva 'Ponderar, que \1 ta:im do cambio, variaindo :presentemente entre 
·os li.mitoo 12 e 12 -112 di•nhciros i:;or 1$, es<tlá muito -af.astruda da taxa de 24 
d4nheiros, escolhida 'Para 1.>ervi·r á. .fi:ioação d·o .novo •padrão monetario. D emai•s, 
attendendo-se ~ {)rise economica Q:ue t-ra•balha ·o paiz, á -0.esvaloris-a.ção .dos l!'lJOssos 
produ·ctos e 'ªº .f.raco /lltoolc •ourp 'Cle que di\Slpõe, .a. mais el<lmenta.r p.rudimcia acon-
selha nada se tentar nesse sentido na actuã.Iid·a!de, porque seria -aonstruir sobre 
-uma base f.a.lha e movediça, se:pi vamtagem a lguma 'Para a !Nação. 

Paiz -algum dá alte-rou o seu r>a;drão rrwnetario sem q ue, por um pe.rio-do mais 
-ou menos longo, .se tivesse CO'nserv0ad,o ·O cambio :nas ·proximidades da taxa es-
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colhida :para serv.\r <le huse ao illovo padrão, .sem dispôr de forte stock m etallico e--
d•e uma ibalaillça <:omrner.•}ial ;favoravel. 

Seria um .acto ·irnoponsado ·e in.defe1nsav.e1, po.r não .correspcmder â r.ealidad e 
dos fructos -obser·vados , ipo.r não se •achar ·e.m harmonia •com as forças economica. 
do ?aiz. , 

1Es1es - o.s .prlimcipios sãos, as oo•nod ições indi1s•pe11sa.vei·s, eS1Jrev·eu -0 emi-
n ente m~nistro ·das •fi<ntaJnças da Russia, Witte, •aà justifiocar a reforma •que alte-
rava o padrão m01not·ario. E aocr.esce.ntou: .ccDe tres ammos .a esta parte, · se-
guin•do dia a dia ·e attentamente .o :phenomcmo do cuPSo d.o mosso rublo ·em con-
ca:temação .com 'O 1movimem.to commerciaJ ·e a balança dos 1pag8'Illentos, me con-
venci ·de 1que o c urso de 66 213 ko.pecks, ouro, correspand.e á verdade ·dos factos 
e ao 'Valor do .rublo .oredito. 1Dizer ·com .precisão mathe;mattc:i e absoluta, se esta 
t:t>é:t de 6•6 213 -0u .fmtes a de 65 ou 6'8 represe;nt:i ·O no1n pli~s ultn-a, a r.eJação per-
fei t:t, não ·aca.rrebamdo :nemhuma clesvamtagen:i <iil <d.amono 1110 .futuro, não é poss•i-
vel. Sómeinte se põ·de •affirmar com segur.wnç>t que o J'•ll'blo 1não comes1;iomd·e hoj~, 

como ·Em! .188(}, a 50 ko:pecks, nem a 82 como em 1890; mas a .es•colha 1ha ·de se 
faze.r sobre uma 1axa muito ipr.Õxima .ele ·213 ·do ru·bJ.o ouro» . 

. . . 10bservamd·o o <liagrammft que representa as cotações Cl'o .cambio, pon<lcra: 
-0 eminente ministro russo, ccacoclem-nos 'á lembrança espontaneamente 
as osciHaçõe3 ido -pendulo em relação ·á ;vertical, corres•po·rndendo a uma csci.lla.ção 
ele •um lad·o, igual 0os.cillação cl·o ·lado o·p]Josfo, te1nd,end·o sempre para o centl'O» . 

. J:sto ·que se observou .na -Russia, e·stu<l•rundo-se •as osciJJaçõ.es ·d·a taxa {lo 
eaimhio, para se .poder .es•coll1er ·e .f ixar 'ª que trruduzia a .realid·a,de elos· factos, e 
que •quad.ravam com .esses •e a um tempo ·Com .as ·con.clições econ omicas e finnn-
ceir.a,s, foi -0 ·que se v·erificou ·na p.r<it1ca •e1ntre rnõs 1por ·occ·asião de ser .Üxado eni 
1 8 4 6 -0 actu a l padrão m ol1ie•tario . 

Não se verificand-0 prese'llt·emente .nen°huma .dessas ·co:ndições, ·acham.do-se o 
cambio a 1'2 dinhei r os, portanto muito afastado do limite escolh ido para base 
d-0 mosso padrão .mo"1°etario, 124 dbnheiros, ·acred•ito i1nacceitav.e1 •por emqu-amto ao 
me•nos, esta •parte odo projecto .do Senado . 

Quainito á &egund•a iparte, .a que. ,diz respeito á r·edu·cção ~lo titulo das moed,as 
de ouro e ·!l}rata de 0,917 par.a 0,90•01: 1s1e no toc·a•nte ao titul·o das moed•as 'de om·o 
ai,nda pô.d·e ser. adi-tt'd>t esta provi·d·encia, v isto n ão pennittirem as nossas condi-
ções na actuali0d0acl.e a ·cunhoagam de moedas des·se metal, em rel-a:ção á •prat~ é 
ella opportuona e imdispensavel. 

'Com effei:to, a cunhagem .aa 1pr.ata, nas co1n'dições, ·actuaes ao seu •Preço e elo· 
nosso ·C8'ITI•bio a 12 dim1heiros, j1á d •ei:>oa lucro ao 'l'hesour·o, 111ão havendo .recei-o· 
de se ·escoar para .o ·ext erior, si .conse·r·var-se o ·cambio áJquella .t axa, com; tudo · 
pa.rece assegurar. 

Para maior ·s·egUJ,amça, pm1érrn, ode oS lllfl •ccmserv·ação no paiz e a um tampo 
para auferir-se maio·r lucro ·e se ·poder operar, sem ·receio de futuras perturba-
ções qua.nto aos trocos, a substi.tuição ·das notas <le 1$ e 2$, por moedtts ele prata,.. 
provideincia que ·se me :tfigura a·certada e op,portuona, será .c-omvéni.ente al-ém da 
reducção d·o titulo a 0,900, 'ª dimi.n.uição ·do peso odas r·eferi<d•as moeda,s, de accõrdO>' 
com o -estatuid·o mo ·11ec·rcto n . 3.966, a.e 30 -de ·set ean-bro ·a.e '186-7. 

( 



RELATORI O LEOPOLDO DE BULHÕES (1904) 

I NTRODUCÇÃO 

1Venho, pela s.:gun<la vez, elesobrigar-<ine do clev·er .. que me impõe o art. 51 
<la !Constituição <la Republica, apl·esen tamdQ·vos o Relatori0 elo estado <los ne-
gocios deste 'l\1;iJ1üsterio, no per íodo qu.e •decorre d•a .pubUcação do pr~meiro que j á 
tive a honra de dirigir-vos até o pr.esente. 

A :i:>roviclencta, a.clop tada pelo Congre ·so e posta em pratica pelo Governo, n<> 
sen tido de debellar o gi·a·nde atraso em que se encontrava o ser viço da confecção 
dos balamços defi111itivos, tein produzido o ~·esultadQ que se esperava : 'já se a.challl 
iropresws os balanços d·e 18916 a .1899; devem, dentro em ·pouco, entrar para o 
pnélo o <le 1900, já concluído, •e o <le 1901, cu jo encerramento .e.stá depen:derute 
das contas de Marinha e Guerra, que ain da não foram enviadas ao Thesouro, 
e d·e algu111•s -bala'tlços mensaes el as Delegacias ele Alagôas , lMinas Ger·aes e I 
Ma<tto G rosso . 

A causa directa da cl esorgamiisação a.esse serviço era, como tive -0ooasião de 
dizer, a deficicncia ·do pessoal das Delegacias !Fiscaes, presentemente removida 
pela refornna que t eve loga.r <por for~a do decreto legislativo 111. 1.178, de 16 de 
janeiro <lo cor.rente a'tlmo. 

Não obstam<te ser <le d~ta tão .r ecen te a r eorg.anisação daquellas repar tições, 
já se sentem os seus· •bcnqficos ·effeitos, manifestados ·pela r egulariclad:e •que se 
observ·a i1a mar cha .elo serviço e pela .pei.ntualidacle na: remes·sa d·e i.nforroações 
que mais d 'e •Perto iinteressum ao ,Thesouro . 

Com a restauração dos .Jogares de •co•ntador e de procurador fiiscal e com a 
da Junta de Fazenda 1JOdemos esperar ·que, entrando em urrn rcgi;men ·mais severo 
de fiscalisação, muito ganhai'á em moralidade a adm i•1üstração local ela Fazenda. 

A Recebedoria 'el o Rio de Jamieiro e ·a Casa da· Moeda estão reorganis1adas, 
pelo decreto iegislativo n . 1.177, esta, e aquella '])elo de •n. 1 . 178, j,á citado; 
estão tambem habilitados com o J) essoa.l exigido ~Jelo seu avultado expediente e 
funccio111am com a -Oevicl a reguloari·clade. 

A Casa da iMoeda '!lã.o se resentta sómente da falta <le ·empregados, mas 
tambem da de melhoramentos materiaes ·que pr01porcionassem mruis vastas accom-
mod·ações ás ·suas differentes officimas; attoodendo ã.s consta'tltes reclamações d o 
respectivo director, numdei orçar as obrais necessarias, que estão sendo execu•La-
das administrativamente, so·p a immecliata fiscalisação cl'o mesmo. 

·Em br·eve passarão a ser im'})ressos n aquel.le iimportamte estaibelecimen.to 
federal ais .notas e ·quaesquer outros ti<tu los fiduciarios, nca.m.clo esse serviço a 
cargo el e um artista fran ce;<:, especialmente .contractaclo para ·elle . 

·Como complemento da refo1'ma, tonna-oo 111ecessar1a a approvação do Codigo 
de Contabilida de, que o Gover,n-0 mandou orgait'lisar ele accôrdo com a autorisa-
ção do Congresso N'acioanl, e::<>pressa no art . 2°, n . 'IX, da lei n. 953, de 29 de 
dezembro ele 190.2, e a ello Mviaclo com a vos·sa mensagem .c1.e 26 ele dezembro 
ele 1903 . 

Nesse trabalho aicham-<;e comsoJi.claclos os pri111,cipios que j á vigoravam il1a 
nossa legislação fiinanceira, qua:nto á organisação doii orçamentos, fiscalisação da 
receita e despeza e tomada ele co111tas elos resJ)onsaveis da .Fazenda, e com,sa.gra-
clas a unificação e •generalisação ·da contabilidade da !Republica, centralisan<lo-se 
no Thesouro as contabiU.cl~cles especiaes dos diversos Ministerios, conforme o 
pensamiento do art . 3°, § 1°, tl•a lei n . 23, de 30 d-e outubro <le 1 89•1. 
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Embora com modificações que o <Congresso enten dia fazer, em sua sabedoria, 

não deve ser a 'Fazen d·a Nacio·naJ 1privruda por mais tempo ·desse i.miportam. te me-
Jho.rament o, ·cuias Ji·nhas geraes conv.êm se.j.am respeitadas, sobretudo .no tocante 
á cün.l:.albilfdade .por exercício, regímen que vigora entre mós, .desde 1840, e tem 
a vantagem de faciliW.r o exaime e fiscalisação dias o'!)er.ações tnherentes a ca.aa 
orçamento , tl iscriminando .a,s •responsaibilidades de cada período ou geren-cia 
financeira . 

• 
A situação f inanceira •10 qua trien.nio que tlecorre de 1900 a .1910·3, es tudada 

em faice dos algarismos ql}e nos 1pr-O'P orcionam os ·balanços .definitivos do Tohe-
so uro, si 11ão nos i·nfuncle gra;n·des recei-0s, quanto á sua aggr av ação para o futuro, 
lambem não offerece maDgem a Jar.guezas orçamentarias; ipelo contrario, exige 
toda a moderação e •Criterio, quer no que diz respeito á despeza, quer em rela-
ç[o á receita, <:u.jas fontes não pod·em soffrer .a mi·nima reducção. 

A receita verificada n-0 exerc1cio .d•e 1900 fo i ·a segu i1nte: 49. 9155 :521$-612, 
ouro, e 263. 760 :464$259, paipel ; a despeza total mo.ntou a 41 . 892 :150$276, ouro, 
e 374.5.21 :39 3$684, pa,pel, a,presenta1J1do o saldo ele 8 .0 63 :371 $33'6, ouro, e o 
defic·i·t de 110 . 76 0 :9 29$4,25 , .papel. , 

O exe·rcicio de 1901 ap.resemta uma r eceita de 44.174:01í4$355, ou ro, e 
288 . 090 :196$'524, papel, e uma des-pe11a de 43. Hl :117 $878, ouro, e 289.34'6 :7 55$699 , 
paµel, de .cujo confronto resulta um saldo de 762 :936$471, ouro, e U'l'l.1 /i:hefic1 t de 
1.2 55 :559$175, 1µaipel. 

No exercício ele 1902, a recei ta conhecida importa na q uam tia de 
43.706 :326$'157, ouro, e 272 . 619 :212 $689, papel, e a despeza em 36 . 163 :453$3155, 
ouro, ·e 236 .10179 :1665$633, papel, offerccend-0 ·um sa,ld,o de 7 .542 :872$.802 ou·ro, 
e 36.539 :547$056, p·apel. 

ü exet,cicio de i903, cuja Uquidação como a .ao ainte.rior aiJrda não .é defini-
tiva, demo·ns tra uma receita 1de 4·5 .1576 :944$099, ou ro, e 26·6. 464 :132$185 , •pa.pel, 
e a cles.peza de 43 . 192 :.214$098 , ouro, e 281 .1213 :959$733, papel, deixrundo um 
sa1ldo de 2 . 384 :7 30$0 01, ouro, e um 1cLej\ic·it de 14 . 749 :827$548, '!)'aipel, que talvez 
venha a desap!'arecer no encerramento iimal das respectivas operações . 

Vê..se, pois, que os .recursos orçamentarias do quatriem·nio elevaraun-se a 
183. 412 :846$223, ouro, e 1. 090. 934 :005$65.7, !I)apel, ·e as respectivas de&pezas a 
164 . 65 8 :935$607, om·o, e 1 . .181.16{J.:77'4$H9, •paµel, apurain.do-se o sal-do de 
18 . 753 :·910$1616, ouro, e o 1&efvcit eim papel de 90 .12 26 :76 9$0 9·2, que fo i coberto 
com o .saldo ·do exercício de 1899, oia importancia de 200 . 724 :348$363. 

Desse estudo resulta (!Ue, sua Denda em ouro offe rece recursos para atten•der 
aos encargos da União que devam ser satisfeitos ·nessa es'!)ecioe, a ren'da- obtida 
em prupel não diá para c ustear as despezas Tespectivas. Tan to mais digno d.e nota 
é este :!lact o, qua.nto se vê q ue a receita papel do exei,cicio -de 1902 é inferior 
em 15. 470 :983$8315 1á elo exerci-cio de 1901 e á do exe1'Ci·cio de ·1903 é ré-is 
6 .155 :0 80$501 m enor 1que a de 19 02; •O que que1· cliizer que essa pa,rte da renda 
orçamentaria tende a ·dimtnuir, de .anno para an.no, exigtndo elo Coogresso a 
maior solicitu·de no exaime do a.ssumpto, ·ele modo a ~stabeJ.ecer o seu e quili•brio 
com as despezas que lhe •correspondem. 

Na. proposta de or~amento que vos apresentei para 1905 tive o maximo em-
penho em conseguir o <)Cluilib.rio; por isso estimei a sult r eceita em 47.844 :8810·$889, 
ouro, e 26·1.133 :0•00 $, pa.pcl, .comprehendJd.os os d ireitos de exportação dos pro-
ductos do territorio fede·ral do ·Acre, avaliados em 5. 000 :000 $000 . 

As f:iinança.s el o :paiz não aiclirnittem .a su'.I)p r essão de n enhuma das fo n tes de 
receita, eruume.r:aidas .na P :r.oposta. Por outro lado, a a.ggravação de qualquer 
dellas daria resultado nega'tivo. 

Desde 1896 ·entendeu o Coogresso Nacio1nal dever taxar pesadrumente a en-
trada de certos productos extra:ngeiros, com o t11tuito '<le 1prote,ger a industria. 
ll'aJCional; e ai1nd1a agora a temdencia lê para a ugmentar OS impostos ele importa-
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ção, t-ornando-fle q uasi proh ibitivos, deixando os productos naciona·es sem con-
curr<:ncia. na circulação intemm.. . 

A ·Commissão revisora das t arifas, a cuj-os t rwbalhos presidi em 1897, soub e 
ampal"ar a renda adua:neira, .31])r;ir canli.nh o para ·os direito•s e1n ouro, mantendo 
as con cessões feitas anteriormente iás i'lldus tria·s, respeitando os interesses aggre-
miados iá. sombra da protecção. A c0J1cili·ação se imipunha a todos ·OS ·esplr itos, 
e s em ella a O:bra da Commiossão não teria ido ao f.im ou .seria srucrificada no 
Co;ngress-o. 

Penso que o assumvto dev•e ser encarado, não ta,nto do ponto de vista theo-
rico, quanto do de ·nossas .c-0.n<Hções· fi.na;nceiras, que só permittem um proteccio-
nismo m-oderado e d1e taxas .compensadoras. 

A União vive pri•nci·p:;Llm·ente .aos i•rnpostos i;ndirectos, ·constitui-dos, na sua 
malo.r :pa;rte, pelos direitos •doa;s A.lfa,ndegas, cu!ia re1r1da repr esenta 60 o/o dos 
fundos orça.mentarios. 

A ·aggl'avação das taxas da .ta,rif.a traz com-o consequencia a dimin uição da 
res.pecti va J'enda, que não ·é comipeni;adora pelos im·postos in ter·nos, a q·ue estão 
suj eitO'S -0s artigos de producção na•cional. 

Além füs·so, a prot.ec;;ão que s·e t eim e.n temclid o c1i.spemsa1r ás incl ustri.as não 
pára .ahi e exige .maioa·es sacrificlos da União. 

Si, por um !·a do, difficultou-se ·a en tracla. dos artefactos extra.ngeiros que 
teem similares ill'O paiz, po r oufro se reduziram as taxas das ma,terias ·prima•S", se 
amplia!'am as isenções d·e .direitos. vinêlo aincla po.r ·este meio a ser clesfakada 
a. reill'c'La das Alfa;ndegas. 

Da protecção hnlmoderada que se tem 1proclig·a!isado á <industria nacio.nal ném 
esta mesma tem colh ido ·OS beneficios esperados . 

Uma vez .collocacl<J o pro·ducto :nacional ·em .condições superiores .ás do .similar 
e'ctrangeiro, o ,que se -Observa entre nós é a decadencia da industria monopolisa-
dora, .que, ;não temend·o n enhuma concurrencia, entra a d·escurar da, perfeição de> 
artigo, •O q ual vM sendo· po~co a 1pouco rejei>tad-o 'Pelo cansumi·do r . 

.O monolpolio nas industrias torna-se ·desse wod.o não sómente n ocivo .ás mesmas 
como taro.bem ipre.iudid·al ao •consumtdor, o qual pod€'11d•o obter artigos ape'l"feiçoa-
dos, e ·por -preço raz-oavel, ·de mamufactura extra'!lgei·ra, s ó os recebe d·e qualidade 
inf.erior. ·a mai.s caros, da i\ldustria indigena. -

A T·a•rifa em vigor nas A lfmndegas, que foi .mand.a,da ex•ecut a.r pelo decreto 
n. 3.617, <de Hl de março 0de 1900, já .füspens·a >á industr~a 0naci01nal a ·protecção 
de ·q·ue car ece 1Pl1ra •se nrnnter. 

As taxas com que são grava;dos o .a,ssucar extl,a,ngeiro, o·s tecidos, as v.eJas 
estearLnas, os ·Cha.péos, o cal'çado, os phosphoros", as m>rnsas a1imenticirus, ·OS lacti-
ci!nios, as especi1alid1ades 1pharr•maceuUca-s, a 'Perfumaria, a cerveja., os movei·s, as 
m!lideirMl, ós eereaes; •etc . , f>ão s ufficientes p.a,rn garantir o exito .claquellas das 
nossas i'r1dustr.ias que tenharp v i d.a pro'P1·ia. 

Ir além é entr.ar no funesto regimen prolübitivo, com ·evidente o;acrificio ipa1·a 
o · ipovo e para o Gover.no · da União, cujas difficuld.a<les financeiras ·rnagirh1m 
profundamente llla vida· d·o ·comme.rcio, da lavoura e dais pro.prias industrias . 

A' maior 'Prntecção que ·E;/Sta:s podem desejar depende d·os •Esta;dos, quanto aos 
direitos ·d e exportação. 

A redUJCção d•e taes -cli.reitos e ·a lHJerclacle do intercambio iostadoa.l, j·á tra<lu-
zida em lei, são a meu vêr, ps elementos ele que ·Carece o trabalho industrial par.a 
"' seu ·desernvolvimento e vro,sper idrud·e. 

R estariaim a, esse traba.Jho os embar aço.s creaclos pela clefici:encia dos mei-os 
de trans,port>e, mas poderilllrfl ser reinov<Ldos ·sem •p.rejuizo · para as rendais 
publicas . 

Alleg!lim os .cl efe.nsores do systema prolübitivo que aquillo que a União perde 
na importação .ganha .n as renda: i.nterna·s , pelo aug.mento da proclucção e do 
consumo {te .artefactos da in\iustri:a ind~gena. 

E' puro enga'llo. Para .sj)r ve1·da,deir o o princi'pio era necessario que, sem·pre 
que a renda de 1mvortação àLminuisse, R a.o consum-o interno 1augmen tasse de 
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.qull!n.tia correspondente; e o contrario .disoo é o que e observa, comparando, neste 
ponto, a receita dos dois ultimos exercícios. 

Os cldreito.s de impo.rtação, em ·1910•2, j á escriptu.rados, iproduzirrum réis 
126.540 :683$010·, pa,pel, e em 1903 a importancia de '108.:269 :2 22 ;036, iSto é, 
18. 27'1 :460$975 menos •neste ultimo anno. , 

Os impostos de consumo, que renderam em 1902 o total de 34.f.í37 :415$843 , 
papel, ,a;penas produziram .em 1903, seguruio o que se acha escriipturado, a soonma 
de 24.136:06'1$154 ·ou 10.101:354$689 m'enos (*). 

o que se perde, pois, com o retrahi.mento da importação extra.ngeira, por 
effeito da agg.1'!lvação das taxas de entrada e da isenção de direitos com que se 
procura, sobre a materia "Prima, .favorecer a industria n~ioJtal, l!lão é de nenhum 
modo coinpen,saido pela rencla que a União aufere dessa ind ustria. 

INa Aanerica do IN-0rte, onde o protecciOl!lü•m-0 não sig.nifica prohibição, a.s 
repdas do Thesou.ro, em vez de dimtnuirem, offerecem consideravel augmento. 

'.A observação doeste facto levou 9 Sr . .Mehl.ne a proJJõr a introducção de ta-
rif·as a,nal-0gas em Frrunça, justificando -0 seu a.oto com as seguintes palavras: 

«Terminaremos por uma ultima consi.demção que se ajusta ás demais para 
justifl.car os novas tarifas que 'P'ropomos. Elias farão augmentar de urna maneira. 
notavel as rendas do ITh~s.ouro. E se após a nossa desastrosa. guerra de 1870 
houvessemos imitado0 a Ameri·ca, mão teria.mos ·hoje dllvida, mas estariamos em 
condições as mais floresca.ntes. » 

E a.ccrescen ta : 
Objecta-se que é um erro esperar augmento de renda de nossas novas tarifas 

visto que têm por fim e mbaxacar a importação dQs •productos extrangeiros e, JJOl' 
consequencia, diminuir o rendimento das taxas aduaneiras. Seria 'isso exacto si as 
nossas tarifas fossem '.Prohibitivas, mas pretendemos que ella.s sejam apenas com-
pensadoras.> 

• 

Não li só o protecciom.ismo industrial que investe contra os i.nteresses da 
Fazenda Nacicm·al, privando-a de uma iparte dits suas rendas: agora tambem os 
Estados, não satisfeitos com a larga ipartilha que lhes coube na massa tributaria, 
procurB>m aip.roprlar-se do imposto de transmissão de apoiices e embarcações, da 
taxa de 2 1J2 o/o sobre os dividendos dos bancos e sociedades al!lOnymas e do 
tmposto de sello d·o papel. 

O jmpost-0 de transmissão de aspolices e de embarcações foi eliminado do 
orçamento de 1900 1pelo Se.nado, por .considerai-o i·n.constitu.,ioinal; oontemplado 
pela 1CamaI'a dos Dep·ut!Ldos U10 pro<jecto d-e o.rçamento da receita para o exercício 
de 1904, fo0i de novo excluid-o pela Commissão de Fina111ça.s do Senado, que assim 
se exprimio em seu pa.recer ·n . 377, de 190·3: 

•<<0 imposto de trB>nsmissão d:e proprieda.<le, seja esta qual fõr, foi dado .pela 
Constitu•ição ea;~lu•sivamient1e aos JDstfl;dos; elle não cabe á U:n ião e está excluído 
do nu.mero dos cumulatiV'ilS p-or esta e os Esta.dos." 

A mimha divergencia do modo de vêr da honrad;i Commissão provém de 
não poder recc>n.hiecer compete:ncia aos Estados para t.ributar e.n1 apoJi.ces, que 
sãio ti~ulos emittiodos pela União e constituem serviço federal, e tambem, embar-
cações que, por sua naturez·a e fins, escapa.m á jurisdi.cção local. 

(*) Balanços e dem-O<IJ.Strações recebidos pelo The~OUl'O e ainda não escriptu-
rados elevam a renda alfandegaria, papel. a 127.. 038 :753$518 no exercício de 
1902 e a 132 . 166 :215$'157 em 1903 e a de consumo a 31. 6.52 :074$794 no primeiro 
e a 33. 898 :423$470, no segundo exerci cio. ' 

Estes ·algarismos não enfraquecem a argumentação, attendeindo-se a que de 
1896 a 1899 a renda dos direitos de importação baixou de 263 a 220 . 000 :000$ e 
que a renda do consumo sô de 1899 começou a desoovolver-se, elevand·o-se ae 25 
a 36 -.ooo :00•0·$ em _1900· e cahtndo em 190'1 a 31. 000 :0 00$ e a que para esta renda 
contribuem na razao de cerca de um terço os •productos 'importados do extrangeiro. 
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:E <tanto ·ruisim é, que a propria ICoonmi-ssão d e 1Fipa111ças m:ega aos Estados, 
qua,nto á s a polic·es, o poder <le tributal-a.s e, quwnto ás embarcações, admitte 
que a União possa perceber o imposto <por subr.ogação . 

A facul<lade 1ex.clusiva <los •Estad-Os •de tributarem a tramsmissão de prop.ri eda;de 
só se ewtend·e quanto aos m·oiVeis e immoveis existentes no :territorio 0sudeito á .sua 
autortdooe. Fóra dwhi mão ipóde ser contestada a. sob.erania da União, que 
a lcança ipontos .do territori·o n acio.:na l a .que mão c hegam os l>mites dos Estados . 
RefLro-me aos terrenos de marJ.nhas, ás zom.as de fr.o·nteira , territori·os a:dquiridos, 
rios criav.egaveis e aguas terri.torfa:es . 

A prevalecer a -0ptnião da ICommissão de FLnanças do Senado, ter emos que 
nem m esmo no territori-0 do Acre, icricorporaido ·ao ·d<>m•inio d·a União, por €!feito 
do Tratado d·e Petropolis, ·poderá o Governo !Federal taxar a transmi:ssãio de 
propriedade, a exportação, as i.IIJ.dustrias e ,pr ofissões, etc ., <poi-qu'!l e stes impostos 
a COOlstituiçãio da Republica reservou exiclusivamente 'Pa:ra O§ :Esta<los . 

Onde •houver 1E stad.o, é c.J.a:ro que a União n enhum ·desses· tributo.~ 1poderá. lan-
çar, ,porque o que a Constituição t eve em v ista foi gar anti'r o Estado contra a pos-
aiv.el invasão da. Umiãio e m ma.teria de impostos . M;as desde que desrup.parece 
esse perigo, -0u ·por crião exi-stk a emti<lad·e c hama da ·Es.tJado, ou por não ter este 
coon<pétencia para taxar •objec.tos. sobre os quaes 1I1ã o <pôde exer.cer a sua ;i;utari-
da;de, nãio se comprehende que fique a União privada de o fazer em <letrimento 
doe seus mais vitaes i·nteresses. 

1Co.ntra a t axa de ·2 112 o/o so;iire ·dividendos j•á se levantarrum os b0.l'lc os Q 

socied·ades amany;mas da Bahia e de S. Paul-0, .promove ndo ipera11>te a Justiça 
Federal a tnconstituciO<llAlidade da sua arrecadaçã p<>r parte -O.a 'Fa:rend·a N a-
cional, por considerarem a:quella taxa como imposto de ind·ustri'as "' ·profissõ.es e, 
portanto, <la exdusiva <lOmpetencia :do·s Estados. 

\Na primeira irn.staawia obtiveram sente;nça favol'avel, que foi, en tretanito, 
re formaJda no 1Supr·emo Tri·bunal F e del'al, onde fi.cou .prevalecenid.o o <pr!'Il-cipio de 
ser o r eferillo tiri1buto um imposto de -reTud.a dlstincto. <lo .a.e inustrias e profis-
sões . 

iNão obstante o accof dão do Supremo Trfüunal Federal, unico competente 
'.]Jaira d1Jcidir 1em 'll)itima i'j'1~ta:ncia ·so·bre a inconstitucioill'alidad.e .aos impostos, é 
JX)SSiVe) illOV'a. investida C-0-fltra a menci:onada imposiçã-O, cujos a111tecedentes histo-
.riCOS .pass.o a estudar, co1110 meio de esclarecer melhor o 'll·Ssumpto . 

O actual imposto de industrias e profissões ~ o conduncto dos antig·os im-
posto.s qoue r.ecahiann: ·sobre lojas, conh eci·do tambem com a denominação de im-
posto de Banco; sobre casas de modas, ele leilões e de moveis e sobre despaohctntes 
e co1'1"etores, areados pelo · 2° do alvará d,e 120 de outubro <le 1812, pelo art . 51, 
§ •12, da lei de ·15 de IIlove.:m•bro d1e: 1831, e pela lei 1n . 317, d·e 21 de outu•bro 
<le 1843 : 

.A lei cri. •l. 507, .de i•6 de setembro de 1867, em seu art. 11, autorisou o 
Governo a substi tuir todo!\ esses impostos 1por um só, consti tuiclo .por duas taxas, 
'llma flixa, t endo <por base 1a mutureza ·e classe das industrirus· e profissões e a im-
por tamcia commercial das praças e Jogares em que fossem exercidas, e outra 
propor cional ao valor 1003rtivo do iprefü.o ou local O"nde se exe1,citasse a in·dustria 
ou •profissão. 

Para as sociedades ancmymas, 1porém, creou a ·citada lei •n . 1. 507 uma taxa 
especial de 1 112 o/o sobre os be?~efiOios que distribuissem am.nualmente aos accio-
nistas . 

E•sta imposição nu·nca, foi .confundida com .a.s outras d1was compo.nentes da 
de industrias e profis.sões, e a sua cobrança só se verif icava qua:ndo existiam 
diV'Í!dendos a distri•bulr . 

!Na a usenciJa de cliv ideDJd os, Thenhuma outra taxa ou imposto pagavrun as 
sociedades anO!llymas . 

Tal regimen durou lj-té 1874, q·uando o reguJoannento, annexo ao decreto 
!ll. '5 .. 6 90, ·de 15 de julho, dispçz .que, no Cais o de não luvv&r c1Jiv~cleibclo, paga ri rum 
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as socied.a,des ano.nymas as taxas corrcs-pondcntes ás industrias que exercessem , 
0 que foi reproduzido rno ·aecreto rn. 9. 8.70, de 22 de fevereiro de 1888. 

•Essa aUernativa de taxas tem levantado duas opiniõ.es op·postas - a aos 
que pretendem que a de 1 1[2 o/o sobre. -0s dividendos é o propr~o impos·to de 
industrias e profi>ssões, e a .aos que entendem que essa imposição, longe de s•er 
o referido im·pos to, é, pelo contrario, um tributo ·s·obre :a renda produzida pelo 
ca.pital das menci-0nadas socieda:d·es, inc1ependent.es do irri.p.osto de industrias e 
profissões, a que só n•a .'l.usencia dos dividendos f icavam ·sujei tas. 

Penso de accõr.ao com os ultimas. A preoccupação do legislador em mão obri-
gar as sociedaides ancmy.mas ao :pagamento simultan eo .da taxa dos dividendos 
e das .auas que .car.acterisam o jm.posto de i111du strias e profissões, longe · de esta-
belecer a confusão que se pretende, ·deixa vêr claro a differença entre as duas 
especies, cuja applicação alternada tinha •o \JJ!lico dfeito de evitar o accumulo 
della;;, recahindo sobre o mesmo contribuinte . 

E!'Sa distincção já faz-ia o clecreto rn. 4. 346, de 23 de março de 1869, Tefc-
rindo-se em seu art. 3° ·ás taxa.s fixas elo iro.posto d·e industri:as e profissões, e 
a 'dios div i~en.dos cr.ws sociie!Ladles Ol>ion>ymas . 

O que, portamto, passou para os Estados com a denominação ae Lmposto de 
~m'tustrias e vroflfssões f oi'° que 'Jl.ela lei •n. 1. 50'7, de 1867, •se comipun•lm. ·de uma 
taxa ftxa e -ou·tra pro·por<:ional, mas qmtes .nunca se comprehendeu a de 1 112 o/o 
sobr e os dividendos. 

Quia.ndo ·no Congresso ·cornsti1:ui.nte se discutia o art. 8° do .proiecto do Go-
verno P.rovisorio, que corresponde ao art. 90 da 1Con.stituição de 124 de fevereiro, 
duas emendas aiddit'iva•s foram apresent:i.das: uma pelo senador Lauro 1Sodré man-
dando comprehender naque!le dispositivo as industrias e profissões, e outra .ao 
Sr. Moniz !Freire, concehida nos seguintes termos: «Accrescenre-se: § 4.o Sobre a 
;-enda .do ·crupital e 1sobr.e as outras remdais pessoa.es ou i·ndustriaes, etc. D 

An.nunciada a votação d:a eJnenda .elo Sr . Lauro Sodr<é, pedia o Sr. Moniz 
Freire p.referencia ·para a sua rn·a ordem ela votação, por considerai-a mais lata 
que a do ISr. !Lauro 1Sod11ié, .comprehendendo-se ne!la implicitamente o imposto ·de 

'ln<lustrias e profissões . 
O Pr.esidente do 'CO'ngresso, por.ém, cem.siderando-as differemtes, suj-eitou-as 

á votação em ·sevara:ao ; em 'Primeiro logair a do s~nador !Lauro Sodré, que foi 
approvada, e ·em seguida a do Sr. Moniz Freire, que foi rejei·tada. 

Por ahi se vê que o 1C'ongresso \Cornstitui.nte, cedend•o aos !Estados o im.posto 
<le ind•u.stri as e <profissões, •exoluio a ren<la do capital de que cogitava a emenda 
do Sr. .M-oniz !Freire e •que, de accõrdo com a legislação até então em vigor, era 
cobrada, na razão de ·1 ·112 o/o , das sociedades amonymas, sobre os divi.dendos 
distri·bu1dos aos seus accionista.s. 

No <l·ebate que se travou sobre o nssu mpto, ·na sessão de 17 de cJ.ezembro 
-Oe 1891, o Sr. -Rosa e Silva., res·pondendo ao Sr . 'Ruy Barbosa, declarou que o 
imposto d·e renda estava i·ncluido no a:rt. 12 do Projecto .ele 'Constituição, po-
demdo ser cumulativamente ruproveitad•o pela União e pelos Estados, ponto este 
em que se manifestava de accôrdo com o illustrc Mimistro da Fazenda do Governo 
Provisorio. São ·e tas as •Suas palavras: 

"<O Sr. Ministro a.a Fazenda i'llclicou aos Estados o imposto sobre a renda, 
sobre o alcool e sobre o fumo. 

Eu p.renotarei que tributar .estas mater ias é •attribuição cumulativa . 
Quer os !Estados, quer a União teem, pelo projecto de Constituição, o di -

xeito .de tributar .a renda, o alcool e o fumo; ie pergunto: deante .aas diffi.cul-
dad·es financeiras da União, d-o augmento a.ssombroso do •Seu orçaimento, :podemos 
contar que ella d·eixe exclusivannent e aos Esta.dos esses impostos, para que faç·ann 
delles ia sua pri•ncipal fonte de receita ?» 

No p.rimeiro orça,me.nto geral da RepubJi.ca foi essa taxa in()orporada a.o im-
posto do sello; e, logo ')epois ·qesmembraida deste pela lei q,. 126 A, a .e 2'1 de 
novem·br-o de 189:2, passou a coo•sti>1:uir imposto •á parte, e l•evada. a sua t axa a 
2 112 o/o . .Oobrada, a princ1p10, sómeTute no [)istricto ili'e.deral, conforme ia citada 
lei n. •126 A e as de ns. '191 A, de 30 de setembro .ae 1893, e 265, de 2·4 de 
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derembro de 1894, foi ampliada aos ba.n-0os e COdl.1.panhias extrang0irns -0om séde 
nos Estados, pelo art. 5° d'a lei n . 369, doe 30 de oezernbro de 1895 e, por 
ultimo, tornada extensiva ás -compa.nhias e so-0iedades anony•mas nacion.aes, ~am
bem oom séde nos .Estados, pelo art . 4° <Ia lei n . 489, de 15 ele dezembro 
de 1897. 

Em co;nclusão: ·as disposições constitu-0ionaes, em sua lettra e em seu espi-
rito, permittem á União tributar os divi.dendos que ias socieda.des a:nonymas dis-
tribuem aos s-eus accionistas. O Poder ·Legislativo ha muitos an nos deriva dessa 
fonte de renda recu·rsos par.a .a reecita federal. 'Ü S upremo Tribunal :}á decidio 
que o imposto 1é legitimo. A sua elimi·n<a.ção não .se justificaria, qua11.do o orça-
mento em ·papel reclama reforço para seu equilíbrio . 

Qua,nto ao imposto do .sello, acaba o Governador de P·ernambuco de .expedir 
um decreto tornamdo extea:isivos· aos ·a·ctos e papeis sujeitos ao sello federal a.~ 

taxas de igual imposto cobrado por aquelle Estad'(), declaramdo inconstitucional 
a lei m.. 585, de 29 de junho -Oe 1899, .que, baseada no ·art. 3°, paragPapho uni-co 
e no art. 9°, § 1°, n. 1, da Constituição, cliscrimtnou a compe1:encia da União 
e dos Esta.dos a:1a decretação das ta.xas do sello . 

Rejeitaa:1do o criterio estabelecido por esta lei, para affi.rmar que ao Estado 
cwbe a preferen-cia '°'ª decretação de taxas de sello, o Governador de Pernambuco 
defen.de os interesses do rnu Estado sacrificaa:1clo -os da União. · 

Si os Governwores de todos os Estados pr.oced·erem do mes-mo modo, volta-
remos ás difficulda.des em que se encontrou a Fazenda Federal pa11a cobrar as 
taxas do sello runtes -d·a promulgação daquella lei. 

A divida extenna que, 'Pª d•ata do meu anterior relatodo, montava a 
f'. 6.2.529.497-9-9, acha-se reduzi-Oa a f'. 62 . 158. 377-9-9, por terem sido resgatados 
titulos dos Rdsois-ion Booos, mo valor nominal ete f 371 . 120. Não esbã, porém, 
contada na,quella so.mma a de f. 3 . 388 .100, do emprestimo ·da Comprunhia \Es<tra.da 
de Ferro Oeste de 'Minas, incqrporada á divida publica pelo .Governo no anno pas-
sado . 

* 

O fundo de resgate do.s Resotsion Bo1n4s apresenta actualmente o saldo de 
f. 133. 997-0-9, assim d·emonstrado: 

Saldo existente .na da.ta óo ·ultimo re-
latorio. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. f'. ,i.26.932- 6-1 

Differenças entre os juros .parantidos 
das Estradas de ferro ............... . .............. . 

e os dos Resoi~sion B anas, no 2° se-
mestre de 1903 .. . ............... . 

I-dem no 1° semestre de 1904 ......... . 
!Producto do arrendamento de !llgumas 

das estradas de ferro encampadas, 
na importancia de 1. 38~ :703$455, 
que, ao cambio de 12 7 /64, repre-
senta .. . ................. . ...... . . 

f'. 126. 932~ 6-1 

f'. 119.544-18~0 
f. 119 .·544-18-0 

f 59.967~ 2-8 4•35. 989-4-~ 
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Resgate do.s r espectivos titulas no valor 
nom'inal de :E 371.1 20 . , . . ....... . 

Ultimas despez~s conhecidas . . ... . ... . 
f. 288 .13·9- 2~7 

:E 13. 853- 1-5 

Saldo ......... . . . ........... .. ............ . 

301 . 992'-4-0 

!Para a importan cfa de 1. ~86 :·703$455 concorr.eram as seguintes estradas •de 
fer ro, a oontar de 1901 a o ·1° seme tre ·de 1•9 04 : 

Estrada <le ;F .erro 1Central da B aohia .............. .. . . . . .....• 

D 

D 

)) 

D 

» 
» 

» IMinas e !Rio ...... . ..... . .... .... . . .. ... . . 
» IBahia a o S . !Francisco .... .. ... .. . .... . .. . 
» Conde d'Eu ........... . .. . ....... . ... .. .. . 
» Centr a l ~ Alagôas . ........ . ... .... . ..... . 

• 

240 :748$1 3·5 
694:375 $402 
17•3 :482 $3•27 
149 :247$4·31 
128 :8·50·$160 

1. 3·8 6 :703$45 5 

tO saldo em ·poder dos nossos agent~s em Londres, em 30 de junho do anno 
passado, era de :E 2 . 537. 0.58- 1-7. 

'Em 31 d e julho do corrente anno subia a f. 3 : 8·66.1 96-17-"10. 
As remcssaR f eitas em cambiaes teem iregula do ·f. 406. 000 •por mez; de j a -

nei1·0 a 31 de agosto do corrente anno ascenderam a f. 3•. ·2·49.550-1.!i--1. 
Este saldo pertence cm quasi sua totalidade ao Fundo de Garantia elo paipel-

moeda, in stituído pela lei n. 581, de 20 de julho d e 18 99 e .para elle se tem a rre-
cadado : 

No exer c'icio ele 1900 ....... . . . .. . . . . t 86•5 .571- 5-6 ou '1.693:971$366 
)) 190'1 .. ............. . :E 776.11 4- 14-9 6. 89•8 :797 $700 

» » D 1.902 .........•.. . . .. f. 1 . 038.124-11-2 )) 9. 227 :77·3$856 
» » )) 1903 . . .......... . ... f. 9·60 .-912- 7-7 8 . 5411 :443$3.80 
)) 1º semestrE! d·e 1904 . .. .... ..• . .. f 461. 610-"1·8-6 )) 4 . 103 :·208$•259 

f. 4 .10 2 . 3133-17-6 ou 3&.4 6·5 :1•94$561 

!Deduzindo a importancia d e f. 1. 10 0. 000 , emprestada ao Banco da '.Republica 
para s·aques e 1para auxiliar a praça, e m virtude das leis n. 581, ele 20 de dulho 
d e 1899, .e n. 689, de 20 de s etembro el e 1900, e mais a ün por tamcia ele f. 1.00•0.00 0 
da 1• prest ação elo T erritorio do Acr e, vê-se que, do saido de f. 3.866.196-17-10 
em poder do s '?lOssos agen tes em L ond•res, f. 2 . 002. 334-7- 6 f icam pertencendo 
-ao !Fundo ele Garantia; restando para as tlespezas <Ia União naquella praça ape-
nas :E 1. 863. 816·2'-1 0-4. 

* * 
tO IFu,ndo de Resgat,e ão papel-moeda .conta ~C'm as segui•ntes r en das, arre-

cadadas : 

N o exerckio d e 1900 .... . ......... . . . . ... .. . . . .... . .. . ... . 
» » )) 19Q.1 .. .. .... . ... .. . ... ........ .. . ... . .. . .. . 
D D » J902.,, ,,, .. , . . . , ... .... . ..... · · .. · • • · • · • · 
D D D 1'9 0 3, . . . , . • , ...... , ............. . . . ...... . 
» 1° semestre de 1904 ... . .. . . .. .... . . . . .... . ............ . 

2. 872 :258$37'7 
3 .190 :585$716 
3.0 63:586$ 855 
4. 0·86 :46'9$7·23 
1 . 08·5 :31'9 $292 

H.298 :2·19$96•3 
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IDod uz.indo : 
Importamcía entregue ao Banco da Repu-

blica, por conta do emprestimo de 
•25. 000 :000$, em virtude do art. 5° da 
lei n. 689, de 20 de setembro de 1900 

Emprestimo ·retto ipara a lavoura da canna 
de assucar de !Pernambuco, sendo: : 

Em 1901.... . . . . . . . .. . . . . . 1 . 000 :000$000 
Em 1902. ... . ....... .. . . . . liOO :000$000 

Entregue em agosto de 1902 á Caixa da. 
Amortização para resgate de papel-
moeda ... .. . .. . . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 

10. 00 0:000$000 

10.000:00 0$000 

1 .50 0 :00 0$0 00 

3.000:000$000 

E' o mesmo fundo devedor da .caixa Geral de .. . . . ... . .... . . 

14 . 298 :219$9 63 

14.500 :000 $000 

201 :780•$037 

Autorisei a Caixa. da Amortização a proceder ao sorteio para o resgate doa 
t'itulos dos empresümos internos de 1868 e 18•97, aquelle na. imoortancia de 
900 :000$, ouro, e este na de 6 . 000 :000$, papel, devendo ter Jogar o do emprestimo 
<l e 18·68 de outubro vi.nclouro em diante e o resgate do emprestimo de 1-897, a 
parfir de janeiro de 1.905. 

To exercício J)SSSado foram resgatadas 4.328 aJpolices nominativas e 1.672 
a o 'POrta<le>r, d o empr es t imo 'ele l 897, na importancia de 6. (}00 :000$ ; 169 titulos 
do emprestimo de 1868, no vipor de l42 :500$, ouro, e alguns do de 1889. 

* • 
O fundo destinado ã amortização dos emprestimos internos, esc1'ipturado na 

Caixa da Amortização atê 31 de agosto ultimo, sobe a 17.486:300$, representado 
por 18. 495 apoiices, cujos juros se aipplicam semest·ra1mente á co'll1pra de novos 
titu los. 

* 
As .notas do Governo existentes em circulação. atê 3:1 de agosto de 1898 , su-

biam a 783 .36-! :614$500. 
E~ta importanci·a a cha- e red uzida a 674 . 001 :150$ com a rrtirada qu e s e ope-

rou no valor ele 114 . 36·3 :509$500, no periodo decorrido de 1 de setembro daquel!& 
anno a 31 de a.gosto findo. 

* 
* * 

A conta especial do emprestimo ext01·no contrahido 1pnra as obras de melho-
rameinto <lo porto do Rio de Janeiro apresenta, atlê 10 de a gosto findo, o saldo 
de E •2 . 038 . 051- 14- 8, a saber: 

90 o/o de E 5 . 500 . 00 0, dedu4idas as despezas de commissão, 
C-Orr.etiJ.g€>Ill , e tc . . ..... .. .... .. . . ....... .. . ....... .. .. . 

Juros até 1° d.e ja neir o de 190 4 ...... .. ... .. . . . .. • .. ... .. 
J uros até 1° de jul1ho de 19()4. . . ..... . ... .. . .. . . .. .. ..... . 

E 4 . 778 . 818- 2- & 
49 . 613~ 1 6-3 

f õO. 69•5- 12-! 
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1Quantias empregadas nas obras 'Clo IPorto: 

Sacadas em 29 <le setembro de 1903 .. f. 300. 000- 0-0 
» 17 'Cle outubro de 1903 .. f 300.000- 0-0 
» » 2 de !fevereioro de 1904 .. f. 500.000- 0-0 

Passadas pa-r-a a conta geral em l o9 de 
março de 1904 .................. f 500.00-0- 0-0 

Sacad"as em 4 de maio de 1904 ...... f 600.000- 0- 0 
» 10 de ju·n·ho de 190·4 .. f , 600.000- 0-0 

p.a,gas a . e . IH. Wallker & iC . em Lon-
dres . ...... .. .. . .. . ............. f 40. 975-16-7 2 . 840. 97·5-16~7 

Saldo ........ .. ........ . ..... . .... . •.. . ... 2.038.051-14-8 

A 'Jmportancia arrecadada em papel para as mesmas obras, 
·producto dos saques aclma discriminados, é de .. . ... . . . . 54.947:351$500 

Importancia entregue lá respectiva Commissão até sete1ubro 
findo . . . .. . ............... . ......................... . 41. 496 :8•57$788 

Saldo exlsten te ................•... . ... . ... 13.450:493$712 

* • 

A divida fu·udada que, con•forme o meu 1prhueiro relator'io, era de ... ........• 
581.520 :100$000, é no momento actual de 581.340 :600$000. 

A divid·a intenna fluctuante monta a ·2·30 . 0361:.5•86$705, proveniente das se-
guintes origens : 

Diversas: 

.Anterior a. 1827 ......... . ....... . ... . 
I•nscripta ·no Grande Livro ..... .. ... . . 

» nos L'ivros 1Auxiliares .....•. 

22 :176$ 975 
1315 :994$460 
148:765$260 

Letras do Thesouro .... . .........•....................... 
Bens de defuntos e .ausentes ... . . . ....................... . 
Cofre dos Orphãos .... . .......... . ...................... . 
Depositas do 'Mon t e de .Soccorro da Capita l Federal. .... . 

" das Caixas Economicas ....... . .... . ....... .... . 
» !Publicos ............ .. ...... . . . ..•.... .. ... ... · · 

de diversas origens ...... .. . . ... .. .. . .... .. ... . 

306:936$691; 

17:5Q0$000 
3. 446 :843$888 

10. 870 :·653$736 
221 :730$9·91 

159.661:531$935 
4. 778 :587$740 

50 . 732.:801$760 

23·0. 036 :586$74'5 

A emlssãio de bilhetes ao Thesouro foi resgataida no valor de 6.000 :OOOH·O•O . 

• 
• 
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Para aftender a despezas imperiosas e inaodiaveis foram abertos no exerci'cio 
de 1903 os segu1ntes creditos: 

Ministerio ela ·Fazenda ........... . .. . . 
~ » [ndustria ... . .......... . 
» " J·ustiça . .... ... ... . .... . 
» » Mari,nha ... . ..... . ... . . . 

» Guer·ra .............•. . . 
» » do Exterior ....... ... . . 

Oluro 

1417 :0 8'4$633 
19·6 :1·81$667 

$ 
$ 
$ 

z,45 :OO·O·$OOO 

58·8 :266$300 

Papei 

42 . 447 :4'39$54,9 
10. 204 :5,9{í$794 

7.027:898$62 0 
9.509 :255$490 
7 .452 :483$381 

770 :000$000 

77 .Hl :672$834 

'o total aos 42. 447 :439$,5·1'9 <los creditos em papel, abertos ao Ministe r!o da 
Fazenda, acham·.se. com1prellendidas as apolíces e.speciaes da emissão autorisada 
pelo decreto n. 4.865, de 16 de junho do anno 'Passado, no valor ,(te 17.300 :000$ 
e as despeza · com a arrematação do RCervo ela IComipa.n'hia 'E·strada de Fe'JTo Oeste 
de Mi·nas, e com a indemnização do Bolivia?L Sy1Vi:Uoate pela renuncia <'la conces-
são que lhe fez o Governo da Bolívia 'lHlil"R adminístrar o Terrtiorio elo Acre, 
aquella na importancia de J 5. 662 :•500$ e est.i na ele 2 . 366 :270$200. 

* 

íNo intuito de acautelar os interesses Cto Thesouro, comp.romettidos na Com-
panhia <União Sorocabana e Ituana e representados <por deb·eritures de :f 50 ga-
rantidos nelo tronco da estrada, na i•moortancia ele cerca fle 5 . 000 :000$, e de 
<lellentnwes da segunda série de 1(10$, na importancia de quasi 20. 000 :00·0$. o Go-
verno, autorisado .pela lei n. 953, de 2<9 de dezembro cle 1902 e pelo art. 27, 
le.ttra tJ.). ela lei n . 1 "14 li, 1cle 81 ele ·clRzembro de 1908. arrematou . em leUão. no 
dia ·5 de .agosto ultimo, os bens da a']!.U'dicla companhia, cuja Ii'qu'iclação forçada 
havia sido anteriormente deeretacla no juizo compet ente. 

•Compareceu ao leilão, por 'Parte ela !Fazenda 'Nacional. o 1° .Procurador da 
Republica na secção elo 'Distrícto 'Federal, que lançou atê a importancia de 
õ5. 000 :000$000. 

iNão t endo, porém, o .iu1z, que presid'ia ao leilão, se conformado com essa 
offerta, teve aqu•elle hmccipnario de cobril,a <Jom mais· 5 . 000 :·0100$, sendo então 
lavrada a escriptura em notas elo 1Tabellião IGrubriel CF'errnira da Cruz, em 20 ele 
setembro conente e ratificada a 29. 

Para occorrer ao pagafI!ento dessa d!espeza e de outras relativas á: acquisi-
ção dos mencionados bens, i+brio o -Governo o crecl'ito de 65 . 3125 :000$, por decreto 
n. o5. 327, de 24 deste mez. 

Como meio de aplainar di<fficu ldacles, hav.ia adquiri-do o Gover.n.o anterior-
mente da Oorpo1·ation of F101<eing Bo1ulhoklers., representante em Lond·res dos 
portadores dos 1debewtures d'\L lltuana, a:qui r eprcsentâ.aá' .pelo 1Dr. José pi.res Bran-
dão, ·1 . 494 daqu elles tit·ulos pe :f 100, cada um, com os co1b]Jons vendidos de ns. 24 
a n. nela somma de i 197. 208, .para 'Pagar em tres presta<)õcs. das quaes jll. 
for.am satisfei·tas duas, sendp uma de :f 98. 604, correspondentes a 747 <Lebentiwes 
e outra de :f 49.36·8, relativa a 374'. 

lA terceira prestação yencivel em 31 de outubro v.iJ1douro é do valor de 
.E j 9. 236 e corresponde .a 373 daquelles ti tu los . 

• 
* • 

Tara formar juízo seguro solYre a situação economica e encargos que pesam 
sobre a população, incumbi a Repartição de iEstatistica ICo mmercial de coll'ti!'!r 
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Informações, 'da·dos e documentos relaitivos 1á produ·cção, exportação, importação, 
oonsumo, ·r&ceita e despeza, syst'8ma tributa:l'io, legislação fi.Scal, orçamentos, d i-
vida interna e <exter.na, Ouctuantc e consol'idada. dos Estados da Republica e do 
D istricto \Federal. •Este trabalho que adiante encontrareis, embora incompleto ipor-
que os elementos colhi-dos foram insufficientes e •escassos, .projecta alguma luz 
sobre os graves problemas que interessam tanto ti. U.niã,o como aos \Elsta:dos. 1Po-
<le1já converter-se mais tarde em um balanço completo da .vida econom'tca e finan-
ce i.ra estadoal, ·dos recursos e despezas mwnicipaes e servir paira orientar a poli-
tica financeira da União. 

AUém desta, outras vantagens poderão advir tlo estudo comparativo das inst~

tuições tinanceiras e legislação fiscal dos 1Estados, quando muitos delles .p rocura m 
modiEicar o seu systema tributa·rio, buscando na imposição direota base ma'is se-
:!U•ra, economica e estavel, para seus orçamentos. 

A crise em qu e ainda se debatem os Estados, as perturbações financeiras que 
os affligem tecm a sua causa remota nas emissões de .papel-moeda, que desvalo1i-
saram o meio c'irculante, elevaram aipparentemente os preços, estimularaim d e.;or-
denacla.men.te a producção e fix eram crescer as rendas publicas estadoaes de modo 
nnormal. 

IA. superproducção determinou a baixa dos preços do principal producto d e 
nossa agricultura, baixa que infelizmente coincidia e foi ag8'1'avada com a eleva-
ção do curso do ,papel creando uma situação angust'iosa .para os 'Estados, qu<e 
hau·rem seus pr)nci·paes r ecu rsos nos direitos de salhida. 

IEm S. P·aulo a 1producção do café, que era de 2 . 000.000 sa,ccas em 1890-9 1, 
elevou-se a 5. ooo .. ooo em 1896-9·7, a 6.000.000 de 1897 a 18918 e a 10.000.000 em 
1900-01. O orç&mento da receita ·desse Estado de 6. 000 :000$ .em 1890 elev-0u-se 
a 46. 000 :00 0$ em 1897, anno em que o agia do ouro attingio a 350 o/o. 

iO •Estado de Minas Geraes vio as suas receitas elevarem-se de 5 a 20 . 000 :000$ 
de 1890 a 1.397 e -0 'Estado do Rio de Janeiro teve igual .prosper'idade, no mesmo 
período, registrando os seus orçamentos a receita. de 15. 000 :000·$ e a despeza 
de 16.000 :000$ , quando em 1890 a sua r enda era de 4 .. 000 :000$ e a sua despeza 
de 6.000:000$00~ 

Os ~erviços de caracter permanente tiveram , como era natural, desenvol'vl-
mento correspondente 1á abundancia. dos •recursos; as ·despezas augmentaram e ex-
cederam a,; receitas effectivas. A crise surgi-0 mais cedo do que se pod.ia presu-
m'ir e mais t emerosa do que era dado prevêr, estendendo-se a todos os Estados e 
deixando a!gu'lls em situação tão '!lrecaria que só com esforço prolongad-0 e muitos 
sacri;ficios se poderão levanta·r . 

!Não temos elementos para. estu·dar a evolução por que .passaram os Estados 
durante -0s 15 annos de sua vida autonomica; apenas conseg.t1,~mos reunir informa-
.;ões so\Jre os seus ultimas <>rçamentos e por elles se verifica que a receita esta-
doal fo'i em 1902 de 1•52 . 000 :000$ e a. despeza de 18 2 . 000 :000$000. O deficit de 
30. 000 :()00$ que o exercício de 1902 legou a.o de 01903 parece ter sido combatido, 
pois, as leis orçamentarias para i90·i avaLiam as receitas em 162. 000 :000$ e fixam 
as despezas em 16<0. 000 :0·00$, deixando o saldo de 2 . 000 :000$000. 

A divida funda<'la interna dos Estados e do IDistricto [Federal ~ de 1'54. 940 :000$ 
e a externa é de :E 8 .582 . 000 ou 171.6·51:000$, papel. Total 326 .. 591:000$, papel, 
não e computando o ulfüno emprestimo -do Districto \Federal. 

Inc!uindo·se a divida fluctuante, 77. 396 :000$ , a divida estadoa.l e a do Distri-
cto ·Fooeral elevam-se a 40·3. 98·8 :000~000. 

10 ::iystema tributaria dos íEstados repousa sobre os direitos de exportação, que 
representam 55 o/o de suas r eceitas orçamentarias. 

Alguns vivem .exclusivamente das rendas des ta .procedencia, como o Amazo-
nas, que orça para este exercício a sua r eceita em 14. 000 :000·$ e espera de sua 
exportação 13 .100 :00·0$00() OIU 9·5 o/o -da mesma receita; o Pará que orça a reoelta 
m 13. 000 :000$ " pede aos im p0<;tos <le exportação 10. 600 :000$ ou 80 o/o; .para a 

.recei ta óo E s·pirito :santo de 2. goo :0 00 $ contribue a exportação com 2. 000 :000·$ 
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ou 75 o/o; S. !Paulo avalia a sua receita. oa ra 19041 em 34 . 00 0 :0 00$ e a •renda d& 
expo'l't ação em 22 . 8•83 :00 0$ ou 68 o/o; Minas - para os 16. 000 :000$ e 'ª r enrda de 
con ta com 10 . 600 :000$ da e:-cportação, ou 62 % ; \Bah ia, orça a J'ecelta em 
-12 . 000 :0 00$ e a renda da exportacão em 6 . 700 :000$ ou 60· o/o . O Rio de J ameiro 
pede .5.30 0 :0 00$ á exportação para uma rece'ita d·e 8 . 800 :00 0$ ou 61 o/o . 

-E' certo ,que este regimen ·fin ancei ro v icioso t em a:tt enuado os ri.gores d a c r ise 
por q ue passa a prodwccã.o do café, que .resis-tiria aos im postos de exportaçll.o, 
si elles , etn vez dP. ad val or em, fossem fixos ou especifi cas. 

O antagon'ismo en tre os r egim ens t r ibuta rios e os interesses da União e dos 
.Est ados é mais apparente do que real, por.que si a a lta do cambio melhora a situa -
ção daquella e faz ·ba.'ixar o preço em papel dos 1productos , a valorisação ao meio 
circulante compensa a differença, determtnan do igual baixa n o custo de pro-
d ucção. 

Não é, pois, exacto que o melhoramen to da ci t·culação seja i•ncompativel com 
a prosperidade dos 'Esbados, que vivem da exportação dos seus produetoo. Prejudi-
cial lhes é. como á União, a insta.bilida.de do valor da moeda., e cumpre-.nos em-
rpregar todos OR esforços l;ara resolver o .gravíssimo problema de sua fixidez , 
de q ue de.pendem os mais caros interesses nacionaes. 

A politica do resgate do papel•moeda que, no regimen do fund<mu, nos foi 
poss·ivel iniciar e deve ser continuada desde que o permittam ai' con d icões elo 
Thesouro, nos conduzirá certamente a este ,·esultado. 

Na mecUda •dos limitados rec unsos de .que dispõe, vae o 'Banco da Republi ca 
do !Bras'il prestando j.nestimaveis serviços á. praça, os quaes se cara.cterisarn 
'Pela firmeza das suas transacções e 'J)ela regularidade que tem consegu ido im-

primir ao rmovimento do cambio, cuja instabilidade anterior tan tos e t ão s en si-
veis prejuizos occasionou ao commercio, á lavoura e ás Industrias. 

De accõrdo com a lei 'll. 689 , de 20 de setembro <le 1900 , forrum e-mittidas, 
por conta da •Carteira anti!fa, inscripções no valor de 1'21 .. 845 :00 0·$00 0. 

iDestas .iá foram resgatadas, até 31 de agosto findo, 76. 436 :900$, fa ltando 
resgatar 45. 40·.8 :100$, contando o Ba.n co com recursos 1para a satisfação desse 
compromisso. 

O movtmento da !Carteira nova, de '.í de novembro de 1900 a 30 de junho 
ultimo, tem s'ido o seguint : 

Letras descontadas . . . . . . . .. .. .. . ... ... . . . ..... . ....... .. . . 
Salc1o .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . · .. . . · .. . · · · · · · · · · · · · · 
Quantias retiradas por contas corr.en tes garantidas ..... . . . 
Saldo . .. . . .. . . .. . .. . .... .. ...... · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
Valor dos t i t u los cauciona.dos . .... ... . . . . .. . .. . . ...... .. .. . 

78. 3-02 :876 $799 
7 .1 44 :46 0$·950 

67. 403 :94•8$822 
10 . -035 :63·8$830 

109 . 037 :949$070 

As operações da Carte;ra de cambio, realisadas em igual periodo, oUerecem 
o seguinte confronto : 

COM.PRADO 

1900 - IDe .S de n ovembr q a 31 de d ezembro 
1901 .. . . ..... . . . . .. . .. . . , ........ · ··· · · . . . . . 
190'<! . ' . .. .. ... . . . . ... - .. . . .. . . . . . ...... . . . . . . . 
1903 . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . , . . .. . . . . .. . .. . ·· ··· 
1 904 - Até 30 d e j unho . , ...... .. . . . ... .. .. . 

i 1. 701.3'7 0 
)) 10. 912'1 . 122 
» 8 . 3831.985 

6 . 013. 541 
» 3.65 6 . 242 f , 30.676. 2·60 
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VENDIDO 

1900-1De 5 de novembro í 'Em saques ... ...... . 
a 31 de dezembro. l » vales ouro . . . . . . 

f·Em saqu es . .. .. . ... . 
1901. ..... . . .. ... .... . .. ~ 

L > vales oUJrO ..... . 

f •Em sa;ques . ... 
1902 ..... . . . .. . .... . .... ~ 

L » vales ouJ"o 

f ·Em saques .... 
1903 .... . .......... . ... . ~ 

L » vales ouro ... . . . 

fEm saques ......... . 
1904 .... .. ... . . ... .. .... ~ 

Em saques .. ........ . 

Em vales ouro ... . .. . 

L » vales ouro .... . . 

:E 28 .. 204 .0 771 
r 

» 2.472.058) 

f. 
·)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

1. 6'94. 618 
35.828 f. 1.730 . 446 

9.'894. 05 3 

25 5 .113 » 10_14,9 .1 66 

7. 938 _,59 5 

865.9(}5 8 .. .S04 .500 
-----

5 .191 .4.94 

8'70. 259 ~ 6.06-1.753 

3 . 485.317 

4H. 9.53 )) '3 . 930. 27'0 
--- --

i 30.676.13<5 

Do balrunço dos differ e ntes estabelecimentos banc11rios da. praça, ver'ifica.do 
em 30 de junho ultimo, se p ôde avaliar a situação dos bancos n aciona.es e do. 
extrangeiros, a saber : 

BANCOS NACIONAElS 

'Letras descon•taidas ... . ......... . ....... . ... . ...... . 
Contas correntes garantidas ............... . . .... .. .. . . .. . . 
Caixa. 

BAN'COS EXTRANGEIROS 

Letras c1escon ta-das ... . .... . ... . ... ....... .. ...... . .... . .. . 
Contas correntes garantidas ...... . . . . . . . . . . .. .... .. .... . . . 
Caixa 

20.848:96 0$93-0 
74. 06•8 :8 70$·950 
63. 750 :3 2·9$120 

15. 991 :7 5'1$ 290 
11. 709 :17-3$540 
24. 405 :815$7·50 

Neste balanço _figura o Banco da. Rep-u·blica .com os seguintes alga.rismos : 

L etro.s descontadas ................ . . . . 
Contas .correntes garantidoas . ...... . .. . 
Cabra 

iüu seja em r elação aos ·ban co1; nacion-aes: 

Oartei1·a antiga 

587 :016$000 
50-. 851 :6 35$930• 
11 . 570 :·61 8$400 

01wtetra nova 

7 .14-4 :460$·98 0 
10 .535 :6 38 $830 
43 . 357 :·530$290 

L etras descontadas ........... . .. . .. . .. •. ........ . ............ . ... 37,0·8 o/ó 
82,87 o/ó 
86,16 o/o 

Cont!l'8 correntes garantidas .. .. .....•. ...... . .. .. .. . . .. . . ... . .. .... 
Caixa 
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!Em relaçã-0 aoo bamcos extrangeiros: 

Letras descontadas ... . ... . ..... . ............................. . .. . 
Contas c<>rrentes garantidas .............. . ........... . .... . . . .. . .. . 
Caixa 

4<8,34 o/o 
•623,41 o/o 
225,06 o/o 

[)evendo terminar em setembro do anno vindouro o regimen instituldo pela 
citada lei 689, con_vém que o Congresso autorise o Governo a prov'idenciar, "de 
accõrdo c<>m os accionistas, sobre a situação do 1Banco da Republica •do 'Brasil. 

'Persls t.i em solicitar c1a sab doria ao Congresso !Nacional a resolução de dois 
pontos de tl ireito judic~ario federal, que ·incontestavelmente estão ligados aos inte-
resses do Thesouro au antes da fortuna publica. 

Refiro-me á execução de sentenças contrarias á ·Fazenda INiacional, que, no re-
gimen crea.do pelas diverg>necias dos julgaidos, está em posição ,subal!ter.na a qual-

quer outra parte vencida cm <acção ·regular; e á interpretação d-0 art. 13 da lei 
n . 221, de 1894, que estabelece a acção rpara nu!lidade das decisões e actos admi-
n'lstrativoo les ivos aos direitos inclividuaes. 

•.A!bolido" o contencioso admi.nistratlvo, não U1a motivo .para limitar os meios 
ele defesa e de que possa usar a União, <1uando vencida em liU.gio perante o 
Poder Judiciaria, no exerckio da alllJpla attribuição que a este confere a .Consti-
tuição Federal. 

Allega-se que, si a :r<;azenda ~acional está isenta da penhora, nã,o se lhe 
deve facultar o recurso ele - embargos na execução - das sentenças dos tribu-
naes, que contra ella se tenhrum pron unciado. 

E' rmprocedente a critica, porquanto a i-senção de penhora, que parece con-
.slituir um p1'ivilegio .odioso, decorre da segurança que offerece a União, pessoa 
juridica de Direito Publico e cujos bens patrimoniaes não podem ser alienados 
senão :mediante ip11évia autor\sação do Poder Legislativo. Bens e:>..1stem, mesmo os 

de dominio p-ubUco, que são inalienaveis e impre-scriptiveis. !Não se concebe que 
ao credor partiaular, pois, que tem a ~arantia da execução da sentença no pro-

prio credito naciona l, fosse concedida a penhora, medida assecuratoria de direi-
tos contra as eventualidades ele 'llm desvio de bens por parte do devedor chamado 
a juizo. 

Os substitutivos apresentados pelo illustre deputado Sr. Paranhos Montene-
g1·0, em setembro elo corrente anno, resolvem proficlentemente a questão e abrem 
margPm ao legislador para cercar o erario publico de todas as garantias, diri-
mindo simu ltaneament e passiveis conflictos entre os poderes .ipoliticos, no momento 
iie ser cumprida a decisão judic1al. · 

Admi'ltid>as as provide·ncias lembradas naq.uelles .trabalhos susterutrudos com 
tanto brilho pelo illustre !Presidente da ICommi-ssã,o de Con stituição, Lagislação 
e Justiça da Camara dos Deputados, teremos €Stabelecido, sem cercear as ;fun-
cções do J'-0der ,Jud'iciar'io e os direitos inaivi'duaes, u ma d~scussão a mpla e se-
gura S-Obre o objecto dos litigios em que opossa ser legiitimamente vencida a União. 

O 1Supremo Tribunal em diversos accordãos t em feito prevalecer a boa dou-
tri.na, tomando conhecimento de appellações ex-of f kio das sentenças contrarias 
á 1Fazenda IFecleral, cu jas regalias, •no conce'ito desse a lto !Tribunal, n ão se -0ppõem 
ao SY•Stema de governo firmado pela Constituição de 24 de Fevereiro e aos prin-
cilpios nella consagrados. (Acc. n. 4'14, de 2 de maio de 19 00.) 

Só vantagens poderão advir de uma lei que: 
a) faça depender de e-0nfirmaçã<> do Supremo Tribunal as sentenças ,proferi -

das em 1° instancia contr11 a Fazenda Noacional; 



- 499-

b) co.nceda a esta, no momento de ser executada a sentença, o recurso d e 
embargos, que cabe aos part'iculares; 

o) •facu lte-lhe a .emenda {lo' erro da conta ou das custas, em 1J.Ualquer tempo, 
antes de effectuado o pagamento, e a .acção rescisoria, depois de eHectuado este. 

1Com taes elementos ficará a União, ao contrario do que se proclama, aippa-
relhada par.a def.end'er em juizo os s~us diveitos , •que são os da collectivid·aae; 
e ae uma vez .por to.das cessairá a '1Jalburdi·u. na .execução d·as sentenças. 

iOs embangos não constituirã-0 um a medida vexatoria, tanto mais qua-nto ao 
e..xeque.nte fica asr;egur·a·do o direito de exi.gtr o pa.gamento na ·pcndencia delles, 
mediante i'iança id·onea. 

E demars, porque essa rprevenção contra a Fazenda Nacional si o fim das 
mecl i'Jas sol'icitadas é collocal-a no 1ue;;mo .pé ele igualdade qu e os :particulares, 
dar-lhe os mesmos direitós, ar;segurar-lhe os mesmos recursos nos prazos deter· 
minados para. a sua interposição? 

Não ha fii.ngularklacle n a ideia. 
:Quer pela legislação anti.ga, que r pela milis recente (regulament-O n. 737, 

de 2.5 de nove mbro de 1850, art. 575; decreto n. 848, de 11 de outubro de 1.890, 
art. 30'2: decreto n . 3. 084, de 5 <le novemb.ro de 18·98, parte 3'', art. 602), os 
executados .teem <l uas ·phases no processo para -0fferecerem Ós seus C'lllbarg-0s: 
no i·nicio da execução, isto é, nos sei.s füras seguintes á .penhorai: e antes da as~i 

gnatura da, carta ·de arrematação ou de adjudicação. 
A dupla faculda<le d-0 recur~o, concedida aos varticu.Jares, não deve ser de-

negada, portanto, se:m gr.ave in'.iu·stiça, .á. Fazenda Federal, sob <> qnetexto de 
que esta gosa da plena isenção da .penhora. 

A <necesS>i.d0Jde desse recurso ·pa ra garantir .o erario publ'i·co co•ntra qualquer 
<lecisão menos justa, .iá tem sldo reconhecida -pelo Supremo Tribunal e pelo-
proprio Congresso. 

' Quanto á. acção resc·isO'ria, é indubitave1 a sua nece;;sidade para salvaguar-
dar os dire'i tos da União, quando neruhum outro .recurso lhes reste. 

O segundo po.nto, que peço Ucença ipara o.ccentuar, r e fere-se á interpretação 
do art. 13 da lei n. 221, de 1894. 

Dev-0 repetir que en tendida e applicada do modo por que tem sido, tal dis-
posição torna instaveis as decisões sobre nullidacle dos actos adminilstrattvos 
lesiv<>s aos •d,ireitos 1ndividuaes, o expõe o Thesouro -'<acional ·a surpresas, a 
tncl emnisações e .rest'Ituições avu.1taclas, que desorganisam o orçamento. 

'Sem limHação de prazo par n. o exercicio daquelle direito, a lei se11á sempre 
detu.1~pacda, em det rimento da pro.pri-a independencia e harmonia dos poderes 
políticos. 

10 projecto subst'it:utivo do 1Dr . . Paranhos Montenegro solve a questão. 
•Nesse projecto é a prescripção .ela acção claramente de!inida e >firmado o 

momento em que ella ·se interrompe. 
IAl'ém disto, as sentença·s que annunarem os actos, 'as decisões 'Clas autori-

dades administrativas da União, não serão exequíveis emquanto não forem con-
fi.rmada.s pelo ;Su·premo Tribunal. 

O r>rece'ito acima estabelecido, si fõr, como é dado esperar do ;patriotismo 
elo !Congresso, convertido em .Jei do paiz, vil~á não •Sómente garantir os interesses 
<lo Thesouro, mas aux'iliar a impa.rcia:lidade com q.ue d·evem ser tjuJ.ga;dos oo a otos· 
do Poder !Executivo increi:;ados de abusivos o.u inconsUtuc1onaes. 

A attribuição conferida á Justiça iFederal .pelo airt. 60, lettra e), da 'Consti-
tuição, representa uma das mals importantes e soberanas da alçada do IPoder-
.Joudiciario. 
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Basta observar ·q'\le o !cg'íslad·or constituinte, •inspirando-se na doutrina ame-
r icana, que fez da Côrte Su·prema .um r educto contra possiveis violencias <lo 
Poder Executivo, não quiz collocar este em posição s-ubalterna ao Judiciar.ia, 
mrus eq ui·parar a União ao •in<livid·uo no tocante 11.s relações. de d"lreito privado 
e dar o verdadeiro sentido ao 1piincip.io da responsabilidade do Estado pelos actos 
d"os s-eus funccionurios. 

A lei vigente, tal como tem sido entendida, ·não traduzia fi.elmente essa 
as•piração; é inadiavel a sua reforma. 

BANCO DA REPUBLICA DO BRAS IL 

iDados os acontecimentos, de todos sabidos, de ju!lm a setembro de 1900, 
foi nromulgacla a lei n. 68°9, ele 20 deste ultimo mez, autorisancl-o o Gove!'no a 
recofüer em conta corr.ente a esse .Banco até a somma ele 1. 000. 000 esterli110 
do fundo de garantia, creado .nela lei n. 581, de 20 de iul•ho de 1899, .para o 
fim de .ooder elle operar em transacções ca.mbiaes, e ainda eroittir apolices no-
roi.nativa.s ou ao portador, do valor dP. 1 :000$ "· 100$. a ,iuro annual ele 3 o/o, 
resgataveis á razão de 20 o/o da emissão, por anno. 

Os juros, que começariam a correr cl·e lº <le setembro, .seriam .pagos por se- \ 
mes tres vencidos no Banco ou no 'l'heso'llro. 'As apolices ao portador não pode-
riam ser cl~ valor inferior a 1 :000$; o resgate seria feito por compra, quando 
esses títulos estivessem rubaixo do rpar, ou med~ante sorteio, quando estivessem 
ao ;par ou acima delle. e na 1fórnia elo art. -1° da .mesma lei. 

!Esses titulas se1•ialf exclusi·vamente U.esti.nados ao pagamento dos credores 
do .Ban co, mediante accõrdo com elles, e seriam .garantldo.s atê o resgate defí.-
'!litivo pelo activo do Banco e pelo Governo. 

O pagamento seria feito aos credores á medida do vencimento ou da exigi-
bilidade elos titulas de credito, consi<lerando-sc para esse effeito exigíveis os 
cheques visados 'Pelo instituto. 

O -Banco ficaria obi;igado a receber os titulas pelo seu valor nominal, quando 
lhe fossem · o.fferecid.os çm pagamento de cl.ividas que não estivessem garantidas 
!]Jor 'Penhor ou hypotheca. Poderia tarobem recebei-os ipelo valor que ente·ruêlesse 
convenient a. porém nunca acima do par, em 1paga.mento das dividas garantidas, 
ou proven'icntes da vend,a ele bens e valores do seu activo então existent e. 

10 :Governo foi ainda autorisaclo a abrir uma conta corrente com o '.Banco 
até 25 . 000 :000$, para ~ fim de auxiliar as o.perações ele descontos, lâ medida 
elas necessidades ·legitimas do commercio, rendendo o juro de 2 o/o, 

IPara que os accionistas elo !Banco .poclessem receber ·os favores concedidos 
por essa lei, deveria;m reformar os seus estatutos doe l1C6Õ.rc1o com o Gov·erno, 
dando ao instLtuto a ºfganisação roais conveniente, corotanto que a sua admi-
nl.stração fosse confiada ao Gov.erno por meio de directores, de ·nomeação e de-
missão deste, até o rei1gate definitivo das apolices, e a comp.Jeta Jiquid:ação e 
pagamento elo debito do !Banco 'paira com o '.rhesouro. 

Os estatutos seriam logo submettidos á approvação elo Governo . 
.Os accion~stas não poderi·aro 1revog·ar o mandato áq'll•elle, durante o prazo 

fixado, nem intervir nir administração do Banco directamente, ou ,por me'ío de 
fiscaes. A deliberação ;:;eria tomada em assernbh~a geral extraordinaria, convo· 
cada especialmente par~L o ·fim, no dia immecliato ao ela 1publicação ela J.e'l , 1por 
meio de ann'Uncios .no .Diario OJficiaZ e nos jornaes dia.rios desta Capital, 1pre-
. ente numero 

0

cle accio · ~ta.s que, ·no roinimo, representassem mais de dois terços 
elo capital social. 

iSi na primei~a reunião não comparecesse o :numero de accionistas ex·i.gido, 
no dia seguinte teria Jogar a segun.da reumião, onde clel~berariam os wccioni;;tas 
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fosse qual fosse a somma ,do ca.pital representado . . ~ .. s deliberações da assem-
bléa geral seriam tomadas Por maioria de votos . 

A directoria do Banco, <lepois de deliberada pelos accionistas a direcção do 
Gover.no; nos t ermos do que vae d'ito anteriormente, convocaria sem demora por 
annuncios 1pub!i-0ados .por 1:res dias consecutivos no Diario Official e nos jor-
naes diarios desta 'Caipital, os seus cred·ores para, no dia e hora design ados, se 
re unirem no edificio do Banco, so·b a pre::.'id encia do director .president e ou seu 
substituto, afim. de ·deliberare;m sobre a proposta de accõ.rdo para seu paga-
mento, formulada ·em n ome dos ·res'!lectivos a;cc~onistas, na conformidade da 
mesma lei. 

A .reunião dos credores teria Jogar no prazo de quatro dias depois da publi-
cação dos annunc'ios da convocação; os credores poder-se-hiam fazer r epresen-
tar na reunião por m eio de procuradores com 1poderes sufii-0ientes, conferidos 
na fórma do d·ecreto n. 7·9, de 26 d.e agosto de 1·89"2; os ausen t es ean Jogar 
snob.ido, e com o qual ihouvesse ·communicação telegraphica ou t elep•honica, seriam 
avisados .po r esse meio , ou. conforme a distancia, por carta registrada com 
recibo de Yo!ta; os a'Usentes poderiam const'ituir procuradores por teJegramma, 
cuJja minuta authenticada ou Jega!isada deveria ser apresentada ao ex'!Jeditor, 
que ·na transmissão mencfonar ia essa ci-rcumstancia. 

!Requisito essencial ·para a validade ·do accõrdo seria - fo'.lse elle consti-
tuldo por .c redores, r epr esen tando .mais de d·ois terços da importancia total dos 
creditas suje itos aos .e-ffeitos do mesmo accõrdo, que se r ei>utaria perfoito e 
acaba<lo cl"esde o momento da acceitação, mas só prÔd·uziria os ·effeitos <le direito 
depois de .bomologa;do pelo juiz da Camara ICommel' •.i a !. 

IO pedido de ·homologação do accõrd-0 seri a feito logo após a acceitação da 
p rolJosta por pa1·te dos credores e inS'truido com a relação nom'i.mlol. dos mesmos, 
indicadas a natureza <los títulos e a ·importancia de cada credito e com a acta 
da reunião, de onde -devia constar a deliber•ação do accõrd·o, ·Com a maio r ia legal, 
asshgnada pelo·s que votassem. 

Recebida 'Pelo juiz da 1Caimara CommerciaJ a petição devidamente \nstruida. 
mandaria este expedoir immediat11mente edital com prazo de tres dias, inde.pen-
dentamente de ass ignação e lança·mento em audicn cia, a01nunciaindo .o ,pedido cl"e 
homolo.gação, dentro do qual prazo IJ.'.lOder'ia ser ·fei ta a reclamação ; esta poderia 
apenas consistir na arguição ·de má fé, fraude ou dolo e seria p rovada em 4•8 
horas; •O juiz poderia mandar proceder , 1por 1ieritos de sua nomeação, ã verif·i-
cl!ção da r elnção dos credo·res e da importanc ia dos -0red'itos. 

éHJomolo-gado o accõr·cl'o, seria obriig·,ato r i·o para todos os credores eintão exis-
t entes, presentes ou a usentes, conformes ou diss'identes, e~ce.ptuando-se os de 
<lominio, os privilegiad·os e os hyipothecarios, e .os portadõrcs ,de notas emittidas 
pelo extincto Banco do Bra;,,,il. 

A sentença que homologasse o accõ rdo passaria em julgado no prazo de 
48 11oras, qu e corre.riam em cartorio, e della have~·ia recu rso de ag,gravo de 
instrumento para a Gamara ICiv'il da ICôrte de Ap'!Jc!lação. 

A ·recusa ido accâircl'o ']leios credores chirogrrupharios 01ão induziria a liquF 
dação forçada. 

Satisifeitas as prescripções dessa lei, reun.io-se em 22 do mesmo mez a assem-
.biéa geral extraor·dinaria elos accionistas <l·o lBanco, que ·approvou as alteraçõel! 
fe1tas nos estatu tos, em con•formidad·e com as novas dis'Posições, e a 21 ele outu-
bro subse;quente bwixava o decreto n. 3. 797 aipprovando as a lterações. 

lffim 16 do mesmo mez o deicreto n. 3. 810, provô:denciava sobre a organo·sação 
do 1Banco, .nos .termos da lei citada, .e em 30 este Ministerio expedia instrucções 
para emissão das inscrhpções representaUvas. cJ.os títulos, a que se referia a !e"! 
n. 689 . 

!Por essa occas·ião foram no.meacJ.os direçtores <lo 'Banco o Sr. Otto Petersen 
e o !Dr. Custodio de ·Almeida Magallhães. iPeclind-0 licença aquelle e.m 13 de juJlho 
de 1901, e partindo para a '.Europa, f·oi exonerad o em 18 de setembro do mesmo 
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a.nno, e substituido pelo Dr. Raymundo de iCastro Maia. O ,Dr. Custod'io de 

.Almeida Magalhães pedio e obteYe exoneração em 30 de a.gosto de 1902. 
·Em outubro desse anno tive a honra de submetter 'á. vo.-sa asaiignatura 0 

decreto, que depois tomou o numero 4. 0196 e data de 12 d·o mesmo mez, modifi-
da.IbClo o de n. 3.810, de 16 de outubro de 1900, na parte relativa lá s ua admi-
nistração, que passou a ser de tres, em vez de dois membros, sendo nomeados 
a 13 de dezembro os IDrs. Raiymundo de !Castro Maia, Carlos .Augusto de Carva-
lho e .Custodio Coelho de Almeida. 

Poucos ª ' ªs depois (24 ele dezembro) pedia e obtinha exoneração o Dr. Ray-
mnncl'o de .Castro Maia, sen.Jo su bstituido ,pelo i!Jr. 'Leopoldo ICesar ''lildrade >Duque 
E trlLdH, que tomou postie de seu cnrgo a 12 de j a:nciro ide 1903. 

O Dr.-Carlos A. de Carval•ho_. pedi.ndo s ua exoneracão em 19 de setembro 
de 1903, foi substituido pelo Dr. rUbaldino do Amaral IFontoura, que tomou posse 

a '22 do mesmo mez. 

Entretanto, a situação apurada desse estabelecimento, em · 3•1 de outubro 
de 1909, era a que consta do apanhado do balanço, publicado no Jornal do 
Commercio e outros dia rios desta .Capital, a •Saber: 

Sotas do ex-Banco do :Bras'il .............. . . ... . .... . .. . 
.Letras descontados no Lo.ndon cê B11cizi!ian Bank ....... . 
Banqueiros na iEuropa ............ . . ............ . ..... .. .. . 
Depo. ito para resgate de letras do cx-iBanco do Brasll ... . 
Depositos por letras de dinheiro a ·premio e contas com juros 
London cmul River P!ate 1 Bamlc, e/ garantida ... . .... ..... . 
Cheques visados a 60 dias . . . . .. .. . .. ....... . _ . ... . . . .. . 
CoIDJpanh1a Lloyd Brasileiro . ........ . ....... . . .. . .. ..... . 
Contas correntes geraes - saldos credores ............ . . 
.<\.g>entes; 1idPm ............ . ... . ............... . . ..... . . . 
Dividendos a ·pagar .... .. .............•.... ..... ... .. . .... 

riconta do accôrdo de 1900 ... ...... . .. . 
Thesouro .Federal~ » de ljuro de aipolices . .. . .•....... 

l )) corrente 

riconta de certificados de ouro libras 
1 2 .. 513-0-7 .. .... ......... . ........ . 

Thesouro Federal~ " ~special n . 3 . . ..... . .. . ........ . 
1 l " e. pecial ele cambiae :E 900.140-10-10 

Juros devidos 'ás Tntenclenri a;; 'Munic\paes de S. Paulo, Minas 
Gerae , EspirHo Santo, Rio de Janeiro e Além 'Parahy·ba 

Titulos a •pagar de ;;onta alheia e pequenos credores ........ . 

1.. 065 :975$000 
3. 0·00 :000$00 0 
8. 663 :565$87() 

2:900$000 
54.904:110$435 

5 .118 :5 8$600 
24.085:656$110 
9.000:000$000 

296:633$325 
1.656:709$179 

427 :043$0·0 0 
37 .984 :437$500 

450$000 
4. 298 :740$·840 

15 0.504 :739$85·9 

63 :183$190 
140 :0-50 $695 

16. 996 :518$22n 

216 :833$7·80 
2:799$750 

167. 924 :125$4·94 

iPclo balanç;o de abri) do conente anno, publicado no Jornal do CommerC'io 
de 6 de <maio, acha-se r ec.l'uzicla a 56. 439 :691$386 a somma de responsabilidades 
elo Ba.nco, a sruber: 

D e pos'ito para resga te de lct1'as do ex-!Banco do Brasil. .... . 
Credor0s r:h:rographarios qo accôrclo .. . ....... . ............ . 

priYilegiados - depositos e contas judiciaes ..... . 
" por con tas corq:m tes ....... . .................... . 

2:900$000 
1.080:929$880 
1 . 111 :883$418 
2. 3'7 4 :114$276 
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CompRll!hia Lloyd Brasileiro ....... ...... . .. . .. . .. . .... .. • . 
Dividendos do Banco . ... . ... . ....... . , .... . .. . ... . . . ...... . 
Thesouro Federal ...... . .....•. . . . •....•................... 
Inscr ipções a tl'esgatar ..... . . . . ...... . ... ..... . .. . . . , .... . . 
Juros das mesmas ... .... .. . ............................... . 

78 :276$612 
,168 :020$000 

1. 886 :977$8 00 
49. 418 :100$000 

318 :490S500 

56.439 :6·!H$386 

<Comparnclas as ~ommns de r espon sabilidades do Banco em 31 de ou tubro de 
1900 e 30 de abril de 1901, verifica-se n reJucção de 111.4.84 :-134$1 08, repre<>entada 
por 72. 496 :9 00$ de inscripções resgRta<las e 39 . 067 :534$10·8 de outros valo res li-
quidados e transfe-rWos á CONTA NOVA, creada. pelo Banco em cumprimento ao 
accõrdo. 



RELATORIO LEOPOLDO DE BULHÕES (1905) 

SITUAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 

.A nossa situação economica actual deve interessar a todos os que estudam 
as cousas .publicas e attr.a1hir a maior attenção de quantos almejam encontrar a 
solução do problema de nossa ·prosperidade. 

iS·em duvida um bom estado economico da sociedade não ê obra do arbltrlo, 
mas tambem não Ié obra do acaso. O seu adven to é semiore o resultado harmo-
nico e virtual de forças orgoanicas, que confluem i•ntimamente ao mesmo tempo 
que se lh~s vae tornando pro-p'iclo á mq:iansão o meio exterior. 

IRestabelecid·a a segurança nas relações internacionaes; arredada pela nova 
política qualquer poss'ibnidade de conflictos com as nações vizinohas ; resolv'ido 
o •problema do c<\.cre pelo Tratado de !Petropolis; paga á Bolívia a indemnisação 
de f 2. 000. 000•; l'iquidadas as questões das igra.ndes emprezas ferro-via1,las Oeste 
de !Minas i; ISorocabana e da em.preza de navegação do ILloyd, devedoras ao 'Ilhe-
souro e ao ::Banco d·a iRC'!lubllca; <liminuid-os, com as encampações de estradas de 
ferro, onerosos compromissos da União ; amortizada em somma apreclave! a di-
vida publica consolida.da interna e externa e a divida tluctuante; reduzida a 
massa do papel-moeda em f'irculação; fei tas as operações de credito necessarias 
i!.s obras do porto e ao definitivo saneamento do Rio de Janeir-0 - surgio es-
pontaneamente, como resultado desses faictores, a confla:nça, o restabelecimento 
do credito publico. 

As cotações dos nosso~ títulos no mercacro de Londres e do continente, e 
na Bolsa do Rio, o attcstam : o 5 o/o attingio o par, o 4 % R e.,,cission elev-0u-se 
de 72 a 88 )8, o 4 o/o, 188·~. de 75 a S9, o funcling manteve-se sempre acima do 
par e as apoiices da divida. interna nas proximidad es do par. 

1As taxas camb-iaes igualmente ti veram m'ovimcnto de alta, 11assand-0 gra· 
dativamente de 12 a 17 ,pence por mil ré'is. 

10s emprestlmos externos, effectuados em boas con dições !pela União, pelo 
Dlstrlcto Federal e pelos Estados; a entrada de capitaes extrangeiros para a 
continuaç&o <le estrad'!ls de fcr.ro. acquisição e augmento de im9ortantes proprie-
dades, attrahldos j(t pelo re1rnrg'imento do nosso credito. vieram a seu turno, por 
uma justa e natural reacçãp, incrementar a vitalidade regenerado1·a da economia 
naicional. 

Accresceo ainda inesper11-damente, embora deyesse ser uma consequenc1a na-
tural da. superabundnncia do nosso meio circulante, mais do que isso, um edifr 
cante symptoma da nossa capacidade productora e dos nossos elementos eco-
nomicos; accresceo durante o ultimo quatriennio. de HlOl a 1904, graças á ex-
íJOrtação de novos prodiuctos, á abundantlssima se"fra de !borracha, toda ven-
dida a preç;os elevados, e 'á manutenção do rpreço regular do café, não obstante 
ligeira diminuição da.s colheitas, um saldo a favor da exportação em geral, in-
clusive a exportação metalllca, relativamente á. importação, tambem considerada 
no todo, - um saldo de ~. ,5g. 587 .13,3, já mencionado na vossa ultima men-
sagem. 

'Essa benefica e salutar confluendia de elementos economicos e politlco.s, 
que fez sulbir a nossa energia e rea.nlmou o credito publico, não podia deixar de rea-
gir proveitosamente sobre as suas mesmas forças affluentes e determinar o esti-
mulo, a attraecão e o. incorporação de outras. Novos capitaes extrangeiros pro-



- 505 
curam emp.rego no paiz, as economias do trabalho naciona.l j&. se vão i!ixa!')(lo 
entre nós, o credito ,particular renasce e re1iabilita-se. 

IDeante desse .renascimento !l!pparentemente mysterioso, é natural [perguntar 
por que moHvo, aliéru dos saldos d·e nossa conta internacional, o ouro supera-
bundante dos grandes mercados .monetarios do mundo, que demanda avidamente 
palzes novos, oncle a sua a,pplicação seja 'Qrod uctlva e a sua amort'ização garan-
tlda e celere. nos ·t em, entretanto, evlta,cl o, quando justa.mente é este o paiz qu e. 
pela sua 1extensão terr itori!\l e pelas suas riquezas maravllhosa·s, mais o 1c1everia 
a.ttrwhir. 

o ~ambio, fiel reflector da melhora do nosso est acl·o economico·, que d·e 5 
subio a 1·2 e nessa t axa se i'ixou sem esfor~o; Que com .i.gual r egularidade se 
elevou a 17 e t ende a continuar nes ta march a, é ,tá uma reimosta dacla, pela 
eioquencla do facto, á duvida, aliás em principio legitima, da .prudencia JPOpular. 

Ao fcato a juntarei a informação da sciencia quando affirma que, graças â. 
.polit'ica .financeira seguida nos ultimas annos , g raçM, especia,l.mente, á reducção 
ão papel-moeda, foi que obtivemos a melh-0ra da nossa situação economica e a 
ella deve•remos a sua com pleta e iperenne regeneração. 

Importa-nos dar um ·impulso decisivo e supremo a esse esforço 01·ganico da 
sociedade brasil eira, velando pelas condições de sua capacidade progressista, o 
que vale extirpar ela sua economia o e-0npo extranho e .paras'ita - o .papei de 
curso força,clo. !Para .isso lê preci&o empregar a1Jparelhos, modelar orgão;;, in sti-
tuir uma ordem ou es tru·ctura .financeira a,propriaela a desempenhar a funcção 

' eHmina<l-Ora ou a .garantir as condiGões Que pcrmittam a natural acção reconst!-
tulnte <lo ongan'ismo, imped indo ou iriutilisando as t entativas contraria,s de agen-
t es .pertu1'badores, sempre passiveis e só possivei13 l)Jela existencia elo .pwpel-mocda 
na circulação. 

Boa politica, boas fin anças. iR.elativa,mente a nós, no momento actual, faKia-
l'ia o :velho adaglo. 

·Quaesquer que ifos1lem -0s nossos esforoos, por mais aipropriada e · correcta 
a nossa polH'ica embora, tudo serl a vão, si ao conjuncto de taes medi.elas fal-
tasse o Tesgate do papel-moeda, da mesma sorte que a um organismo dota,clo de 
grande vitalidade gera.! de >nada 'Valeria a vitall·dad'e lj)!ro'l)ri a, si argum ,011gão, 
por algum;i. cau•sa 1pa.rticular, só nelle localisada ,fosse .perturbado ou sus,penso. 

IPor este orgão · morbido deveriamos começar o tratamento; e saneado, re-
conjugado ao systema geral, log·o se far'á sentir a r egularidade fu nccion·a l da 
C.\ol'·Cll'i1ação, 1apo"iada em seu ass;nto basl!co. ICc;m effeMo o 'l)apel-tnoeda é por su·a 
•natureza um perturbador da proclucç;ão e da ci rculação econom'ic1l!S. Coni a sua 
Instabilidade de valor como age.nte de permuta so.ffr em as i.nd·ustroias .productoras 
e sofü·rn o commercio, jmpediclo de fazer previsões ainda us ma!s p roX'imas. 

Sem a instabilidade do-"valor ela moeda a ·producção não se ip6de desenvolver; 
as ·oscillações d-0s preços das machin.as, da mater ia prima, dos lub1''1ficantes , do 
combustivel elos sala rios d·eix.am ·i.ncertas e sobresal tadas to.das as i:nél'Ustrias; 
o commercio, á fa lta de base, claudica, desfallece, vict!ma das eventualidades ; 
a aotivldade de ca,da u m ento11Jece e todo o trabalho torna-se a leator'io. 

Dahi re tralllmento lios capitaes, des,con·f lança ,geral r eciproca, ausencia do 
credito e essa rup.parente falta de melo circulante, que faz as suas vlctimas illu-
dld·as ,pedirem ma~s em'issões. 

Em uma situação destas, o ouro, o unico reipr esentante do verdadeiro di-
nheiro, da verc111Jdeira eC-Onomia, nã.o t em otficio e escõa-se. 

O -OUTO não serve a transacções precarias e ave nturosas, não se presta a. 
permutas ele valor lnstavel e, como os bons não toleram ·mi\,s companihias, foge 
dos canaes de circulação ;á med.ida que o prupel os 'invade. Si a desconfiança sub-
stituio o credito, -se o jog-0 su"3sti.tu'io o tr·abal'ho no interJor do ·paiz, o ouro, ipro-
ducto de secu'los de ·labor, emigra. 

rromam o mesmo caminho os n oosos saldos credc;res internaoi·onaés; as eco-
nomia.s .naciona.es san~ram para f6ra do palz. 
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Eis como a nossa propria receita desap.parece no golphão do cui'So forçado. 
[)eterm'inado o caracter monetario da crise que nos af.f.lige, é obvio que para 

combatei-a tilTemos que ruppellar 11ara a intervenção dos poderes publicos e recor -
rer ·a medidas extraordinarias e m(l;';mo artifici-aef'i. 

!Como agir? 
U.ma opinião sempre aventada nessas é<pochas, ne<ses perlodos a,narchicos e 

tempestuosos, lembra a qu ebra do padrão monetario. ~ entre nós ·se lançou mão 
desse recurso em 1833 e 1'&46, e o resultado foi contrario aos auspic'ios dos seus 
propugnadores. A quebTa do padrão é em prin cipio um sophisma e na pratica 
uma hnmora lidade. Equivale na ordem polltica, si neJ1a fosse, slquer, possível, 
á concordata de ordem a'ivil, amigavel ou fo rçada, nas relações •privadas. Cre-
dores e devr>dores combinariam em liquidar suas contas com o que estes actual-
mente tivessem ou em a·ed·uzir o valor das suas transacções effec tuadas ao com-
puto dos elementos restrictos dos ben s ou credito do devedor. Esse expediente, 
justificado na ordem civ'IJ ou privada do direito, seria delet erio, nefasto e corro-
ros1vo na ordem publica, s i, antes de tudo, não fosse inviavel. 

!Exipediente facil e commodo, que lembra o dos ·reis antigos recoJohendo as 
moedas em circulação, para mandar desdobrar, clandestinf!.mente, o ouro nellas 
contido, não pôde contribuiT pa.ra ·normalisar o cambio e o meio circulante, e 
mutto menos :i>ara fortalecer o credito pubfico. 

/Não se.zrdo 1>0ssive'l dig>na e varutajosamente recorrer á quebra do padrão 
monetario; urgindo, entretanto, restituir o paiz â. circulação metallica, de que 
só ephemer amente t em gozado, nadft mais t em o Governo a fazeT do que per-
sistir na política seguida nos ultimos tempos, reduzindo a massa do papel-moeda, 
Incrementando. auanto pos<si-vel, mais essa reduccão até, elevado ao uar o valor 
do papel, fixado o metal 1no paiz, ser possivel a ci r culação conversível. 

!Grande erro commetterá quem · supoozer que se pôde parar s em perder os 
reeultados dé. a lcançados com a politica do resgate , ou que se deve experimentar 
outra dH\ferente da que nos deo o cambio a 17 . Pelo contrario, é preci-so activar 
ai01da mais esta politica que já nos deu o credHo de que gosamos, e nos da!'á 
a manhã a normalisa<;:ão d a vida economica nacional. 

Não bas_ta, ;porem, a reducção da circulação, gradativa, ininterrupta, para 
que o melhoramento do meio circuiante se torne evidente, s e fixe e estenda n 
sua Influencia a todas as ' es]llher.as de activ'Made economica. E' mister , para real 
garantia P. immediata efficacia da uolitica do resgate, a intervencão do governo 
no mercado do ouro para r egularisar-Jhe a 'funcção da offerta e da procura, visto 
qlJ,6, por c!r-cumstancias anormaes, o metal deixou de ser e.gente de iPermuta, 
ay.mbolo de valores, para. se tornar mercadoria facilmente monopolisave!, obJe-
cto de eepeculações em if;pochas per'iodicas, determinaveis. 

[sto sempr e se deu enure n ós, a p-O'llto de se tornar observ.aç!lo v.u lgar. E nes'Se 
caso e m oue a i·ndustria ou co;nmercio, q uero dizer, a liberdade individual dei-
xou de ser a convergente '!>hysioiogica da communidade economoica, para tornar-se 
parasitaria, <liver.gente e puramente egoísta, o paipel do governo, apparentemente 
de 'iuterventor na vida iqdustrial, lê em verdade .o seu genuíno .papel de simples 
r egulador, d·e simples reivindicador da ordem social explorada an ormalmsnte, tra-
hida 1por uma industria anti-econom.lca, por um commercio .fatal ao credito 
publico. 

E' .sem duvida um. llhenomeno iÍlteresaantissimo, um espectaculo ~nstructivo, 
revelador, o dos ult!mos annos de nossa !neta contra o aglo do ouro, contra a 
instabilldnd~ do va-lor da moeda.. contra as bruscas, .terriveis e damnosas oscil-
l·acões do cambi-o. O mal cessou, como •por encan to, quando o governo iniciou a 
cobranca em ouro de umq. parte d.os dfre'itos a!farulegarlos e qug,ndo, inst lnctiva-
mente, em seguida, ajudou a espontanea formação, no Banco da Republica, de 
um ongão destinado a re-parar as investid·as de singulares nego~iantes do ouro 
contra a viela. economica geral ;e a destruir e nullificar a acção a.nti-social des-
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seã agentes, a restabelecer, emfim, · a ordem economica pervertida ·pela avidez • 
incorn;ciencia privadas. 

Não foi d!') todo ·filha de empirismo essa e>rganisação paulatina do appaTe-
lho regulador do camuio, não foi obra do acaso ou da aventura; .foi antes o pro-
ducto desse instincto ' collecl'ivo, dessa necessidade f unccionai que na vida dr. 
individuo .pr ecede •â, estructura e á a1pparição do orgão. Qualquer que seja a sua 
orLg.em, fiN1·0 da <polit ica elo ultimo goveTno ou <pratica afinal inspiradora delle, 
é du·sto roPetir aqu'1 as palavras sug·gestivas da vo·ssa mensagem de 3 de maio 
ultimo, referentes ao mercado cambial: 

ccE' por isso que o Gover no liga ~iarticular interesse a os serviços que o 
IBanco da Republica tem PrP . .stad o e pôde presta-r nesse terreno, e nrocura cada 
vez mais reforçar-lhe os meios de acção.» 

IEJ ai·nda por ter em vista esse ~iJ.ano salutar, tendo ha pouco ensejo {le failar 
perante os accionistas do !Banco, 'Julguei dever :pronunciar Ri< segu'intes palavras : 

•«A •reorganisação do !Banco se im•põ·e, attende a uma n ecessid·ade palpl·ta1ite, 
iniiludivel; eu a considero como uar.te integrante do 1programma financeiro do 
GoveTno; acredito que será. a consolidação desse melhoramento econom'ico que 
se obseTva e que dia a dia se accentúa . • 

A direcla e positiva instituição de um apparel11o reguladoT da taxa cambial, 
afim de evitar ns oscillações bruscas deter.minadas pela especulação-, deve ser a 
pedra fundam ental da no·va organisacão financeira. Para esse í'im o Governo 
subscreve paTte do capl tal e acudh'á. ao Banco ce>m recursos opportunos, além 
dos ·recursos normaes e pro·pr'ios deste. O nres·l·dent e do Banco deve ser d·e ex-
clusiva 'nomeação do Governo e bem ass'tm o director da car.te'ira camb'ia'l, que 
ficai~ sempre su.bordinada á. i~spiração e fiscaHsa°ção do mesmo Governo. Refor-
cando a •acção e os .recursos desse novo orgão, deferir-lhe-Ma o Governo o privile-
gio da emissão de vales-ouro, para pagamento dos idireit<>H abf111ndegarios e lhe seria 
concedi.da a faculdade de abrir contas correntes em ouro, de receber depo'!itos 
em ouro, sobre os quaes 1Joderia emittir tanto por tanto notas oonversiveis é. 
vista, ao •portador, ·ao cambio par. Ai·nda paira favorecer e apressar a valorisa-
ção do ,panei-moeda. o Governo ap·pficaria os dividendos elas suas accões ao res-
gate do mesmo. 

A acção reguladora do novo 'instituto de ·credito mão se •fará sentir só no 
me.reado :.le cambios, mas igualmente e com extraordinario resultado no mercado 
dos descontos. 

Esta;s oper ações proprias da carteira commer clal fic&.rão a cargo de trM 
cl irectores ele·Ltos 1pelos accionistas, perfazend·o com o director da carte1ra cam-
bial e com o •p residente os cinco membros da directoria. 

!Para a reorganisação projectada o capital dos acclonistas do actual Banco 
da R epublica dfwer'â. ser r epresentado 'Pelo acervo, isto ·é, Pelo 1"Quido do ba-
lanço do activo com o passivo do \Banco, e os accio1üstas o receberão em acções 
do novo instituto. O Governo concorrerá. tambem para a co.nstituigão do capital. 
O restante será •Ped·ldo á. subsoripção ·publica, que seg.ura.mente o co'br:l·rá., ta•! a 
confianc:a {lue o renwsc'imento e.s·pontaneo de nossas forcas economicas o a ener-
gica e reparadora politica f·inancelra do .G·overno ins1p iram ao credito particular 
e publico, aos ca.pitaes nacionaes e extrangeiros. 

Assim o novo instituto de credito será. um grrunde instrumento ,prura a, Q'egu-
laiiisacão dos ·cambios extrangeiros clurante o periodo do cm·so forçado e tambem 
um poderow auxiliar para o saneamento da ci rculação, a pedra a:ngular dq. obra 
enonomica e finan ceira em que está. empenhada a geração actua.l. 

* 

'.rratando-se da ori;(anização do auarto /Banco do Brasil vem a •proposHo re-
corda~· o~ serviços que 03 anter'lores, c1o mesmo nom'e, preatara.m ao commerclo, 
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A indu.sbria e ao Gover no : os defeitos de sua structura e -0utr-0s moti:vos que 
determinaram a sua Uquldação. 

O primeiro iBanco do Brasil foi fundado em 1808 e m1c1ou as suas opera-
ç:ões a 11 de dezembro de 18'09 , tendo apenas reunido 1 00 :000$ d-0 ca1plta1 auto-
risado de 1. 200 :000$ ·cJ.istribuhdos em 1. 200 acções. 

!Era um banco de deposites e descontos e go,sava, entre outros •privilegios, 
do de emissão por 20 annos, 0por quantia não des'ignad·a. 

!Só em 1817 co.nsegulo, graças ao auxilio de 500 :000$, que lhe foi dado pelo 
Governo, .completar o seu capital, que então foi augrrnentado, pe1rtencend.o 80 ·aas 
suas acções ao T hesouro iPu'blico. -

Em 1821 a somma dos bilhetes emitUelos JJelo Banco era j:á, de 8.872 :000$ 
e o seu actlYO ·não attingia 5. 000 :00 0$, ~u ·pendendo-se então a conversibilidade 
elos bilhetes, cu.ia depreci>tção foi se ele\'ando, até que em 1839 chegou a 40 '1o 
con tra o cobre, 110 o/o C'ontra 0 prata e 190 9'o contra o ouro, époclrn em que 
foi liquidado, assumindo -0 G-Overno a re~;JOnsabi!iclade das notas em ciJ·culação 
por encontro do seu debito . 

.O '13anco d·o ·Brasil em 1818 e 1820 estabeleceu caixas fil'iaes na 1'Ba:hia, São 
Paulo e Pernambuco, não .chegando, porém, esta ultima a funccionar . 

«A ooinião dos •prof.issio·naes. <liz .Souza '.Franco, é qu0e se deveriam ter ten-
t ado mais meios de conservar e r eformar o iBanco do iBrasil. 

«0 Th esouro encontrou sempre abertos os cofres do Banco para occor.rer 
âs suas ,preci.sõcs u1,gentes e di:ff1ceis de satisfazer por melo de empresümos na 
praça, em •razã,o aa falta {!e caipitaes, altos juros, nenhum uso ·a.os fundos •PU-
blicos, que de 1·827 e m diante é que começaram a ter uso. 

IO iBanco ou os acclon!stas 1U1craram van·tagens importantes e as <ter ia.m ai•nda 
mafoTes, s'i melhor escol'ha dos empregados e mais severa v!.gilanc'ia sobre os actos 
tivessem •preven ido as per.~as de que elles f>0ram causa.>>' 

·O Banco •nos 18 anno.s d·e sua oexistencia ·d>istri•buio ldividendos d e 12,l;ll o/o por 
anno e , d'issolvida a assoc\açã.o, ·receber.um os acci'oni•sta:s mais de 80 o/o tlo valor 
das suas acções. 

A ,falta de um ln.stit~to de cred'1to na <praça do Rio ele J aneiro fez-se logo 
sentir e o r econh cimento dessa necess idade se acha consignado nos relatorios 
elo ·Mini sle rio ela Ji'a 1.encln de 1829 e 18130 , 

A lei ele ··8 el e outubro a.e 1833, que alterou o pad rão monetario, manda ndo 
que se recebesse nas stações puMicas o ouro e a prnta em banas ou em 
moeda na razão de 2$500 J)Or oitava de 22 quilates. determ1nava a creação de 
um •banco de circulação e de deposito, sob a clen omln.ação de Banco elo iJ3rasil, 
com a duração de 20 annos e capital de 20, 000 :0 00$, dividido em 200 . 000 acções 
de 100$ cada 'Ulna. 

Em 1834 o Minlsterip da F azenda pedia ás iCamaras o credito de réis 
4.000 :000$, com que podesse preenc.ber o ·capital que o 'Estado tionha de s·ub-
screver : mas a anarchia que reinava. na circulação, a·u.gmen.tada com a emi.ssão 
de cedulas Para troco de co'bre, e provavelmente as rem'inlscencias do primeiro 
Banco impediram a realis~ção do segundo. 

®m 1838, p01•ém, graças â inicla<tiva privada, f'll.ndou-se no Rio de Janeiro 
o !Banco Commercial, com o capital de 5 . 000 :000 $, dividido em 10 . 000 acções 
de 500$ cada uma. Só fo ram emittiod·as 5.000 ·acções. 10 Ban-00 era de deposito 
e descontos, mas podia emittir vales ou bilhetes com prazo até 10 dias, no valor 
minimo de 500$, não poflcnc1o a totalidade dessa emissão exceder da terça parte 
do ca,pital realisado. 

Em 184·5 installaram-!\e outros bancos na Bahia e no Maranhão, com a 
mesma d"nom'inação e :n-0s mesmos moldes. - o cl·a Bahia com· o capHal de 
2. 000 :000$, d1v"i dido em ·20. 0•0 0 acções de 100$, e o <lo !Ma,ranhão com 40Q :000$, 
dividid em 2 . 000 acções ·c\e 200·$, <podendo es te ·emittir vales a1Jê 50 o/o do ca·pi-
tal" Em 1847 o 1Pa1iã t evr Jgualmente o seu banco commercial com o capita l 
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c1Je 400 :000$, .podendo .emltti r vales até 50 % d·o capitrul e de valores d·e 100 $ para 
na'ixo . 

. A 2 de julho de 185 1 o Governo approvou os estatutos do segundo \Banco 
do rasil com a duração de 20 annos e o capital de 1 0 . 000 :000 $, dividido em 
20 . Ôp o acções de 500$ cac1a uma. Entre as operações permittidas ao B anco en-
contra-se a de emHtir letras ou vales de waz.o maximo c1e cinco dias,. de 200$ 
no minlmo, nã,o podendo a som.ma em ciTculação exceder a t erça rparte do seu 
fundo . 

Em 1852 foi o segu.ndo Banico do B1•asi l .autorisado 11 estabelecer caixas, 
fil'iaes em S. !Paulo e Rio Grand'1> do Sul, podendo estas caixas cmittir letras ou 
vales a prazo .não m enor de cinco dias até metade d o seu capital, ·comtanto q.ue 
ca·da J.eta'a ou vale não fosse in:ferior a 100$0·00. 

tF.u.nccionav·am seis bancos de emissão no ·P:aiz, ciua.nc1o a lei de 5 de jul•ho 
de 1853 autorisou o Governo a conceder a incorporação e ap.provar os esta.tutos 
de ·tim grande banco de depositas, descontos e emissão com s'éde no Rio de 
J aneiro. 

O 1i!m do •Je.gislador era systemat>lsa1· o r egim e.n ban·cario, esta,belecer a un~

dad.e emissora, e o Governo, para reallsal-o, expedio os decretos ns. 1. 223, de 
31 de agos to do m esmo anno, e 1 . 580, de ·21 de março de 1855, appro·vando os 
esta,tutos de um terceiro 1Banco do Brasil, q•ue se formana com a fusão do . íBanco 
Commercial do lRio de J aneiro e d.o segundo 'Banco c1o Brasil , ,passando os Ban-
cos •provinciaes da 1Ba:11ia, CPernam1rnco, IMaran!hão e Pará a ser caixas fi!ia es 
d~ novo ln.sti.tuto. 

O caipital do te:rceiro Banco elo Bras'il era de 30. 000 :000$, di vid!do em 
1•50. 000 acções de 200$ cada uma, das quaes 80·. 000 deviam ser dadas aos a ccio-
nistas d.os dois bancos fusionac1os, 30. 000 ser ia m distribuídas rpelo Governo e 
4'0. 000 ficavam ·para as provincias. 

A .faculdade emissora, a mais impor tante, ser'!a exercida nas seguintes con-
dições : 

As no•tas ou biJ.hetes ser.iam pagave!s á vista ao portador, mas não preci-
savam os es tatutos a es·pecic em <fue d'evla ser effectu wdo o paigamento, e a 
directol'ia c1o .Banco, prev·alecendo-se c1€Sta omissão, O•l'a pagava em ouro, ora 
em napel"moeda. As no tas da ·caixa central não podiam ser de menos d·e 20~ 

e as das f'iUaes, menores de 10 $. A emissão não poclla eleva r-s e a mais do d.uplo 
do fundo disponível, não se comprehendenc1'0 nesite o din•l11ei ro r ec!'Jbüdo a premio 
ou ·em conta co:rrente; o Banco ·poderia aug·mentar a emissão com somma J.gual 
ã que tivesse resgatado por conta ele 1-0 •. OO·O :000$ ele papel-moeda, a que se refe-
ria o ~ 1° do aTt. 56 dos estatutos, mas de modo que nunca excec1esse o t ri•plo 
do fund·o disponivel. Uma emissão addic'ional era-l•he permittida , comtanto que 
do fu'11do ,füsponiv·el, não se .com,prehendendo neste o ·din.he!ro recebido 'ª .pr emio 
emissão. O Banco ficava incumbido do yesgate do .papeJ,moecia â :~ão ele i<é is 
2•. 000 :00 0$ por anno, sendo 10 . 000 :000 $ a titulo de emprestimo sem juros, em-
quanto durasse o privilegio do !Banco; .findo o .prazo, o Governo pagar'ia esse 
erruprestimo em dinheiro ou em aipolices de 6 o/o . 

10 \Banco seria administrado por uma •director la de 15 membros, um presi-
dent e, um vice-presidente, sendo estes nomeados pelo Governo e aquelles eleitos 
pela assemblêa. geral (los acC'ion'istas ; a directoria seria renovada annualmente 
pela quinta parte. 

As operações foram iniciadas a 20 de abril de 185~. e já ao fim do semestTe 
(.com 66 dias d e operações ) o Banco havi·a .de.scont a,d'o 12.334 letr as, mi. innop0>r-
tancia de 16.114 :897$ ·e 116, com uma só flrma e- caução, na importari·cla de 
3. 260 :0 00$000. 

A emlr;são elo !Banco attingia a somma superior de 16.000 :000$ em junho 
de 1855 e o Gov·erno hav"ia autorlsa·do a elevai-a ao ti'ip lo ,pelo tempo de um 
anno. 

Já em 1.S·5 6, o Visconde de Itaboraihy, organ.isador e então presidente ão 
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!Banco, descrevia em sieu relatorio .as difficuldade.s com que luctava a carteir;,, 
emissora. 

!Providencias foram tomadas '!)ara fortalecer o encaixe metalli·s,o, mas ao 
mesmo :tempo annulladas ·pela permissão, obtida do Governo, de elevar a emissão 
:permanentemente ao triplo. 

!Em 18•57-1858 os embaraços creados ao Banco pelo deseqúil1br1o (lTitre o 
fundo dJ.spon!vel e a emissão augmentaram, apezar da ohamada d·e 7l 0· o/o de 
ca·p!tal. 

O novo n·eglmen baTl'Cario, !naug·urado pelo m!n-istro Souza Franco, velo 
com'!)llc ar a ·situação, :lã. agg.ravad·a com a crise ame ricana que a:)ialava profun-
damente a praça. De a gos to de 1'8,57 a abril de 1858· foram approvados os esta-
tutos dos seguintes bancos emissores: 

B(Jfll,co Comme"T'O'i.al ·e Am'>!cola, Banco da P1·ovincia do RiO Granae do Sul, 
Banco da Provincia de Pernanibwco, B ·amco üa Prov•lncia elo Maranhão, Ban co 
Rwral e Hy1>0thecarfo, Bamco da P<rovincia da Bahia. Todo·s esses bancos foram 
autorisados a emittir bilhetes ao rportador e ã vis ta até a somma do seu capital 
reaJ!.z.ado, :!lendo 50 o/o garanti.dos por apoiices ·e acções -Oe estradas d·e f erro, 
e o utros 50 o/o 1JOr um fundo d'is_porlivel em metaes e notas do Thesouro. 

O .Banco do Brasil t e'Íe de enfren.tar todos estes concorrentoo e, derrocado 
o plano ·da lei de 1,853, impossivel se tornara o desempenll.10 ·de sua missão de 
regul·atlor da circulaçifo. 

/Mianifestada a ·crise, a taxa d·os dtlSCO'ntos .foi elevada a 10 . e 1'l o/o, e o 
Governo v eio em ·auxilio do Banco, autorisando-o a elev.ar no quadruplo a sua 
emissão, abrindo-lhe em Londres o cr·edito de f, 600 . 000·. Tudo isso não 'impedia 
•a susp ensão do troco e a qu~da d-o cambio a ·22 %,. A interv-ençãó da casa ban-
caria MauA, Ma c G,regor & Comp., autorlsa:da pelo Gover.no a sacar a<té f. '810. 000, 
elevou a taxa cambial a ~ 5. 

O ministro da Faz;enda .Salles Torres IFiomem accentuou no seu relator10, 
<le 1869, os desvios ·da D'iyf'ctorià do /Ba;nco do >Brasil e a imposMblUdoo·e em que 
elle ·se vio, decretad~ a ·po/lY-emissão, .ae manter a ,r.elação entre o ouro e o papel 
f.ixad·a vela "1e1 {le 11 de S•f' t embro de 184·6. 

·«·E st e !Banco, ponderava elle, d.e um m.ecamismo nov;o e 9.!normal poT f a:lta 
de base nrntalli ca , -offe recia d'ifficuldades de ex·ecuçã o qu e s 6 uma profunda cir-
cumspecçào e a til .imento podiam r emover . T ·eve ·elle d·e 'Pa:gar o· tributo da inex-
periencia : secl uúõo pelas per spectiv a s. Hsonjeiras que offerece a principio a 
dJ,stribu'ição -exaggera da dçi credito, .illudiodo pelos damnos e exigencias da espe-
culação, J:-Orco u a .emissão atém do que .carecia a circulação dos valores c·reados 
QJela industria. IA emissão da caixa c entral, QU\l em 31 dle :ju.!ho de 18'56 era já 
dQ 24. 000 :000$, comprehepdidas as caixas de S . 'Paulo e Ou.ro !Preto, s ub!o a 
31 de julho de 1857 a 36. OoQO :000$. A emissão das filiaes, reduzida a réis 
10. 00·0 :000$ em ·novembro de 1856, ·elevava-s.e a 16. 000 :000$, ·em ma'io do a nno 
seguinte. Assim o total a .a em!·ssão hancaria era superior a 50. 000· :000$, quasi 
q.ue tí!rn·ha dupl1crudo no bi;eve ,periodo d·e um triennio o m eio c'irou1a.nte f'!ducia-
rlo, 6em ·ctu;e a~ apenaçõe~ ·&a i'!idustr.ia tnterior, o movimento do commercio in-
ternacional e a. ~omma d·

1
os capitaes circulantes houvessem crescido em uma 

razã-o .ju~tifica.t!Ya <leste '\:>rogresso tã.o acc·elerado aa emissão. 
<dF-oi nestas condições que se '!)reconi sou, como meio do remediar a escassez 

de 'capit11.6ll, a fundaçã,o de nov os baneos de emi.ssã.o, culjo pa1Jel convers\vel em 
outro pa"Jlel tambem irreii-li save1 e dá. redundante d·ev!a servir de instrumento 
maravilhosu a uma mais ampla d"istribuição de credito gera.do·r d·e ca:pitaes. E ' 
imposslve! compreh ender como a muLtipl'icação a rtific ial de sig.naes r epresen-
tativos da moeda poderia fa:oer as vezes dos valorea produzidos pelo trabalho 
e "Dela economia. Mas o u;ianco do ll3rasil, Jogo que se ahrira.m novas fontes de 
~issã,o al'ém da sua, c• in o estabeleci·mento de ·novos bancos, perdeu o poder 
de Erul!tentar o valor d.o me1o chculante, oontrruhlnd.o a circulação dos seus 
pr0<prl~ b1lhete<11, q'Uando jsso fosse necessarlo. Esse poder pa,ra ser effioazmente 
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exercido .presU'ppõe, como clausula indispensavel, o privilegio d•a emissão, porque 
de outra maneiTa tudo o que o !Banco fizesse no s·entl>do de alçar o valor da 
moeda pela reducção da quantidade das notas seria completamente annullado 
pelo pro.cedimento ·em sentido inverso dos bancos 'independent es. 

·mO resultado, concluia el.le, tem si1do que, em vez de iprog.redirmos na tarefa 
de melhorar o melo cir-culante, ipelo conitrario ,, 'havemo.s retro.cedtdo a ponto de 
nos acharm-OS presentemente em peior situação que . a anterior a 1853., A ·circula-
çã.o em :prupe1 •f.id u ciario compunha-se então de 46. 000 :000·$ de notas ·do Thesouro, 
3. 000 :000•$ do •Banco ICommerc"Ial - e 2 . 000 :000$ das provincias da 1Bahia e iPer-
ria.mbuco - total 51. 00•0 :000$. ICerca de 30. 000 :000$ de metaes preciosos a'L1xllia-
vam e fo.rtificavam este papel. 

«·A:ctualmente a somma ·geral do papel-moeda empregad·o como instrumento 
cireu.iatorio põde ser computada em cerca de 90. 0·00 :000$ e os metaes desaippa-
!'eceram inteiramente da circulação.» 

JJ'oi cassada a-0 Banco a autori sação .para elev·ar a,o tiiplo a sua emlssã.-0 
e mais ta.rele a lei de 22 de ·agosto ·de 1860 'impoz aos bancos reduzir a sua dr-
culação e o pagamento de suas ·notas em ouro. 

ús benefi·cos effeitos da refol'ma d•e 18 6·0 .fizeram--se logo sentir : a ciircula-
çã.o do pa;pel fiduciario baixou de ·92. 000· :000$ a 8·7. 000 :000$ no fim daquelle 
anno e em 1862 era de 78. 000 :0 0•0$000. 

Os tres ibm<tcos de emissão do Rio el e .Janeiro chega·ram a um accõrdo, re-
nundand·o o \Rural e 'Hypothecarlo o seu d'i.reito ele emittir notas, fundindo-se 
o ICommNcial e Agrkola ·no Ban•co elo .Brasil. ·cuia capital foi então elevado 
a, -33.000 :000$, dividido em 1'6•5.000· acções de 200$000. 

IA sHuação melhorava e os Bancos cl.o iBrasiJ, d•a 1Bah1a e !Pernambuco pode-
ram retomar o JJagamento ·dos .seu;;; bilhetes em ouro, quan·d·o sob.reveio a tre-
menda crise ·de 1864., .que forçou o Governo a aiitorisar o ·augmento da ·em'issão 
do primeko d•aquelles bancos, dando .curso fürçaclo 'âs sua:s notfrn. 

A ·emissão bancaria em 1865 elevav.a-.se a 6·9.860:0·00$ ·e, ém ·1866, a .r~ia 

84. 962 :000$, que com o ·papel do ' Thesou.r-o 2-8. 060 :000$ - perfazia o total de 
113-. 022 :000$000'. 

Provid encias ·fo.ram tomadas l]Jarri que -0 .Ban·co do Brasil voltrisse ao estado 
anterior ij- crise; mas a .guerra do IParaguay levou o Govc·rno a entrar com o 
mesmo Banco em novo accõrdo, em que este perd·ia o a.Lreito ele emissão, obr'i-
.gava-se ia retirar os seus b'i.lhetes na razão de 5 a 8 o/o a.nnualme.nte, ced'ia ao 
Governo o seu lastro metalJi.co -e ad.quiria uma •car.teira •hypotheca.ria. O Governo 
pagava em notas do 'l'hesouro a sua divida para oom o Banco, resultante <lo 
re&gate de cer·ca de 17 . 000 :000$ do papel-moeda, el as letras existe.ntes na car-
tei•ra ·e ·da co.mpra do encaixe metallko, retira11.ao da cir.culação igual valor <le 
notas ba,ncarias. 

tAsslm, o :Banco do !Brasil. passou a se·r de desconto , deposito e de emp.restl-
mos sobre hypothecas, e. voltou o 'I'hesouro a ser o regurador da circulação, como 
antes d·e 1853; e todo o trabalho até então .feito no sentido de valorisar o meio 
ciro,ulante e de mrunter o ·regi:rne.n cc;nv.ersivel fico•u i)Jerdido. 

['ara amplia r as operações da carte'ira 'h:Y·pothecaria., o Banco entrou em 
accõrdo com o Governo em 1873 e em 18818, creando nel!lte ultimo uma secção 
de credito a-gr icola. 

Tendo voltaido a operar em camhiaes desde 1879 , 1preparoc1-se em 1889 pitra 
-reatar o serviço .de ·emissã.o, elevando o seu ca,pital a 100 _ 000 :000-$ ·e consti-
tu!.ndo o lastro metall!<co de 2·5. 000 :000$, sobre o qual emittlo 50'. 00·0 :000$ em 
1.819.1-189•2, oede111do depois o seu d'.ir e'ito de emissão ao Banco d•a '.RepubHca dos 
Es·tados Unidos do a3.ras1J e fundi-nd-0-se ·afin11,l n este, que tomou o nome de 
Banco da iRepub-lica do BrasiL 

O · B a,nco do !Brasil, nesta terceira phase, que durou 40 annos, prestou gran-
des serviços ao commerclo, ~ lavourB. e ao 'Governo. 

Wo periedo .republicano ensalta.moe o <r<i&~men dit pluralidade 'bancaria, 'IJ&ra 
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log-0 passarmos ao da unidade . .Veio depois, decretada pelo Congresso, a encam-
pação das emlssões e dos respectivos lastros deipositados no Tlhesouro. 

Os bilhetes em circulaçã.o, no valor de cerca de ·200. 000 :000$ em 1889, as-
cenderam a quasi SOO . 000 :000$ em 1898. 

Assim tivemos en campação de emissões bancarias em 18·29, 1·86G e 1898, o 
que annuliou .par completo os resga tes ele papel-moeda a·eal!sados pelos ba ncos. 
As ten~ativas ·de emissão c011ver.siveJ .fracassaram em 1·821, 18·57 e 1890·. 

tA observação superficial destes f·actos t em induzido á falsa conclusão de 
que o ·pa!z não póde emancipar-se do pape l-moeda e está condemna.do, por largos 
annos ainda.. a.o :curso força.do, por causa dos ciefioits o.rçam ent a.rios e por lhe 
ser desfavorav-el a balança aos pagam entos internacionaes. 

!De qua.nto temos dito e dos dados que exhibimos vê-se que os nossos orça-
mentos d e1xam saldos e que as ·nossas concHções ~conomi·ca.s teem melhorado con-
side ravelmente e Já nos autorisariam a co,gitar da cir.culação sobre base metal-
lica., si a massa do papel-moeda não fosse ainda excessiva.. 

Uma .rapida analyse dos factores visivei.s mais importantes do nosso act'ivo 
e passivo internacional mostra 1'á que o balanço e conomico nos deixa saldos, e 
que estes vão influi;;ao pa.ra m elhoria cla.s nossa.s taxas cambiacs. 

O valor da exportação àe níer·cadorins do Brasil fo'i: 

1901 40.621.993 
•19 02 . ' . . ' •....... . . . .. • ' .. . • ........ .. .. . . f, 36 . 437.456 
19 03 ... . .... .. .. . ... .. • ... •. ' . .. ' . .. . .. .. . :E 860. 883 .17'1 
19 04 . . . ............. . . . . ... . ........ . .. . •. f 3.9. 41 3. 558· 
190.S ( estimativa ) .. . . . ....... ... ... . . . ... . :E 43·. 000. 000 
:Média em 1901-1904 , ..... . . . .... . ... . . .. . . f 39. 271. 235 

\Calcula -se que o c4pita1 extrangei ro lmporta:do no ·Brasi l fÕi em 1902 de 
f 2.00·0 . 000 ; e m 1903 de f 2.600.000 ; em 19 04 de f 3.0 00.000, e em 1905 de 
f. 14. 000. 000 (estimativ~ ). 

O valor da importa\,lão foi : 

1901 
190.2 
190·3 
1904 
19 O 5 (estimativa) 
-Média em 1901-1.904 

f 
f , 
:E 
f 
f , 
f 

21. 377. 003· 
23 . 279 . 418 
24. 207 .•8·10 
25. 634. 8·18 
27 . 000. 0·00 
'2•4. 2·99. 810 

As despezas annuae11 , n-0 exter'i-0r, do Governo !Federal e dos gove.rnos esta-
doaes orçam .Por :E 5. 300. 000, e os lucros das compan'hias, 1'emettidos t a.mbem 
annualmente ·para o exterior, são computados em f. 2. 000. 000. 

Do .confronto do act:ivo com 10 passivo, vê-se que em 1902 apm'ámos o saldo 
de :t 7 .8-58.048:; em 19()3 o de :E 7.0975.361; em 1904 o de :E 9. 478.740, e em 
1905 teremos, em estimat iva, o de cerca de f. 21. 000. 000. 

ISi as co.nd.ições gevaes do pa'iz são boas, si as drcums•tanci~s economico-
financeiras são animadoras, a (){lnclu.são a .t'irar é que, apezar da insufficiencia 
dos elementos do balan~o, a depreciação do pa.pel-moeda, cujo prova e medida 
estão •na taxa cambia:], sõ .póde ser attrfüuvda ao excesso do meio circulante, que 
embaraça a importação Çle ca'Pitaes extrangeüos em maio;r escala e a fixação da 
moeda metallica n a cLrc·plação. 

!As operações da 1Car te ira de cambio do Hainco dia IRep·ubli ca, r ealisadas na 
periodo de 5 de novembr o de 1 900 a 30 de iunho die 1904, conforme o meu Rela· 
t orio anterior, fm·am as seguintes: 
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COMPRADO 

1900, de 5 de novembro a 31 de dezembro 
1901 . ... ... ..... . ... . . . ....... .. .. . . . .... . 
1902 . . ... . ....... . . ...... . .. . .......... . ... . 
1903 . . .... ... ...... . .. . . . ... . .. .... •. . .... 
J,904 ...... . . . .. . ..... .. . ... .............. . 

VENDIDO 

1900, de 5 de novembro S Em saques ...... . ... . 
a 31 de dezembro. l • vales--0uro ....... . 

f Em saques . ..... ... . . 
1901. . .... . .. ...... ... i 

l > vales-ouro .. . ... . . 

fEm saques .....• ..... 
1902 ... . .... ...... . . . · 1 

l • vales-ouro . .. ... . . 

fEm saques .......... . 
1903 ...... .. . . .. . ..... i 

l > vales-ouro . .• • • • .. 

(Em saques . ... . .... . . 
1904 ..... . .... .. ... . . . i 

l » vales-ouro . . ... .. . 

E m saques. , ........ . :E 28 .. 204.0771 

f. 1 . 701.370 
! 10 . 921.122 
:E 8.383.985 
:E 6.013.541 
:E 3 .656. 242 

:E. 1.694.613 
:E 35 . 828 

f. 9.894 . 053 

! 255 .113 

:E 7.038.595 

! 865.905 

:E 5 . 191. 494 

87 0.2·69 

:E 3.486.317 

f . 444.953 

i . ... ... ... ... . . ... .. . 
JDm vales-ouro ..... . . » 2 . 472.058J 

:E 30. 676.260 

! 1.730.446 

f 10.149.166 

! 8.•804.500 

! 3 . 930 .270 

f. 30.676.13! 

No 2º semes.tre de 1904 o movimento da mesma !Carteira foi o constante 
do seguinte quadro : 

1 

'l"BNDIDO 

.lNNO .MEZEB COM!'R.ADO 

Em saques 
1 

Em v/owro 
1 

Tctai 

1 
;fl ;, .1l ;S 

Julho .. ... .. . . 566 .999 499.863 74.389 574 .24~ 

1 Agost0 .•...... 349 .2~8 367.531 73 .193 440 . 724 

Setembro . .. . .• 1.153. 761 IS9.673 69 .8'.J5 269 .478 
1904 ....... 

Outubro .. ,., .. 910. 237 796.362 74.646 ~ 71.008 

Novembru.,, .. J.021.967 840.348 76. 183 916.531 
1 

Dezembro ..• •. 1.516. 224 1.887. 289 84.620 1.971.909 

5.518.416 
1 

4.581.0156 452.836 
1 

5.033 .892 
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em v/ouro . .. ....•.... . ..... 452.8•36 
f 4".5 81.056 

l 5.i,il8.U6 

f 5.().33.892 

Os quadros, que seguem, lh'\o o total das letras descontad1as pela Carteira 
Nova <l-0 Ban<:o d·a Re1mbli>ea do Brasil, até 30 d€ junho ide 1905 : 

S iAJL'DOS 

1\,nno de 190·0 (novembro e dezembro) .. 6 . 111 :'803$754 5. 753 :5412$3194 

» 1901 ......... ... .... .. ...•.... 18.785:110$801 4. 243 :517$164 

)) 1902 ..... .•.. ..•....•....••... 14 . 2.9.5 :8·70$1621 3 . 509 :864$141 

» 19 03 ... .. .•. . ... ... .• ... .. .... 25 . 449 :152$743 4. 961 :1618$6•34 

~ 1904 .....•. .. .... . ... .• ... . . .. 27. 291 :189$-759 5 .·9·83 :1880$885 

» 1905 ( 1° semestre) ... . .• .. .. . . 14. 237 :760$005 6. 693 :194$170 

10·6 .170· :885$683 

00.NlTAS OORiR®'N111BS GARAN.T.ID·AiS 

QUA1'Tll'IAB SAUDO.~ 

RETI RiAD•AIS 

Anno de 1900 (novembro e dezem·bro) . . 2. 4:Í4 :912-$38·5 1.769 :667$043 

» » 1901 ... . ....•.. , . • . ... . ...••.. 11.917 :249$070 '2. 97.9 :300$087 

~ 1902 .......••.. , ......•... . ... 16.453:352$443 5 .166 :817$6416 

» » 1903 ..... .. .. . ............... . 24.743 :290$221 10 . 53•2 :6'80$299 

» 1904 ... . ... . ..... . ........ .. . . 18 . 634 :550$613 4. 348 :•9212$3&8 

i 1905 (1° semestre) ..... . . . ... . 16 .131 :527$676 7.468:977$654 

90 .316 :012$408 
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O mov bmento dos Bancos extrangelr-0s no Brazil, em contos de réis, «e jiiheiro 
de 19 00 a maio de 1905, foi o seguinte: 

SALOoS NAS CAIXAS 
M.ATRIZBS E FILIABS 

DA'rA NO UL1'1MO DIA 
DB OADA l!llZ 

J 1~n eiro 19!l0 . ... . . 

Ju'ho HJOO ....• 

F'e,..erei ro 1901. . ... 

Juuho 1901.. .. . 

Dezerubro 1901. ..•. 

Julho 1902 ... . • 

Ma.rço 1903 . . .. . 

Ju:ho 1903 .. . .. 

Fevereir .> 1904 .. . .. 

Julho 1904 . . .. . 

U'evereir > 1905 ... .. 

Maio 1915 .. . .. 

OAIXA 

70.68 t 

157. 7ô6 

98.140 

142. 876 

89.637 

110.458 

67 479 

96.716 

44.977 

75.071 

47.660 

65.339 

A tAdministracão da Fazen da, 

Credito Debito 

4.009 

124.785 

5. 299 

57.567 

5.763 

l!í.256 

21. 673 

14.625 

9.412 

13 .490 

H.666 

3.923 

effi '])OU•CO ma:i·S <le 
cou os a e tos e r ealisou as operações seguintes : 

./ 

En<:a.mpação das concesBões para as 
obras do por.to do Rio de J aneiro 
(Rio de Janeiro H arbo·u1· cz,nxt Docks 
Oornv'allW, Limiited), 2.7õ0 :000$: 
Estrada de IF'erro de Sapopemb.a 
á IJ.ha do Governrudor, 300 :000$; 
Empreza Industrial de Melhoramen-
tos no Brasil e outros 21. 3.S O :000$ 

Em:prest!mo externo, ouro, ll. tR-'<:a de 
90, ~uros de 5 %, ·para os serviços 
das Obras do Porto do Rio de 
J anelrro (Decreto n. 4 .,839 , de 18 
de maio de 1903 e contracto de 

01wo 

dol'.S 

DHOS!TOS 

A' v:sta 

Sõ.411 

68.8'12 

86.045 

107.164 

105 .084 

li o. 311 

92.788 

99.525 

74.7t 3 

82. 145 

76 .688 

8Ui82 

annos e 

% DA CAIXA 
l!MR.llLAÇÃO 
AOS DE!'OSI-
TOS 

82.1 

229.2 

ll4. l 

133 .3 

85 .3 

100.0 

72.7 

97.2 

60.2 

91.4 

62 .2 

80.0 

melo, pra.ti-

Pape l 

22. 830:0 00$000 

20 do mesmo mez) ........ .. . .. . i õ.600.000 
Emprestlm~ interno, papel, juros de 

5 % iPara occorrer ll.s <lespezas com 
ns encampações (Pecr eto n. 4. 8 6,5, 
d e 116 de .iunho de 1903) .. . .... . 17. 30 @ :00,0$000 
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Creação de recu rsos (1,5 o/Ó, ouro ) para 
os en cargos desses emprestimos 
(.Oeoreto n . 4. 879, de 7 de julho 

de 1903) 
Acqu1sic;:ão da E. lF. Oeste de Minas 

(Escriptura de 6 de jUl·ho de 1903) 
Acquisição d·os debentwrcs em!ttidos na 

Allema.nba para a referida estrada 
(IEscriptura de 13 de junho de 

1903) : Em papel. ... .. ..... .. . . . . 
!Em ouro (Re8cission boncls) .. . .. . 

Acquisição da E. F . 'U~1ião ISorocabana 
e Itúana (iESC'l'i·ptura.s de 20 e 29 
de setembro de 1904) .... ... . . .. . 

AcquiJsição feita â. 001,porCLtion of Fo -
1·e4gn Banc~7iolcler.q, de Londi·es, de 
rl ebentm·es emittldos em 1888, de . 
f 100 cada um, da Companhia 
E. F. Itúann, na somma de 
f 149.400, inclusive os ooupons de 
ns. 24 a 31 em atraso ('Escripturn 

téle 10 d·e maio de. 1 904) e q.ue 
·terão de ser pa.gos ao 'I'hesouro 
por conta da massa, em liqui-
dação ...... .... .. .. ... .. ..... . 

Venda da E . IF. União 'sorocabana e 
[ .túana ao •Estad-0 de S. Paulo 
(IEscriptu ra de 18· de janeiro de 

.19 05), sendo: 
Em ouro ..... . ... . .. , . . . ... .. ... . 
!Em papel, importancia dos d'ireitos 
creditorios do Esta.do de S. Paulo 
sobre a referida EstTada, cedidos 
â. União (Escriptura de 18 de 
1an eiro de 1905) cerca de ... . .. . . 

!Complemento do emprestimo para as 
obras do porto do R1o de J aneiro, 

â. taxa de .97, juros de 5 '7ol (Con-
tracto de <i de :Junho de 1905 e 
decreto n. 5 .. 551, de 6 do mesmo 
mez) . .... . . .. .. . .. .. ....... ... . 

Encampaçã() da Southel'>i Brazma.n Rio 
Gra111cl e do Sul Rcu."lway Oom•vaniy, 
Limited (!Contracto de 29 de de-
zembro de 1904) Re~cission bo?Uls 

Resgate de Rescission boncls : 
Em 1903 ... . . ... f 165 . 920 
'.Em 1'904. . . . . . . . f 3g.7. 840 
Em 1905 cerca de f 196. 720 

R esgate d'l emprestimo de 1816·8, ouro : 
!Em 1903 (com-

!pra) . . . . . . . . . 32'1 :00-0$ 000 
·Em 1904 (com-

pra 11 MOr t&io) 996 :·ií00:$000 

O·t&ro PIJ)lJel 

15.600:000$000 

225:0 00$000 
620.000 

65 . 000 :000$00 0 

f B 7 .208 

f 3.250. 000 

7.800:000$000 

f, 3.000.000 

f 2.013 .64 0 

f, 750 . 480 
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c1e jul'ho)..... . 4.2·98 :·500$000 ! 628.346· 
Resgate de apoiices de 1897, papel, 6 o/o: 

Em 190 2 (·por sorteio) ; pagamento de janeiro de 1903• 
em deante ........ . .... .. ......................... . 

Em 1904 (por sorteio) ...... . ...... . ........ . ..... . . . . 
Em 1905 (extraorc1inario) ......... . ... . ..... ... ... .. . 

Resgate do .papel-moeda, por <:onta do funcl:o respectivo . .. .. . 

6.000 :000$000 
6. 000 :000$0•00 
3.571 :000$00 0 
2 . 000:000$00 0 

·Reor.ganisação das Repart1ções de .Fazenda (IDecreto n. 1. 178, de 16 de ôa-
nei•ro de 1904). 

Regulamentação das Companhias de Seguros (!Decreto n. 5. 072 , de 12 de 
dezembro de 119 O 3). 

R egulamenito para o serviço de loterias federaes (Decreto n . 5 .107, de 9 de 
janeiro de 1904) . 

<Regulamento para arrecadação da.s taxas ele consumo de agua no Dlstricto 
Federal (DecTeto n. •5. 141, de 27 de feverei ro de 1904). 

!Regulamento para a arrecadação do imposto de industrias e pr1>fissões (!De-
creto n . 5.14.2, de 27 de fevereiro de 19 04 ). 

fRe·gulamen to para a escriptll1·ação do empresti mo do Corre dos Orphãos (De-
creto ·n. 5.143, de 27 de fevereiro de 1904) . 

tRegulumento ·vara a •casa da Moed·IOI. (•Decreto .n . 5.169, de 17 de marco de 
1904). 

<Regulamenfação da lei sobre im,postos inter-estadoaes (JDecreto n. 5.10·2, de 
23 .ae dezembr<> de 1904) . 

Organlsaçli.o fiscal do Acre (Di;creto n. 5 .·2016, de '30 de a,brll de 1904). 
Organisação do Codiigo de ContabHidade iPublica (dezembro d e 1903). 

* 
O sen•iço de uniformisação das apoiices, j.uro de 5 o/o, paoel, decretado ern 

janeiro de 1902, Coi iniciado em 6 -Oe julho corrente. 
IA Caixa de Amortisação, trabalh an &.o fó·ra c1as horas do ex,pediente, •conse-

guio effectuar o troco de 306. 000 :000$, .papel, troco sempre a-Oiac1o com '.P·re-
julzo elos cofres publicos e dos particulares. 

IA IDlrectorla de Contabilidncle do 'Dheso·uro pôd·e organ'isR'!' oi to balnn<,;os ut r11-
sndos e o Co.nselho de lFazencla pôr cm dia o julgamen to de .recursos que lhe 
são affectos. 

A reforma das Caixas Economicas pende de estudo de umn commissão no-
meada por este mi·nisterio e a do Banco da Repmblica, já, a.ccelta ,pela <:ommissão 
Tespecliva, sel"á. submettida oá approv.ação <la assembléa geral dos accionistns em 
breves dias. 

iEra de 6·70. 906 :129$250 a somma do papel-m<>eda em notas do Governo e ban-
caria.s em circulação em 28 de julho corr ente, assim di scriminada: 

EJm. •notas oo Gover.no de diversos valores ........... , .. 
!Em notas ar, 100$000' da 9• estampa em substituição .. . .. . . . 
Em notas de divei·sos valores c-0m desconto ..... .. ... , .. . 
Em notas do G overno de diversos valores sem valor .... . . . . 

Em notas bancarias de dher&os valores ............. . .. . . 

624.489:689$250 
4•2 .192 :500$ 0•00 
2.565:115$000 

190 :16·5$0 00 

669.4 37:469$2'50 
1.4.68 :6.60$ 000 
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Apresentando-se de novo agora a quebra do padri11J monetario do Brasil como 
remedi o :para aa dlf.ficuldades resultantes da instablltdooe do cwmblo, vein a. 
pro·posito 1·ecordar o que a este respeito se ·fez JlOS annos de 1833 e 1846. 

Com as emissões de papel banca.rio inconversirvel e <le cedulas ou letras 
<:om prazo deter_.mlnado, com a.a grandes sommas em moeda de cobre lançadas 
na drculaçrto- não sõ •p.elo Governo, mas tambem pelos particulares, a poslcão 
finarrcelra .do palz .se tinha .torna.do embaraçosa. 

Havlam desaip.parecldo do mercado ais moedas d·e ouro e de ;prata; o <iam-
bio 'de julho de 18121 a junho de 1830 tiruha descido de ,51 a 57 1112 dlnhet.ros por 
1$, e o aglo sabre metoos 1preciosos variava em quasl todas as prov·ln<ilas. 

A As.semblêa. •Legislativa havia tenta.do desde 18126 remediar esse mal; as 
medidas, porém, adoptaidas Unham-no antes ·aggravado do que mel•horado. 

Em 18•30 o Ministro da Fazenda propoz diversas providencias e entre ella<S 
a do estabelecime'I!to ·i e um n01Vo 1pndrão de moeda., e, fundamentando o .pro-
jecto iqu.e aipresentou, dls-se: «Um Governo sablo e .prutd·ente deve procu.rar evi-
tar grandes ou repentinas VM'iações de cambio; iporque tae:. varla.ções arruinam 
o commerclo e a industria u1aicLonal, e 1conseguintemente diminuem ou estan· 
cam as fontes da. renda publka.. IA-s pequenas variações provenientes da maior 
procura de letras on meta.as, ou de inesperado bloqueio ou guerra são de .facil 
re:paração; a providencia e pers·plcacia dos negoclaJntes restaibelecem mui de-
pressa o ;p,erdtido eqnilibrlo. .:-.<enhum meio, ponêm, se conhece para evitar ae 
grandes variações senão a estabi.lldade do meio circulante, visto que o cam-
bio por via de regra naidn ma.is é do que a medida ou proporção existente entre 
os valO'l'eS do melo circulante de uma pa.m outra •!)raça . Quamdo as moedas 
met11-lli-ca.s são l.guaes em valor, o cambio se limita á.s despezas do transporte 
e ao juro do ca"Pital. AoSSim <iomo a estUJbilildade .aos cambias depe.n'Cle da esta-
ibfüdade do meio circulpnte, .assim otambem a· deste depende do valor das moe-
das que !levam ser cunhadas, com determl·nado .peso e iquilate, cor.res'Pon.dente ao 
valor intrlnseco dos n:tetaes. A seguramiça das especulações do commerclo, o 
bom preco nos pToductos da i!rudusitrla .nruclonal, a tranquilidade ido cllladão sobre 
sua SU:bslstencia., não ~e 'Poderão ilâl!na1s conseguir sem um bom systema mo-
netarlo, s em .um padrão metalllco a que tudo se refira. Todos sábem que o 
pa,pel reallsa-vel lá vontade do porta!dor é o melo -circulante mais esta.vel, mais 
facil e menos dispen:difl'SO; mas, como a con<Utio sim.e qua non 'PBlra aquellas 
vanta,gims ·ê o troco ef.fectivo em moeda •com determlnllldo peso e quilate, se-
gue-se que a •base da drculação e finanças de qualquer paiz c!l'llsiste em um 
bom systema monetar!o, e por ·isso ind110pensavel me parece que 11- ·nos1sa reform a. . 
fina'I!cial , ou o meio prora consolidar o nosso credito, deve começar pelo vanta-
joso estabelecimento daquelle systema. Algumais. nações, é verdaide, em momen-
tos de lllPU·ro e -Oesgraca emittlram •cobre, bron~e e fenro, mas ·em pro~und:t 

paz e no ·Paiz do ouro, só o Brasil apresenta o desgra,çado phenomeno de paga-
mentoo legaes em moeda Ide cobre». 

'E, poden:do escolher para o pad·rão o ouro, como fizera a Ing•laterra., ou a 
prata, como fizera a li'ranca, o 1Mln1stro ipreferio o ·primeiro; !X>l"QUe o Brnsil 
po.ssula minas da.quelle metal, qu.e produziam então mais do que nunca, e fixou 
em 1$'600 o valor da ojtava de ouro de 22 quilates. 

Nessa orccas!ão o valo.r legal de eroda um dos metaes nobres não guar-
dava ·u.ni!ormldade no 'J)aiz. A oitava de ouro de .22 quilates em moedas de 
6'400 tinha o valor de 1$600, que Lhe dera a Jei portugueza de lo6t88, e em 
cunhos Ide 4$, <:ham111dns provincia·es ou colonlaes, o de 1$777 719, que alc11111cara 
.pelo modo por •que se <:umprio a lei de 1694, diminuindo-se -0 peso das moedas. 
A oprata, d·e conformidade com a lei de 1'688, -Oovda •co.r.rer 1por .100 réis a oitava, 
e, segundo a lei de .16 ~14 por 1128 J'êis; mas, em consequencia do que havia stdo 
<letermi!l1ado em 1747, e do que .tinha sido resolvido, quando .se recunharam -08 
pesos he51Panhoes, gyra va. 'POr multo mais. 

!Era, pois, da maior converiiencla attender-se á. reclama9ão do Milnisterio 
d a. F ·a.t:-endit e re1rular4ar-se o eyst ei,na-monetario. 
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Só em 183!2, porém, uma Comrn:is...<ão especial da icamara dos Deputados la-

vrou parecer sobre -essa materia e aconselhou que se -desse á oitava de ouro 
de 2.2 quilrutes, n ão o valo.r acima indicado, mas o de 12$500, eqruivalent e ao ca'ill-
bio de 413 l j15 .pence, quando ao a:present ar-se -0 .parecer OSlC illava es.i.e cambdo 
entJ·e 3,3 e 3•4, subindo depois a 40 . 

Elegendo o marco de ouro de .212 quilates por 160$ para padrão de um novo 
systema n;ionetario, a 1Comonissão, como •fez vêr um de seus m ais illus.trad0s 
membros, não .procurou a lterar ou quebrar 'ª moeda, corufo1,mou,se com o que 
Li'á existia. ,Q antigo systema .tinha ca.ltido em desus o e as moedas que o 
representavam não co.rriam •mai.s nos te11mos da lei. Com erfeito, tendo-se or-
denado em 1810 a recunhagem dos pesos hespwnhoes no valor nominal -de 960 
réis, valor notavelmente superior a-0 •que d.avia .caber a tal moeda, em relação 
ao pad•rão est a,.bele<cido, o •par ·do cambio sabre Londres d·esceu de 67 11 2 a 54 
e a .peça de 6"$400 veio a correr por 8'$, V'allendo essa qpeT·ação tanto como ru 
alteração do padrão imonetario. 

Em t aes circumstancias, atecessitando-se chamar á 'Circulação os rnetaes 
preciosos, pareceu lá. .Comrnissão de. vantajosa a reproducção do anNgo valor 
nominal da moeda de prata ou a i·ein.stallação do cambio par a ·54; primeiro, 
;porque -OS contractos e bransacções do commeN'lio realisados então a um cambio 
de 30 pence, pQluco mais ou •menos, seriam pr,ejudicados 'POr e,ssa grande al-
teração 110 elemento 1que lhes servia de r egulador; •Segundo, pOIXJ.Ue a renda pu-
blica ficaria nomd·nalmente ·r eduz.i·da em uma .razão muito elevada, sem que por 
outra parte as des·pezas houvessem de decrescer do mesmo modo, o que traria 
no GQverno •serios eIDJbaraços para .satisfazer aos seus encargos . Par eceu tam-
bem á Commissão que não era Ide ;iiom conselho dar-se á nova peça de 4 oitavas 
de ouro o valor nominal então COTrente, ou ·1.2$800, que ·era o m esmo •que fixaT 
o ·cambio a 3,3 314, •po~quanto, b em q u e s·emelhante mQdificação estivesse -de ac-
cordo com a quasi totalidade dos contractos e tra1racções commerciaes da época, 
comtudo traria comsigo o üepreciamento dos Juros da -d ivida ·publica interna, e 
dos vendmentos dos .empregados, na razão de mais um terço do seu- v alor, 
tomando ·por t e1•mo de comparrução a mo.eda de 'P'rata ou o par de 54 . 

.A.ssfm, en terudeu a Commissão ·que a modioficação mais adequada aos fins 
que s e tinhrum em vista seria a que se afa,.stasse igualmente dos extremos apc>n-
taidos, tal era o valor ·n-0minal de 10$ dwdo á 'Peça de ouro, donde r esultaria 
o cambio pa r de 43 1 j'5 . 

Dutro mernlbro da Commissão Bspecial, que havia influído para q u e se e le-
vaJSSe o valor no.minai -da oita1Va de ouro a 2'$·500, em vez d.e 2$, que, no .prin-
cLpio, .havia sido adoptadQ, adduzio em defesa do projecto as seguintes razões : 

«Diz...se que a :fixação çlo ouro é uma chilnera ou absurdo, pois que o preço 
deste metal n ão depende da lei e sim do merca-d·o . Não ha du;vida que o mer-• 
crudo, segundo a quantidalde de qua~quer p.roducto , a sua utilidade e •procu ra, 
f> quem ti:x;a o seu val-0r: este principio, em tudo verdadeiro, ê applicavel, tanto 
ao preço dos ge11eros, 'Como ao ouro. Entretanto, quando se .trata do ouro, n ão 
como genero, mas como moeda, aquelle -principio falha, deve .falhar. E', pois, 
ao -01iro como moeda que a ilei ·p6'de e d eve ·f.L'l:ar um valo.r, fi.cando embora ao 
m ercado d.ar-1'he o que de mais ou -de m enos deve ter como genero. Ohimern e 
absurdo lfatnl haveria, si a le i, em vez de fixar o pa>drão monetario, segundo 0 
qual deve o Gov.erno r eceber e 'Pagar nas suas Estações., o ohrignsse a estar 
pelo valor que o ·m er cado quizesse fixar ca-da d ia . Uma compra € venda si mu-
lrudJas podiam ·constitui.r muito b em o preço, o ivalor do mercado, e <Jahi quantas 
fraudes não haveria n o .pagamento da renda publica e nos contractos com 0 
E stado. 'Ü unico meio de mefüo.rar a ·Circulação mO'netaria era chamar de no·m 
para ella os m etaes preciosos que haviam emigrado; mas estes .não voltariam 
seim que primeiro ,fossem r esgatados o papel e o ·cobre, ou alterado o 'Padrão, 
sendJo pr.e:fer.ivel o segundo m eio; po11quanto o primei.ro, aliém d·e impossivel, era 
rui.Doso, por ·não haver sobras de .receita e nem recurso de prompto para en-
cetar proveitosamente semelhantes operações e por ser indubitavel q.ue a pa~-
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sagem rapida de uma ;c1ir.culação forte para outra Jraca ou vice-versa produziria 
perdas consideraveis, não •ao ag1ricultor, não ao industr~al, que regulariam seus 
preços pelo estado do mer.cado, mas a quem tivesse contrahi:do o.brigações em ou-
tras épocas e as tivesse de cumprir . A modificação do padrão era util; .por 
isso que evitava a u·uina a que se chegaria com o •resgate. de ;uma assentada, uo 
papel e cobre, e era ao mesmo t empo praticavel, basü~nclo que, sem perda, ·nem 
inconveniente 1 ou dif.ficu.fdade fosse ordenado e realizaido por artigo de lei.» 

A opposição á medüda não .foi insignificante. Entendia-se: primeiro, que, não 
hav·endo elementos 1para constituir uma moeda fo rte, não s e devia crear nova 
moeda fraca - i sso .nada ad iantaria e seria um luxo por d1emais oneroso á Na-
ção; segundo, que, sendo systema monetario marcar o valo'r das moedas· cor-
r entes e não .havendo forças humanas que podessem dar á moeda v<1.lor s uperior 
âtquelle .que tinha nos mercados europeu~ adoptaido o projecto que fixava o 
valor de 10 $ a -Oada peça de 6$1400, prepar!Wa-se para o .Estado um prejuízo 
qu·ando, pela alta do cambio, o ouro dimhnuisse de valor; terceiro, 1que era inutil 
;;stabelooer o valor da moeda 'em relação aos dos paizes extrangeiros; porque, 
quando os extrangeiros levassem do iBrasil os metaes nQl.bres em pagamento ou 
em troca de mercadorias, haviam de regular-se sempre pelo seu valor real; e, 
si o que se tinha em vista era füxaT .i irela,ção dos valores entre as províncias, a 
que .s'e estwbelecia não era exacta. 

:Jl)x;gotou-se, .porém, o periodo .da sessão legislativa de 1832 e nenhuma re· 
solução .se tomou acer ca de tão importa nte materia. 

Em 18·3·3 .foi .convocada a A:ssemblêa L egislativa para uma sessão extrao1·-
dl:naria, e no Relatorio que aipr esentou o Ministro da F ·azenda diisse que todas 
as provincias reclamavam promptais me.dida:s que vedassem a i·ntroducção e gyro 
da moeda falsa de cobre; mas, como aos inconvenientes da -O!rculação dessa moeda 
vinharrn juntar-se os ~ue eram prop.rios da circulação do pa.pel, cudo credito 
quasi que era sustentado sómente pela simples utilidaide que prestava como 
ag·ente de permuta, o ~ssumpto submettido á A&semb!Jéa tinha ai·nda mais vas-
tidão e transcendencia do {!U·e ã. primeira vista se aifigurava: cumpria tirar ao 
cobre o caracter de moeda le gal e a.o m esmo tem·po dar« ao papel cir,culante 
uma g!lfl:aintia que o tornasse menos dependente das oscillações do mercado até 

á sua final extincção. 
Ju!.ga'V'a necessario : 1°, emittiJ:1em-se, em troca de dez mil contos de moeda 

d.e cO'bre, cedulas amortizaveis annualmernte na ra21ão dia .renda ·dos fundos pu-
lblicos que podessem ser c0D1prados ·Com o producto do cobre desmonetisado; 
2°, fixar-se o padrão :qio.netario dando â peça de 6$400 o valor de 10$; i3°, es-
tabe1ecer-SJe uma fórmn CLe pagamento nas 'Estações ·Publicas, -segundo a qual 
os metaes pre<:iosos entrassem ao menos :por metaide, J1mitaindo-se os pa;gamentos 
em moeda de cobre ao maximo de 1$000 . 

.Não diffeÍ·ia muito esse p.lano do que já. havia sido discutido ma Gamara dos 
Deputado·s ; por 1sso, quando o apresentou, t endo sem duvkla em lembrança a 
op.posição que o outro leva ntara, o MinistTo disse: 

«<Não t emais que a fixação .a.e .novo padrão importe uma alteração •na moeda 
legal, prejudicando por esta maneira os contractos ; os metaes preciosos não teem 
p.r.esentemente curso liyre no mercado, e, por conseguinte, nenhuma relação com 
as transacções .a.e hojf'I: pelo contra-rio, a álteração do antigo padrão monetario 
ser·á tanto mais j ustilf•icav.el, •quanto el!a mais. s& a;p.proximar do estaJdo presente 
das cousas . "l'ão pouco deveis receiar que fal!eçaun os metaes preciosos .para os 
pagamentos exigidos nesta especie; o commercio, a quem isso interessa, os fará 
pr1Jmpta.mente apparecer em quantidade su.fficiente. Bani tambem de vossa irna-
.ginação qualquer esc!lupul1J aceTca da desmoneHsação gradual da moeda de 
colbre; pois que 1njusto seria e mesmo um p.rocedimento a.bsurdo, que o Go-
V•er"10 pagasse aos particulares, como moeda, aquiUo mesmo que j1á lhes tem 

. comprado corno mercadoria.» 
·Na Camara dos Deputados foi a,.cceito o proj ecto com os segu~ntes artigos, 

alêm de outros muito~ que se referiam á organisação de um !Banco iNacional ; 
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«.Art. lº Na receita e •despeza tlas IEslaçõe:> Pll!blicas entrarão o ouro e a prata 
em barras ou em moedas nacionaes ou extrangeiras a 2$•500 por oitava de ouro 
de 12.2 quilates. Art. 2 . .0 As moedas de meia onça de ouro c<>ntinuarão a ser 
cu.nhadas sem que :nellas se imprima o va·lor ncminal. » 

Parecia, pois, que se escrwpulisava em dar a conhecer 1que se pretendia 
alterar o padrão monetario . 

No .Sena,,do, povém, o art. 1°, que mais nos interoosa, foi substituido pelos 
seguintes: ccArt . 11. 0 As moedas de ouro, 1que de no.vo se cunharem, .terão 1por 
padrão uma •moeda de ouro de 22 quilates e 1pcso de quatro oitavas. Nesta e 
l!la5 suas subd.ivisões· em duas e uma oitava, se designará sómente o peso e o 
titulo de ouro, s·em declaração .dio seu valor nominal. Art. 2. 0 As moedas 
de prata, que de novo se cunharem, terão por paidrão uma moeda de .quatro, 
duas, uma e meia oitava, e n ellas sómente se declarará o seu peso e lei sem 
designação de va.lor .nominal. Art. 3. 0 A base do systema d.as moedas em 
valo1· •s.e11á em peso igual ã de ouro de !,l12 q uilates para a da prata de 11 di-
n heiros como 116 pa.ra l». 

!De modo que, péla emenda do Senado, o valor legal éLa moeda de ouro e 
de prata dievia augmentar e diminuir cc>nforme o preço que o metal tivesse no 
mercado, ideia que havia sido contrariada no outro ra,mo da assem·bléa . 

Não havendo accondo sobre a.s emendas, reuniram-se as duas Camara.s e 
ahi foi calorosamente debatido o assumpto . 

Os d:efensores do projecto da Camara dos 'Deputados insistiam em vêr nelle 
lllão uma alteração de padrão mcmetario, mas apenas uma fixação de valores, 
~lo intu.ito de evitar as i-epentirias oscillações do cambio, e <de pôr termo oá anar-
chia em que se achaV'a o paiz em 1materia cco.nomica, a ponto de nin:guem saber 
o valor de sua propriedade. ccDando ·o prajecto á oitava de ouro o valor que, 
pouco mai,/; ou menos, tinha :no mercado ne-sa occasião, creava uma t axa cam-
bial, CU•io desvio não podia ser muito sen!>ivel. Firmado assim tanto quanto 
era .possível o valor d.a .moeda corrente, tratar-se-hia de tirar da circulação 
o papel que a embaraçasse. O Banco projectado faria depois o nece sario 
para completar o melhoramento do meio circul~wte . » 

Ainda quando se quizesse vêr na medida proposta, diziam aquelles def.en-
sores, uma alteração de va,lores, ella só seria censuravel, si por infelicidade 
ferisse os i'llteresses .partiou,Jares, si todas as convenções do Estado fossem 
postergadas, e .nãio era isso o que se daria . Em todo o caso, alteração ou fi-
xação, era de toda a conveniencia ; por.que não só salvava de um grande des-
ifalque a renda •publica, cujas tres quartas partes consistiam e.m direitos adua-
meiros cobrados <Acl valorem, mas ainda erirnia a Nação de pagar em moeda forte 
(padrão de 1'6 6,8) a divida interna , contra11ida em •moeda :fraca ao cambio de 29. 

Os adversos ao projecto oppunl:am-se principalmente a que se modificasse 
o _padrão estalbeleoido pela antiga l ei portugueza : entre elloo se acharam os 
Marquezes l e 'Baependy e de BaDbacena e o \Conselheiro Araujo Lima, mais 
tarde Marques de Olinda, que predi6seram tudo quainto depois aconteceu . 

<1Pela, discussão, di~se o Marquez de Baependy, tenho conh,ecido que a Ca-
mara dos Deputados se -persurudio de que o melhoramento do nosso meio cir-
oula.nte dependia unUca .e 'Pri'Vativa.mente do estabelecimento de um Banco 
de circulação e de deposito; que este se não ·poderia sustentar sem um 'l!OVO 
padrão de valores das nossas moedas, paéLrão tal , que facilitasse a vinda dos 
metaes preciosos, ·como era de esperar da regra geral de rui'fluirem os generos 
das pra,ças, onde t eem baixo valor para aiquella.s ém que teem valor maior: e 
para se reguJar na f.ixação ou escolha desse novo padrão, se r ecorreu ao exame 
do cambio mêdio Çlestes ulbimos annos entre as principaes praças do Imperio 
e a.s das nações extrangeiras . Per uadi,da, como estã, a Ca.mara dos Deputados 
de que do estabelecimento do "Banco .nos vira sem duvida o melhoramento do 
nosso m eio clrculante, era bem :natural que procurasse saltar po.r •odos os em-
!baraços e escollhos, q ue -se oppuzessem .ao seu '])!ano, e que confundisse o cam-
ibio par com o cambio co1.,rente e até se lembrasse de ter o supremo poder de 
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fixar um .ca•mbio inalteravel. E' verdªde .que, passando a dar-se ,. uma oitava 
de ouro de 2-2 quilates o valor de 2$500, emquanto nã,o houver J10va. lei em con-
tra.rio, se ha. de logo estabelecer um cambio par entre as moedas das diversa,s 
nações muito differente do a.clual, que é de 6·7 1112 por 1$ ; mas o cambio 
conente sem dmvida 1:icai1á fõra do a.lcan,ce da lei, e dev,el'á. r eferir-se ao novo 
cambio par, ,ou para ma.is, ou para m enos, come se r eferia ao a ntigo, cessando 
por consequencia a pretendida ivanta.gem de termos um .cambio fixo . Quanto á 
espera•nça da affluencia de ouro e prata para. o cofre do proj ectaido Banco, d·e 
vi'11te mil contos de réis de 1f1mdo <:!llpi tal, uma vez que se augunente o valor dos 
metaes preciosos, estou conv•encido de que só tem ·por fund:amento os 1bons 
desejos; o interesse dos partidulares, tlonos tdos m etaes •preciosos, é que os 
ha de mover, e, havendo entre nós empregos mais lYroducbivos dos capiita.~s dis-
poniveis, tanto nacionaes, como extraingeiros, ,quaes os das a.polices da divida 
publica e os das caixas economica.s, ·Sem os riscos já eJ>."'Perimenta·dos do ex-
tincto Banco, em que o GoverúlO teve toda a influencia, achando-se os ac-
cionistas até hoje priva.dos de seus crupitaes, é b\ml de esperar que o Banco 
prodect!lldo não paisse de um •bello ideal, não sirva para o melqoramento do meio 
circulante e sómente seja causa do ruinoso augmento do va,Jo.t da nossa moeda, 
de ouro e 1Prata com .prejuízo notavel das transacções publicas e particulares . 

.ccNão sou contrario a.o estabelecimento ó.e um iB!llnco, !l!Iltes; muito o desejo; 
mas estou persuadid'° d.e 11ue o projectado não se ha. de realizar e muito menos 
servir pa.ra o melh0<ramento a,o meio ckcul!llnte, que reclama promptas e effi-
cazes providencias . .Crie-se embora o LBanco, mas sem o augmento do valor 
do ouro e da prata; não queiramos. põr a 1J:1ossa moeda fm-te de ouro, como t al 
recebida em todas as praças (l()mmerciaes, na catego,ria de moeda 'fraca ; lem-
ibremo-nos dos males, com que actualmente luct!llmos, -por se haver dup1J.cado 
o valor do cobre ,que tjnhamos em circulação. O a.ntigo Governo alterou o valor 
da moeda de ouro n em usou de tão ruinoi;o recurso, como a,gor.a se pretende, 
•nem meS>mo alterou o valor da m-0eda de prata provi.ncial, não o.bstante haver 
recunh!lldo os pesos hespanhoes com o valor de 9.60 réis; porque u m desses 
-pesos era equivalente em quantidaide de metal a tres moedas provinciaes de 320 
!réis. O mal que se ex1perimentou veio da quaintidade, que se cunhou, de uma 
ta.! moeda, . q ue, sendo !fraca, como a que gyrava então, lançou fóra da circulação 
a de ouro.» 

A opinião do Marquez de iBanbacena foi a 1seguinte : 
"Nenhum 'p-Oid.er h.umano é caipaz de fixar o valor dos metaes preciosos, 

q uando ha na circulaQão tp!llpel-moeda e cobre demasiado . P•retender em taes 
c!r.curnsta·ncias 1fixar o 'valor do ou.ro por uma lei, seria o mesmo que pretender 
l)Or lei r egular -0s dias de ·chuva, seus gJ:1áos de calor e de f.rio em cada d-la. 

·«tO a.bsurdo da pretenção é identico, ma.s o resultado das duas leis seria 
muito differente . A que se publicasse, regulando a chuva e o frio, não per-
tur:baria o curso das estaçõe : ellas seguiriam as leis natUJ'aes sem a menor 
contemplaçã,o com as 'disposições da Assem'bléa Geral e toda a perda seria a 
do tempo da -discussão e despei>;a da impressão . A lei fixando 'Presentemente o 
valor do ()Uro a 2$500 a oitava tambem não fixaria nem cambio, nem valor de 
metaes.; tudo segulria o curso determinaJdo peia opinião publica da p.raça.. Para 
as transacções futm·as a lei será completamente nulla; ·OOS contractos, porém, 
anteriormente •feitos causará 1damno i rreparavel a tod·OS os credores . 

«!S i a fixaçã,o do valo,r do ouro não se obtem, porque os negociantes e 
productores, alterando o ,valor dos generos e do cambio, illudem aque!la dis-
posição; si os credores recebem com isso damno gravissimo e o s devedores um 
dom gratuito; si o '11hes0luro perde mais do que todas; si, fiona1mente, a v•ariação 
do meio circulante, ·de que tanto l!lOS queixamos, vai continuar do mesmo modo, 
como consentir a Assembléa Geral que •passe tal artigo de .fixação ·do 'Valor do ouro 
deixando o papel e o cobre em circulação? A·proveitemos a llção da experiencia. 
feita por outras nações, ·tundemos a nossa divida fluctu.runte, estabeleçamoa 
quantia certa e sufficiente para gradual amortização do .paipel e do cobre, e 
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não vamos com a pretendida alteraçíio nominal do valor do our.o augmentar :!. 
fluctuação exi.6tente e entreter por mais t empo a desordem nas províncias d o 
norte.» 

No dóscurso do 1Con.se1heiro Ara,ujo L ima ha as seguintes topicoo, que oha-
mam toda a attenção : · 

K<'Contra a emenda do Senado formou-se um argumento, q u e pareceu ter 
feito alguma impressão. D isse..se que, si ella passasse, veriamos r eduzidas as 
no.ssa rendas, q,ue do m esmo modo ficava a Fa:zenda Pub!Lca gravada com 0'9 
Or'demaidOS e pensões, ·e que -OS part}cuJa•res se Sentiriam prejudicados em ~eUS 
conúractos •a,nterior es. ISi acaso ·fass-e ver.dadeiro o 'l)'rinci-pio em ·que assenita 
este argumento, seria elle ma verdade bastante para r ejeitar a emenda do Se-
;n.ad-0; o principio, porém, é falso, e em consequencia nenhuma força teem f!A 
i!lações que delle se tiram. 

·«'Funda-se todo o argiumento em •que, p assa;ndo o artigo do S.enad·o, todos 
os cont ra;ctos hão de ~er regula·doo sobre moeda forte, .e q'Ue por esta c1evem-se 
calcwlar os valores de todos os .gene ros. Não é verdade. 

J«!Não se afunitte haje a conveniencia de uma mefü<la que faça passar ele 
r epente de um estaido de moeda fraca para outro de moeda forte . Não temos 
nós que defendemos esita opinião, admittido a necessMaide •de uma moeda fracti. 
ainda 'Por muito tempo? 'Como, 'Pois, ·dizer-se ·que se •quer .elevar a moeda ao 
seu valor primitivo? Que se ha >de fazer da moeda fraca? Que provklencia se 
clJá para que ella <lesappareça? O cobre a•hi !l'ica ou na sua prQIPria especie, ou 
em paipel que o representa. ·o •papel t erá dú ser depreciado, por isso que o 
B a,nco, de que .esperam IIllilag.res, nã;o o ha de •poder recother todo, e assim 
haveJJá no mercado um papel acreditado, e outro desa,cr editaido. Emquanto hou-
ver um meio circula nte desta natureza, elle determ1·nará os valores: é, po:r-
tanto, .por elle que se regularão os contraictos . Si, .pois, por moeda f raca é que 
se ·hão de ainda por muHo tempo r egular todas as transacções, como se diz 
que as contri:buições hão de <liminuir, •por isso que, alterando-se O$ valor es, a 
quota com que se entra nos cofres pubJi.cos deve resentir-se da alteração ? 
Nq. 'Inglaterra, esse exem•plo que se nos 'apresenta a caida passo, .fez-se ao con-
trario do que nós queremos. Alli, de facto, elevou-se a moeda; a lei proa.u-
zio a alteração de valores, a Fazenda ·Publica fi.cou gravada e os particulares 
prejudicaidos; mas ali mandou-se realmente contar por moeda forte, e ·nós n aida 
propomos q·ue se assemelhe com isto ; ao contrario, queremos :qu e cõntinu'I ainda 
;por t em'POS a moeda fraca, 1e que só o commercio e o c uroo natwral das COIUstl.S 
r est abeleçam ó preço natural, e que is to n ão sei.ia por effeito de lei, o que 
sená semrpr e desast ros·O. E', -po·rta;nto, t endo mesmo em vista o que ll!Conteceu 
na [nglaterra e ;para evitar os males <J:Ue ali se sen.tiram, que n.Õ5 nã-0 qu eremos 
que se totque nesta materia , mas sim que. tudo seja obra do t em;po por meio de 
medi-das in<lirect as , que nas deem b om resultaido . 

«R econhece-se Jque a moeda fraca expelle a.a ciTculaçã-0 a for te, e ao an•es -
mo tempo quer,se que esta, sendo emittida, segu·ndo as necessMades do mercad-0, 
ee t:onserve na presença da:quel'la, havendo tempo ;para recolher a fraca, que, em 
attenção a isto, deve respeitar a hosp.ede, que j~ ·uma vez lançou para longe >de 
si. A di·ffi•culda:de está em conservar essa moeda forte emqua!nto existe a fraca : 
á pr01Jorção q·ue ruquella !fôr a,pparecen.do, desappBJreceI1á de ·novo. Aonda que a 
lei a obrigue a entrair na c!rciula-ção, esta não tetiá a f01rça <le .conservai-a . 

«Emtqunnto .se conservar no merca<lo a moeda fraca, a elevação d-0 ouro não 
'Produzi~ outro effeito senão q.lterar os valores, e em consequencia não eó 
se torna inutil esta medtda .para o fim .q·ue se quer, mas ha de sei: summamente 
·prejudicial . · 

«Não é esta., pois, a occasiã.o propria para se legisla r sobre semelhante 
mataria, faltam-nos dados para uma r esolução sO'bre um objecto, que, devendo 
ser firme e estavel e tão permammte qua:nto o <perrii.ittem a s cousas humainas, não 
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deve depender de circumstancias tão particulares, c0mo as em que nos achamos, o 
que entretanto são as 12nicas que deram elementos para o calculo da !Commissão.» 

Não obstrunte a controversia, ·foi aipprovl!Jdo o projecto. Traçaram-se as 
base para um '.Banco e modificou-se o valor do ouro . A lei tem a data de 8 
de Orwti~bro dle l 813 3 . 

'Esse acto havia sido antecipaid'° pelo de 3 <do mesm o mez e anno, que main-
<dou substituir a moeda de cobre por .cedulas recebiveis nas r epartições pu-
iblicas . 

Essas •providencias não vinha.m em occasião azada, encontraivam o paiz 
em má posição politico-fim1:11ceira, e assim, si as m edidas votadas não satisfi-
zeram ás n ecessidades do momento, o modo por que !oram executadas contri-
buio para torna!Jas mais desvantajosas . 

Desde 1831 que os pa.l'tid'°s se esgrimiam asperamente. Os tumultos, as 
revoltas s u.ccediam-se na Capital e em alguma.is provinci~ e punham em sobre-
sailto, senão em 'Perigo, a !,)Opula.ção, e estorvavam o progresso da industria e do 
comimercio . 

A recei ta publica era mesquinha para as despeza& 11ue um paiz novo é 
obrigado a fazer . ®ram annuaes as deficiencias de meios. No relatorio de 
118.34 <lisse o Ministr-o da .Fazenda : •«.A exist encia de um àef ·icit no presente 
0rça,mento não é um .facto descon hecido, tem-se r eprod'lizido em todos os pas-
sados orçamentos e longe de maravilhar a sua reiterada presença, pois que 
são conhecidas as causas que a motivaram, <leve ao contrario convencer o Po-
der Legislativo da urgente necessida,de de a:ugmentar convenien.temente a ren-
da publica, afim de mais aipproximal-.a á. importancia annual da~ despezas do 
Estado». 

Os títulos da divi-9a publica iam obtendo naquelle tempo melhores cotações ; 
os da divida externa, apezar de se achar desde 1&30 susven)Ba a (lllnortfa:ação, 
itinJiam vindo a s ubir de 50 ã 74, e os da mterna de 43 .a 5"•5; não era, porém, 
de bom conselho "f,)Õr obstaculos á firmeza de seu credito, fazendo 'IlOvas emis-
sõe . O ca.mbio em nqvembro de 183•3 oscillav.a entre 316 314 e 41; em taes cir· 
cumstancia.s tinha o Governo de cumprir as disposições das duas leis de 1833 . 

1ProC'Ur011 executar a <le ,3 de Outubro . Luctando com a •falta de cedulas, 
que deviam ser da:da,s em troco do CO'bre, la nçou mão, para sup>pI'ir a es-
cassez, de conroeoimJento8 de 500$ e 1 :O"o0$ , que, nãio poden·do ser de ·prompto 
substituídos por papel de menor valor, não só cahiram desde logo em des-
credito, e d·epreciaram ainda mais o meio ci rculant e, como enleiar am os pre-
sidentes de •algumas vrovincias -em d•itficu-ldades, ·que os compelliram, ·no in-
tuito de sati ·fazer as reclamações do 1publico, a usar de arbítrio mais ou me-
nos nociyos, t ae COJI\O a creação de ce'diuJas 1irovisorias, a subdiYlsão ou des-
dobramento do- co;hecimentos e a recunhagem da moeda de cobre. 

!Em relação á. lei de 8 de Outubro ainda menos pôde o Governo fazer . 
Designou commissões para T,lromoverem a assignatura de acções de B anC.() e 
para organisarem os seus estatutos . !Mais as capitalistas nacio.naes e exbrangei-
ros retrahiam•se ou !,)Ol"'que ·desej avam con>h ecer, ante~ de .se abalançarem na 
empreza, '° estado definitivo do meio circulante, a'Pós o troco do cobre, ou 
porque não encontravam na lei as garantias que pretendiam para seu capital; 
o certo é que o numero das acções subscriptas .não attingio a duzentas. 

INa:da, conseguintemente, se mel·horou. Pelo •contrario, a l ei de 13 de ou-
tubro tornou mais embaraçosa a situação, trazendo uma nova especie de pa-
pel á circulação, qua ficou consistindo em notas do velho padrão do extincto 
Banco do Brasil, e.m a;n t igas cedulas emittiodas n a Bahia e em novas cedulas 
e conhecimentos dados· em troco do cobre, e tudo isso sujeito â.s inegularidades 
commettidas nas "f,)rovincias. 

'Para evitar a cpnf\llSão que resultou desse estado de cousas, - pareceu rle 
conveniencia uniformisar-se to·do o papel verda)deiro em gy.ro, e a lei d~ 
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de 01btub.1·0 ele 18'315, •reco·nhecenc1o ease ·prupel como c1i'Vida naci.on a,l, ordenou 
a \Sina substituigã·o '.[)elas notrus creadas rpela Rea. •Leg. de 1 de d·umho id·e '18133 . 

'Esta,va, 'PO>s, generalisado o papel-moeda . . 
•wDevia es·perar-se como consequencia n ecesaaria c1ue, generalisado o gyro do 

papel-moeda em todo ·O I.nwerio, e medoiante a limitação legal cl\;H paga.mentos 
feitos em moeda de co•bre a1Jé iá quantia de 1$, o ivalor de; 1papel circulaTute sf.i 
elevaria gradualmente, não ha'Verrdo novas emissões deste em virbude do na-
tural e ·pro.gresai'Vo augmento d.as tran.sacçõe• no commercio interno, até chegar 
ao par do pa•drão monetario, resu.Jtando dahi o par do cam•bio entre o Brasil 
e a J}raça de 1Londrea na •r·elação de 1$, por 43 1115 .atruhei.ro.s. Não rucoTuteceu, 
porém, a ssim : .improficuas f.o.ram as p.rovidencias a:doptadas neste sentido e 
completamente inuül o sacrificl:o do credito n2•Cional ; dessa época ·em dea.nte 
·as tencl·encias 'Clo ca,rnbio foram para b&ixa,, com pequenas oscillações de uma, 
alta temporaria." (!Rei. Inq . 1·86·9, pag. 26.) 

1Com ef.feito, de novembro cue l 1S3!3 a .cLezembro d·e '181315 a taxa cambial, 
q·ue nunca e:ircedeu ide 4'1, desceu . até 3·6 314. 

IO rel'atorio da F azenda de i.s,3.5 declarou •que 'ª lei de 6 de outubro de 
1S3•5 ai.nela não •fôra prO'lnulga;da 1no intuito de cura.r radicalmente o mal •que 
a.ffUgia o paiz, e era misüér não 'Perder de vista. a origem da rnolestia, •quando 
apenas se lhe tinlham app.Jtcado ·pruHii·ativos, os meios d·e t ornai-a mais 1swprior-
t a.vel . 

«Essa lei, adunt a,va aqu,elle acto ofü'icial, ·não preenche comrpletamemte o 
fim a que se 1propoz - .uniformisar e generalizar o meio cil'culante e ao mesmo 
temvo a·creditair ' o seu valor representado . Os meios que offerece para a amor-
tiza;ção ·do p aipel fiduciario parecem mie'sqiiinhos, ·ai1ém .a.e im·aetrtos . 1Si fixar-
mos a nossa parUcular atte.nção sobre a moeda de co•b.re qu.e ainc1'a fi.cairlá ·na 
circtlilação, e a sua qua lidade, 'Veremos 1qu e a sua inconiveniencia ·continúa, :bem 
que ·em menor g11á;o - o seu gy\J'o até 11$ con•Hnúa 8\ 'jjazel•a ;.P r es•tavle~ em 
uma ·circulação ext emsai. » 

1Pareicia então ao · Mtnistr.o que a emissão c1e pequenfl,13 moefüi,s de prata 
com O •CUrSO ·Obrigatorio aeé 1$, deiXando O cobre pa.ra O '.[)agamento 'de t ra-
cções abaixo de 100 uéis, faria desapparecer a.e uma vez a desvantagem da 
ultima moeda; e •que, aicr editado o p aipel com ?1egu!ar eimiormzação, os metaes 
no:bres viriam aos mercados do pa,iz e o meio circulante m e1hor aria tanto quanto 
1&e poc1ia desejar . 1 

IAs provtdencias lembradas não poderam, porém, -ser des de logo decretadas . 
Nos ·ultirnos dias de 1836 •a baixa do ca~n\bio tornou-se mais e mais de-

clarruda. As calanüdadea •se ·foram repeti1DJdo. A p·rovinda de S . Pedro era 
apo•quentada pela .g.uer.ra civH, .a .rebelliãio rompia de novo na Bahia, a ag ri-
cultura retrogradava e -o com:mercio passava, por uma grarrde crise, r e})er-
cussão da >que na Ameri'c>t do :Norte dera ·causa a tamt os desastres. O The-
souro esta:va 1s·em a renda daa pro·v>ncias co.nflag·r9Jdffs e recorria á venda de 
a.pol>ces para acudir á s despezas orfünarias, as da g.u·erra civil e a d·o pa.ga-
mento das presas do Rio da Prata. · 

Muito desagradav•el ·imp-ressão resul.tav1a de tudo isso. 
Na ICamara dos Deputa.dos •uma das Commiss ões informo u que o credito elo 

prupel-moeda tiinha -sido muito aibalado ·e seu 1c1·e;preciamento se mostrava ·de modo 
bastante sensível ; porquanto se elevara o agio dos metaes préciosos e baixa ra 
ra}Jidam Pt1te o qamb'io . 

.O ,?>finistro ·da Fazenda in sillti·o em seu pedido ele medidas a.ttenuadoras. 
Acbava .que, decreta.ao e estabelecido de facto um perfeito systema monetario, 
dev ia tratar-se de fazei-o entrar ef.fectiv·amente na c irculação, su.bstituindo;se .gra -
d•Uafmente a moeda-1papel até 'á s ua extincção; e, n essa ·conformidade, 1pro poz - 1°, 
que o >Gove1,no 1fizBsse os .pa,g-amentos •1netacie e11·n 1votas, m etaile e·ni ·1no>eda 11iet!alU1oa 
e 1·e1Je/Jesse as rendas elo mesmo 11wcio; 2°, que se r eduzisse a urna só e&pecie o 
papel que gyrava ·nas v-ro'Vincia,s; 3°, que se €mitti·ssem moedas de p rata de 100 
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a H ; 4°, se hab!J1~asse o Thesouro, por meio de emprestimos, a ter em seus cofres 
um saldo applicavel, metade á. c<imm·a de metaes nobres, metade ~ queima da 
moeda fidud1aria. 

!Estudada a questão na Camara dos \Deputados, a,pontou-se, como o passo 
mais acertado e seguro para a restauração da verdadeira moeda, a rediwção do 
pa,pel-11nioooa, e a,conselhou~. no intuito de se aittingir <eSse ifim, a creação ae Wn.-
postos destincidos ao reSga,te dJe notas e á S'll.s\Pensãlo do tl'oco do co,b?·e. 

oA icommlssão que fez o estudo declarou que não opinava ·pelo estabelecimento 
de .um Banco Nacional, por füe ter .parecido que seriam tardfos os beneficias que 
porven.tura pudesse e lle presta.r, n em lembrava o Jevantamento ido em;prestimo, 
pela deficiencia de escla.recimentos para fixar a s·ua importancia. 

IOs impostos ino1cados foram cal.cu.lados em mil e duzentos a mil e tresentos 
conrtos an·nuaes e a Commissão pensava aue com esses recursos, desaP.'Parecida a 
crise comruercial que então reinava e r eanimada a confiança publica pela certeza 
d a pontual e energica e..xecucão dessas ef·ficazes medidas, talvez, em dois ou tres 
annos, se fizesse o papel-moeda approximar-se do padrão monetario marcado na 
lei oe 8 de outubro de 1833 . 

.A Coro.missão declarou mais que era op'iniáo de ·pessoas que ella havia con-
sultado te;· sido nenhuma ou multo pequena a influencia da lei de 6 de outubro 
de 1835; que ella, povêm, firmada em principias, que o·ulg.ava vel'dadeiros, não 
podia esposar semelhante ideia em ·toda sua compreher;são. 

Entre as memorias appensas ao parecer da rpred1ta Commissão, encontra-se 
a do iSr. 1Birc1"1lea.d, ,que esclarece bastante a ma.teria de que se estlll;' 'tratamdo; 
ahâ se lêem os seguintes e interessantes periodos: 

ccA .grande ou a principal causa das differenças de cambio ·nas operações 
commerciaes entre {lifferentes nações, ou entire as diversas <partes de um mesmo 
paiz, é o exig'ir 'llma de ou\ra n agão, ou ·urna de outra 'Pl'OVincia da mesma n·ação, 
maiores valores em artigos de s<m consumo do que os daquelles que pôde da.r em 
troco. Tal ba sido e é -ainda a ;posição do Brasil, e emquam<to assim contiinuar, 
isto é, devendo mai.s do que pôde pagar, ou consumindo mais do extrangeiro do 
q:ue produz ·para IJ)agar-lhe, o cambio co.m as outras nações será sempre contra 
s~. e os metaes preciosos, assumindo o caracter de mer cadorias, sruhirão do pa1z 
com ellas. Pa.ra evitar este mal, que tanto affecta a prosperidade publica, que 
traz comsigo 'ta.ntos embaraços, e que afina.l acabara por uma banca-rota, não 
ha legislação que baste, nem out~o meio vedo de obstar-lhe que não seja estimu-
lar a ind·ustria para maior J}roducção, e procurar uma r!gida economia, tanto nas 
despezas l!aciona.es, como nas dos particulares. 

'" ... !E como a despeza (no IBraz'il) ba sido sempre em maior escala do que 
a producção, e nenhuma oµtra base ha em que o cambio assente que não seja a 
da oroducção segue-se Que, sendo esta dirrrünuta ou mu:ito inlferioo- ás sommas a 
r emetter, necessarirumen•te sôbe a .procura ide letras; oda.hi a baixa do caml:>io, que 
a ssim deve continuar até que melhores preços, ou maior producção, façam pen-
der a •balanca nara o 1000 OIPnosto ; e então com a <rea<X:ião melhorará. o cambio; 
emqua,nto, Porém, o paiz consumir anaiB em valo.r de nroductos e xtramgeiros, do 
q·ue resultar -Oe seus ·proprios, o cambio será sempre baixo, p ela s imples razão 
de não baYer moeda cor·rente que 'Possa admlttir-se no pagamento da differC'llça 
entre a importação e a ex·portação.n 

O projecto, que a Commissão oa ICamara dos IT:>eputados apresentou, foi 
pouco mais ou menos acceito : é a lei n. •109 ccmi data d.e 11 de outubro d6 1837. 
Creou-se ahi uma renda, qpe, com as decretadas na le1 de 8 de outubro de 1833, 
art. 5°, e na de 6 de outubro de 1835, art. 13, seria applicada ao resgate do papel-
moeda, até 'q ue o valor d'este pa'l)el se equi·parasse ao do padrão rnonetario, e, 
lago que isso acontecesse, aque lla receita especia.J seria empregada em fundos 
publioos, oe que mais tarde disporia a AssembMa Geral Legisla-tiva. Teria o 
me.~mo de8eino o producto da venda das apoiices adquirida.s em observancia. da. 
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lei de 6 de ouiubro -de 18'35, cessando a substituição dill moeda de cobre mandada 
effectuar por esse acto legislativo. 

O annü ·de 1838 f~i mais favoravel dQ que os anteriores . . T.Lnha terminado· a 
revolução do iPaiiá. e esperava,se prompta pacificação na Baihia. As apoUces da 
diviod·a 'interna foram cotadas a '8·9. !A expor•tação dos productos brasileiros ,au-
gmentou. A Teceita publica, excluidos os depositos, importou em 1837-1'838 em 
13.·252 :739$, e em 1838~1'8 39 em 17 . 32·2 :694$000. A qµeima das notas em virtude 
da lei dB 11 de outubro mQntou a 55·3 :991$ e o cambio, que em 18317 ihavia des-
cido até .27. foi no•uco e J;X>UCO obtendo taxas mais eleva:das e atTing'io a 29 . pence 
P<Jr 1$ em fins de dezembro. 

Bntretanto juJ gava..se «ainda prepar.atoria e auxiliarv a provide ncia O'l'lde· 
na da na lei de 1837. 

O Ministro da Faz·enda, no ·relatorio de 1838, propoz - «primelro, converter 
a divi'óa ex t er•na em interna '!)ara diminuir a remessa de fundos aos a,gentes em 
Londres; segundo, augmen•tar o credito das apo.Jices da divida interna, autorisan-
do-se 0 pagamento de seus juros nas provlncias; tercei·ro, difficultar a falsifica· 
ção das notas, tornando provincial a sua circulação; quarto, prromover a org·an~ 

sação de um •Bn,nco nacional incumbido do resgate do ,pa;pel; e quinto, conseguir 
21. effecti'va ·cobrança das rendas, ·restabelecendo o , Juizo dos F eito.s da Fazc."Il.da>. 
E' do complexo de taes medidas, accrescenta .aquelle dncumento official e nil.o 
de .um ou outro rem edia .pall'iativo, que deve resultar o deünitivo meiho'u-amento 
do meio circulante . 

• De todos esses pedidos, só foi° attenfüdo em 1.841 o do restabelecimento do 
Juizo dos 'Feitos 'da 'Fa:zeJ'lda .. 

De 1839-1841 a receita continuou a .aUJgmentar, subindo d e 17 . 000 :000$ a 
mais de 18. 000 :0·00$ em .caua anno financeiro; mas a despeza, como era natu.ral, 
cresceo t ambem com a que se fez nas provinôtas conv·ulsionadas e com a que 
exigiram o·utras necessidades pubHcas. 

·PrLnoi1Piara:m então os cred'i<f:os •su:p;plementares e extraondi,narios, sem outro 
recurso senão o das operaições .fina:nceiras. 

O concedido ipeJ.a lei de 23 •de outubro de 118 39 ·au;to,risou empre&timos .int;,,,-nos 
~ externos, cassou a permissão anterioi·mente da:da para emittir bilhetes do :l'h6"" 
souro e facilttQU a emissão •de pa;pel-moeda. Os d·as leis de 18 de seteillJbro de 
1840 e 13 de novembro de 1841, foram abertos sob a condição do \Governo ;p~·o· 

curar recursos na venda de a:polices, nos bil<hetes DO T'hesouro, nos depositos ,10 
cofr.e de orphãos, na ·renda espec'ial {!estinad.a ao res·gate de notas e na emis.são 
do .papel~oeda . 

At~ então se t inham queimado notas na importancia de 4 ,·704 :•500·$ (de 1'3 
de dezennbro ·de 183'7 a 10 de fevereiro d e 118 41) e ·de mais ·vulto teria sido a 
aperil/Ção si o T<hesouro não J!oUNesse sido compellido, para oooarrer a pagannen-
tos ur,gentes, a 1lançar mão de 2 .·0'716 :000$ da renda especial. 

iA m assa do papel circulante nã'.a estava, porém, sobrecarrega:da sómente com 
·essa quantia que o Thesouro não Tes.gatava. ®.m ddversas proV'indas tinha sido 
utiU.sa:da nos pagamentos {las despems 01id<inarias ruma ;parte idas sommas em 
notas, que a 'Ca;ixa de Amortisacão <havia ·remettido ~s repar.tições de !Fazenda, 
para serv·irem unicamente na substituição de que t~·DJham si·do incumbidas e que 
não podiam realisar por falta absoluta de meios. 

Em taes condições tinha o Tbesouro ,de usar dos su•pramencionados creditas. 
iDando conta da maneira pela qual h:avfa cumprido a lei de 23 de outrnbro 

de 18·3.9., disse o M'inistro da Fazenda que, ·não .podendo contrah!r nã o só o em-
prestimo 1.nterno, por estarem os títulos abaixo de •80 , limite qu e Jhe marcou o 
Conpo 1Legislat.ivo, mas tambem o externo, por n ão se lhe offerecer vara is,so boa 
occasião, .emi ttio no.tas (5. 750 :000$ de 29 de outubro de 1839 a 28 de abril de 
18 40 ) e que, não obtante essa ODeração, o cambio sustentou..se de mod·o "que n. 
retirivda 'immediaita do papel, nos termos do •art. 5° da. Ie!, ae tornou inteiramente 
inutil e sem objeoto. 
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lA. ;Jei de 23 de outuibro de 1839 pretendia que -se continuasse o resgate, e 
para dar mais !força a essa operação, elevou a renda -es;pecial com a d1'lifere1lç.a 
existente e~tre o antigo e o novo direito cobrado na importação dos vin°hos. O 
lll!linistro da Fazenda, .para não patrocinar essa medida, foi de parecer -que o 
fundo de amortização creac1o pela lei de 11 de ou.~ubro de 1837 era s·ufficiente 
prura o melhoramento do meio circulante, e que o accrescimo decretado na de 
1839 podia passar para a receita geral, que se achava mal dotada •para obvia·r 
as difficuldades do momento. E, no ·relatorio de 1840, acd'escentou que a soJI1ma 
das rendas destinadas áquelle melhoramento já excediam de 2. 600 :000$ annuaes 
CJ:ue. aool'icados com sabedoria, deviam , •por certo, contrFbuir poderosamente para 
que a circulação, dentro de alguns annos, es tivesse menos sujeita aos inconve-
nientes daquella époêba. 

«Entretanto, concluía elle, a experiencia ele quasi tres annos como que val 
demonstrando o pouco fructo que das simples operações da queima tem resul-
tado á. circulação do paiz; ha mesmo quem pretenda que tal operação seria mais 
proveitosa si a maior varte <la rernl!a ai;>plicada fôra convertida em metaes ·pre-
ciosos que estivessem em deposito, ou fossem postos em circulação. 

IOs credit.o.s abertos nelas leis de 18 de setembro de 1840 e 13 de novembro 
de 1841 foram sel'Vidos por a;polices, bilhetes do ll'hesouro, renda especial 'Para 
o resgate do meio c'irculante e papel-moeda. 

!Nos ultimos dias de dezembro de 1841 circulava a quan tia de 40 .199 :·5 65$ 
em notas e o cambio cabia de 31 1/2 a 29 1/4. 

O anno de 1842 foi ferti l em desastres. A conflagração em Hamburgo abalou 
o commercio ·do Rio de J anei ro - a •·enda da A lfandega baixou. A ·revolução do 
Rio .Grande do Sul juntou-se á ciue reben tou em .S. Paulo e !Minas Geraes. Para 
aggravar esses males, o Thesouro ·não encontrava a habitual fac'ilidade em col-
locar os seus bilhetes POf antecipação de receita e foi obrigado a emittir notas. 

De 1843 a 1845 a renda •publica foi melhorando, mas a deS'Peza cre ·ceo e as 
defieiencias de meio3 con.tinuararrn . 'Por ma'is reducções que se façam na des-
peza orça:da, ~nformou o ;primeiro o-elato·rio de 1843, T>Or mais que se resigne o 
Corpo Legislativo a não crear despeza nova que não seja· productiva, ainda assim 
ê evidentemente impossível que a renda acnual, só por effcito de fiscalisação e 
de augmcnto da nossa prod•ucção, chegue em poucos annos para fa.zer !-rente 
ãs precisões do .Estado. Não se illuda a Nação, deixe-se de proseguir no emprego 
exclusivo de 'Pall~ativos que, sem t er 1irestado granrle allivio, ou só alliviando por 
momell'tos, afinal exacerqa.m o mal. 10 augmento da r eceita lé, 'Portanto, uma rne-

cessidade ;publica a que todos se devem curvar. 
A 1lei de 30 de novembro de 18411 rque :fixou a despeza e orçou a receita •para 

1842-loll4'3 foi votada com deficit, e para .preen cl11el-o autorisou-se o Governo a 
fazer operações de ·credito e a cobrar por meio de nova tarifa aduaneira, logo 
que .findassem os tractados em vigor, direitos de importação de 2 a 60 o/o, mas 
a 'Ultima parte dessa d1sposição só entrou em execução depois do decreto de 12 
de agosto de 1844 . 

Julgou-se que a nova tarifa. como meio de renda, acudiria senão a todo, á 
maior parte do defioit. ·Calculou-se que ella .produziria perto de 18 . 000 :000$ an-
nuaes, sem 1'eceio da diminu'içã,o do commmo, T>Or isso que nenhuma das ta.xas 
era excessiYa, principalmente as de 30 o/o .para 'baixo que pagariam as mercado-
r ias de maio valiosa importação. Mas o esper ado accrescimo só devia começar do 
meiado de novembro de 1844, e nesse in terim fizeram-se operações de credito e 
no n umero dellas emissões de papel-moeda . 

.Assim, ao terminar o an no ele 1845, a circulação de papel-moeda achava-se 
em 50 . 379 :6 33$, a das letras do Tl1esouro em 9 . 077 :000$, e o cambio a 25 pence 
por 1$000-. ·,, ' ·141 

IA fixação do cambio por melo da alteração do valor da oitava de ouro tinha 
naufragado n os escolhos que encontrara. 
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Mas no primeiro relrutorio da ffi'azenda da:quelle anno o 1·espectivo 'M'!nistro 
fez a seg·uinte declaração: «IEnte.TJ.di que não cumpria o meu dever sem ohamar 
toda a vossa attenção a este lmportantisslmo objecto (o meio curcu,lante) , :por-
que, si de 1836 para dá, isto é, no periodo de oito annos, tem o cambio bahado 
desde 40 até <1uasi 25, .põde CD1Il razão temer-se que, se{l"Ul.ndo-se o mesmo s~s

tema, che·g·ue elle em 1853 a 5 pence por 1$, com grave detrimento nosso. Sem 
entrar, pois, em maiores desenvolvimentos dos males que nos causa o papel cir-
culante que, pela sua consta:nte oscillacão n em \'! nem põde ser moeda, direi em 
poucas •palav·ras o que creio ser'ia capaz de pr.eparar-nos um melhor ·futuro, do 
que aquellc que temos ante os olhos»'. 

·E em seguida opinou por uma nova alteração do padrão, ideia aventada 
alguns mezes antes pela imprensa. •Propoz que o ouro de 1!'2 quilates valesse 4$ a 
oitava e .a prata de 11 dinheii·os 2 50· r1éis a oitava. 

!Para tornar exequível essa medida reputou de toda a conveniencia que de 
1845-1,846 em deante o pagam~nto das contr'ibuições publicas fos. e feito no 
10 anno 1/50 pelo menos em moeãa metallica, ou·ro ou prata, no 20 anno, 2/50, e 
assim vor c1eante até o 2·5° anno. no qual os pagamentos se realisassem metade 
em moeda tie ouro ou prata, e metade em papel ; que o Governo ficasse autori-
sado: 

1°. a mandar cobrar a quota metallica no seu eQuivalente em papel, .em-
quanto não 11ouvesse sufficiente moeda de ouro e p.rata em circulação; 

2°, a provincialisar o .propel, is-to é, a 0limita,r a c'il·culação de cer·to numero 
de notas "· cada província; 

3", a fazer extrahir na ICôrte. todos os annos, duas loterias de mil e d'Uzen-
tos contos, e a empregar o producto dellas. parte na compra de ouro e p·rata 
para cunhagem e parte no r esgate gradual do papel; 

4°, a •tratar com o Banco Mercantil o estabelecimento de uma caixa de reali-
sação gradual das notas, para a qual o T,hesouro entrasse com a moed:a resul-
tante do imposto do 'PaI'agrapho anter'ior, e o Banco com outra qua'l1tia na 
mesma especie, afim de susten.tar-se constantemente o .papel ao par do metal em 
tod'O o limperio e o cambio a 27 pence por 1$000. 

Acloptando o Senador Bernardo Pereira de Vasconccllos parte da combina-
ção lembrada no 'Relatorio, offereceo nos pÍ·imei-ros mezes dos trabalhos legisla-
tivos um projecto n estes t ermos: 

1°, os pagamentos nas Estações Publicas e entre os particulares deviam, a 
princ'ipiar »m janeiro de 1847, ser effeotuados em 'Papel-moeda, 'lla razão de 4$ 
por oitava de ouro, QLt na moeda de ouro e prata que o 'Governo designasse, mas 
pelo mencionado valor ; 

2°, ficava o Gover'no autorisad .J a ·retirar da circu·lação a somma de papel 
necessar io para elevai-o ao sobredito valor, 'fazendo para esse fim as operações 
de credito indi.spensaveis; 

3°, •refirar'ia o Governo, ann11almente, da circulação a quantia de mil contos 
de papel,moeda pelo m encionado valor; 

4°, seriam observadas as obrigações sobre pagamentos con trahidos anterior-
moote â nova lei; 

·5°, continuaria cm pleno vigo r o padrão monetario fixado na lei de 8 de 
outubro de 1833. 

:.A ICommissão, a que foi remettido o pr-ojecto, supprlmio o ultimo artigo e 
add!clon.ou um dispositivo tendente â provincialisação das notas. O additameinto 
não ·foi aceito, mas foi approvflda a suppressão. O projecto, a:;sim emendado, 
segu~o -par:i a ouitra Camara . 

Ahi foi largamente discutido. 
[)isse-s<oi em seu favor; 
A lei pro.iectada evitaria as frequ entes oscillações do valor do pa:pel, daria 

estrubiHdade ao pfldrãio mo·netario, garantiria os contractos, tornaria seguras as 
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tramsacçõe~ e lmpedi'ria o jogo nas operações da praça: era a base de um srystema 
d·e r etirada do papel-moeda. 

Havla do.is methodos para faze]-{) desapparecer da circulação : resgatando-o 
pelo valor do padrão de 183'3, ou !·ecol•hendo-o •pelo valor médio que elle tinha 
então. O projecto adoptava o segundo. , 

tA.queUc, muito mais d·emonado e duvidoso em seus effeitos, elevaria o meio 
circulante pall.Jatinamemte até chegai· ao padrão de 1-833, e este. mais prompto 
e certo. conservaria o me'io circulante no valor que rt:inha ·na occasião, e previni-
ria as osdllações, fixando-o de ma:neira a mais approxima.damente possivel a 
um valor constante; porqu e ·fixar o valor de modo inva-riavel era impos.sivel, não 
estando isentas as proprias .nações que po.ssu'iam •circulação metallica das va-
riaçõ·es de .cambio entre umas e outras praças, conforme eram devedoras ou cre-
doras. 

10 .prcjecto não esta•belec'ia padrão monetario, regulariswva ·apern1.s a ma:n-eira 
por qu e se haviam de receber as mcedas de ouro, no intui.to de f ixar o camlbio 
em 27 e de evitar as extraordinar'ias e repentionas altas e baixas; mas, ainda 
quando estabelecesse ·elle padrão monetario, o receio de ad-0·ptal-o era infundado. 
No !Brasil esse .pa·duão só existia em 01orne, ninguem .fazia transacções em moe'da 
metaHica e .sim em outra q·u·e oscillava continuaimente abaixo do v.alor Iegal. Não 
hav'ia perigo em al·terações que tornassem essa moeda mais fixa, mais constante. 
Nlnguem soffreria com a mudança, a1Jé porque o projecto mandava observar o 
modo de }la.gamento determina·do nos contractos. 

1Nã.o se aidmittia a hypothese da ]XJ.ssibilidfrd:e da subidoa graduai! e certa do 
caimbio ao par de 4 3 1/.5 ; si a ·hypothese, porlém, fosse infal!ivel e segura, si por 
qualquer c1rcumstancia chegasse âauella taxa, 'e ahi se fixasse, tantas seriam 
as vantagens. aue merecia bem sa'Cr.~fi.car-lhe os imconvenientes que poderia tra-
zer comsigo. Não se temia, 1 pois, a subida regular ipor mais alto que ella attion-
gisse; mas sim a ~nstabfüqade ·do cambio, que punha em torturas alterna•tiva-
mente d·eYedores e cr.edore~ . ·Essa instabili'da·de estava na natu-r.eza do papel-
moeda e nas diversas circumstancias em que se havia acihaclo o paiz, e si não 
!fos·se o meio circulante mo·qif'icado de manei.r.a a se lhe dar al•guma estab-i'lidade, 
a consequencia seria inevitp.velmente o cambio continuar fluctuante. ' 

!Era incontestav·el que \'.' cambio a 27 poderia variar; as oscillações, porém, 
ser'i.~m menos frequentes e uapidas, do que as de 2·5 a 28, que se tinham dado nos 
.ultimos seis mezes. 

:Desde que existisse um substituto ou concorrente ao papel a um preÇ){) ce-rto, 
o de 4$ por ottava de our<>, esse concorr·ente faria que o papel se firmasse em 
torno ·deJ.lc . .S1 fosse d·emasiado o ·papel, o !Governo retiraria o excesso, e, si se 
torn:asse raro e suboisse momentaneamente so·bre -0 ouro, corr-eria esse metal ao 
mercado e a concorrencia traria o eq,uili·brio 'no po:nto .fixo de 4$, por oitaiva de 
ouro: po·r isoo que n1nguem daria em pa;pel maior valor, quando podia obter ouro 
a meno.r preço. 

O re&gate d-0 papel não devia ser reallsaoo por emprestimos, far-s·e-ia coro as 
sobras da r eceita, e caso as sobras não bastassem la:nçar.,se-ia mão de letrivs do 
'I1hesouro , por antecipação ~e saJ.dos dos anno futuros. As operações para o me-
lhuramento do meio ·Circula\1'te q·u·e não tivessem por ;J:iase um e:x;ce~so d·e receita, 
seriam chimericas e ruinosa15. O ·Pr01.i ecto fundava-se na existencia de saldos, que 
par~ia ter sido reconhec'ida pcio iMi01istro da ·Faze·nd:a, quamdo declar<lu que 
• maior inimíi;;-o do Hrasil, o deficit, havia sido debellado. 

Contra o pr-0•jecto ad·d'l\ziram-<>e estas ra,zões: 
O ·firo da lei não era a retiraida do ·p·apel para se melohorar o meio circula'llte, 

era sustentar-se a eua dep·~·ec'!ação no valor de 4$ ·por oitava de our<J. 'Não era 
i!lenão a elevação do padrão monetario, elevação que !ica;ria permanente, porque 
1>e aausaria mal maior, si se quizesse um dia volver ao anterior systema. 

Ainda ql'.lam:do se p-retendesse amortizar o papel a.o cambio d-e 27, não era 



- 531-

necessario mudar o padrão. Tendo este sido estabelec~do por uma lei, qualquer 
alteraçãio era .uma falta de fé, e as n ações que se haviam submettido a medidas 
desta ordem haviam sido victimas da sua condescendencia. 

Nem a alteração do ·padrão se tornava precisa para que os contractos que se 
lavrassem. tendo por ;iiase certo valor de moeda, nã.o viessem a ser burlados pela 
variação incessante do me'io circulante. Bastaria '!)a.ra pôr a sa.lvo esses 1nteresses 
fixar-se no contracto o valor rela,tivo ao cambio do dia em que fosse elle ass1-
gnado, 

O '!)rojecto havia 'dispo'Sto parUcu.Jarmente sobre os contra,ctos; no emtanto, 
não era sufficientemente claro acerca dos meios de guardar-6e o equi1'ibrio entre 
o valor das notas e o do ouro. IA.utorisava-se o Governo a reU.rar da circulação 
indetermi·nada quantia de papel, si continuasse elle a se depreciar; nada, po11ém, 
se preceituava para o caso, fac'í! de se dar, das notas do Thesouro valerem mais 
do que o ouro. O Governo em tal occasião nã.o pod.ia ne m de'Via emittir papel. 

A alta e a baixa do cambio nã.o tinham origem simplesmente na menor ou 
maior quantidade de papel ci rcula nte. Outros mol'ivos podiam a'Pparecer que in-
fluíssem no movimento cambial: uma procura desusa.da de fundos para negoci-0s 
no exterior, uma apprehensão de guer·ra entre nações com que se commerciava, 
uma crise financeira em praça com que se tinha relações, bastaria para faze r 
vac'illar o ca,mbio. Ora, dcterminand-0 o pr-0jecto a retirada do pa;pel, quando o 
cambio se .tol'nasse de5favoravel, obrLgava o Governo, quando se desse a baixa 
por alg·um daquelles motivos, ao resgate, e, podendo não estar elle preparado 
para supprir com moeda metallica a importancia do papel recolhido, faria mais 
incommocla a situação do paiz. 

10 projecto pretend1a fixar o cambio em 27 ; mas a ·relação Que existia entre 
as disposições dos arts . 1° e '2º ·fundava-6 e na convicção em que estavam os seus 
autores de que o valor de 4$ por oitava d e ouro não pode ria ser conservado, sem 
que o Gove rno tivesse meios de influir no merca.do a,fim de tornai-o estavel. 
O ar.t. 2° reconhecia a possibilidade do commerclo não sujeitar-se â imposição da 
lei. enLretanto o auxilio oiferecido .para tornar estavel o valor do papel (as ope-
rações de credito, que se poderiam repetir) subordinava o Thesouro â vonta,de 
dos mercados. 

D emais, o prdjecto nã.o evitava, como se asseverava, o jogo da praça em 
mater'ia de cambio. O jogo continuaria, os esforços dos agiota;s du'!)licariam para 
produzir differenças entre o valor ·fixado na lei e o da prac;:a. 

'Em conc1usãio, não se conhecia medida capaz de ·fixar a relação e'!ltre o ouro 
e o papel, que ;não fosse a da fundação de um 'banco emissor de notas conversi-
>veis -em metal â vontade do portad-0r. 

IO proje:oto ofoi afinal votado, e a lei sanccionada em 11 de setembr o de 1846. 
Quwndo essa lei .foi ,promulgada o cambio esta.va entre 27 1/4 e 2'7 3/4, o 

papel circulante importava em 50.•668 :475$ e os bilhetes do Thesouro em DéiB 
6 .. 255 :000$000. 

Os annos financeiros de 1845-1847 tiveram differenças a favor da r enda, isto 
é, a despeza foi menor do que a receita, excluídos os depositos; mas deixou de 
se fazer o serv'iço ela amortização da divida fundada e não se saldo u a conta do 
Thesouro com a Caixa de .Amortização em relação aos adean:tamentos para a sub-
stituição de notas. 

IEm 1847 o ca.mbio principiou de 28 a 28 1/2 e subio até 2·9 em março; depois 
osclllo.u de 27 a 2·8 1/.2 e no ·fim do anno tinha as taxas de 27 3/4 a 28 1/4. 
O Ministro da <Fazenda in:foPmOu que «a subida do -cambio e a baixa da moeda 
metalllca indicavam ser naquella occasião a somma do papel-moeda inferio r é,s 
necessidades da circulação». 

!Em outra divisão de seu Relatorio disse ainda o IM'mistro: mo excesso de 
remessas (feitas aos agentes em Londres) ·e a passa.gero que 'Para ellas se f ez 
oppor.tunamente de fundos das ' 'Provincias do norte l)ara o Thesouro ·na eetagão 
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em ,que a praça do Rio de Janeiro carece de maior somma de din11e1ro p.ara a 
compra do callé, teve a duplicada vantagem de aproveitar um camb'io mais favo-
ravel do que o d aqucHas provincias e im'))edi:· a sua repentina e excessiva s;i-
bida, e a consequente •baixa daquelle genero principal da nossa producção agri-
cola. Satisfeita esta necess'idade da praça, e quando o cambio pre>mettia descer, 
e tendia a. subir nas do norte, ordenei oue dali se fizessem as remessas com o 
fim de obter a ,faivor del<las e do These>uro os meianos resultados conseguidos 
nesta. Ce>m effeito, as avultadas qua.ntias remettidas concorreram para Que o 
cam•bio não se demorasse acima de 30 nas .praças da 'Bahia e Pernambuco. Ainda 
que pareça que ·um tal cambio devem provocar a immediata importação de moeda 
m.etaJlica, ·todavia ella será retardada •pelo receio de .perda, que necessaria,mente 
teriam os importadores, sí viessem encontrar uma 'baLxa imprevista que pôde facil-
mente occorrer. 'Entretanto, o Governo far'á quanto poder para mantel-a proxima 
do Dovo par, e sem notavel differença de umas e outras praças, j'á que não é 
possível ·um constante e perfeito equilíbrio» . 

!Nesse mesmo anno de 1847 a cr'ise que affligio o commercio inglez «fez dimi-
nuir na Europa o consumo dos productos da nossa industria e baixar os seus 
preços nos nossos mercado'S, resultando .por ce>nseguinte •uma diminu.ição conside-
ravel na riqueza nacional e correspondente decrescimento na renda pu'baica nos 
princlpaes ·ramos - importação, exportação e 'interna.» Em 1848 a formidavel 
tormenta q ue se desencandeou sobre a .França e abalou o •mundo intei ro veio, 
como era de esperar , dep·ri.mir o nosso cambio ; comtwdo, os maus effeitos cl'esse~ 

acontecimentos nã,o perd·uraram . Assim a renda, excluidos os depositas, que em 
1846-1847 'importou em 26. 764 :22•5$, desceo em 1'847-1'848 a 24. 1'2·4 :719$, em 
1•848-184,9 u 2•5 .•204 :•279$, já em 1849-1850 se elevou a 26. 977 :·836$000. o cambio, 
que em 1847 ficou. como acima se disse, entre 27 3/4 e •28 1/4, tocou em julho 
de 1-848 o extremo de 21 i/2 e já se firm<>u €m dez€II1bro de 1'849 em 27 3/4. 

IA somma do <papel-moeda em 1848 era de 47. 802 :226$, que o Thesouro contl· 
nuou a in formar cmão .ter sido quantia superior ás .necessidades da circulaçl!.o 
durante o anno findo. como indicava o estado do camb'io e do mercado da moedli 
naquelle periodo. 

Apezar, porém, de haverem melhorado a renda e o cambio, a situação finan -
ceira ainda não era .tão satisfactoria quanto se · deseja,va ; réappareceo a .partir 
de 1'847-184·8 o exces~o da despeza sobre a receita. 

iA p'l'ata, que antes da revolução franceza tinha acud'ido abundantemente ao 
mercado, a pon to de excitar descontentamentos no commercio em con sequencia 
da difficuldade .na contagem e do embaraço no transporte, logo que se tornou 
conheci.do aquelle triste acontecimen·to, começou a ser export11Jda e em não pequena 
escala. 

Mas, €sperando mui.to do 'l}rogr&sso que ia ;tendo o paiz, o Ministro da F a-
z~nc1a dec)arou, cm 18·501 acreditar q.ue com o auxil'io de melhor fiscalisação na 
arrecadação das rendas, e da economia oompativel com as mais urgentes necessi-
dades do serviço publico, podia-se principiar, bem que lentamente, o resgate do 
papel-moeda. dando ao ~esmo tempo maior estabilidade ao que ficasse na cir-
culação. 

IE não querendo confiar sómente nas sobras, •propoz se fizessem as operações 
de credito aiutorisaldas pela lei de 18•416, e se emittissem com o producto dellas 
mooc1as de prata em troco de notas de pequenos valores. 

Aconselhou que por lei se estwbelecesse a retirada de quinhe.ntos a mil conto.s 
da circulação, de'ixando-se ao ·governo a liberdade de resgatar maior somma, caso 
as clrcumstancias do T:hesouro o permi•ttissem. 

Elssa mediüa, porém, em s ua opinião, devia ser acompanhada da provincia!i-
sação do papel. 

!Nessa occasião, en tei;ifü.a o MLnistr o d.a F az·enda que a providencia supra Indi-
cada 'bastaria. !Não era elle avesso lás instituições de credito. INão t iruha, por.ém, 
a inabalavel c rença de muitos, de que o Governo não podia pr escindir de um 
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Banco emissor para o resgate do papel-moeda. L ão achava me'ios de combinar a 
existencia de um Banco com a diminuição do papel c'.rculante, como era preciso 
,para fixar-1he o valor. Do que servia tirair da circulação, á custa de pesados sacri-
fícios, certa 'importancia, si o vacuo que ella deixasse, fosse immediatamente 
preenchido por i.gual quantidade em notas do Banco, que tambem representava 
papel-moeda? 

!Para aplainar as difficuldades que se .podessem oppõr ás operações aconse-
lhadas, o Governo havia pr omulgado o decreto de 10 de jan-e.iro de 1849, est abe-
lecendo as bases para a iristltuição das sociedades a non ymas, e o ele 28 de julh o 
de 1849 dc term'ina nd.o a relação ent re o O·Uro e a prat a, e o limit e da quan;J:ia em 
moeda de prata que clevia fazer .parte de cada 1pagamento. 

A coadjuvação do Banco nas operações do resgate só lhe parecia opportuna. 
util e até indispensavel, depois de 'Be haver conseguido a retirada de parte da 
moeda fiduciaria, e de ter ficado na circulação qu.amtillade que não podesse exce-
der lás necess'ida des das transacções, ainda em épocha de crise commercial. 

O Corpo LegJslativo concedeu, afinal, por lei d·e 31 de maio de 1850, a tantas 
vezes solicitada provincialisação das notas, que, entretanto, se não realisou. 

O Ministro da ·Fazenda entendeu que não a devia põr em execução sem effe-
ctuar ao mesmo tem:po o resgate, bem que lento e gradual, das notas. iPara esse 
resgate confiava no au•gmento .progress'ivo da .,-enda e nas sobras da receita sobre 
a despeza ord inaria ; .porque julgava não dever para aquelle fim fazer operações 
de cr edi to, qu·e elevar i·a m em demasia os encargos do 'l'hesouro. 

Apeza~ elos v iolentos abal.os .soffri·dos pela ordem publica em Pe1'nambuco e 
os s ustos causados pela epl•demia da febre amarella, a receita de 18•19-185 O havia 
pN·gi·edido; ccnão bastava, porém. d'lsse o Relatorio d·a \Fazenda de 1851, que a 
renda augmentasse, para que fosse licito começar o resgate e dar principio á 
provinciallsação do que ficasse em circulação, cumpria ainda poder-se contar com 
um saldo de receita que garantisse a operação ; entretanto, se estavam fazendo 
d.ispezas extraordinarias e avultada,s, que podiam produzir um deficit em vez de 
saldo». 

,<\. situação financeira do paiz em 1'851 continuou a melhorar, quer no inte-
rior, quer no exterior. O Thesouro liquidou grande parte das antecipações qu e 
para a snbslituicão de notas •havia .obtido da Ca'ixa de :Amortização. e voltou a 
fazer o serVi0.0 da amortização da divida externa. O pa.pel ci r cu lante desceu a 
46 . 684 :31 7$, a Cas·a da !Jll[oeda cunho u, d·urante o an no, perto d e dois mil cont os 
·ele -our-o <J pr ruta e o .cambio t inh a est ado d e 30 1/2· a 27. 

INâo se considerava, porém, t ão .istavel o valor do pa.pel-moeda compa,rat iva-
mente com o do ouro, que se acred'itasse i.mpossivel a depreciação delle, dada 
alguma dru; muitas causas que para isso influem; ·porque : 

1°, nem sempre a subida do cambio indicava a insu·fficiencia da quant idade 
ele numerario ; 

'2°, ·não se a'Va.li·ava em mais de sete a o"lto mil contos a porção de moeda 
metallica nacional que gyrava então no Imperio; 

3°, a taxa do juro na praça do Rio de J a,n eiro não indicava que houvesse 
muitos empregos para os capitaes disponiveis. 

O .Governo, firme em seu proposito da substituição do papel pela moeda ae 
prata, preparou-se para essa operação, adquirindo o metal e ordenando a cu ntha-
gem, e em. seguida fez iniciar o ~roco ; mas o Thesou.ro forn ecia as moedas á Caixa 
de Amortização, e recebia dessa repar tição o equi·valent e em no tas ele maiores 
va.lores ; ·poraue, •informou o iRelator"lo da Fa7len da de 1·852, ccnem o estaldo do 
melo circulante exigia que fossem as notas definitivamente resgatadas, nem a 
prudencia aconselhava que se fizesse o resgate nas clrcums·tancias extraordin a -
r ias em que se a,chava o paiZJ)>. 

Essas cl1'Cumstancias se foram emfim attel1!uando, «a riqueza publi<:a e com 
ella a somma elas t r ansacções tinham crescido, disse o iRelatorio de 185·3, o esplrito 
i;ndustrial começava a desenvolver-se de uma maneira bem pron-unci!l!da e por fim 
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a insufficiencLa do p apel-moeda era attesitada pela pr esença cre d·ezese'ls a vinte 
mil .contos metallico's com que se achava augmenta:do o meio circulan te» . 

Esperavam-se saldos nos exercicios de 18.5 3,185·5, acabava-'fie de converter em 
L ondres em condições favoraveis o emprestimo portu.guez a cargo do iBrasil, era 
pequena a somma de bilhetes do Thesouro a'ind·a em gyro, e assim, pareceu ao 
Governo oue era chegado o momento proprio para se instituir um Banco de 
emrssão, ·que a uxi liasse não só a reti rada do papel-moeda, mas tam'bem o progr es-
sivo augmento do cred'ito e da riqueza nacional. 

Traçaram-se conseguintemente as primeiras linhas para u m instituto dessa 
ordem. 'Teria elle de retirar da circulação, a .começar <lo terceir-0 anno de sua 
~xiste.n~ia, a quantia d-e dois .mil •cO'lltos a·nnuaes, ou mais ainda, si porventura 
elevasse o capital. As n-0tas que emittisse S·eriam r.ealisaveis em moeda corrente 
( metallica· a.u •papel). O limite maxLmo da sua e·missão sen a o rc1u1plo dos fundos 
d isponiveis; ficando, poném, ao Governo a faculdade de conceder augmento, si 
a.s circumsta;ncias Ih ' o aconselhassem. · 

Qu·ando se a,presentou o 'Relatorio da Fazenda, errn que se tratava {['essa mn-
t eria. affligJa a ;praça do Rio d·e Jan eiro uma pr·essão moneta,ri:a, que durou 
mezes , e exiigio não só .que o Governo tomasse a deliberação depots ap.provada 
pela lei de 1•5 de julho de 1·853 , de empr-eSltar sob caução de apoJi.ces da divida 
publica, a dois /Bancos ex·istentes na .Capital, até 1quatro mi.1 contos em bilhe-
tes do Thesouro, que seriam recebidos nas Estações Publica·s com o respectivo 
desconto; mais ainda que o Corpo •Legis·lativo faculta.ss·e ao Governo .permittir 
que os di·tos Bancos, em subst'ituição da emiss ão de letras e vales q ue hav.iam 
feito a praizo, lançassem na circulação so.b ca,,ução em met aes .preciosos apoiices, 
bilhetes do 'I'hesouoo, assignados da lAlfa,ndega e titulas de credito particulares, 
letras â vista e ao por·t ,aftor com curso obr igat-0rio . 

. Dias antes da lei de 1-5 d1e julho, tinha si>do autori'sada a incoDporação do 
instituto que tomou o n pme .a.e IBamco elo ·J31rasil, fundio os dois supramencionados 
estabelecimentos e obteye em 31 de aigos.to de ,1'8513 a ap.provação dos se"Us esta-
tutos. 'Princi.piou elle a operar em 1 O de abril do aamo seguinte. 

, Deposiitaram"se tantas esperivnças no /Banoo, q.ue ·se deu em sua organisação 
um acontecimento rar amente presenciaido no !Brasil - a su'l:Jscripção de suas acçõe8 
oom o 'Premio de 10 % sobre o valor nominal. 

T inha-se d·esvanecidp a crise de 1•853, o •credito do :p111z, não obstante a guerr11 
do Oriente, esta,va <fi r me, e ra rdiiminuto o mov·i,mento dos b.Uhetes ·ou' letras do 
Thesouro, a r enda nacipnal, b em que nã,o t ivesse, em consequencia daquelle con-
ructo, o '!lro.gres.so esp€fraido, ainda era satisfactoria, p rinc1pia,,vam a funccicmar 
ias IOa.ixas ffüa,es do -:B3amco e acu dia grande auan t idade de metal â Casa d!I. 
Muedta , as notas do T·ljesom o 'estava m sendo retira da,; g r aidualmeJ:/.t e da circu l·a -
ç;ão . !Parecia, pois, •que a situaçãio finamceira se ia consolidam.do. 

Infeliz,mente, não era isso exacto ; a rdfam ai:nda os e'scombrcis do passado 
mcen dio. 

J1á em 18515 a 'Praça, do Rio ·de J ameiro queixou-se de falta de meio circulante 
e a,ttenden do o Governo A norfiada r eclamação do com:mercio , elevou em 2 de 
a;brill, pelo .prazo ·de um amno, o .limite da emissão do iBan·co, prazo que ifoi 1pro-
r ogad.o el)l -5 de feve.reir10 de 18·56. 

Em 18'56 e 11857 .fo ra m crescem'Cl.o as di!ficuMa.des e n o Relator'io do segundo 
anno o !Ministro da F:rzenda pr·est ou esta.s imp"Ortantes informações: «·Em exe-
cução do art. 2° da 1ei .,de -5 de ju lbo ~e .185'3, tem o !Banco ·re.s.gatado já. e ent r e-
gue á Caixa de Amontização, na fórma do art. ·5'6 d e seus E •sfatutos, a q uanti a de 
dois mil contos em not il'S do Governo. No dia 15 de abril deste a<tmo a emissão 
do Bamco e de suas .Ca xas f ilia;es elevava-se á somma de 4•2. 0·26 :00 0$000'. .A d if-
t erença entre esta s onupa. e a a.a moeda corrente existente nesta dat a nas diffe-
ren<tes 1Caixas, isto ê , a qua.nt ia de 24. 027 : 00·0$, .dJA a medida üo serviço q:u.e tem 
prestado o Ba•n co, li'be!Iltamdo d o cir-0ulamte igual •sOmQPa de ca'Pital 'ProducUvo . 
'[!J' ft.~to co11~ta,nte dos balaneos do 'Btmco do Era.si! qu e de jun.ho de 18155 ;i.tê 



-535-

fio1 de março de· 1857 tem este est abelecimento importado cerca de vinte. mil 
contos de ouro, e crue, não obstante isso e a operação d~ troco das notas -O.e 50 $, 
0 fundo disponível apenas teve ele então para cá o augmento de quatro mil con-
tos; d' onde! se vê que tem havido e continúa a haver permanente exportação de 
moeda d'este para outros m~rcados do Imperio! e talvez para algumas praças 
extrangeiras» . 

Conseguintemente, desde o pri~wipio de 18.57 lHwfa a ameaça, sep.ão ~ reali-
saçã.o do exodo da moeda metalliea. IEntr·etanto, a moeda fiduciaria cresci.a dia-
riamente, circulavam uns "l"ales de casa s bancarias que vinham 'incorporar-se á.s 
notas do 'l'hesouro e do íBanco. A facilidade ele obter esse representativo de di- . 
nheiro tornou descommedicla a especulação e grande o abuso da ac'tiviclade com-
mercial. 

Apezar elos inclic1os de pro;;p eridade, de que acima se fallou, uma fogueira 
de cle sastr~s se tinha levantado sobre o escombr<l'S ainda aTdentes do passado 
inQenilio; o sopro que fez de novo levantarem-se as labaredas foi a crise. que, 
partindo dos Estados Unidos da America do Norte, correu a Europa. Encon-
tr~ndo na .praça do Rio de Janeiro 'elem,entos favora'1'eis á. d evastação, causou 
clla paralysação das transacções, perdas .pela baixa dos productos, saques recam-
b~ados. exigencia de inadiaveis remessas ele fundos, de suspensões de pagamentos 
e fallencias . · 

m)íão se à.ariam tantos males, lê-Sé no · Relatorio · da Commissão de [nque-. 
rito dv 18-59, se fosse normal e r eal o estado ele nossa circulação monetaria.D 

10 ·Bànco do Brasil foi, como era de ·es'J)erar, o pt'imeiro a soffre'r os .resulta-
dos da con•flagração. Por um lado, estava na obrigação de resguardar o seu tunc1o 
di~ponivel, por outro desejava auxiliar o com'lllercio; procurou harmon'isar os dous 
interesses, não conseguio e recorreu· ao Governo. 

Elste entendeu que, merecendo-1he a mais seria attenção a posição em que 
se achava tl praça, e sendo sua fm·mal intenção prestar ao B!l>nco a coadjuvação 
!ndispensavel para se conserv•ar o cambio nos te1'ffios da lei de 11 de setembro 
de 184 6, e salvar o estabelecimento da cr\se de que era ameaçado, devia autori-
sal-o a elevar a emissão ao quadrupulo do fundo dispo·nivel, e garantir-lhe o credito 
que fosse .preciso abrir em Londres. 

IE, effect ivamente, o Thesouro recommendou aos agentes naquella C.a,pital que 
•honrassem os saques do Banco, na somma de mais de :E 350. 000, no caso de haver 
qualquer dwvida ao acehe, e poz á. d·isposição do Banco elevada importancia 
para reforçar-lhe o fundo di&poniivel . 

Tod•os os esforços, porém, rpara afoater a cr1se !foram 'bal<lados, o Banco 
suspendeu o troco das •nota·s e o cambio ~ue deooe 1118149 abé out11bro de 18157 , 
com .pequ&nas i.nterrupções, .havia estado acima do •par, desceu a 2fi lh, senuo 
no dia 115 de nov-embro cotado officialmente a 26 .pe.nce, a 9 O dias . .As transacções 
em cambiaes para o vaquete 11Hdlwa,y, que _ahio a 3!6, levrundo mais de anil con-
tos em ouro, foram -effectuaclas a '2<6 :JA,, 26 e 25 % . 

Os embaraços cresceram sempre ; continuou ·a depressão cambial até á taxa 
de 22 %,, e os paquetes para o exterior a1ão cessaram de conduzir avultadas re-
messas em capital monetario . 

O cam'bi·o não se ·tiJlha podid·O manter •por ser in:.uJJficiente o 1·etorno em rpro-
ductos, menos pdr falta de '3upprimento do que por baixa ele preço e estagnaçã>J 
nos mercaidos consumml:dores, ipo11que '.a,. s ubstituição .por metrues ·nã.o era possi-
vel lá 'Vista da imsuf.ficiente 1provisãio 'l'lO iR.l:o de J ai11,eiro . Elssa s!tuação contra-
ria lá 1q.ue •estava nas vistas ido legi&lador, qua'lldo rpromulgou a lei de 11 de se-
tembro tinha aMm do tnconvenientie da i'l'l tabilidade do meio circulante, o de 
trazer 'comsi~-0 a retirada da moeda de vrata e rfalta de trocos para as trans-
acções cliarias, com os emba1'aços commerciaes •e politicos que nos iam acarre-
trundo» (J:telatorio ·da Fa:llend·a de 18<59, pag. 8). 

Entreta•nto, havendo a sdbredtta lei •de 1846 autori9ado o Governo a fazer 
operações a.e .credito necessaTias para conservar á oitava de ouro ele 2·2 quilates 
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o valor de 4$, ou, o que era o mesmo, a conter o cambio na taxa de z7 pence 

.por 1 $, o MiinLstro d·a (Fazenda encarregou a casa banrcaria Mauá, Mac G-regor 
& C ., de slll))pr1r a praça .com saques até lá i.mportanc!a ·de :€ 710. 00·0. o re-
sultrudo da operação 'foi sat:isfacto-rio por is·so que '1: rouxe o oambio a 25 11.i e 26. 

Etn seguida, o õBanco d'<> Brasil por algum tempo reassumia os pagamentos 
metallicos, e o camlbio uma ou outra .vez .chegou a 27; suspendendo o Banco de 
novo <S.quelles pwgamentos, a taxa ca1rnbial desceu ·até 23 1h, extrnmo da de-
pressão em abril. 

Depois da ca·tastrophe de :lo8•57 o cUJmbio tem poucas vezes attingido 0 par. 
Do e&boço ihistorLco q ue se acal:>a ld!e fazer se der>r.ehende qu.e a elevação do 

valor dos metaes· preciosos não influio .no m·ellrnr.amento do m eio ciooulante, e, 
conseguintemente, na fi:iro.ção do cambio . ~ste regula-se pelo maior ou me-nor 
saldo entre -0s valores remettid'Os e os valoroo recebi-dos., pela maior ou menor 
procura de letras, e pela maior ou menor confiança que inspira a situação •poli-
tica e co=ner.cial do paiz. 

iO e nfraq•uecimento d·a moeda não trowce senão ipor ·pequeno espaço de tempo 
os metaes nobres ao me'Dcado, emJquanto o Papel foi mais a,precirudo e t eve agio 
sobre elles. 

!Não houve, pois, vaintagffils nas leis .a.e 1833 e ·181416 ; o paiz ;não e&tava pre-
para-O-o para ia reforma que a-hi -.;e ·estabelecia, as suas rendas raras vezes ex· 
cediam os enca-r.gos do lrhe&ouro, a sua 1ndustria €NL acanhada, o seu commercio 
!{}Ouco dfaciJpJ.ln:a.d-0, .as ·~mas ·contas .com •o extrangeiro apresenta1•am -Ordinaria-
mente um s a ldo dev>edor, 'que a boa reputação >exigi·a llquidasse. 

JElevan1l.o-se em taes ciroum&taincias o valor ·do ouro, isto ~. diminuindo-se 
o par do cambio, indicou...s.e apenas rum 'IlOVo ponto e1'."i:remo em red-0r do qual 
tiruham d-e gy•rar ias transacções -e os contractos; desprestig;iou-se inutilmente a 
ruoeda, tornou-se mais cara a Vida. 

A consequencia de tudo Isto .foi que, achando-se o paiz em es tado florescente, 
o •seu .cam1bio subi-o 1um ou doüi pootos é.cima de par, e soff,I'e.n.do ·a Nação a l-
guma contraried1ld€, uma crise, uma revolução, a taxa cambial óecl!nou rapida-
mente, quatro, seis, dez, quin'Ze € vinte .pontos abaixo da que ifoi fb:ada ipor lei. 



RELATORIO LEOPOLDO D'E BULHOES {1906) 
J NTHODLJICÇÃO 

A possi·bilidade de attritos entre a União e os Esta.dos a 'J)roposlt<> do exer-
ci<lio da competencia tributaria cum.ulativa, .estabelecida pelo § ·3° do art. 9• 
da Constituição, mo pensamento de faólita:r aos Estad·os a protecção ·a suas !.n-
dustrias nascen·tes, leva-me a insistir sobre a alta CO'IlVe'lliencia de se prescre-
verem medMas !egare J<l.Ue gara.ntam a effootiva reversão aos co·fre8 felderaes 
dos impostos •J.ançaidos '!)elos Estados em virtude desse dispositiv<> constiturcional, 
acatando os intuitos que o dictaram ao legisJador constituinte. 

IE', tambem, de urgente mecresidade qure se fixe a verdadeira intel!igenc!a do 
§ 15° do art. 1'3 da Lei :n. 221 de 11894, deixaindo eX!pressaimente ·estatuido que a 
prescri•pção a que aihi se allude é a ·dO direito e ·não só.mente da acção, como se 
tem enten<lil:do, e que se a.do.ptem, quanto lá a.p·pellação e:c·offi1dio e ao.s embargos 
na ·eX!ecução das sentenças proferidas contra a Faze'llda Nacional, as garantias 
estrubelecidas no projooto do illustre d eputa•do Sr. :Pa,ramhos !Montenegro, ;votado 
pela •Camara dos !Deputados em 1•904 ·e ora pendente de deliberação do Senado . 

• 
• • 

E' motivo •de jm>t<> desvanecimento .para vós, e ·irara o mi•1istro comvosco 
Identificado .nos primcipioo da política fina.n.ceira.. .a situação relativamente fol-
gada, a que attingiu a Nação, depois que - .radicada no espirito dos que têm 
a FOOJIQnaabilidad•e ·dos seus destinos a certeza de &er causa gerado·ra das rdiffi-
cuidade;; a<ffliotivas em que •se encontrava a enorme massa de papel inconversível 

- se resoJ.veu. sua reducção e conse.Q!uente valorisação, instituindo os apparelllos 
que m·o vosso quatriennio teem f'uncclon!Ld<> com tão satisf·aotD'rios resultados . 

Ver!rfic8'd·a a inexequibilidade de algumas· das ·princ1paes medidas consignaldas 
na Lei .de J.,896, destinadas a conjurar a cri·se mon€taria, ma•nifestou-se esta na sua 
maxima acuida.<J.e, <Letermina.ndo a operação do ,/unvling lown, que c ustou á !Nação 
os ma1s pesados ·O'IIUS, unas <tornou possivel a i'!lcinE:raçãQ de 91. 000 :000$ de papel. 

Restri.ngid·a assim a circulaçã<> fiduciaria, crea:da a receita em ouro para as 
·despezas nessa especie, e!QUili-brados os orçamentos, insti:tuidos os fundos de ga-
rantia e de resgate, estabelecida .no Banco da R epulblica, sob a immedlata direcção 
do ·Gover.no, a carteira cam:ti-ial, actuando .a.e par com essa.s medidas o .progres-
sivo amgmento da nossa exportação, <> cambio, que em '1•898 havia cabido a 5 618 , 
elevou-c>e a 7 e .9, e .veio a fix~r-s~ em 1t2 em il.903 e 1904. 

1Prosegu!ndo com fh·meza nes ta politLca, imprimindo maio1' vigor ao funccio-
namento -d.estes appareilhos com a org-anisação .a.o 'Banco do !Brasil, cuia .carteira 
cambial se tornou .permanente e foi dotaida de mais a.m.plos recursos, conseguiu 
o !Governo emancipar•se da influencia da especulação e dominar o me11eado d~ 

cambio, dando Telativa fixi'ilez ás respectivas tax;rus. 
Sem taes elementos de defesa não poderia.m ter sido c)bstadas, como o foram, 

as !bruscas osci!lações, que !rrupretcrivelmente se da riam com as gra:ndes operações 
TeaJ-i.zadas no exterior pela União e pelos ·Estados em ·período relatiV'amente curto. 

Por meio <la carteira cambial do Banco da Republica se poude operar a con-
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versão do emprestimo 1para as o·bras do ·porto de modo a não .lhes perturbar os 
orçamentos, elabo1,ado.s sobr e a 'base do cambio de 1:2. 

\Ao influxo d~sa ipolitica, q.ue concebeu e .executou tão ·bem comb'inado sys. 
tema de m edidas financeiras, o c redito n acional se restabeleceu e se firmou, o 
cambio g radativamente se elevou , a ttingiram as cotações dos nossos títulos uma 
altura ainda nã-0 a lcançada nes te re11J men, 'importantes operações de credito se 
<fizeram nas , con<lições .as· mais •Iisongelras, facilitando · o d'esenvolvimento d'as 
emprezas de ·navegação e caminhos de 1ferro, d·amdo notavel irucremen>to ao com· 
mericio •e oáo industrias, permitt"mdo aos IEsta!dos a normalis·ação da ·&ua vida e o 
melhoramento dos seus serviços. 

iEl', assim, evi<lente .que os pesaaos sacrificios impostos por esta f>o litica :fora m 
largamen>te oompensados .pelos beneficos r esultados obtidos . 

íE' certo que o melhvra:mento •progressivo do mel.o cil,culante, aLteranido o 
n tvel dos ,preços, 1pe1•tur0ba de a]Jgum modo a producção; mas, a lém de eP·hemera 
e transl to ria , tal · perturbação só affecta ll\ais accentuadamente os interesses de 
uma classe - a da lavoura. 

CPor isso mesmo só desses bteresses surge a opposição a essa política, que 
se -revelou -tão proveitosa á !Nação inteira. 

'E sel.1á em nome de toda a liwoura que se pede o abandono ·dai; boas doutri· 
111as, :que nãv são 111orvas, que estão consagradas pela aiti.tori·dad e dos .mestres e 
pela experiencia das lllações, que zelam o seu cred'ito? 

!Não, é só e m nome da lavoura do .catlé, n em mesmo 'de toda a lavoura do 
caf-é, mas •daque lla q u·e, por !factos que não importa esmerilha r, se deixou envol-
ver em compromissos, que lhe n ão >permittem prescindir do auxilio ofü'iéiaL 

'Ning•u<?m diriá que seja rasoavel 'e .jus.to o sobreporem"Se os interesses da r e· 
duzM·a fracção de uma claj>se aos de todo um paiz, >principalmente si aJttend ermos 
a que a pretensa Qesão •desses interes·ses mão ;passa de erronea comprehensão dos 
phenomenos economicos. 

!Com effeito, si a valorisação da -moeda influe sobre os preços, essa influen-
cia se exerce d e modo - g-eral, comprehen<lendo o preço de todas as utilidad es ; 
dest'arte a ·reducção do .preço dú ca,M encontra compensação na do preço do tra-
balho, das madlinas, dos q t ensillios e de todas âs desper~as d e .producção e mesm o 
na das despezas pessoaes do prod.uctor . 

.Accresc<? que, como o 1'.lemonstram as estatist'icas, entre a elevação do cam· 
bio e o preço do ca!liê n~o na sempre a r el,ação invers·a n ecessaria, affirmada 
pelos propugnadores da fixação da t axa cambial ; ba m'llit.as vezes uma r elação 
directa, 1como se verifLcou nos ultimos annos: - em 19 02 a mêdda do cambio füi 
11 31/32 .e o 1preço médio do ca:fé to~ 4$902; em 1•903 tivemos camb io a 12, ca-f-é ' 
a ·5$000, - em ·190'4, •Cambio .a l.2 7/32, café a 6$365. IE' mais natural que o 
;preço do caif-é obedeça, como o da borracha e de todas as m ercadorias, á le i geral 
da oifferta e da procura. 

INão seria ·risível affi'qna:1:·se que a lbaixa do cambjo, r evela:dora de enfraque-
cimento da producção, poderia d et erminar o d·esenvolv imento d a m esma p-rodu· 
cção? rql!le da deprec iação da moeda, symptoma 'i'l'l equivoco de d ecadencia eco-
nomica ,e de descredito publico, podessc s urg ir o florescimento d•as indus>trias o 
a riqueza nacion ai? 

®nbretanto a essas con sequ~m.cias levam fatalmente as ·doutrinas apregoaidas 
por aquelles que comlbatein a .politica !financeira dominante. 

Ao lado d·esses econo ni'istas r.aJdicaes, pa ra .quem o ideal seria a volta á .pre· 
car.ia s.l~ua~ão do cambio de 5, qu•e nos levou á moratoria, ha outros que ;r.eco· 
·n hecem a verdade dos princi•pios que nos orientara;m e as vantagens dos resul· 
tados obtidos, mas. apreg o<1-m ser tempo de <leter a m a rcha ascenciona! do cam· 
b io, fixa·ndo-o em 15, isto ê, real'izando a quebra do padrão, que não querem 
co·n f essa r. 

\Dous funda,mentos invocam para a doutrina .precon"isada : a estabilidade do 
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valor da moeda, embora a 15, taxa aliás lnferior á do mercado; a possibilidade 
de iniciar-se }á, ·a essa taxa, a conveirsão que, lá taxa de 27, demandaria temipo 

·e aturado esforço. 
A hi0storia da :nossa terra r eg·istr.a jâ duas tentativ.as de sCJ;l/uçã;o do prn-

blema t'inanceiro por esse meio, que /é o da 'fallencia, em 1833 e em 1846. Da 
sua inef.ficacia nenhuma prova ma.is evidente se poderia exi.gir que 0 novo apipello 
a .semeLhantê processo tolerado nas rugudas crises, <II13.S sem fustificativa possível 
no período de crescente p.rosperidade cm que se encontra o pai:<>. · 

Demais, a esta,bilidade do vrulor da ,moeda s6 ,póde ser assegurida .pela offe-
ctivádade da conversão. Mas onde as reservas de ouro •necessar0ias ao regímen da 
conv'CrSibi.lidade? E si n ão existem, ·como aiLquirl1-as? 

\Por um emprestimo? Não é provavel : a mera noticia do rupparecimento do 
projecto na Camara dos [)eputaclos determinou um serio abalo no nosso credito. 

lE mesmo q.uando pos·sivel, a. reducçã.o ·ao valor da unidade monetaria em 
ta.manha p!'Oporção seria um g rande mal: ·1°, porque tol'naria definit'ivo o enca-
recimento dt> vida. Que affHge todas as classes, e .ê suJ?portado com resignação 
na esperança ele l)lclhorcs d.ias, esperança que veriam a'Pagada para ,sempre; 
2.0 , porque creal'ia 'uma s'ituação de di.fficu.Jdades invencdv·eis para os '.Estados, 
para os 'Municípios, .para as compa:nhias e empr ezas, que contra.hiram effi,presti-
mos externos, contando com a melhora. das taxas cambiaes, para folgada.mente 
custear o serviço da amortização e juros; 3P, porque impossibilitaria a reducção 
de fretes ,:; tar'if.as reclama.das in·stantemente pelas P"'ºP1'ias classes productoras. 

lDemais, •Send,o as taxas da nossa tar'ifa a l,fan:degaria exagerada.meI)te eleva-
das, essa· circumstancia, ligada é. que'bra do 'Padrão, a.ggravaria de tal modo a 
situação ,precaria das classes desprot'Bg.idas da d'oTtuna, que as levar:ia ao 
desespero,. 

Allegam, oomo raz.ãio dec!Jsiva, a ex,periencia. da Argenti'Ila, ex.periencia que 
se não põd·e ai·nda consi'de·rar feita., mas esqu<')cem as condições especiaes daquelle 
paiz, que recooe em numerario g.ra·nde.s saldos do seu commer<:io int'Brna.cional, 
sald·os que alimentaJU a caha d·e conversão e a u1abiÚi.am a trocar por ouro .todo 
o papel q•1e <=mttte e mais tod-0 o papel circula'llte do Estado. 

Oumpre ainda 'n-0ta.i.· que, a.pesar da sua taTid'a modica, vozes a utori,sadas da 
imprensa platina co·ndemnam a quebra do })a.drão, a-ttribuLndo-l'he o extraorÇHna-
rrio encarec'imento da vi'tla e o .mal estar das classes operarias. Isto impressionou 
por tal modo o :C'on,gresso le.gislativo a).·gentino que o ,fez hesitar em tornar defi-
nitiva, não o'bstante proposta do Gove·rn-0 nesse sentido, a quebra do pad1·ão, 
d<=m,et11.da como medida pr.ovisoria. 

!Não obstamte á:s ,condições .especi'aes da Arg·entina, determinada.s peh> brusco 
movim,mto de expansão que os seus procluctos enco•ntraram por o·ccasião da~ 

guerras do Japão com a Russia e do Transwaal com a InglatetTa, a so1ução 
rudoJ?tada ·por esse paiz, ,puramente empiricn, sem base na sciencia e nem na 
1rnatica de .out1•as nações, .põd·e ruir çomo um ·cas tello ele cartas, ao choqu<i da 
pri.meira cr;se q·ue "u rgir a.o enfra:quec'imento da pro d ucção ou. da inflacção do 
1neio circulan<te, que aliiás 'já causa serias . apprehensões mesmo a-0s mais insus-
peitos dos seus financistas. 

Si, .seg.u\ndo o .exemplo ida l 'ngla.tena e dos Estatd-0s Unid-0s ela America do 
='for.te. a Argentina houv·esse aprov·eitaclo as cond ições 'favoTaveis, que se lhe de-
pararam, para valorisar a sua moeda, e convertei-a ao par, em vez d·e awti'ficial-
mente travar a ascenção lá sua taxa cambial, não est·ar ia certa.men<te a esta hora 
no Tegimen provisorio em que se debate, t endo albandonrudo o seu systema mone-
ta1'io de 188·5, sem que a.té hoje saiba .como substituil-o. 

m:ntretanto comprehenclc-se q.ue o ines·perado do phenomeno economico, que 
imlpU'lsionav.a o crum,Mo em rapida ascenção, houvesse acCJ;niselhrudo aHi., como 
un\.ca fü~fesa dos interes;;es alarma;d.os, a mec1 ida attenuadora. Entre nós, onde 
a producção cresce lentamente e a e:x;pansã.o e.conomica runda morosa, devido a 
circumsnruncias que nos são 'Peculia-res, onde a melhoria das taxas se consegue 
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pI'inci•palmen<te por ·meio •d e medidas admin1strativas e financeiras, que influem 
de modo tanto mais effi,caz quanto ma:is accentua'<'lo o cunho '<'!e conti'Ilui'da.de 
a.presentam, - a instituição de tal appar elbo, além de incx.plicavel, por não 
termos, como lá, ascenções bruscas a com'bater e a moderar, só poderá nos ser 
fatal, .porque determinará. necessariamente uma baixa CO'lltra a qual serão com 
certez;a impotentes as medidas de resistencía creadas. 

'Com effeito, abalada a confian ça,, na continuidade da politica financeira, -Oes-
viado o Jundo de garamtia do destino que lhe assignalara a lei de 1899 - d" 
valor'isa·r o meio cir.cmlante nela dupla funcção d·e red·uz;ir a sua mas,sa par m eio 
do resgate, de operar a sua conversão, quando ao par, pao·a empregar..se prec< 
sarnente na funcção opposta de lastro ode emissão abaixo do padrão, isto é, -Oe 
instrumento .para a inflacção do meio circulante, ~ara eoonpromettel-o em ope-
rações ca-mbiaes. - impossível se11á evita.r a quléd·a do cambio. 

L eroy IBeaulieu, aJ1.udio1do ao restabelecimento do credito l'lo Brasil, o attri-
bue princi1:1almente ao elemento moral, á confiança imposta pela conti nu"ldade da 
poliUca fl11anceira, lá i.nc1uebrantav.el firmez.a e perseverança na execução das 
medidas adaptadas pai·a a vaiorisação da moeda. 

'«Aissi•m, o <Governo (•l) Jiá podia ver que, de ;facto, o seu programma asse-
gurava a <valorisaçoo <lo meio circul.amte : a taxa cambial •que era de 5 5/8 em 
1898, attingio firmemente a 9 em 18'99 e a 10· em 1900 . .Apreiciand.o esse facto e 
referindo-se 'ás .diversas causas determ~n'antes da elevação da taxa cambial, o 
Sr. ·Leroy IBeaulieu a.pprovava a conducta do Governo Bra.silei-ro ficstes te1'1l1os : 

«Salvo o que diz respeito á melhora orçamentar"la, todas estas causaJS de ele-
vação do cambio (elevação dos preços do café, equilíbrio orçamentaria, arugmento 
do stock, ouro, em Londres) são absolutamente secu.ndarias: o grande ·ponto é 
•que as retiradas d-0 papel -moeda embora não se tenha elevaclõ a mais ode cerca 
de 11 o/o do papel em ci rculação, se e1'fectuaram com continu·idade e perseverança 
e q.ue o pub1ico .:onsidera que essa .polit'ica de retirada vae proseg·uir sem des-
lf:allecimento. ·«concorrendo assim simultaneamente» os dous elementos -Oecisivos, 
deveriamos diz·er unicos, que actuam sobre o valor do prupel-moeda, um de ordem 
material e outro -Oe o.rdeDf moral: primeiro, a qu•amtMade mesma do papel em 
cil'culação, Telativamente á. população e ás transacções do paiz;; segundo, o 
esta:do da opinião publica no que concer.ne á pro'babilidade de que a circulação 
actuaú seja. augmentada ou de que, ao contrario, se consel'Ve estavel ou <liminúa, 
sendo que a influencia de~te u.ltimo fa-ctor, o factor mo;:,,al, é talvez maior que 
a 'Clo .factür material.n E conclruia: «0 'Brasil não tem sinão qu e perseverar na 
trilha pela qual enveredou: a continuidaode nesse caminho valer•Lhe-ha nows 
resultados felizes; o menor odesll'allecimento, ao contrario, abalando o faJCtor 
mara.l, .faria renascer to.da a questão.» 

Esta oeontLnuidade se pretende quebrar com o projecto em dlscu51lão no CO'!l -
gresso, porque este projooto visa realmente o resungimento do papelismo sob a 
:fórma de regimen .conversível, - a elevação da massa Ide ·papel -Oe 600, q.u.e é 
actualmente, a 900- mH contos, - a voJ.ta ao regímen das emissões, cujos des1l>Stres 
ainda perduram ina carestia da vida, JJ.a taxa -Oo cambio, na Incerteza dos ne-
gocios, desastres ·cujas .con-.;eque11JCia.s oit'° annos de pesa'Cl.os onus e grandes sa-
crifícios :i.mJpostos ·á Naç!Lo mal .puderam attenuar. 

-A caixa que se vae cr1>ar é d enO:mLnad.a - de conversão, mas - de emissão 
eer<á pela força das cousa~ e de emissão i11JConversivel, porlque e: fr.aico lastro 
de que podená -Oispôr .não yesistirá. lá pressiLo ele necessMades que ipara. logo 'hão 
a e surgir, absorvendo-o por completo . 

Quando estamos atn-Oa. no regímen da moratoria de 1898, quandc ainda estão 
su.spen&as as amorUsações qa <divida externa e as rendas das alfandegas s ujeitas 

(1) Presidewn.cia Campoa Bailes, paga. 3 4 6 e 3H. 
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~o fwndiin.g Zoan, í'azer-nos vo:Jtar !l. politi.ca ·fina.nceira coi;td·eínnaJd<1. j.nutilisar todo 
o aturadÓ e .pertinaz ·esf.orço de •oito annos de ·d•ur>as 1provaç1íes com .que haviamas 
conquistado a situação iolgaida em qu.e no.s· achamos, }é um ·errro e erro d11s mais 
.graves ·consequenciais. / 

iA i!IUJsão que avassala uma P'arte da nossa principal lavoura contra a re-
ducção :da .rmissa de papel, r.educção aconselhada pela situação afflictiv·a a q1ue 
nos levou o a,buso das emllissões, ·deteriilinou tambem lutas renhidas em outros 
paizes, entre os q u aes as Estados Unidos. 

Após a g.uerra de secessão, que exigto gramdes· emissões;, {1<eterminando sur-
prehendente ·agio .do o urro, os planta:do·r es do O:hi0 . se insur.giram contra a politica 
do r esgat e, e ·um par-tido se •constituía para sustentar o papel-moeda. 

®sse parti-do inf.luio por tal modo no ieo.ngresso, que elle ·Ce'deu renegando a 
polHica adopta!da, ma,.s o Presiden t e .Grant, u sand·o elas s uas attr ibuições consti-
i:ucion\es, r es<i tio aos p}a;nta,do.r·e·s do iOhio e :vetou a lei qu e o partid-0 ·do .pape-
ai.smo tln;ha feito 1Jassar no Congres·so. Esse acto •de Grant, diz 'Bailes, foi aco-
lhid·o pela · opi<niã{) .pubU.ca, com g·ra.nfüjl .enthusiasmo e é reputado , um ·d-Os mais 
b ri!thante.s d·a sua carreira ·civil ( 1) . 

'.Dava-se isto em 187•4, e o grande argumento d·os aclversarios .»do .resgate era 
que a conversão a:o .par não .passava de um sonho., quq,si irrealisav el; entretanto, 
em ·1•87·9, ·cinco annos ,depois, a conver.são se d'aziia e ao ·par. 

Do mesmo argumento se servem el.le s entre nós, sustentando q ue camlbio ao 
pár só o t er emos em ·futuro muito remoto, m as prev1sãio t ão pessomista t em con-

1:ra .;; i um facto da '!lossa historia i1nanceii;a ainda recente: em :1884 o .oambio 
esteve a 17, o que não im,ped1o q ue em 18'8·8, ·q•uiatro a.nnos a!)€.nas mais tarde, attin-
g isse o :par e que em 1889 o .Banco. Nacional emittisse .papel convernivel !l, vista 
e .ao par. 

I'llvocrum tambem os s ust entadores da quebra embuçiacl·a do padrão o exempla 
dos p-aizes CJ!Ue , atten.ta a depreciação da •prata, devhla á super1Jroducção desse 
metal, aba;ndonaram-nà, a do·i>t ando o ouro. 

iMas não é o nosso. •caso-: nesses .. paizes ,ci·rculava um met a,!, que, .com.o o ouro, 
t em valor i·nkinseco; entre rtós circula o papel, ·qu e é titulo d e divida, m era-
me<nte representativo de valor . Fixai· a Telação entre du'as moedas, de metal 
pre~ioso, eguaún ente clot·acla:s de ·Valor r eal, :por .ter uma d·eÜ.as se torna,do mais 
·baral;a pela abu.nd•ancia d·a -0ff.erta, não é certamente operação equival~nte á 
deo!a,ração do devedor ao P·ortaaor d•o& títulos ·ete sua •div1da, de ·qu e ·Os títulos 
·não r epresentam mais o valor 1que del~es consta, mas o utro inferior que lhe a:proJUve 
.fixar. Semelhante c1eclaração im.port a formal {)onfissão de fallencia, arrogand·o-se 
o-0 fal'Jido o .direito de a seu ar bitrio determinar a .p-orcenta•gem para a liquidação. 

E a opinião, j lá •bastante esclare<:id·a so·bre os in t uitos da nova .poJiti'ca fi-
nanceka, ,que !Il'0.5' a>meaça, se levantou contra en a pela voz. ele gra'llde part e da 
'imprenffa e pela d·a Associação C ommercial de iJ>ernambuoo, da Bahia, d·esta Oa-
·pi tal, d·o Rio Gr.a nde, ,de Pelotas, de Porto Alegi·e, e p ela do .commeroio .ao !Pará. 

iA-ssignaJa,se afl:nal .como •Uirn elos perniciosos effei·tos da .po.Jitica fina'll·ceira 
domin ante o antagonismo entr e a oresoenrte .v ros-perid a,de da Uniã o e .a :nuina dos 
E'st "l!dos e ·da lavoura,. · 

(11) .The v eto of t he President was hailed wii·th ·d>eligM by ali who iwere 
·opponed to inf.Jation. It will ever !pe r egarded as one o<f th>e .crowing gl•ories in 
P .resWent Grant"s civil oareer. iit broke the back of th.e ini!ationists. The !P·r e-
.~ident at that moment · was a,s the 1Jarting .of the ways and tmrnecl the govemment 
in to the safe way. The ~a-ttle was t he hardest ever iought. in 1C'ongress by th e 
inflationists, a,nd iJhey were efeated oy him iwho had non so many vi.ctories for 
iihe Union in the field. To that lang a;nid s·plenc1id list t he .Presi:d•ent adtled a civil 
victory, >the .good effects of which were i•noopectab!y great. P.ags. 28·9, •29 0. B ol-
:les - (Fi11i<mo. Hist . of t1i,e Umteia; Sta.Jle111 1861118815 .) 
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E~te antagonismo não é· real. As .est a tis th:a.s,. em outra .pa,rte deste rela torio 

publica.das, d emonstram que a r ece1ta dos E s ta:dos no ultimo exercicio foi de 
177. 00 0 : OQ O$ e a uespeza de Hi9 .·000 :0110$, de que resulta um saldo de 8. 000 :OIOO$, 
só tendo encerrwdo o.s seus orçamentos com defioi.t cinco :Estaidos : os ·da Bahia, 
Parahyba, R. G . do Norte, 1Santa Catharina e .Goy•az. Quanto á lavou ra, no pe-
riodo de 1·90•2 a 191}6, a exportação s ubio .de 36 a •50 .mibhões esterlinos. 

iOs Estados e a lavoura não se arru1naram, .portanto, antes prosperam paralle· 
lamente com a União, e prosper a.m, porque o res.tab·e1ecimento do credito aiacio-
paJ, fruct<> incontestwdo da politica fina·nceira dominante, permittio-Jhes a ac· 
quisição, no exterior, dos ·ca.pitaes n ecessarios ao fo mento ·do seu •pr-0gresso, 8b 
desenvolvimento das suas tndustri·as: «;obvio q ue essa •Prosperida:Ele s e!'á tanto maior 
quanta mais a lta fô r a taxa cambial, d e iqu.e .fü.s,puzerem, .para .as amortizações do 
capital e Juros doo emprestimos con t rahi:dos, q u e t erão de ser solvidos e pagos 
e.m ouro. Ruinosa, sim, para elles ser-á a 'POlitlca da fixa.ção, que irá desequili-
hra r-lhes os orçamentos com os pesados onus da difüerença de cambio no serviço 
da diyida,' pertµrbando ·a relativa normalidade, j •á alca'Ilça;da, dos .seu s servi~s e 
diminuindo na mesma proporção os r ecursos, que poderiam ser emprega,dos no 
desenv-0lvimento das suas industri·as e "'º augme n.to da prod.ucção . 

lRes.ta-nos, r. Presidente, ao concluir estas observações produzidas em de-
fesa dos prin<!i,pios que •nortearam vosso gove1,no n este .quatri.ennio, m wruifestaT-
vos a espera nça de que o fubu.ro Presidente da Republica, eminente est adist a, 
cheio de sa.ber .e de ex;periencia, affeito ao estudo dos m ai"s complexos pro!blemas 
da alta l!.dmin istração, si acaso se co·nverter em lei o proj ecto ·Pelo voto do Con-
g,·esso, encontra11fl. na sua rec01nhecida capa.ci.dade os meios de attenuar a gravi-
dade dos males que tal projecto fat.alm.ente produzira em sua execucão . 

• 
* • 

'Nenhum aUJgmento teve a divida e..xterna da União depois da data do ultimo 
r el9-torio. 

Soffreµ, pelo contr.a·rio, a diminuição de :E 333. 7<40, pelo resgate de Resci.ssicm 
.Bo~, feito n.o co.rrentr anno, em duas parcellas 1d:e :E 219 . 280 . e :€ lH..4-60 . 

.fl,. · pr.imeira representa a applicação do saldo, ·relativo a o segundo semestre 
de 1905, da «•Caixa especial» de resgate desses tltuloo e a •segunda a somma dos 
.titulas i.mortisa.dos por conta da r•enda da mesma Caixa no pr imeiro semestre do 
corrente anno, e dos juros no 1° semestre deste a,nno dos titulas anteriormente 
resgatados. 

Feit,a a dedu cção da referida quantil!- de :E 33~. 7'40, a divida externa actual é 
de :E. 69 . 84,7. 017-9-9, inclusive a qua'Iltia de :€ 3 . •388 .100, do empre:stimo da Es-
. trada de !Ferro Oeste ele Minas, cu>.ia r esp011saci!ida de -o <Governo assumia. 

E' o seguinte o estado dos emprestimos para o resga.te das es trJ.das .:te ferro: 

1° li®'rllestre de 19op.: 
.l))strada . de iFerro 

)) 

)) 

» 
» 

» 
)) 

.S. 'Fr ncisco . . .. .. . .. . . , . .. ... . 
Bahia a<> S . Franc~sco ....... . ... . 
R a;ma) do T imbõ ........ ......... . 

29 sem.est1'e de 19 015 : 
·Estrada ·de F er ro Natal a Nova Oruz'. . .... . .... . .. 

)) )) )) .Conde d'Eu . . .. ........ .. . . .. 
» )) Minas e Rio . , ..... . , ... ,. , . ..... . 

» . » » (IChemins de F er) Sud Ouest Bré-
ljiliens. . ........... . .... 

Estrada de 1F erro iC'entr ij-1 da Bahi'a. . ...... . .... . . . .. 
» > » ID . Tbereza Ohristina . ........ . .. 

:E 
:E 

:E 

f. 
:€ 
f. 

1. 637 . 260 
G! . ~ 165 . ººº 

167 . óOO 

427.500 
ffi5.000 

1. 8,50.0 00 

l. •605. ooc 
1.1150.EO C 

465 .JOO 6 .113. 20() 
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'2º semiest11e dJe 190!2: 

E&tralda '<ie Ferro ( Comp . Ge.nera,.le de C. de IFer 
,BI1ésiliens) .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :E 3 .~"612. 712 0 

Estraida de Fe rro Central de Alagôas. . . . . . . . . . . . . :E 78 0 . 000 4.422. 720 

·10 semest>t1e die 1905: 

Estr~da ·de F e r.r.o isoutJhe rn iBrazi1ia;r1 1R'io Gran'<ie léJor 
IS ui ;Railway IGomp. • . • . . . • . . . . . . • • • . . . • • • . . • . :E 2.013.640 2.013.640 

T otal em ,«íRescission Bonds». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 61'9 . 320 

Importa1nc!a doo titulo.s r esgatados, a sruber 

Em 1,90:3. 
» 1904. 
» 1906. 

1:~06. 

Caipital cir.cu.Jamte nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

* 
* 

165.9,201 
,337. 840 
196 . 720 
.31313. 7 40 1. 08·4.220 

1'5 . 5'3-0 .1100 

MJQVLMiENl'I10 DA iOAD~A EiSIPEOliAJL DE IRiESO]SSLON BONDS 

iDiffer.ença entre a gara;ntia ás estr rudas de .ferro e os juros dos R es-
aission Bo'!Vds 'no 2° semestre de '1905 ...... ...... .. . .. ..... . . 
A abater: 

iSello inglez sobr e :E 2. 013 .1640! ... . ......... . : . ... .-
Corretagem. . . . . .... .... . .......... . .... . , . . ... . 
D es.peza com a J·mpre.ssão dos titulas . ... .... . ... . . . 
D espezas diversas <nãff e.s.p_ecificadoo .......... . . . 

'10. 068"4-0 
474-4-0 
893-1-9 

9'16-8-10 

Producto cornhecido do a:rren.damento d ias estraidas de ferro encaimpa-
da;s conforme a demonstração j1unta: ~ 50 .'541 . 24.9 ao cambio 

1312. 513-2-0 

'112. 3151-.17- 9 

'de 16 21!:64 tbr ... .. .... . . . ... . .. ..... .... . . ................ f, 64. 668-U9- 8 

Sarno applicado á com'p~a de R esc-illsion Borucns no valor nominal 
;E .219.280 ... . . .... · ..... . . .. : . ....... . .................... ·t 184 . 83 0-3-11 

Pa1•a a r eferida importa.ncila de 9160 :5,4'1$1249 concorrera,m as seguintes es-
t radas de ferro a c ontar do 2P semestre de 19014 ao 1° semestre de 190,5: 

Estrada 'de F erro Bahi-a ao S . Framcisco . .. ..... . .. . . . . . . . . . . . 
Eetrruda ·d e Ferro Central da iBahia ....... . • .. .. ... .. . .. .. ... 
filstrada de Ferro 1Co1nde d'Eu . .... .. . .. . .. . ...•........... . .... 
Estrruda de ~rro ' :Ce~tral . de Alagôas ..... .. . . ... . .. . . ...... . 
Estrad-a de F erro Minas e Rio .. ... ....... . .................. . 
Estrruda de F erro do 1Paran:á ........ .. ... . . .. . ...... . . .. .... . 

65 :0:3 1 $1938 
98 :157,5$760 
57 :4.69$80.5 
61 :33·8$736 

20.0 :000$000 
47 8 ::125$000 

960:541$ 249 
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.. * 
OONYI'A JDSPEC]AJL DO EMP.RJIDSl'I1l!Mi0 iDIE :E 8.1500.0 00 P~ AS OBiRAS DO 

P.O!Rl'llO DO I!JIO IXEJ JIA!N])mü (OU.R.0) 

Lilquido do emprestimo de .... . ............. . . . 
Entradas do emprestimo de ......... . . ... ..... . 

-~batend·o-<Se as despel!as do emtprestimo de 
:E .'l.000.0001: 

CommiBsão de 1 %, aos Agentes finan<leiros . . . . 
Corretagem de '11, idem .. ... . . ........... .. . . 
Sello inglez d-e lh % .. . ...... . ..... . ..... . . . 
Impressão dos .titu.los e outras despezm1 .... . . 
!Descontos por antecipaçãio de entradas .... . . 

(furos '31bcmados, a saber: 

'Em 1:90'3 •.. ....•.............•.......• •. . . .. 
1) '190!4. . . . ... . . .. .... . . . ...... . ......... . 
" '19 0<5 .... . •• • ..••. .. .•.. . .• . . . . • ...•••.•. 
» 190.6 (até ;i•u.nho) . .. .... . ..... . ........... . 

tAbatendo-.Se : 

Saques feitoo até 31 de dezembro de 190!5 .••• 
Pagame.nt os a 1C. H. W.alker & C.• até junho 

de '1•905. . .•. . ......••• . ... • ... . •. 
Idem de julho a dezembro :ae '190!5 ..... . •.•..• 
I>dem de j am.eiro a julho de 1906 . .. ..... .. ..•. 

;ll 5 . 500.000 
:E 3 . 000 .0 00 

6l2 .;5 O O·O·O 
7 . 500-0-0 

15. 000-0-01 
2..317-HJ-8 
8 .. i.7>6 -11-6 

49. 613-16-3 
8·a. 125J7"6 

'62. 80 0L0 -6 
5 4 . 8 3'4-0<-3 

'S .·800. 00·0-0-0 

'20·6 .11-62-5-:2 
1 79 .20449-'5 

4. 778 .631-4-5 
.2 . 9.10 . 000-0-0 

7. 688 .fr31-4-5 

85. 494-11-2 

7 . 60,3 .1'36 -13-'3 

:249. 37'3-4-6 

7. 862 .'509-17-9 

2.1411. 7 94~19"5 4.1427.;1'61-14-0 

Sa1do . .. .. ................... . .... . .... . ...... . . 3 . 4lj5 .'348·3-6 

* 
• * 

QONiT,A. ESIPiElOIAIL DIO ElMIPIRE:S'IUIMO PWR1A. AJS OBRIAIS DO P 0 1Rir .o 
DO !RITO IDE .T<ÂlNEIIRO (.P.AIP®L) 

REC~ITA 

-~rrecada'<ia pela .commissão das ooras <do -Port o 
e recol'hfda ao Thei;ou ro : 

Em 1 903 
Em 1,904 
E m 1'905 • •.... ,.· . .••. . . . . . . •.. . .. . •.• •. • •. .. . 
E m 1906 (alié julho ) . ... . ...... .. .... . .. . .. . 

PAPEL 

18'5 :0'38 $0.20 
2. 909:489$135 
2 .. 8719 :•666$496 

984 :78 0$802 6. 9518 :974$463 
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·Saques a diversos icaimlbios da im,portancia de 

:E 3.800.000: 

Em ,190,3 
Em '1904 
Em 1906 

DEsPEZA. 

IID1Pcrrtancfa eD'tregu e á .Commiissão das Obras 
do Porto : 

iEm 1.9·0•3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E m ·1904 . . ..... . •... . •...•.............. . ... 
E m 1905 . . . . .. .... . .. . . .......... ..... . .. . . . 
!Em 1906 ••• .......••.•• . . , . ..•..... . .... . .... . 

ºJuros do emprestimo de 17 . 300 :000·$ : 
Em · 1903, 2·0 semestre .. . .... .... . . . . .. .. . ... . 
Em 19 O 4, 1° e 2° sem estres .. . .............. . 
!Em .i.906, 1º e .20 semestres . ............ . ... . 
Em 1906, 1° semestre .. . .. . ............ . ... . . 

43 .1().1 :6 93$500 
ll .18t4•5 :7.68$000 
14. 469 :4186 $20 01 69. 416 :837$700 

10.000:000$000 
39. 90·7 :96·5$079 
1<5 .100 :000$0 0(} 

7 .100 :000 $00•0 

72 . 107 :965$0'79 

43•2 :500$000-
86.5 :000$000 
·86·5 :000$0<00• 

76. 375 :81112$15.3 

432:500$000 74:701:9t5$079 

Saldo ........... . .......... . .. .. . ... .... . 1.672:847$074 

* • • 

As Jmportancias .PrO'Ve nientes da venda de generos e pr<J.prios nacionaies que 
fazem ·parte 'i•ntegrainte do fun'<lo ·de amortisação dO'S ·emprestimos iilltennos, a 
partir do exerci cio de rn 0•1, de oocôrd.o com o art. 3° da L ei n . 7 41 de 2 6 de 
dezeml>ro de 19 O·O, são as segu~n tes : 

Em 1901. .... . .. . ..•.. . . ..•.. . . ... . .....•.... 
)) 1902 . .. : . . .. . ........... . .......•........ 
)) 1903 .......... . ......... .. •... .. ... . .. ... 
;11 190•4 ... . ...... . .. .. ............ . . . . . .. . r . 
)) 1190·5 • . ...... ..... . . • ...... • .. •.... .. . .... . 
D !906, _janeiro a março .. ... . ..... .... . . .. . 

A deduzir ---' Lm·porta.ncia entregiue á Ca.ix·a da 
<Amortização em 11 de novembro de 1190·3, 
conforme portaria do Mini.sterio da Faze'Il'da 

Pa.pe l 

263 :.2127$3'56 
193 :6'2•4$1•24. 

72 :687$69·1 
·36 :·173$074 
•l !.2·:33:9$900 
·10 :8'50$1lO OI 

688 :802$146 

·ll-. ·8 0 de 7 cje ·nov.embr.o de 1903 ... . ..... . 
Idem em 26 ae juJ.ho de 1905 .. . . ..... ...... . 

4•26 :000 $000 
l20:00fr$000 6,(6:000$000 

Saldo .. . .. ... . . . ... ....... . ........ ... . . .... . 

Obsei•vação - Os exerci cios de 19·04 e 190·5 não estão liquidados . 

42 :80·2$'145 
• .,.? 
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* * 
A~ 31 de dezembr-0 de 1'902 havia sido arrecadada para 

o c<Fundo de gara'lltia» a somma de . .... . .. .... ..... . 
Da qual .f-Oi deduzida. a importancia do emprestimo a.o 

Banoo da IRepubllca em virtude da Lai n. 689 de 20 
.de setembro de 19 UO .••..• . •.•• • ., • . •.••••• • • • •• . . • • ••. 

ficando o saldo de ............. . .. . .... .. ...... ... .. . 
A arrecadação de 1903, 1904, 1905 e jameiro a iWlho. de 

1906 f.o'i de ..... . ... .. ... . .... . .. . ......... . ....... . 

elevando o valor d-0 c<iFundo» a ................. . .. . .. . 
Deduzida a im portancia p recisa para execução do Tratado 

ide IPetro>oo~iG . . ........ . . . .... .. ..... . . . . , .. ... .... . . 

:E. s. d. 

2.592.5·66- 6- 11 

1. 000. 000- ·O~ O 

1.592 .5 66-. 6- 11 

3 .727.196~12- 6 

5 .319.76 2~19- 5 

2. 005. 000._ O- O 

passou o saldo a ser de............ . ... ........ . . . . 3. 314. 762-19- 5 
Da importancia de :E 2. 005. 000 já foi ind emnlzad-0 pela 

raruda -do Acre, dos exerc:icios de 1903, 1904, 1905", de . . .. 706. 811-18-11 

sendo o valor actua.I do «Fun do• . .. . ..... . ..... . ... : . 
S i a esta quantia reuni r-se a r enda com applicação espec'ial 

:provavel no 2° semestre c1o corrente anno, no valor de . .. 
e a · a rrecadação do à.ar e, nes te anno, que se pód·e esti-
mar em 9. 000 :000$, r eduzida a ouro ao camNo de 16, 
ou sejam . .... . . ... .. .. ... ..... .. . . .... . . .. .... .. . .. . 

elevar-!Se"ha a ..... . ... . .... .. . . ................ . , . .. . 

4. 021 . 574-18~ . 4 

6-35. 000- O- O 

600. ooo~ o- o 
ó.256.57{-18- 4 

o valor do !Fundo de garantia em 31 de dezembro do conente anno. 

iResumind.;:; 

O lfun-Oo de garanti11- que em 31 de dezembT-O de 1902 era de 
elevar-se4, em 31 de dezembro de 1906, a ....... .. .. . . .. . 

!Sendo ainda credor: 

do Empresfimo ao Ban.co .... . . . ........... . .. . . . . .. .... . 
1'10 restante da indemnisação do Acre .... . .. . . . ... . .. . . . 

:E s. d. 
1. 5·92 . 566- 6-1 ~ 

5. 256 .-574-18- • 

1. 000•. 000- O- O 
698 .1 88~ 1- 1 

iSi á . quamtia qe :E 5. 256. 574-18L-4 forem add·Lclonadas as dua~ parcellas 
ultimas de f. 1. 000 . 000 e :E 698.18.S-lL-1, ter-se-lá o valor total de . . .. . ... .. .. . . 
:E 6 .19 54. 762-19-51 arrecadaido pa.ra o Fundo de gairantia, desde a sua creação 
até ao :fim deste anno. 

* 

'O .prupel-moeda em circulação que em 31 de dezembro de 19"0·2 
era d e ... . ........ .. . ......... . .......... . ·· · · . ·· . ·· . 

achava-se reduzid o em 30 de setembro a . .. .. . ..... . . . ... . 
tenldo sido depois dessa data autorÍISa'<la a. queima de ma is 

•2. 000 :000$, o CfUe reduzirá a droulaçã-0 a. .... .. ..... . 

5,75. 536 :7 84$000 
666.99 8 :313$500 

6·64. 99·8 :31<3$ 500 
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A massa desse .pa,pel r e.presentava em 31 d_e dezembro de 1'90.2 o v.al<ir. de 

i 3•4. 000.000, a:wrox1maid·amente, ·.e ·h10je .representa, ao ·cambio de 16, cerca de . 
:€ 44 ..400. 000. ' . 

A · taxa de cambio 1que .se mantinha ao m.iv·el de 12, :subfo grandemente, e le-
ivando-se .a :s~1a rnJêdia a 1·2 Ú312• e~ 1904, a 1•5 5·7/64 em 1905 e a .16 5/16 no 
1 • ··semestre .,fo cor rent e anno. 

>Os titulas bras.Ueiros, cuja <lepreciação era d•e 50 % em 1899, a.Jca.i;i.çando 
umá a lta cie 35 % até 190•2, attingiram o ·par. 

06 títulos ·do.s em•prestimos internos estão tod-0s acima do pe.r ·· 
.Todos ·OS .pagamentos t:eem si·do .feitos .pck1tualmente, tendo sido effectua•dos, 

s em -omissão de títulos, nem d·e letras <lo '.Dhesouro, o de :E 12. 000. 000 em •1904 
da ind emnisação á iReprnblica d a Bolivia, e n este aJI11no á firma Armstrong. o de 
! ·81412 . 6140, pri:meir.a prestação do contracto ,para a construcção de tres coura-
çados. 

Não existem em circulação !bilhetes ·do Thesouro . 
<O fundo d·e gra ntia, qu.e em '31 -Oe .dez·embro de '190!2 era a:penas de- ...... ,. 

f. 1 .. 59·2 .•5·6•6"6-11 r epr esenta ructualmente o valor ·de t 4. 0.2.1. 57'1-'18-4 e elevar-
se-A .no fim .ao •Corrente anno ·i'!e ·1906 a cerca .ae i 15 .•250·. 000, com a a rrecada-
ção ouro, que lhe é ·d·estin·ada, mo 2° s·emestre qe.ste ÇLnno, e com a conversão 
da .rendfl, d·o Acre qu e se a·pura.r no actual exercício. 

O · fund·o de amortisação 0dos empr estimos internos 1pBJpel, que em 31 de 
d ezembrn &e 19 012 · 

pos:l<uia em titulo:s ..... . . ... . ...... . ....... . ....•.. .. ........ 
actualmem•te .possue. . ..... . .. .... .. . ..... . . .. .. ... ... ... . 

'13 . 741 :80·0$000 
120. 6.69 :500$000 

O seguinte •quadro mostra em r esumo a dif.fer·ença entre a situação fi-
n:i.nceir·a em 19012 e a actual: 

·3l DEJ 

D)!lz:EJMBRO DEJ 19 0!2 

'Papel-moeda eiln circulllição .... , . ... . . . 6715 . 5\36. 784. 000 6,616. 99,8. 31>3 .o50·0 
Taxa cambia'!. ... . ..... . ....... ... . !112 f6 
Valor -do .papel-moeda em circulação ... . ;E 3•4. 000. 000 i 4'4.400 . 000 
Titulas •brasileiras-. ...... . . . .. .. . . . . 815 :o/o ao par 
Deposito .em Londres (a,pproximadamen-

te). . ............ . ... ... ...... . i 2. 000 ·'ººº 6.0•00.000 
Rundo ·de :GaraJThtia •... , ..•...... .. .... :€ Ú. • .5-912 .15'616•6-6cfü 4. 0·21 . 57 4-18-~ 

>Gonvfun notar .que a 1Jê 31 de •dezemO:Jro .proximo vindouro o pa,pel-moeda terá. 
soffrJd'o a reducção de 12. 0•00 :000$000, e o fundo de g·arantia ·elevar-se-á appro-
ximadamente a i •5.25·6.1574-.18-8 (1) . 

* 
* * -·7:$1!1 

iA. <lívida interna 1'undaid•a f.igur,a na ·tabella .in. 16 , imnexa ao !Relato.rio c'!e 
19•0.3, c om o total drculainte de 156'4 .1!62 ;,600$ , e na que ·acompa,nha o pres·en-te 
rela,torio com o de 5'5•8. 41•6 :1600$. 

(1) No deposito de :E 6.000.000 acima mencionad<) JJ.ão estão tnc!uidos Q 

sald'o da conta .e;specia!l, em U:..C!ndres, da.s obras d-0 ·porto ·do Rio do J.anelro, .na 
importancia ·de :E 3 "425. 348'3J9, e nem i 1 . 0•00'. 0·00, em conso lidados, empres-
te.do ao 'Banco da Re.Puhliea. · · 
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!A dim\.nuição é de 5 . ~86 :00 0$ apenas, poT nã,o se ter levado em conta., 

n esta ultima ta.bella, organisada em 31 de março, as '6 .-00 0 apoiices· do empres-
tlmo de 1897 sorteadas em -Outubro, e por ter havido a inclusão da quantia 
de 17 .·300 :000$, do emprestimo interno de '.l.90.3, papel, cudo serviço d·e juros 
e amortisação deve correr â conta da . renda especial creada ·para as obTas do 
porto do R io d-e Ja.neiro· . 

.Si deduz·irmos do totitl referido de 55·8 . 47'6 :600·$ as importancias citadas de 
6 . 0.0 0 :000$ e 17 .!.1 00 :000$, e bem assim a de 20. 6169 :5 00$, d·as a,policee a;dqulri-
das .pelo Fundo de :Amo1'tiSaçíio .aos empresttmos imternos, fica aquel1e total 
reduzido .a 514 .'507 ~100$ 000. 

O •quad-ro ·Seguinte mootra ·a reducção que tiveram. as responewbllidades do 
Thesouro d-e janeiro de 19·0:3 até o presente: 

Pela diminuição do ;:>ap.el-moed•a ... . . . ...... . 
B~a,te Ide ReBcisllli.ot»< Bo-n;ds . ... .. . .. . . · •.•. 
Res.g.ate de a.polices de 1897, de 6 o/o , compre-

•hendidos 6. 0·00 títulos, jâ. sorteados, aoo 
quaes não serão abona-dos juros a partir 
de ja.neiro .proxim!o. . . . . . .......... .. . 

Apoiices aelquirWas para fundo a.e amo-rtisa-
ção dos emprestimos internos .. . ..... .. .. . . 

'Extincção elo Emprestimo <le 1868 ......... . 

* • • 

OURO I PAPEL 

10. 5,33 :·470$50(} 
,9 .638. 715 .·801()1 

128 .·476 :000$000 

6. 927 :·700$00·0 
6. 7110. oo·o·. ooo, 

116 .13418 .'7il•5 .180 0 45. 941 :1'70$000 

Para occorrer .a .pagamentos devidos pela Fazenda íFedera; em virtu•de 
ele .sentença· j~d iciarias lforwm a.bertos sessenta creditos no 'Período de janeiro 
de 1903 até lá presente data, impo·rtando a despe1ia rea,lizada na elevada som-
ma de 8. 06'6 :678$'.l.'315, papel, e .141 :~5•6$•630, ouro. 

1 

• 
• • 

1Com o pagamento el·e dividas ele exercicios f.indos nos exerci•cios de -1 903, 
1·904, 1·905 e .n-0 actuall, itêm 1si1d•o despen<lida·s ·as quantias de 179 :5·3•8$'7127, ouro, 
"' 7. 08.6 :1263$'747, 'Pa:Pel" 

IP.ara esse fim foram concedidos ao Minister.io ida Fazenda oo creditas de 
Hl3 :353$623, ouro, e 111.882 :764$4'43, pa,pel. 

.A desopez•a jlá reali~:ada por conta dos creditos concedidos é .relativamente 
diminuta, si attender-se a que foram concluidos e deepachrudos milha-res de 
processos que se baviain ·a:ocumula;do no 'Dhesouro Federal, este facto expli-
oa-se pela razã<J de ser a gra.nde maioria, da·quelles. processoe relativa a di-
vidas de pequenos valores. 

!Hoje, 'felizmente, ,se acha em dia o serviço de qiquidação de taes div.idas, 
processrundo o Theeouro a,quellas, cuj o pagamento é agora •$Olk'.tado, lá m e-
dida que vai recebendo o & respectivos processos dos outros Mini~terios, ou os 
requ·erim-emtos idoo interessados para as que pertencem a.o Ministerio •da Fa-
v.en1d-a. 

* • 
'A substituição das apoiices geraes de 5 o/o ·P'a:pel, ipara a uniformisação 

do ty:po desses titulos, tem ·proseguido sem interrupção e com a mai-0r !regu-
laridade . 
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\.Tá foram •entregues novoo t itulas no valor appr·O:iGima.<lo d<l 3H. 000 :000$. 
resta1lldo stxbstituir apenas cerca. de 13 0" 1>00 :00·0$ <las antigas apoli<:es de 'o o/o. 

iP6de..se, pois, €SJPera.r que no anno proxi!mo fique concluida a uniformlsa-
ção, serviço importante qu e, a lém de outras 'Vantagens, muito contri'buirá para 
a regularidade e facilidade dos trn,balhos {!e inscrLpçã·o e trans.ferencia na Caixa 
de Amortisação. 

• 
.Tem tido um grande movimento o serviço de substltu·ição de notas do Go-

verno e dM! notas bancarias que ainda "1avla em circulação a 31 de dezembro 
de 1902. 

·A ·partir dessa data até 30 de setembro ultimo foram recolhidos pela ·Cab:a 
de .Amortisação e substituídas por novas 8 . 5•1.2.117 notas das de $500 a 600$000·0, 
no valor t otal d e 454. 953 :.651$000 . 

• • 
Em execução ao disposto no art. 31 da [,ei n . 14·53 de 31 de de7..embro de 

190·5, q ue autorisou a substituição das notas de $500, 1$ e 2$ por moedas de 
prata, proviàenciou este >Ministerio no senfido de ser iniciada na Casa da Moeda 
a cunhagem das novas moedas. 

'Estas já vão sendo introduzida;; na circulação, tendo o Governo adquirido, 
em >0ccasião 1'avorave1 e em condições vantajosas, .20 toneladas de prata fina 
que, reuniaas a cerca de sete toneladas que jlá poss.uia a !Casa da Moedia, poderão 
produzir àe tres ou quatro mil contos em moedas . 

.Aipj>aJrelhado .c-0nvenientemente, como se acha. aiqueHe estabelecimento, para 
o serviço de .cunhagem, facilmente poderá o G-Overno, dentro de pouco tempo, 
recolher todas as notas daqu elles valores e reduzir por essa iórma o pa'Pe l-moeda 
de 42 . 00 0 :0-0 0$, adiantando. o saneamento da circulaçiiÃl. 

Restabelecido e firmado o nosso .credito, u;rgia o.rganisal-o, attendendo aos 
reclamos .aa industria e do commercio, sal'ísfazen<lo a uma necessidade imperiosa 
da produ;cçiiÃl nacional'.' 

IÜ Govt;rno. :iá 1en.d o adianta<lo a liquidação do Ba:nco da Republica, propoz 
ao ICongresso a reforma üesse instituto em moldes a constituil-o um banco de 
circulaçã-0, o .regulador do me-ncad>0 de cambios. Convertida em lei, essa reforma 
j á ve.1 produzindo os .fructos oopHados. 

·AO m esmo t empo estudou a reorganisação das Caixas Economi.cas, tendo 
em vista ampliar-1'hes a esphera •de acção, a1'im de que possam tornar o credito 
a,ccessivel aos pequenos productores em todo o tenritorio ào paiz, afastando do 
Tllesouro a responsabilidade dos depositas, que ahi se áccumulam impro.ficua-
merute. 

Completad'a a reforma do IBanco do Brasil com o d ecreto n. 6160, q.ue J.he 
permitte emittir notas co.nversiveis ao par, :poderlá elle mob'i.\isar o ouro que va,i. 
.reco1hen'do e ·o Qu e .iá POSllUe, sem perigo algum e antes com grande vantaigem 
para a circulação, po'is retem o metal no paiz, facilita as ccmtas conentes em 
ouro e os pa.gamentos dos impostos cm es.pecie, nas alfandegas. 

\Estas proviüen:cias suavisarão a .politica de resgate, evitarão nas grandes 
praças as '!l'ressões que se poderiam dar por occasião das liquidações semest ra,es 
e da deslocação do meio circulan te, ·afasta'lldo todo e qualquer pretexto para o 
appello a JlOVas em~ssões d e papel-moeda. 
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Outra medida :i'á proposta e que virá fa;cilitar a execução do _plano financeiro 
do CT-OVeTno e apressar o advento da circulação normal, - a regulamentação dos 
cheques, quf na<turalinente determinará a creação éLa Clearing-house ou Cama.ra 
de iCompen6ação, convem sei: adoptada quanto antes - pelo if>oder Legislativo. 

D ECRETO N. 6.160 - DE 13 D E OU T U BRO DE 1906 

Concede autor•isa-ção ao Banco do Brasil pa1•a emitt·br izotas oootversiveis á v -ista 

O lE'residente <la !Republica dos Estados Unidos do !Brasil, attendendo ao 
que a-equereu o Ba·n.co elo Brasil e cm execução ela lei n. 1. 455, de 30· de dezem-
bro de 1905, decreta : 

IArt. 1. 0 Ao Banco do BTas'il é concec1ic1ia a:utori·sação para receber depositos 
de ou.ro em moeda legal, entregan-Oo aos depositantes quantia equivalente em 
notas conversiveis lá vista, fo1,necidas pela \Caixa ele A.mortisação. 

Os depositos <le ouro serão conservados nos colfres do Balhco á d-isposição 
dos .porta.dores de :notas, :para grurantia da reSiIJec<twa emissão, nos ter.mos do 
.a,Tt. 417 -O•oo seus estatutos-, par•te segu:nda. 

-A:rt. 2. 0 A' medida que se forem real'izando estes depo:sitos, o Banco req'lli-
sitaná da )Caixa de -Amortização, por meio de documento em que se decíare a 
quantidade do ouro depositado, notas ao portador, conversiveis é. vista e equiva-
lentes ao rvalor -a os mesmos dcposi<tos. 

IP,..rt. 3. 0 A ·.caixa de A.morti~ação, á vista da requis1ção e dos- docum<'lritos 
que l·he forem exhibiclos; entregar<á a.o !Banco as notas no valor ·eq:uivalente ao · 
ouro depositado, pela fMma entre ambos .combinada. 

1.Art. 4.0 O ou.ro depositaJdo no !Ban-co ficai:á disposição cio portad•or das 
nota%, ·sem q-ue -~ pretexto ·a:l-g~m possa te~ routro • estino, -so~ _pena ~e _ser ,ca_ssada 
a presente autonsação, ·e de ficar, al-ém d~sso, r _pomsavel c1v!I e ·cnmmalmen.te a 
a.dministração do Banco ou os directores que· contravierem a est e ·préceito . 

.Art. 5. 0 A' proporção que se forem pagando ou recolhendo as notas - emitti-
das, o Banco il'á resti<tuindo á <Caixa as mesmas ,notas, qu•e serão desde Jogo 
incineradas. 

'Art. 6. 0 IO ü3anco t erá 'llma 
i.J1.cluil.'á nos ·balancetes n;iensaes, 
circulação <lesta rCa'Pital e no 
circulaçã-0. 

1 

conta e escri.ptur.ação espec'iaes dessa emirssão e 
que devem ser rp.u·blicados nos .iornaes de maior 
Diario Offioiai, a importrunicia das notas em 

1A.rt. 7.0 A,s notas en,1ittidas em v~rtude da presente autorização ser ão rece-
bidas .pelo seu valor n ominal em tudas as repartições fiscaes. 

Art. 8.0 •Além do disposto no art. 1° o '8anco rpoderá ta-mbem emittir cheq:ues-
ouro, pagaveis lá vista, 9u requisitar da Caixa de .Amortização notas conversi-
<Veis á vrista, des<Ie que prove •perante o Ministro da IB'azenda que existe em seus 
cofres dep<X'ito de ouro, de sua propriedade, q-ue garanta o valor da filllissão. 

Art. 9_0 Compete ao 'Ministro da iFazencla a suprema fiscalização destas--
emissões, podendo mandar em qurulquer occasião, ex-offioio, â requisição da Caixa 
de .Amortização ou de qualquer .portador de notasi em1ttidas, verificar a exist en-
cia dos depositas em ouro nos cofres do iBanco. 

Art. 10. Revogam-se as dispostlções em ·contrariio. 

Rio de Janeiro, 13 dil outubro de 19016 (18° da Republica). 

FRAN'CISCO DE \PAULA RODRIGUES (<\LVllS. 
Leopolilo àe Buihõe8. 

FIIM 'DO 'SIDTIMO VOLUiWE 
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