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SENADO FEDE'RAL 

SESSÃO DE DE AGOSTO DE 19U 

O Sr. Leopoldo de Bulhõ.es: ( •) - Sr. Presidente, quando desta tribuna criti-
quei a prirogação do estado de sitio, que a todos vexa e esc!Uldaliza, e só 
encontra explicação no luxo ·de arbi'trio que t8m caracterizado a situação actual , 
aquelles que, por um ·deve·r pao·tidario mal entendido, vieram em defesa elo Go-
verno, só puderam allegar que a excepcional me dida e.stava ;;;enclo executada 
com ·benignidade. 

A de.fesa, Sr. !Presidente. t rahia a causa, patenteava a sem razão elo acto 
do Governo, tentava a pena.s mascarar a violação flagrante do pa cto federal. 

Sob o pretexto de armar-!"e para a defesa ela ordem publica, o ISr. Presiden-
te da Republica ·nada mais-· pretendia ·que procla ma r e assumir ;., clictaclu•·a. 

Esta ]JII'etenção não- ·é· nova: mina"' o espirito do Chefe do J~s tado, desde os 
primeiros dias do seu Governo, quando .S. Ex. , contraria'do pela oppos·ição qu e 
encontrava na Camara, e:xigia dos seus amigos da maioria que abandonassem 
as cadeiras sem votar is orçamentos, para investir o Executivo da dieta-dura 
financeira. 

Este plano infeliz .foi apenas iniciado; não teve execução graças á inter-
venção de Quintino Bocayuva e Sabi·no Barroso, que obtiveram, por accôrdo com 
a minoria, a votação das leis annuas. 

•Agora, o 1Sr. Presidente da .ne.publica, para evitar o exame de seus actos e 
a critica de sua administração, que, de ·passagem direi, é a mais cte.sembaraça-
da que temos vist<\, a mais fecunda em desastres, lança sobre nós o éstado de 
sitio. -Resiste a todas ·as intervenções, a todos Ls .protestos, pa•·a não o sus-
pend!!r • 

.Sr. P<I'esidente, o que se verifica - e os factos o estão demonst r a·ndo 
é que o actual 'Presidente da oRepublica não admitte, não tolera opposição. 

Não tendo conseguido fazer emmudecer :t tribuna parlamentar, graças ao 
accõrdo do Sup.remo Tribunal Federal, mantém a impt'ensa amordaçada_ 

S. Ex. se esquece ·de ·que a opposição, mesmo apaixonada, é um auxiliar dos 
governos; e mbora violenta. é un1a necessidade para a adn1i·nis,bração, co1labo-
ran do para a boa g~stão dos nego cios publicas. 

( *) Discurso profe-rido na hora do expedi~nte. 
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Joaquin1 Mllrtinho , Sl' Presitle nte , cujo non1e nãc) cesRo de evocal', a cujos 

ensiname n tos faço St'mpre appello , CJU><ndo Ministro se oppoz á. declaração do 
es tado de s itio, e mbora o povo amotinado incendiasse os bo·nds da S. Christo-
vão na prnçn publica. Joaquim Murtinho, naque'lle celebre discurso, naqueila 
n1e1noravel o.ração qu.e clirig·iu aos s eus correligio·narios em 1895, corr.eligiona-
rios então triumphan t-cs qtl'e acaob!t,vam , '~e 'p:eparar uma S\~U.aÇ\[o, d·isS_~_-Jhes: 

"Preci satno~, senhores , -de muita firmeza, sem abandonar a cahnn. 
c a prudencia , ele um sentimen to profundo de justiça, elemento pr-epon-
derante n a formação da disciplina social; e uma tolerancia sem limites 
n a esphera •espiritu a l, onde se elaboram idéas que, inconvenientes no 
momento pres·ente, podem con.stituir no futuro uma aspiração na-
cional . 

Não tenhamos receio das opposições aos nossos actos ; ellas r-e-
pres entam muitas vezes o e scudo com que o homem publico <!c defen-
d6 da~ suas propr!n,; f•·aquezas. 

Eu vOs co·nf·esso, com toda sinceridad·e, senhores: nos governos 
Ide que fiz parte., a s opposiçÕes as mais violentas nunca nos fizeram 
rnal; ao contra rio, e:U vos :.16Seguro, muitas · vezes nos prestaram gran-
des serviços. " 

Sr. Tresidente, si este illustt·e homem de Estado ainda vivesse, o que diria 
da ~situaÇão · que n.trnvessnn1os, da su.spenRã"o de g-a·rantht.s .e m plena paz, quan-
do a ordém é ·norm al, in~t l te.ravel e segura ? Qu-e juizo fari a elle da conuucta 
de seus amigos que apoia tn ta l situação <e sanccionam com o seu voto· este 
g-rande uttentaclo ao reg·inl en,, qu e ·rll e disse v inha g nra nUr o ben1 estnr g·eral, 

· ass egurar· -à libe rdade· dos cida'cião.s? 
-Consolonemos-no.s; o sit!t., ·diz•om, é ben igno. 
Tenho ouviclD, Sr. Pre.siclente, appliear e.stc qtmlifi cutívo :J.~ ·cr>l rlemias. As-

sir::, ge~alm·ent e se diz: os. c aSos .. -ele peste,· ·de vari·ola, de f ebre a.marcna .. rl e cho-
lêra, são benigno.s, isto é, nã·õ São f n. taes . •Óu o'· s iti o fo i e levado ;;t. categoria 
de ~· -epid1elnin., on o .a clje cti vo Perdeu torla a .sua s ig·nificaçã o . rSitio beni g·no qu er 
dizer s itio sem razão d'e -se.r ,; sitio \le~nece.ssario, sitio s em justificação alguma . 

Si não 11ft cotnmoção a flbafar , s i não hn um 1110v imcnto revolu c ioÍl R~i··i ó n 
cornbater , o sitio não t erl1 ôb]cctO; torna~sc instrun1e nto ele pe i·s,cgui çõr;s e pe-
quenas v inganças, e_. portanto , ·mnis in to.I eravel , .··n,ni;s "mons truoso. 

O sitio, IS·r . President~. é a s us pensão das g a r:intia s ; e sempre ma!ig-r,o ; 
põe a libercl a d·e dos ciclacl ão s á me rcê das au toridades. E que autot·idacleH? ! 
Arbi tr arias. qu e se desm aridam . cujo,s actô s estão ·i·ec lalnnndo .sr•vera c c~n e rg i 

ca r epre ssão. 
:Estas conBideraç õC'.S foran1 Sug·geridn ~ . ·sr. PPesid Cnt,r , pe"los facto.~ · que es-

tfLo se .repetin'do , pel os abusos qu e se r eproduzem e m P et•ropolis. -~m - ---N-ict"' sroy 

e -nesta C apital, prin cipa lm ente_ em re la çfto ft imprensa . 



lia poucos dia s; ·na ·biblioth eca des ta Casa, ·um d·os r ~dactor-e s ·ao do,·reiiJ 
<l~, . }J!nnhã p'erguntoü-ITu~ o <1u e pén snva sobre a enlisl;;ão ·de bilhetes que ·se pro-
jec ta e sobre a s uspensão do troco ·na Ca ixa ele .Con versão. Sobre a primeira 
t(ucstão, ri1n.nifeslei -1ne de accôrdo · crm1 o Sr . . Mini s tro da ].,a zerida; sobre a se-
guncla, · dis se que ··estava -resolvida p ela · propria lei ele 1906. 

A· ·paliei ri. v edou a· publicação des:Sa entrevista. Porque? Ignorava , Sr. Pre-
'sid entê ; · ·que ··a ·iiolicia já" tivesse p·rohibido entrevis ta · sobre a ssumPtos finaneei -
,~·o s ; l"Tft.turn ln1ente ·einbirrou cotn e sses a·ssutnptos e provavelme nte cim razão 
Sou · o pr-im e i•ro ·a n:-eConhece r qu e trata r 1rl c finanças é un1a co us a a borrecida, 
principalmente qun.ndo não .!)a <Clinh eü·o,. quando o credito eGca sseia, quando não 
·hll méi·IJ -do :H• fnz er. •JYla.J<, en1bo\'l.t l'econheçt. qut a policia tem .razão, vou re -
·petlr de sta tribuna o · que · en tão disse ao CO?T dio d,a. Jlllanhã, porque e sta entr-e-
yista t em· alg um i·ntere.s~·e na actua.liclacle . 

Sr: Presi-dente, sohre o .. escoari1•ento da Caixn ele Conversão, eu disse que 
·~, lei que creou "sse ins titu to não admitte a sus·pen.são do troco. E' clara no 
~eü~ artS:. · 1 o e 2o: 

"§ 1. 0 üs bilhe tes emittido.s peJa· Caixa ele C onversão te rão o curso 
·legal, possuindo n~.sim -e ffeito liberatorio para todos os contractos e 
pagamentos em g·eral, -exceptuados os re fe ridos rio art. desta le i, e 
serão ·,·esgata.d,os e jJngas á ·v·ista •n qn~>'rn o·s entregM', para serem t<"oca-
clos po:r\·moe da d"e oti:ro n::t n1esn1a C aixa ·. 

·§ 2.• -o · ouro qu e a Caixa ele C onversão receber em troca dos bi-
lhetes qu e emittir s erá. conser vado •em -d eposito e não poderá ser desti-
nado en1· cã.tSO a.l.gum nen1 por orde,m a1gu.n1a :1 outro fim que não seja 
o de "co?tverte?· em tyjJO ele cam b·io fixa,fLo os .bilhetes emitticlos, sob a 
responsabilldade pessoal dos membros el a Caixa d e> Co·nversão e com 
g·arantia !elo The.sour9 Nac ional. n 

ü Jrcgulamento expedido para execução dest"' lei, no seu ar t. 8•, tllz: 

"Art. · 8." O valor ·dos bilhetes emittidos pela Caixa ele Con ve.rsfu> 
corresponclerá sempre exnctame nte a o v a lor -dos d•epositos em ouro exi.s -
'tentes na dita Caixa. 

·Art. 9. 0 Em caso alg um pod·erão ser emittidos bilhetes contra de-· . ' posito em mo·eda el e prata ou notas conver.siveis em ouro ou cont<'a 
·cambiaes . 

Art. 10. A emissão ·será· constituída pocr bilhetes aonve?·sive·is e <1 
v ·ista ao portador, éle.sde 10$ até 500$ cada um". 

Sr. Pres!lden;te, ~- Caixa só pócle r ec;eber ouro ·; a Caixa co·nlierva esse ou ro 
Pnt . aeposito, ·Obrigando-se á pagar á vista a:o portador as notas emittlda s . As 
irota.s s ão w "uloíi el e deposito. 
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Sol, ú ponto <le vista ll<e lt-g~tlida<!~. esH• é uma quesUlo llquicla. Sob " 

ponto de vista econoinico, suspender o 'troco é deter1ninar 1naior ba.ixn de canl-
l>io, facilitando a agiotagem e · .a especulação. 

'0 esgotamento da Caixa de Conversão foi previsto pelo Relator do projccto 
que a instituia na 'Cam ara elos Deputados. O Sr. Dr. Davtd Campi.sta foi o 
PI'in1e il~o a confe:;sar qu:e .. da.clas certas ckcuJns tancias, todo o ouro se esgotn.rih. 

P ·que o Governo ·não podia nern se devia oppôr a. ess~ mo\?ln1ento , po.rque ,_, 
fi1n do in s tituto era recolher al5- sobras ela nossa exportação, o r;al do do nosso 
ba lanço internacional, conver te l-os en1 papel e re.s tituil-os logo qu e fosse1n rc-
cl ~una-dos . 

.. A Caixa, dizia o Sr. Dr. David Carnpista, imvedirâ. a ttlttt do cantbio; e, 
cntretanti, Impotente para prevenir as baixas . ·Para evitar es'.SC 1nnl eleve -se 
l:m~ar mão dos appar-e lhos cre a do.s por .Joaquim Murtinho., is to é, manter o fun-
do de gara·ntia , o fun'do de resgate e a carteira cambial do Banco do Bra~ il. 

i ·\ experiencia acaba de provat·, S.r. Pre~Sident~. que o autor da Ca.'ixa de 
~ Conversão via claramente n. s itua çfto actual. A Caixa ten1 e1n seus cofrc·s cerca 

de 10 milhã€s esterlinos, e não poucle impedir a quéda do cnmbio de 16 para 
12 em clou s dias . Consumido o fundo ele .resgate e de garan'lia , appare•lhos cre a-
dio< por .Joaquim ;Murtinho, os 10 milhões es tc rlini,; ·existentes na Ca ira foram 
impotentes para m anter a tax:< cambial. 

ü Banco do Bmsil poude duran te aJ.gum tempo su ste·nt:u a taxa d e 16 di-
nheiros a.p ezn·r da crise que atravessa1nos .. Dada, porê1n" a confl agração eu1·opéa. 
o Banco sentiu-se impo'lente para faz·er face ás difficu.ldades, e o cambio cle<;ceu , 
apezar elos 10 milhões esterlinos d epositados n a Caixa de Conversão. 

Fica assim provado , .Sr. Presid·ente, que a baixa só póde s·er impedida pe los 
r ecursos antig-os, pelos apparelhos qu e tão ·regularmente funccionaram a té 1906. 

Assig-na lo o facto porque e lle vem corroborar tudo ·qtHt'nto diss·emos por oc-
ca siilo do debate r e la t ivo á Ca ixa ele Conversão, isto é, que est e inslituto con -
verter ia 8·n1 papel todo o ouro do~ nossos saldors, imped•indo a. alta elo · ca1nbi.o, 
impossibilitando a valoriznQão ela moeda, clifficultnndo a solução elo proble ma 
1none tario. Fixava, é certo, uma taxa artificial ·de can1bin, mas e ln colnpcnsa-
ção determinava a ins tabilidade elo' preços, elevando-o", produzindo, 'i1J80 tact.o, 
a carestia da v ida. 

H a cerca ele um mez a clirectoria da Caixa r eso lveu attender aos clepo.s J-
tant~~<. dando parte elos trocos em libras, pa rte em f·rancos, r1ollars e outras 
m oedas. ·Essa prov id encia foi Jogo adaptada pe la Caixa ' ·de Conversão Arg-en ti-
na, que foi a l·ém, negan do libras ·em troco cla.s notas . O resultado, 'St', l'resl-
cl ente, deste arbitrio <O.stá aqui con signado n:t A?·genti.na. Econom·i.ca dr 21 ·de 

Junho: 

"A cl et ermi·naÇ;ão 'tomada recentemente pe la clirectorla -!'la Caixtt <'!e 
Con v~ 1· stLo. d·e nãn -e ntreg-ar libras esterHna.~ aos que vão converter 
s8us bilhete,; em ourfl, rl'flccte uma medida sob todos os pontos de 
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vista absurda e de resultados altamente pt··ejudiciaes e contra-produ -
centes." 

Mal~. abaixo considera esta m edida infantil e at iribuc a el la iodos os estre-
mecimentos que se deram no cambio após sua execução; manifestando r eceio 
de que, ·mantida a medida, uma corrida c.sgotnrá ou pe·lo menos diminuirá a 
grande somma ele ouro exis tente naqÚdla ·Caixa. 

T.rago este exemplo pa·ra mostrar que em um instituto desta ordem Jüio ,e 
deve toca r; ··é preciso ·que ·elle funccionc como a lei o concebeu. Do moment<;> 
em que o par'ticular desconfiar el e que encontrará difficu.ldade para a restitui-
ção do seu ouro, não o levará a deposito. O simples facto da Ca ixa dar ouro, 
mas não libras, já dete rminou um movim ento de suspeição no commercio de 
Buenos Aires e o s r eclamos da i mpren sa não se fizeram espernr. 

Sobre a emissão dos bilhetes do Thesouro, Sr. Presidente, manitL.s tei-me, 
como disse, ele accôrdo com o pen sam ento que se attribue ao Sr. Mini s tro da 
Fazenda. P ensu que, fra0assado ou a diado o gra nde emprestimo externo, o 
Governo el eve d·es!stir de todo c qualquer plano de um emprestimo de liquida-
ção · '!1 0 interior elo paiz. .ç>u e.st e empre.stimo seria em apolices papel ou em 
ti tu los ouro. Da emissão das apolice~ papel V. Ex. sabe que já temos a busad o 
por d.emais. A cotação ·dellas o a t t esta, pois é el e 700$ e 800$, quer dizer , com 
20 a 30 •lo de desvalorização. E.s·tamos ainda obrig-ados a emittir cerca el e 
100.000 :000$, pa•·a ex<ecuçilo de contractos de cons trucção de e.s trallas ele ferro. 
Conseguin temente, esses 'titulas t enderão para maior baixa. Qua.nto ti. emizs1io 
em ouro, ·quem a aconse lharia, quando o cambio os cilla aos sa ltos, quando n i.n-
gucm Jlóde preve r ·O termo ela confl agração ·euro péa? 

O unico recurso de qu e o Gov erno pod,erá lançar n1ão é ju sta1n~nte etit l3 
dos bilhetes do 'l'he.souro. São ins trume ntos conh ecidos nesta praça e em t.vda 
a parte; de ha nnlito de lles nos utilizámos pa•rn. d·esemb::tra.çar o Thesouro, nã.o 
sõ como antec ipação ela r eceita. c~mo para supprimcnto ·de de[i.cit, e pagamen-
tos directos aos credores do E stado. 

Desd·e o tempo de D. João V f que os bilhetes do Thesou.ro circulam. A 
Comm-iss ão nomea da por Pedro I , em 1822, para examinar o estado do Tllesou 
ro, propôr as reformas de que carecesse e indica;r os meios de sa.tisfaur O> com-
promissos que o oneravam, propôz a em!sstto Cle bilhetes elo Thesouro, cl.os quaes 
umrt parte devia ser descontada ·no banco, para pa gamento de penB·ões. soldo< e 
ord enados. e ou ti· a parte dada aos credor e~ qu e os quizessem recebe•·. 

A lei ·orça.mimt:uia el e 1827 autorizava. já o Governo a pagar os cr ec1ore~ 

do Estado com bi.!hetes do 'l'hesouro, pennittinclo qu e esses bilhetes foss,' m re -
cebidos nas repart.lções publicas. N esse tempo. só s~ cogitava. do prazu de 
tl~cs mezcs para o vencin1 e nto dos bilhete:; . Este prazo foi el-evado a s·eis 1n~;ze:; 

pelas lei s de 1810 e 1841, e, finalmente , foi ain da ampliado a 12 me us pela 
lei do 1881. A lei n. 668, ele 11 de <JCtembro de 1852 , fixou o maxlm(! (era. 
então umn. novidade, pois que nii.o l1ayia. limite para. a emissã.o de bilhrt t·,,) e:n 
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4. 000 :000$000. Em 1855, este maxin1ú foi .elevado .a · 8,·. e 16.000 contos. J;~inal

mente, na Republica, a lei de orçamento de 1891 fixou o maximo· ·.dos bilhetes 
a emittir em .20, 000 :000$, e a lei de 1894 elevou-o a 25.000 :000$000. A lel 
actual permitte ao Governo emittir 50.000 :000$ ·em bilhetes do .. Thesouro. de-
vendo resgatál-os dentro do exerci cio ... 

•Sr. Presidente, estou informado de que a operação feita · no exte.ri.or, de 
uma emissão de bilhetes na importancia ·de um milhão e 400 mil ·libras. , ·foi 
por conta d·o exercicio passado. ci Governo dispõe actualmente, pois, de 50 m!I 
contos a. emittir. A lei de 1884, citada, autorizava o .Gov·erno . a permittir .. que 
os .bilhetes fossem recebidos em pagamento de impostos nas 'repartições publicas, 
fixando o maxii:no de cada bilhete em 1 conto <ie réis. 

Vê V. Ex., Sr. Preside•nte, que a histeria financeira joá nos mini.stcra muitos 
esclarecimentos sobre a questão. 

O Governo dev·e emittir os uO mil contos em bilhetes papel, juros ·papel. 
Não deve regatear a taxa de juros, mas fixai-a d·e tal fôrma; que ffi•ses titulas 

·tenham cotação ao par, para substituir o dinheiro e ter g.eral acceitação. 
Sobcre o recebimento nas repartições publicas tenho os meus rece-ios. 
Já tivemos ne ste regimen embaraços sêr~os por ter permittido· a. lei. que 

fossem recebidos nas repa rtições públicas os celehres bont<s emittido·s pelo Ba~:~

co da. Republica. Os bonus se a.ccumula.ram no Thesouro e este, sem recursos, 
teve de cohvertel-os em papel-mo·eda . 

.Sr. Presidente, a. Associação Oommercial discutiu esse as surripto ·e -apresen-
tou tambem o seu plano. 'PTopõe uma emissão de bilh·etes em ouro, de 50 libras 
cada. ui:n, a 5 ofo, podendo . uma parte ·delles- ser recebida em pagamento, .. c]e 
impostis. Acho que i plano nãi é viavel, nas drcumsta.ncias actuaes. 

iO ISr . . Serzedell<i Oorrêa lembra 11 emiossão de apolices de 6 °f 0 , resga.tavels 
em 10 a.nnos . 

Já ha. um Pl"eceden'te na nossa histeria. financeira., Em · 1897, o ~r. Eei' .. 
nardino de ·Campo.s, Mi•nistro da. Fazenda, t endn compromissos- na praça. que 
não podia. solveT, emittiu 60 niil contos em ·apolices·· d·e. G of.o, promettendto resga-
tal-a.s no ·prazo de 10 . annos. .São decorridos ·17 a.nüos e essas' apo.Jices ainda. 
ci-rculam .. , 

tMas, nessa occasião a. 'divida· do '.rhesouno ·se ·concentrava' no · Banco da. ·Re 
publica.. O banco .recebeu essas .apolices, · á · ···medida. qu·e o mel'cado . permittia., 
as fi i cillocando. 

Mas hoje, que os credore.,. são em maior· numero; qtte ·a nossa· divida.· ·f!u-
ctuante é ·ma.i,or e por força de contractos de estradas de : ferro teremos de 
eml'tt!r · cem 1nil contos ne~·ses titulas, acho ·. que a .solução ·do eminente finanCis-
ta, Sr:· .Serzedello Corrêa, não deve ser ácceita. 

Penso, Si·. ·p .residente, que· é prcfcrivel o plano do ·Sr.· Riva.davia "Corrêa: 
recor-rer aos' bilhetes juros papel, devendo ser resgata.àlos .. no prazo d<'>. 6, ··9; . 12 
e 18 mezes. -Es•ses ·bilhetes não· devem ser J)Eiquenos valor.es .. . -

A lei de 1884 f.i;ut en1 u1n co rito ele réis o valo,r de cada · um. 
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Receio, Sr . . Pre.sic.l,ente que bilhetcti de .209 e- 5·oo mil réis_, reproduzarn ~

calamidade ele 1893, quan do os Estados do_ norte. emittia m apo lices de 100, .2'JfJ 
e 500 réi.s e em ,lV(inas as fabricas d<~ tecidos .faziam emissões de clcbcntnrGR, 

vales, para pag-amento de operarias, de 500 e 200, 500 c 2. 000 réis, denomina-
das bo-wr1'0sq·n{;8 . 

Receio que uma emissão de t itulas dv 'l'hesou-ro de . p equenos valores deo;c-
nere -em boú,~·osq•t<ês. 

Creio, Si-. Presidcntd; que o Governo não -terá. grande2 difticulda des _ até b 

cl11 N ovembro, s i 'é exacto L1Ue acaba de receber 14 mil contos em prata., .s·i co-n-
seg·uii·. vender o:; n1onito.res, si fin aln1cnto conseguir vender o Lloycl. 

O L loy·d ,. Sr . . Presidente, poderia da r 30 ou 40 mil contos, mas · com a ga-
ran tia ela subvenção, Creio q ue perderem os o tempo c até o dinheiro gasto 
em ccl itaes de venda do n'atel'ial elo Lloyd. Ningu em o comprará.. S em a ga-
r·antia da s ubven ção não haverá. quem se Jll'úPonha a adquiril -o. .Si o Con-
gresso reconhece a n ecessidade da navegação ele cabotag·en1, tem .. forços:uncqte 
qu e votar a. su \ive.nção. Neste caso o Ministro poderi:t faze,r dinheiro. com a 
venda do .Lloy.cl immedi~tamente. 

Pedi. _a palavnt, .Sr . • Presidente, para provar a V . Ex. c. a.o Senado que não 
tinha dito h er esia algu n1a para incor.t·er ·na censura da poli.cia. 

O -SR. VIGToiUNo .M.oNTRIRo : - V. !Elx. falla tão sobriamente que não parece 
estar fazend o d iscurso de opposiçãu . 

O SH. LEoPoLDo DE Bu LHÕES: - Referia -me á. entre vista com o G'o,·reio da 

J.lfa.nhci. ·v. Ex. sabe como se faze.Jn es~&as entrev ihas. J.Gn1 g·eral dispomos t e 
pouco tempo. o r edaclor do jor na 1 apanha por alto as icléas e um terço de Da• 
talve z ~eja m ais do redactor do que elo en trevi stado'. 

Que pensa -da baixa do cambio ? pergun ta o G'on'C'io d(L Manhã. 
Era devida a factorea moraes e ultimamen t e gravacl a pela conflagração 

européa . 
Que con sc<JUencias r esulta r ão da cor-rida sobre a Caixa? N ão v e.jo re sultado 

g rave nenhun1. 'O unico rece io que se po cl·e ria ter era que , esgotadoB os re-
cursos da Caixa, o Governo fosse ch am ado a e.nlrar com 19-.300 contos que 
c1·eve a es·se instituto. Mas eu n ão alimento esse r eceio . Qu atro ou cinco 
milhões de libras hão de sempre ficar nos cofres el a Caixa de Conve-rsão, cor-
r e.spondendo a no tas que circulam por pontos di s ta:n tes, que não vêm e não virão 
a troco. Conseguinten11ente o Governo não t er:á necessidade de fazer o paga-
mento in1n1ediato da sua divida para con1 a Caixa. 

O reclactor do G'ó1"reio ela. Manhci p erguntou -me lambem por qu e a Caixa 
de Convorsã.o continu a·v.a a faze r a troca do ouro ·em depos ito, quando os paizes 
de solida orga·nização economica já. es tavam tQmando providencias no sentido 
de Buspender o troco das notas. A resposta m e p1uece sim.p l e~ . 

Um banco de e missão é um in~tituto i-nteimmente differente ela Caixa ele 
Conversão. U m banco el e emi-ssão é obrigado a 'ler um lastr o ouro d e 30, •10 ou 
50 oJo da SlJ rt. emlssão nos seur.; cofres , para a conversão , 
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Ora, 'dada uma corrida. de~e·rminada por uma crise grave ou por urna con-
flagração como a actual européa, não ha banco nenhum que resista. Dahi a 
i•ntervencão dos poderes publicqs, suspendend.o o t11oco temporariamente. A 
Caixa de Conversão não é instituto r egulador da circulação e do credito. E' 
um instituto que recebe as nossas sobras de ouro, e a·s restitue, para manter o 
equilibrio do nosso commercio ext·erno. 

A 'Caixa não rem funcção de banco emissor nem a elles se póde equiparar·> 
Em caso algum poderá deixar de attender aos portadores de notas. 

A conferencia terminou, S.r. Preslde·nte, pela refere.ncia dos bilhetf's do 
Thcsouro, a que ha pouco alludi, á emissão Bernardino de Campos de 60 mil 
contos e m apolices de 6 •i• e á ele Joaquim Murtinho relativamente ás inscri-
pções de 3 •i• para satisfazer os correntistas do Banco ela Republica, em 1900. 

Não são precedentes, Sr. Presidente, como V. Ex. vê, que d·evamos seguir. 
A emissão de ino>cripções ele 3 •i• f.oi por conta do Banco ela Republica que 
as resgatou, e ·as gsxantia com seu credito · e be·ns. 

Não obstante nós sabemÇ>s que esses titulas foram emittidos ao par e que 
por muito tempo ctrcularam na .praça com unta :depreciação du 40 •i• . 

Sr. Presidente, vou terminar, tanto mais quanto tenciono voltar ao assnnt· 
pto si elle interessar ao !Senado e provocar debate. 

:Protesto contra o acto da po.licia prohibindo ·a, publicação da. minha. en-
trevista; e, uma vez que ella não veiu a lume ·nas columnas do Con·eíu da 
Manhã, requeiro a V. Ex. que consinta que a mesma seja publicada no jornal 
da Casa. 

· Tenho concluído. (llfnibo bem.; muito bem..) 

PUBLIC·AÇÃO F'EITA POR OiRD>IDM DA MESA, EM VIRTUDE DE DELIBE-
RAÇÃO DO SENADO 

A EMISSÃO DE BILHETES DO THESol!RO 

Falla-noe ~ SI Leopo!dc de ' Bulhões 

QHe pimsa V. Ex. sob1·e a baixa do cambio? 

A ba ix a elo cambio é , principalm ente, motivada pela s àifficu lcl aden crea-
clas na Caixa ele Conversão á. re ti'rada do ouro em · de posíto. 

Ques são ~essas cUjfi cu ldacl-es a que V. Ex. se ?'eje?·e? 

·A principio, pa•ra .reter o ouro, lembraram-se de não o · dar á vontade 
do portador, fazendo-.se o pagamento das notas parte em libr as e parte em 
outras moedas - dollars, marcos, ouro nacional, etc. Esta provideÍ1cia foi Jogo 
acloptaela, lambem, pela Caixa de Conversão ele Buenos Aires e ca~lSOU e.stra-
nheza ao commercio, sendo censurada pelos iornae;3 qu ~ tr ;Ham ele ecqnomia e 
fi.nança s, c0 mo a AT(Je?1 ti.na .. Econornic<;~. 
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E, ãep,ois disso, houve ct;inda int(}l·v~nção of!icic>i, ne;·ta m.aterial 

- Consta-me agora que a Caixa já não converte, á vista, as notas que 
lhe são apresentadas, a diando o pagamento para assim evitar o escoamentc r a· 
pido do deposito. Si, de facto, essa medida foi tomada, ella não se justifica em 
face da lei de 1906, que creou a Caixa, e ncrr. em face da de 1910, que a 
reformou, considerando ambas as notas da Caixa como titulo de deposito pa-
gaveis á vista do portador. Sob o ponto de vi.stá ecônomico é um erro que 
de termi-nará a baixa cambial e acoroçoa.rá a jogatina e a espe'cu lação. 

Quaes as consequencias mais graves que poderão resnlta?' ãesta oo,..,•iaa :' 

- Continuando ella, esgotados os depositos, o Governo ver-se-ha obrigado 
a entrar para a Caixa com 19 mil e tresentos conto.s que a ella deve, em e.s· 
pecie ou a r esgatar a mesma importancia em notas da ·CaL-xa, naturalmente 
por meio da emissão projectada de bilhetes do Thesouro. Do ponto de vista 
geral, .a r educção da circulação só póde produzi•r bons r·esulta.dos e muito con-
correrá para a manutenção ·da taxa de cambio. üs factores naturaes, no mo-
me nto actual, agem no sentidÓ da estabilidade contra a qual .só conspiram O' 

factores moraes, o estado de sitio ; a falta de confiança na administração, a 
conflagr ação européa, etc. 

- iH as, ha q?W?n argnmcn.te co1n o facto ãos ba.n.cos ext?'011IJCi.ros, ' ?IOt'"ldC!-
ment(: o ·dn Ing•lnten·a.., ,te?·em suspenãiclo o t?'Ooo de notas. 

-- Dep:o~av01 é esta confusão. TI'ata-se de c ousas d ifferen tes. Os ban·coR 
emL;sot~~s ~Eo -in !:}titutos regula·dores d0 cr-edito. E1n geral, fazen1 elles e·n1 is.sõe8 
sO'bre o .i')..Stro ue 30; 40 ·e ·50 oi o. Cla.ro que, em uma cris~. ca·be-lhes " d.irei to 
e o ·dever àe, não ~q · defend e reir~ os s·eus intfl resse!:i, co·n1o o s do n1-e rcado. Já com 
n. Caixa nã:o E"e d~í a m·~sma co usa. 1Ei1la deve -ser ·f iel depo.~itariH. As sua~ no ta!~ 

eol'I~·e.:5 pondf'n1 n ti i..'..llos de cl~ posi.to. 

----=' JJa.r~~t a sif:U(IÇÜO ent (/ U.C 1/0.':i C?l CO'Il t?'(ll/1 08 ~ rl c q1te 1nedi.fl.{I·S ].nnç:<trin r. ]•}a.·, 

m.âo, S b fossr , 1J11nistro ela Fazenrla? 
-·, V0cê rs t.:t pilhe riando... Eu, Mi·nistro ·da !Fazenda, n-esta situação! ... 

Onde e..c:tari~1 o P. R. C.? ... 1\1.as, ainda que isso fosse .po.ssivel. co1no poderia 
çlizer-lhe nm ·Pr:ogz:-nrnln.a de adm'inistr.aç;ão ,. baseado e1n hypothe·se? Das finan-
ç.:-:s ]Jublic-us conh~")ço, .apenas, pelas ·i·n·for-n1ações que no~ são ·ntinjstrnda.s nel:J~; 

ir.~ dj .scre(}{je<:' da il'J1~::rensn.. . E. n~este mome nto , e ~ se1s me~m-a B i:1formaçilt~~ e!3_t·{io 
s ujei tas . á censura policia~. 

- Don-l1~13 us ·nuãos rí 1Jal1nato·rüt, com. a c laus1t-la ele V. Ex. d·izer so b1~e , 
ft'IW pr::nsa da ern~ss((o tlc bilhetes do Theson'ro. 

--Não ~ci ço•mo o ~f'injstro da Fri.z.encla não se l 2mbrou di ~so ha tnais temp1·. 
O Con .'~res~o n 1:-t'"lrizou-o a usar eles te recurso·, que -desafogaria a p-raça, fnciJitan-
dtt o cu.rmpri·m ento da'S obrigações contrahi·das pelo Governo. Os .bil·hetes podem 
ser a i..<:: á importar;ci-a de 500$600. Etn ·quanti:l inferior, não! ·D·-~gene ra.ria em 
uma ·emissão de ~ap<:.l-moecla. Demais, não se-ri:;J, a ·Jlr.i·meira vez que recorreria-
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mos a ~XpCdie.nte dessa .natureza. f'rov.avelmente ana)OS<JS já f~ram Lomada.,. 
P ·elo Sr . B~rn·ardino de Cnmpos, em 1898, que emittio 60 .000 :000$ em apolices, e 
. .Pelo Sr.. Joaquim . Murtinho, que _emitt io . 120 . 000 :000$, e f11 , inscripções, com o 
juro . Jie. '3 .•1 •, Pl\r~ habilitar o ·B ::u,co . clo .·Br<~~il a satisfaze;· oo seus cor rentistas. 
T~lvoz . c, . Governo n~o .que!ru ·adaptar a n1 ecl!cla, a qu e nos VimoS referindo, por 
ser legal e de ]lrc>vei to para o paiz. 

A inda que~iamos p~q<·a:r pelo rep resentante de Goyaz . Mas S . Ex . tinha do 
tomar o trPm p~r't ·:PetroÍ:oli<; e . sahio, cor-rendo, ·com'o ·sempre, para a estação da. 
Praia F'onnos~ . . 

SESSAO DE 7 •DE AGOS'l'ü 

O Sr . Leopoldo de Bulhões (*) :-Sr.Presidente, peço permissão a'o Senado 
para, em brevl"s ·p·a.lavr a:;;, responder ao discurso •do .nobre •SÍmador por S . ·Paul•o, 
que j~pugnou o st:bstitutivo apresentado pelo meu illustre amigo ·e m:estre e no-
b.re Senador pel<t Bahia . .' 

:t-.ão e~crupuliso, Sr. · Prési•dente, em tonill.r a pala.V'ra neste momento, :Por-
que o . õlObrc. ·S~nacior ' por ·S . . Pa'lt lo acaba de dedarar . qué os memb rós '(la.. Coni-
missã:~ <le · }!~·inanç% estão . reunidos na . re.gpectiva sala'; em -trabalho 'tn·gente, . e 
não podenr1.o C'o"correr para a votação do projecto, nenhum inconveni ent-e lla que 
o Se1;ado t~Je,"e aolgumas co<nsi derações ·sobre elle. 

O SR. IMFJNnF.s DE ALMErDA : -'O Presi·dente ·d·a Commissão declarou que na 
occasião ode se votar o projecto fossem vrevenil-'0, ·que os membros da Commissão 
o aco;npa.nh-arhm a 0 recinto para votar . 

O SR. LEoPOLDO DE BULHÕES: - ISr. •Presi dente, eu sei que as ponderações, 
as au.vcrtencias que ·partem da opposição Jlle<nhum valor têm va:ra o Governo, para 
os dirigen-tes: •O Governo age semvre· em sentido contrario a ellas, d'esa ttenden-
do-a.;. As votaçõe.~ cesta ·e da outra . Casa r.evelam· 0 nenhum proveito dos deba-
tes .que se travam. :Não obstante, a ··critica da opposição va'i encontrando êco 
o ·repercussão na opinião publica. C ontinuaremos, pois, no cu·mpl·i·mento do nosso 
deve r cív-i~o. estudando :ts questões ·que no mom•ento aotual agitam o paiz e es-
peclalrilen·t'e a praç;r. elo Rio de Janeiro. 

~·os ·T!:lomentus. ·de ci·ise, e de crise aguda , de panico, os oopkitos a:larma-
dos; ·!::r : P res\d·e·1t·'· pecie.m, em auos bni.dos, m edidas salva:doras, ex traord.ina -
ria·s.· SuggNe~ os mais .. disparatados a l•v'Hres, não se contentando, não vendo 
nas provicler:c·ias ·qu e ·a exj1eriencia e a J.et'lexão iaconwlhe.'m , · senão palliativos 
que ~aãa . .á1àiant~;11 . 

Não maravilha que os rlirigentes, C!Ue os ·f'e.sponsave-is pela situação, · influen -
ciaClos .. pP.)d m eiO, 3!THStac1os ·pela Onda, ta:mb·em s·ejam • victimas :d·essas illUSÕCS , 

litl\'!item'' em 'se pronuncia r , sobre. as 'med ida.~ em debate e se inclinem m esmo a 

( •) D iscurs9 proferido na di sçussão clq projecto (!e. ·mora t9ria, 
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a:·póial-as, 1'juando:. muitas-· dellas, .·•se for em adaptadas, h ão · de . agg-rav.ar .~Jo •crise, 
h ão · de ·prolong'a.J-a. gen-eraLizai-a e apl·o.fun.dal-a·. 

E s tudando, ISr . •Presidente, a.s correntes 'de opinião que se .formam na praça 
·e· que rhal~ oil ·menos l'epercu tem, .r·cflect-em n as Oommissões de -Finanças da Ca-
mar·a ·e do Sénacl.o~ · hoje reunidas necsta Oasa, ·eu V'erifico que. são ·as segulnteb 
a-s · m'C<Hdãs· J:r>m·hraclas pa ra deb'ellar ou attenuar Ds .<lffeito s ·da crise: 

•Primeira, a niora toúà p<ir prazo largo, comprehenclenclo as obrigações com-
m erciáes e ·civis:· -segunda, a su spensão •dD troco na Caixa ele Conversão por 
igual pntzb; terce'lra, a ·cmiBsão de 3úú mH con<tos em p!rpe-l pe.ra resga te de ll!PO-

. Hces, quarta, a e-missão de 1Jap.el sobre wa1'1'Cilltt& ,· quinta, a emis•são •de :300 mil 
contos, •papel, sendo 200 pal'a attendet· ás ·necessidades do Thesouro e 1100 par•a 
e~m:prestimos a os ba ncos; sexta, .finallnente1 a en1issão de titulos ·rda djvida f un-
daâa, a jtiros <de 6 •i•, r esgate em 10 annos, ·rece'bl·v-eis ·até ·20 •i• <nas -reparti-
ções arl'ecacl•adoras . 

.rinha-me : esqueCido ~a setima, .S:. ·Presidente. Elias são . rrum:el'Osas .. . 
.Se Uma, emissão ele 150 .000 contos d-e ·bilhetes do l'l'hesouro resgataveis em 

quatro annos, '.'eneenclo juros d:c •6 •i•. 
A:1les d e en trar no exam e destas medida-s, peço a V. Ex. · !lcença · para t'a-

Zer umas con.sid·era~ões preliminar-es. 
1'\a t'eunião havida no Cattebe, S l·. lPresidente, ele q ue nos deu notici.a o 

Jornal cl>o Co>nme?·ciCI, estas qu.:stões foram -debatidas, mas hou V'e quem di-sse~se 

que o m0<1nento exigia. ;;ol'l.tções Tadica.es_. e ·entr-e ~e stas indicou a reforma. do 
Bane) · à 0 · 'Brasll , · pn~bl<ema , di z o Jornct l, que devia ser ·encarado com uecisão, 
porque o ·IBa nco L1o Brrusil ê um cancro do Thesouro. 

tSr . ..P~esident e, <não Pt'ecizo encare'cer a .gravid·ad·e des.te golpe ·desfecha-do 
cont~a a princi'Pal ins tituição ·de credito -do ·paiz em um mom ento tãD inopportu-
no, t:.to· cr.i tico. ·w~~:e goipc ·é in justo e in s ustentav·el . Intjusto, porqu e o Banco 
do Brasil tem presba•cl o relev•a ntcs serviços · á ac1rt1i ni-stração publica, . nesta ·.e 

··em oUtras en1ergencia.s, t~m acudido ás necessidad·es do comn1ercio de vaTjos Es-
tados, esp'ecialm ente d·a praça do Ri-o ele J aneiro e d-a 'ele IS . 'Paulo. 

IP. su~tE>ntavel o golpe, 'Sr. Presidente, porqure ·se u .Bai1co do Brasil teni coom-
mettido erros·, -o Gover.no não pócle forrar -st il. re:sponsrubiJi.d-acle lcleHts. 

· Di:i;em ·que está catrazada a liquidação de contas dos vaJ·es-ouro. Ora , Sr . 
Presidente,, essns contas e!·am liquidadas mens·alme>nbe no período do Governo 
do ISr . Rodrigues Alves, e o ·pro-dueto da a rreca-dação remett ido pontualme nte 
para. :Lá1wi-i·es, · afrm d.é a ttender ao sN·•v-iço da nossa divida ex-te.rna ·e pa r a. o 
fundo de gatailtia. 

l!'oi elo tempo .(lo ·s ·r. Affonso P -enn;a para cá. que o Thesou·ro deixou de · 11·· 
qui-clar estas coiTl!tas-curo, e crei0 que is to se liga ·ao .abandono da política f inon -
ceh·a a te entã.ó ·seguida; se 11 ga "á creaçãO da ·Oa-ix·a de !Conversão e á extincção 
·v i'rtua l ·do fu ndo .cJ•e> .g.aranün. 

·Foi .~ntão, s,.. . ··Presidente, ·que •Se iniciou -eSJ;e •per iodo ele conv-er-são da Ten-

. cl.a~ouro (-qu.e devià 'seguir pR,nt Londres) , em paJ?el, ~ar•a -attend,er' ás ·despezas 
i l'lterpasl qnâ sUlb iam pavorosamente, 
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Teria c Banco ·do Bnoil ,sponte S1MJ, alargado as suas transacções no norte 
do paiz, para 'favorece·r o commercio da borracha? Crdo q"le hou ve .Jüs·so a in -
tervenção oftficinl. 

Estou, Sr. Presiden(e, indicando fac tos importantes da vida do banco, nos 
quaes a responsabili<Jade do Governo é in negavel, -indiscutivel. 

Tem-s~ procura(\0 app!icar ao Banco do 'Brasil as c·ensuras outr'ora 1'eita:J, 
e que ainda ·lwje se reprodu z2m controa o ex ti neto Banco •da R·~p.ublica .. Ora, Sr. 
P!'€.Sidente, o Banco d 'l RPpublica envolveu-se na jogatina do ·en•silhamento ·e foi 
sacrificado por e! h. 

?útda h~m ele eoJnin um o E~ nco elo Brasil con1 o antigo banco . E' u1n in sLl-
tuto nc...vo, v.asn,.rlo e~n n1olcl es ·difierentes, sobre bases seguras, instrun1ento in-
diSJlea~av el para a c1efesa do m ercado cambial ·C do mercado ·dJe <1escontos. 

O í:.ancc elo Bra•sil , Sr . .Presidentú, deve ter en tre nós .a fnncção que tem 
em Franç:a. o Ba~1 co de l"i' t .. ::tnça, na Ir:.g-l•at•::-rra o Banco de ilnglater•ra, na. AHetna-
llha o :Reicll·-T!.::vnk: ist0 é, servir de un1 ·banco :central d·e redescontos. Esta fun -
cção ei!e j'á corneç~ a -d~sen1pcnhn.r co.m gTilnc1e 'Proveito para a .prraç-a do Rio 
d.e .Janeiro. 

Se o qove.rõ'lo tlvessr: pertnittido ·á di-r.ec tor.i-a do b anco ínteg:ra1izar {) seu 
c a pita.l teria e lle 1n:.ds 2·~ rnil contos PH·l'a a installaçã0 de a~encias en1. quasi 
toclos os ·Esta·rlos da H t>p ubl ic:a. Podia e11lfto pre-star ~Serviços mais V·aliosos ao 
eon1tnerc io n:1 cional ·C a o propric: (1ove.rno. 

Qnilnclo, :Sr . .Pre:;i-clP.nte, restabelec'.:lnos o ·B ·an co do Brasi l , não co1no un1 
ba.nco de .Esta .. do , 'lT1HB como un1 ba·ne0 nacional , tive-rno~ en1 vista 1) exemplo. de 
outras nações ·d€ ·so1ida org:nnização economica, .os e nsinamentos :que ·JlOS dão n. 
li'lrança, :a Inglat~rra, a Al}em::urha, a Suissa, a B elg-i:ca, que creara1n e tnantêrn 
cada uma um :ba!TCO central , se evindo de orgão do credito naciona l. 

Os .Estados Unidos. onde ainda hoje im·pcra a 11luraJi.dRde bancari•a, a rc .. 
forma ultima, vota C! a ~JOr propos ta do Pre.s.idente \V. Wi.Ison, já creou orgãos 
co;peccaes, uns 10 ou 12 han·cos reglonaes pana o i' im de central.~zar recursos c 
actrdir á circulaç:lo em momentos d·e crise . 

·um SelHHlor, o •St'. ·A!ddck, presidente de uma comnJi.ssão de inquerito ban-
car·lo c autoridade ljCSsc s . ass umptos, rlepois de longo estudo, propôz a creaçã.o 
de um ba nco centrai nos Estados Unidos, p:·opos ta que não foi votada porque 
(':thi c. CtJrtl <l ~dtuação rcl)ublicatul ... 

O B a :1eo do Bt·up:il, ·pois. não é um ca-ncro do "rhosouro. !::;to se poderia di-
z-er do Banco (! 3. T:tepublica dt: ou tr'ora, que ·Par-a ·dis tribuir d.iv iden dos pedi~a· 

auxilio ao Tll esourc~. !Se o l -1a nco do iBl''US'Íl está en1 situa~ão ·de não poder atte·n-

der :ts angu stia s do 'l11esonro. o culpado ·nã 0 '' o banco, é o Governo, e princi-
palmente a. a dminis tração actual . 

. D isseram na l' i:::~ unitio elo Cattete, 'Sr. President0, qu·e o n1o1nento c~xigia solu-
~;Ü{:S rac.Hcrre.s . Não ·con1prehenclo C()lmo e·tn un1a .situac:ão de crise, que é IJaB-
sa g·eira, possamos a ppeliar par.a ~·oluções r·ml'ica e;o . !Situações desh ordem exl-
ge·m ) elo co11tra rlo pallüttlvos .. m e dicla.s de occasião, cotno a n1orato·ria., auxl1ios 
aos b:;H.cC'OS, etc. Qua-Gà ~s.. so luqõcs r::tdicaeH indica-cla.s'? Pelo rcstuno do~ d·ebatcs 



publicados n0 Jornal do CoJn·m er o;.o .~ó descobri a c.el-ehre reforn1a. do Banco 
elo Bta:;il. 

Sr. Presid·ente, nr~.o h a Governo nenhum, dotado de utn pouco de S l! 11:SO con1-
n1u·m, qu e r,reten'cta resolver crtses •POr meio de d :ecr..a tos. ·~.!\.s ci Ises sao ph-e no-
m enos naturaes, t<"11 o seu per io-do de fO'rmação, de explos'lo e de liquid<lçüo. 
1\'i:Lo llq, Governo, não ha m e dida J:egislativ_a que pos.sa impedh e-s-sa marcha f:1.tal 
<.1-e un-.a n1olc:-;;tin social . . A.s cris·es solvem-se por . ..si m e ::;mas, coin ;-~ . ::; HquiCla r;õ cs 
dns e1n·prezas, das ·casas com·merciae~. dos bancos e dos nanqu eil·os Clu-:· .a llu s-a-

raJn de sc:u cred:to, Cft..le con1pton1-etteram !Seus capiiaes en1 n\:p;ocios arri s ca-
dos ou a leE torios . 

~\. s interver:çõe·s do pO'cler publ!co quando núo sao lJ em estu1:adas e crit c--
r10f·m:.:, produzen1 etre1to;:; contraproctucc nte.s. 

;.:a, discussão havida no sei0 da Con1n11ssã0 d·e tF'i·nançns ti V('. ocCi-l•SI:1o el o 
nco1npanhnr as pondeT·açÕ(\8 que foran-1 {eit·as pe>J.o Sr. :or. Carla::-· P eixoto , qu e 
ctemol;stJ·oú -.e sta thDse brirhantem-eute . 

.-:\ pr i·me-jra ']as medidas é a. moratorla, que se jU..'::;titlC~1 porque, seg unf!o nf-
firmanL o Governo te1n erea<.lo as n1aiores dif!"i-cuhlaU{:;s ao co.m1nerr~Io e as in·-
dustrias y,e1-o ntn-1zo dos pagatnentos no 'r.rhesouro. Os for11ec-eclo·r .e 8 de r e.parti-
~:l~e s, os ~~or:tra tan._tes -ele serviços reclera.es estão no c1 e~sen1bo1so , por htrgo JJl'aZP , 
cto q·1.1 e :h e~ é devido, e por esh"\. razão par•a evitn r a fall cncia , ·r ecorr·~nl a o Go-
verno, pc~d!ndo ·u!na soluçê? .. o para 0 ca•s·o, e urn rernedl0 - a. rnorato·r~n 

'-\~n,;, Sr. Presidente, a mor:ltoria é um recurso que d,eve ter vida muito cu r-
. ,ta, po:·r1ue ,'\o contrario prejudlcará •ã;quelles mesmos que tem em l'ista bene-
1I~iar. 

A moratorla !Jóde, em um momento de panlc<.>, prote~•er as instltutçues ban-
cu.rias , n1a.s entnava a vid~ economica do ·p-alz e crêa ·difficuidades ex~.raotdina

ria5 á :)opulaç11o . 
ü projecto que se ciseute e qu<e estabelece a morator;a autoriza o Gove rno 

a protoga.l-3. po-r mal~ q.un tro meZlea. 
;,;,·. !Presidente, eu acompa.nho o nobre Sen,ador •pela Bahia . ·S. FJx. fixou 

no seu 5Ubstltuti·To o prazo de 30 dias, estabelecendo que, se o Congresso julgar 
indl.;;;:.ensavel. po1era prorogar a: meaiaa opportunamente. 

·O n-obre -Pres\-ct·ente da Oommissão ele F}nanças, combatendo esta disposiçã-o 
do pro)ecto substitutivo ·do . nO'bre S<'H:ador ·pela Bahia, nada disse que o inva-
lida.s&e. ,S. Ex. aHirmou ,}ue a nf>·cessida;de da prorogação só se poderia tornar 
conhecida 24 horas antes de expirar o prazo da moratoria.. S. Ex. não tem ,ra-
zão. Dad-o -mesm::> que o comn1:ercio . ca:reça dessa pr.orog-ação, o Congresso lh'a 
poderú -dar, snbl1o corno é que tt>mos votado estados de sitio e m ·edi-das de sal-
vação publica <·m 48 horas. 

Nada, pois, justi·fica a delegação inconstitucio-nal que s·e quer "dar ao . Po-
der .Exectotlvo -de,s_sn attribuiçã.o ao ICongr.es~o. 

Sr. Presidente, o projActo, como bem .frisou 0 nobre ' Senador pela Bahia, 
tem outros dr,felt~~. 

O i tob!'e Senador propôz, p-ara retiradas "de quantia,s ·das cacltrne-tas uma 
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porc~nta·gem de 10 •i•. Perg.unto agora á Com·missão: esta emencla·alter:i. a 
clisposiçãio 2.{! tua·l do prO'jecto que fixa as r etiradas em um con-to de ré is? 

Bom é que se attenda que •DOS bancos ha duas e species ele contas eorr·entes : 
ha as contn·s correntes ele movim:c.nto e ·ha ns •pequenas contas correntes. ·Iimr-
tadas . Ora,- estabelecE-r para as ·pecjuP.nas · contas co rr e.n tes, que são 
r epr'esenva das pelas economins qu:e leva m ao>< .bancos os o·pera·rios, os ftmcci'o-
nario'5 i>ublicos, a rorce.nta.gem d-e 10 °! 0 , é es·t3Jbel•eCer-se umicousa,.irris'o•i-i a, p·or-
que esoos 0 pera.rios e esses funccionarios· preciznm retirar suaS economias para 
atttnder !li. \Sua sul.>sistencia . Justo é, plortaDto. que se estabeleç:a a ·porcent,a.gem 
de 10 •i• tão sõm f'nte apra as contas correntes commun s, determinando-se que 
os pequenos · deJ}o~itantes poclerã.o r t>ti r-a,·, ele oocla ve z ou par·ceHaoda ménte no 
mez, aré li. quantia de um conto de r éis . 

b 3R . ·MBTEJ.Lo: - Ne·ste opont0 V. J~x. não está lle .accCir:clo com o nobre 
·Sen•ador :>ela Ba·i1ia. 

O SR. EPITACTO ,pJ.)s~oA: - Concilhl a.s duas iclêrts. 
O SR. LEOPOIJOO DE Bl LHõEs: - ,-\ceito as idéns de '8. EY. que se conciliam 

pom ~s do proj ~cto, no que diz r·esp eito ás contas corren t~s ·. 

o SR. EPTTACTG !PES~O-~ : - Combina um com o outro. 
o .Sn . LJWPór.oo DE Bur.T-IÕES: ·- A Tespeito do troco na Ca ixa d" Conversllo 

já tl .,.e occasião d e demonstrar que h-a vio.lnção da fé aos · contractos; cftel os 
dispositivos .em que 1ne 'b~s~ei p a:.k'1. affi r1n al-o,·· ·n discussão havicla 'no ·con gresso 

" n opinião do P.t>htnr do :)i-oj ecto ou e· creou a Gúxa, o Dr. ·David ·ICamplst;, . 
o . pensamento · (J1l•e clet<:!ri'nil'OU a cr eaçrlO . ela Caixa' ci·á . jÍ.rstamP.nte•' CODv'erter 

os snl1os ouro em papel, pondo·Os <á rlisposlção elos ·portadores de notas. Às'•Úm, 
t)arece-mc que fi, CiS.pcs'iç?í..o óc projf"cto, suspend endo o b·o'co, ve·tn nuxJÚnr a 
Joga tina sobl'e o ·ou ro, etevnnoo o seU }io7e<,;o. 

Estou infO!'m"-odC' de qui" 11l.<;1.1ns bancos, que di~põem de reservas em ouro, 
pretenOta.m ~nti·.ar com· grn.nd·e qunntia para a Caixa de Convet·s::ã·o : não o- fize-
ram p(}rque a m a-rato r ia ~uspencleu o funccionamenio · d'l!.' Caix>l . ~'D.êste ·n'Íod·o, 
4u anclo :ha, no rwm;ento, ;nsufriciencia de dinheÍ r~ ·en\ c l-rcu lação, ·o Gove:·no im-
pea~ .a entrit-cta" cl e our.o :q.l•c ·Ir ia : na Caixa ·trn.nsforn)ar-se em notas .e ·a llg rneDtar 
a m 2SS'3. do melo rirculaDte . 

A con!la·gra·}i'i.o cu r·op{>a impeil<> o embarque -ele ouxõ· paria> o vcl·ho c~n tn1ente . 

o ouro <> qui e~·':'á, não póde emigrar·. s~ nã:o tivesse si-elo deci-eta'da a s u spensãO 
de troco, este ouro v oltarltt ás arcas da Caix a e se transformaria: em din-hei·ro. 
Po1· eo n~equenci ,l, a auspensã0 de ' tr·oco é ille gal e l!l'nti-ecol1(ml'ic"' :' 

Diz ·o ho;;r.o.do ·:Senador por· ··s . 1'aiJ!.o · que ·o intui-to · da medirt.a = é 1mpedtr a 
ern tú ·:lç:1l'o ' ··<lo · ·m·etaf. · ic.o.~prel;erit1o ~ue ·os· t:o·:,~ernos 'da ;FranÇa,' ·da· ' tngÚt·t~rra 
e da AHemr.nha tomassem eata mP.dina porque estl! 0 em estado <le . ;;i.Jerra :·1:êm 
M.ste mcim~nt<i necessi dn de de . pi;o'tegw -a:s suas . r éservas . 'meta l'ncas . . N{)s~· .s'itua-
ção é 'in1:elramen.te diversa: o 'Ouro só •beneficiaria ·'a cirtiulação, ' post~ · ·â;· ·dispÓSl" 
çâo de imb.Jlco . 

Tem toda r azão o honraJo S en·ndor pela Bahia ; o Cong·resso niio "r)oae '· votar 
es tu medida., viol.a:cora d a !EÚ e incotiYente·n te·: · 
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:5abemos, que a ll'rn deste projec-to n . . 5, .em debate, a Commiss1Lo tem em es-
tudo outras med i<loas m ais impo.rtantes; posso >~ntedpar o estudo ,çles-
sas , meé( rias; porque .tive a honra éle.·. ser ·convidado .. pa.!"a ·. as,;istir .. .'~ · dis-
cu.sSl\<J no .seio das Con:nniss!i~ 1·ennjcla-s; ma~, · volt;LlldQ. á suspensão elo .troco da·s 
notttts, p::trece-me CJ.Ue .a com!Jlnação. dessa provJdencia .. com. a · ·emissão. ele 300 .mil 
conto~ de pap.el-modla constitue une plano maravnnosamente archi tecuauo par;t 
com.piNar a rut·na ·óo credito elo .pa1z ll do 'I'hesouro. 

Dlzut um vél1I" .pottt!co, hoje reth'Pdo á vida pr!vacla, onas que acompa.rtha 
com InteresRe os· ,{·Retos eeonom.!cos CJUP. se 'tlesdobra·ni e.ntre ,16S • .que duas pai-
xões dominam e desgr aç:tm as · Repn)Jlicas sul~ameriean•as: o estado . da sitio 
e o pap·el-moeda. 

,!Jare-ce,. Sr . . Pr-es ide nte, -que o B·rasil r;at.ava ·rõra de~tA .. regra; . . ul~ill1·~.:nH~n te, 

pore.1n, entrou nella e cn."io·'que· hoj·e fíg u~a. · na ·pr im·e.i:ra. Hnh~ .. T~os- :_o .si:UO ·· po,r 
at·acado .e tem.os agora o pa·pel-m.neda, cuja en1i ssã0 ,c:;e['lá um -esoandalo_, um cr:-i-
m e, po1f J:rá CiOmp·rome tter, i<nUtilizaT a obra de 1'5 a•JW.O s . d2 sacrifícios ,que <> 

palz ter.1 f-eito pana m elhorar a sua circuJaçfLO f·i·duda;r!a . 
Quan•cto eX'aJmtno •as razões apresentadas pa.ra jus.-tlt'i oar a etn ts ·são c.1e pape!-

moeda, n:10 posso aetXlftr de •pen:'<ttr ctue, ten·do pera ldQ tanto te·r·reno, tendo .retro-
•S'nadado tanto n e.ste ~quatri-ennio, não será de ndmirar. ·QUie am·n·nhã nlguem se 
lembt·e, aliega-ndo a J'·aJta· ele bra.ços, ele vrnpô.r o restabel e.ci·mento do tratego e 
d.a e«cravatura n~:> Bra-srr. 

A.llet a.m aincle. :. a .e missão do ·pnpel-moe'da virá ·P~eenchue : :t .. dafic~~ncia do 
melo circulante do p-aiz. Ora , Sr. · PJ'C.Sl'dente, é de ·. observ·ação vn!gar que, nos 
m omentas de cris<.>, o dinheiro, 'OS CRJJitaes se .retrahem. Esta· deficlen c!a ·de moe-
d~ ê transitoria. 'r en·Jos em ci·r·culação 7·50 mil contos; não vo~rt~·m·, não c-mi-
graranl, nilo for·a·n:t· incjncrados, ·ahi es-tã·o e voltnTão 'á circul~açã.o , passado este 
momento de pahJev. 

A ~m h;;são de pape l-mo·eda, isto sim, a l>alando mais·. o <;t'eclito, d·eterm!nará 
n1ator r·~ t~·,acçâo -e exig-Jrá uma outra emts~ão. cotno setnp·te te·tn a·co-nteçJ·do ,' A 

emis:;iLo ,(!e papel-moed-a forçosa;mente d·ete1·minará uma outra, po'l'·que o retrahi-
mento -dos capit·rue:; em Gpocá -de crise ·e ·.a d-es vauJrizaça:o .. ·a0· di'nhelro tornatao 
n ecess ar·:a .maior massa em circulação .. 

Quanrto vejo, Sr. iPresid·ente, a · soffregul<lão .com. que espiri too cult ivados 
e r~.speltav., ls . vílm em auxiJ.io do Go verno, dos . ·poderes publlco.s, aconselhando 
med 1das 'desta ord€m, penso que o ·Brasil ·r ecebeu um t~U.fm.tH1~m .dJe g'uerna e que 
ta:r~ber1 vai ser invadido pela 'Allemanha. Paiz·es que j·á têm a -guer.ra . decl-arada, 
CQmo :~· •FranQa., a l·nglaterra· e a. Allema<nh a, coneedera m a 'mol'atori-a por ·30 
tl!ns : o Braroll j á a prevê n ecessaria por 'quatro· ·m·ezoe.s . ... .Actuelles Governos s us-
pond~ra.m prov.õ.soriamente ·o ·trooo . da·s notas e o ·';Brasil ·:apro·veita. ,"o ens•ejo para 

.atlt·.ar-se a ·é1ma nova emissão dé .pap;el-moeda . 
Consjdero, Sr . Presi àentt?, ·a ·vol•ta ao 'papelcmoe·da um fa.cta·.·mals· desnsu·oso 

do •que a propri:l g-uerr-a. A histo·ri-a · ·finan-ceira .do · nosso pà:iz o :Gonfirma, a ex~ 

.'perle.ncla de ou t.,·os povos .not-o d·emonstra., ·. A ·geração ·actuaJ . ,d,eve . con&er va.r na 
m emori:t o acontecim er.to de 189·8: as emissões de papel-moed-a. fizeram baixar o 



ts ·~ 

~·amb!o 'l cinc,), lev~tram a bancarrota a.:. The~ouro. a fo1ne e 1:\ ndser~a r, po-
;mlaçito . 

~rata-se. Sr. Presidente, de annu:.Iar todo o esforço empr egado para sahlr-
mo~ uesle· de~graçné!o rrg!m~n . Abre-se a toTneira das emiso.sões de papel-moeda 
que Joaquim Murtinho tin·ha fechado. Dão-se ao 'l'hesouro para as s·uàs <l~SI""

zas urg·en-tes. zr.o n!il conto~. qua:1do o Milflistro declarou que as co-ntaS proces-
"'arlac; não cxcPd ~rão de 20 a 25 mil contos e que a fotal\dade das responsa bili-
·dadPs é d·e ceroa de 100 mn ctontos. 

c.,m 0 papel-n1o~da, os conservadores são libernes: votam 300 mil conto, 
quando com 150 mi1 contos potleri.amos sati~fazer o~ nossos comProtnis..c-oo. 

Cem rnil conto.=: f-':Üo clestinndo!=: a cmprC~::;;timos flos ·buncos. :\o{a s, eenh-nr\:.:1, 

PsseS; ba 11Cns tê!l'l. mcratori,l, não ~ão .b-ancos de emiss~o. '&..-:tão ct e- po$Se do no~~' 

dinheiro, d\fficultanee ·as transacções na pra~.a do Ri0 de .Janeiro. Que n-eces-
•::t~datl~ J a. pois. de irmos ao seu en contro offerecendo-lh e::: p:.tpel-nro r\~.,? 

.r\.tirar o paiz · na vorttgen1 de 1898, será um erime de que á . ação j à mai.s 
ab.<nlver-ã o Presidente da Rep.ublica e os re sponsaveis v<>r esta tristíssi mo sr-
tuaçll.o. 

PPç:o !)P.l' 1TIÍf:'!'llo para. ler no S -?nado as paJavraR de um e::c l~tptor itnll~Uill, 

:\f i tti. (P1 .. i'1l C'i~n;o.~ '~e lt'!nr.nqas). D e propth~ito náo f:tr.e i a ppe! lo a L Proy Beau-
lleu. t•scrip.tor m'üqulsto entre nU.<, porque teve a infelicid.ad > de eA udnr o~ nn,. 
sas co usas; dar-nos conselhos, 'prever os effeitos dos noGsos erros. 

Tudo quanto · disse 2. n<t.~so r espe!t0 se realizou . N;~ ultima e dição de se" 
tra•aa,) de finan ça:s aconse!hou que nií!o abandonassemos a pol!E~a ·l e .Joaquim 
Murtmho. Com mais um _p.eque,no esfor~0 chegaria mos. <iiz elle, ao porto de sal-
vamento, a reali~ac:ãc .da nos,a m<>Wa, corno a propria :Grecia o fez. paiz pe-
queno e fr~co. Tudo ·quanto disse se r ea lizou. Paramos, mudamos de rumo, V<ll-

tamao; á anarchb fin8.nceira , ao pap~l -moeda . 
.Sr. Presidente, vou ler as palavras ile Ni tt!. Vê V. Ex. que respeito a opl-

n!!lo publica, - não appello para Leroy B eaul!eu: 

"D~ todas ns dividas. o p:1pe!-mocda é a peor e a mais desastres". 
Oi' pe1·igo..q que P!la acarreta são lnc-alculavelm~nte superiores ao pc;-
quc!lo numero -de vuntage.ns immedlatas e fugitivas que ·dclla r et iram 
as fin~n~as do· Estado. Os reis da idade m -dia de!xar2m triste fnm,L . 
Ellf's dlminuinm o pese das moedas de metal precioso e pretendiam con-
serva·r -lh<'·S o va.Ior. Em nossos dia.s . existem meios bem mais ~imples 

pRl'a se chegar ao mesmo resulta<io: a emissão de pa.pel-moeda é o mal~ 
simples C' o mtCtls perigooo . 

Qn!l:Jdo um E«taão reco.rre ao curso força,do? Quando necessita a~ 

recnru:os prompto9 e abu.nd,a.ntes .que não pôde obter -de outro modo . !@n-
lào alarga-se a drcu!ação, depreciando 0 instrumento circulante. Na·da 
m ais perigoso; as vnnta·g;:ons immedlatas que o 'Estado ,encontra nease 
expecllente sl!.o poucR causa, em comparação do prejuizo que causa á 
economia nadonal . 



DevL·e-~ía.r u !n:Strument0 c irculftnte significa reduzir. o valor. dos 
credltos, diminuir o rendimento das classes .ope·rarias e sobretudo as 
agricolas ~~ à ·e .todo s aquelles . que recebem um salario fixo. Sig·nifica 
a .le:n ·disso \ll:evar os ·preço.s :los generos, sobretud.o daquelles que são 
lmportad<Js do ext.rangeiro. Pó de-se diz.er que o mal é de tal naturez·a 
que elle arra:Sta e determina o seu proprio d-e.senvolvin1ento. '' 

E', SJ', Presidente, um eseril;tor novo, repetindo o que os velhos Vrn affiÍ·· 
rnltctu, C\)01 a su~ autoridade 1ncontestavb . 

Diz Nfttl qu·~ ·0 .Estado sú recorre ao ·cur~ü Ion,;ado quandq precizn. d:e r~

.. cut·::~os ·a·bunclantr-:13 e não tem outro m ·ei.o , d-e obb..; l:...os. Será. essa a. nos~a . s~tua

çií.o? ::\'i"•o, absolt!lamente. O Governo tem dividas a paga·r? E~tá a utorizacio pela 
provria lei elo orçamento a emittir 50.000 contos em bilhet·zs do Thosouro. 

o projecto e:auora do pelo Sr. Antonio Carlo., e apresentado ús Coml'l)issõe> 
r e'tm'cla:s e leva e:ss~ importancia a 150 . 000 conto~ " dá outras providei1cià.S qu<-
turnaln o tit.u1o mais. cobiçavel e con1 garantias seguras de cotaçã.o. 

ü Sr. A.nton;o Carlos propõe que essec; bilh·etes do Tl1'2Som·o sejam dos· va -
lores de 200, 300, 500 e de um _conto d e réis, que tenham ,o,s jaros d•e 6 °! 0 , sejai~, 
resg:1tave i.:; en1 quatro nnn.ó:::, e r ecebido:; na-s esü~çõc .. s put.::.c·J.s ~~t·~ 5 °j 0 çlo seu 
:valo.~: .. 

Vê ·v. Ex. qut.: a somnu~ restrieta a 50 . 01JO c:.;ntos, da lei. orç::tn1·.=·nt:tr:.a . 
vai '3er eleYada a 15 0. OOfJ. dando-se ao Governo tantos :recurso·~ para pagar os 
.seus credores. 

'Ü .Sr. 1Serzed·e.llo Corrêa J10nr.ou-me c:om uma contes·tação ·peLO có,~·e·io eLa 
J1cmhci, dizer,clo que a .proposta por .elle feita 'éla· €imissão de titu:los d~a divida 
rundt•.da a juros de 6 °! 0 , recebiveis nas estações publicas até 20 °! 0 ~o ·. seu va-
!or e resg,a tavei.s .em 10 annos éra preferível á ele 'bilhetes do Tl1esouro, que nllo 
<.:.at:sfariam As n·:>C•:'.S>Sidadrs: primeiro, ·pela sua insufficiencia. . 

Ora, a <omma autoriz:~.dn •era de 50.000 contos; ·é de facto ·ln~ufficiente · c.~:!"" 
acabarncs de verifiear, poi s o Sr. ::VH~i s.tl'.o da ]lazend.a dec!•::t rou .Úl:-é o· ~ . con1pi:t. 
misses do 'l'h f SDuro sobem a 120 ou 13\). 000 con~oi'. . .. . ·' 

:\la~ o Se. A:nto·nio Car:os ·e~evou a s·omrru elos bil·hete,, de 50 a 150.0QO cpn-
Lus, deu-lhes ainda maio~· garantia, nTaior efficacia .Para que tenh~·rrt curso e 
cotaç~.o,. A olljecç,ã.o .está responcli·da. 

o 
o 
o 
G 

SR. 
SR . 

SR . 
SR .. 

ISmisMU~Do GoNÇALVES: - E p:1ora o <lef·icU deste anno? 
LEOPOLDo DE Bcr.HõEs: ~ Justamente pa;a pre.e.n.chel -~ ... 
SIGISMUNDo GONÇALVES : - E ec.Ses 150 . 000 contos pre·ench erüo? 
LJCOPOLDO DE BULHÕES: - Sim. !Sf:gu.n'do diz o ·Sr. Serzede'llo, haver::c 

di1fficulda·d:e de resgate. O Governo não· po-derá Tesgatar em Q'\l'a1tro an~os os bi-
lhetes emittidos. 

Sr. Presid€'!0te, ·estamos em face de um pheno·men0 . inteü'a.mente noYo :. a 
conflag-ração d-a .Europa, ·c.:. u.e · su·btr.al~e ao trabalho mHhões .d.e hom·en s . 'E' nntit·o 
p·rovavel que esse f"H'Cto deter mine tam•bem outros que nos sejam. favora~el s ·.', o 
prlme;rn facto, por ex·emplo, j'á S€ ·rev.~lou: o ou•ro não emigra do pa·iz. 



I!T'possibilitada a importaçã'O européa, as fábricas nacionaes hão de desdo-
·brar· it sua producção para 'attender •ás necessidades do con'sumo, <Se : os · mercados 

dr.. ·Ei:trop,.· estão f f,ch iu1Ó8, u~ ·a a Arner1·c,; do Norte n1l.o o· estão.· .. A America do 
·Norte é qu e consome a maior par te ··ao nosso caré· e da ·-n:osse. borracha· e poderá 
se i·ncum1bir ta.mberr1 do foynecim€"nto de ar.tigos que nã:o produzim.os. Conseguin-
temente, '!Hem póde prever a situação de 1915? Põde ser que não seja. tão es·cum 
como se nos afigu ra <hoje . Porque o Governo não poder1á r esgàtar esses títulos? 

u Sr. s~rzed·ello lembi·a a em issão de apo]ices .· :De':e IS. Ex.' como f-i-na.n -
cista que é, recoraar-se de que o biihete do Thesouro é titu.Io de divi.d..t. flc-

Ctwnite. N ão Jm \)êd·e que a-marihã, se o Gov·e.rno tiVer difficuld.~tdcs Enn rcsga. 
·.tâ.J~o~, · prx>"ponha ao1s · <Seus portador.es a consoU·daçã.o· da <Cli>vida, isto é, a s·u);}sti-
tniçã·o Jo titulo vencid0 rio!" umn apolice de .S •1•, com a taxa de emissão que 
cmbinar . Creio que c ta.mbem este argumento· está respo•ndido . 

.A t 'roFira oh}e~ção do 1Sr. 8erzedeHo é que os bi'tulo'S ernittidoiS como b<ilhe-
t.és do Thosouro só .podem · S<'r ~ppUca'dos ao pagamento · ·de div.idas do· ·exerC'i-
~i,O. Desconheço ~o r c'om.pleto. a' 'lei ·que tal ootrubelece. A ertüssão de ·bil·hetes 
autori?.a o Govern0 a empregai-os em. pagamento ·de sentenças, de compromis-
sos VcJ110E ·(;u ofliOVOS j.ndistinctamente. 

A qua~·ta obJe~ção é a rfl::>e tição da s egunda . A ·errússão ·de bilhete3 la n çat·.á 
as -d!fficu.Idnd2s a~tuaes sob.re o Governo 'llo St·. . .•errces1áo Braz . ;Resta sa-
.ber St; .·a e~t~s~o de apool'ices de 6 "I" recébidas nas ·repartiÇões pubHcas na r a · 
.zão· ·de · 2'0 "I" ·niTio tr~rá maiores difficuldaàes e.o ·ru:turo Governo. 

S r . ·Presidente, ouvi no seio d as Commhssõ·es re·uni.das certacs objecções 
~ttcl;sas ·co.nlra a- e·mlssão ·aos b;,lh'etes d'o ·'l\hesou.ro. ··Disse um 11o.bre Sena·dor 
q~1e · · iÚo •era t;ma' d.ricittui·a,' uma. appar encie. do ·pa·p.el"lnloeda, ·e ·que p~eferive.J 
serra a re'alí'dade, 0.· .pa·pel-m~eda ·puro e '.sihlples . 

\;:,.. · I~resJ.d~~t P.: é .·u,;.,a Iá,inentavei confu&ão de noções e1ementares de di-
vid<L pcub.lica . 'l'odo:; esses Htuios . . baseiam-se, ·é :Certo, no cred-ito do. Estado, 
mas ~Ht:Jes c!'~cÚ tos tê;, ~ • .a;·ias fôrmas . As mlo·cúi.Hda'd""' dO$ instrumentos do cr"-
dito t0m nature7.a e effeitos distinctos . Um titülo de .. divjlda publica ·fundad·a é 
d" uma natm·P:ta i'nteiramen•te differente -de um titulo de divida •f<hl·~tuante. 
Um 1:1tu'o ·de divi·da. f l,;ctua.nte, co.m.O · é ro bilhete, é i.nteiramente d'ffJierente .do 
p~pel•mopca . ·o · papel~moeda ê destinado a ~ubstituir o dinhei·to . . E; urna ·me-
di'da i e valo; emittida . pel'o ·•Estado em oho.tas '.ae pequenos, médios e grandes 
valor c~ . .Esse~ Htulo's 'inainua rn-~.e etn todas as trrunse:cÇões, têm cu:·sÓ fOrça-
do. Con,scgui:ntemente ninguem pÓ de deixar de recehel"os. 'Intervindo nas 
tran&ac.çõ~s e com 'Ca'li~te:- d.e moed<'l.; faze.rudo a funcção de moeda, com au.rso 
fOI'Ç'aC.:o , esta.s notas i·nfluem nos _preç'O·S, 'influem · no. ·valor do ouro, no cam-
bj.~ : :Ura, ·os bHhet·es elo Th ~our~ j,ão têm a.b,o}utamente ··esses cm:acteri~tic~s. 
E' um jnstr u1nent0 .. ·d-e C'!"'eclito, siJm, dJest"i.·Il:a·do a Q!r)(eraç;õ1e's il·.egtr'i'ctas, como · os 
.wart··wts, . a. le tr~ ·de camhi~, etc . . PI~id·~m se~ emprega'd~s em p~am~ntos e cir-
cular, o.cias . niío são · prop·riainente moedas, ;_.Ünh eirÜ, Jiúii~ · ~ircul.antE:. o titul o 

'i vence jll~OS, c~.n·S~g1~i:nte1nente ha intere~Se ; e m . co.ftse~val~o em ·repouso, · e aguar ... 
dur o s~u ver')<.Jrien,t6. 
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Aa~un, ·~r. Presidente, os ·bi·lhetes do Thesouro não rnfluem nos preços nem 

no ca·abio . 
Custa muito, Sr. Presidente, est«r-se a ·repetir ·na tribuna co usas tão co-

mesx:r hae;; -rnn'B quando a n1atri1t d:o pit>pel-ma.eda ·se apo.tl.:!ra cl[\ r; raça não h a 
sophisma que ·não appare~a para .sustentar a sua necessidade. 

I'óãe"se admitt1r ess,.. confusão qua·nJo )Juizes .que têm uma circulaçã;o con-
versível ·con1o a Ingla:ter.ra, a França ·e a AUemanha, etc., ·fazem ·eontinuamente 
emissão de bilh<:teg ;do •TJlesouro, ·que ci-rculan1 sem rproduzir influ"ncia alguma 
nos pt~eç:us e no cmn·bio? ! 

:1'-'a l •nglaterra, .Sr. Presidente, a ·terr.t classica dos orçamentiOs equilibra-
dns, dms ~aidos, <las amort.;zações de dividas, cla·s co,nv:ersõ.es, o\ b.ilhRte do The-
souro é ·conhE>cido ·desde 0 seculo XVII. 

u·Na Ing"l:a.terra existen1: 1°, E ;r;chequc?· bills, que :deven1 ser resga .. 
ta.dos. o 1nais tardar -em ci-nco e.nnos e ·CJ ut: e-111 .c-ertas circumstanc1as 
.podem 8er ·drudoa em pagamento de impostos; 2°, os T.,·eau>'S1'y büls, 
cujo venr;imento é de tres. s:·8is ou mais ·m·ez-es; 3°, os De!·ic·iency adva11 -
ces., emp.restimos feitos .por um ou dons mezes, destinadfos a pl'Over . 
ao serviço ~ela divida no cotneQo ele cad-a trimestre; 4°, os ExchtXJ'liWI' 

bo,nlsJ ob!'i.ge.çõe~~ do "l'he.souro i)Or tres ()U mais. meze::;. !! 

vê \'. Ex. que riqueza extraordinaria d·e bilhetes do ·Thesouro tem a In-
glatt~rr.a. ·Nada m·enos de ·Cl uat.ro es·pecles . 

() emprego dos bonlls do The·~,ourk> ·na Ing.l•atel"l'a data do 13·~culu XVII .: 
"Os bona •• , ·diz 'Léo·n Say, .autorlza•dos peto ·Pal.'l'amento, ·des•t.i.namcse a re-

einb~> ! ~::u· os bon;ls da nlt:Gnta. esp-2cle v-encidos, a prover a insuffi.ciencin. da re .. 
cei ta · e para rPn li zn.!' ·os capitaes necee~arios a. •g-randes tra ,bal-hos pu.blicos. A 
tlle.;;·ouraria ing-lezrt dá ·hoje pref.erenc:ia a outros titulas para alimentat· a sua 
d·lvi-da fluctmtnte . " 

Xão 1ne alongarei, 1Sr. PI'esidente, mas pl'P"izo ainda let' pale.vras de 
urn 111estPe. 

Em F .rança, diz .Léon Sa~· : 

"E·stes vallo>res prestam .g.raml2s aervlços e foram considerados 
como instrumentos adm'iraveis de credi•t'o por urri ·Ministro ·de Fin&n-
<)1~: P.r!ESt!l·~·am g~a-nd·e auxiHo üo Governo na épOca ·do , pa.ga.m,ento d~l 

i'ndemn'i·za.çãJo ·da g.uerr.:J. en1 '11871. E' um exceUente re.curso cujo em-
prego é malto vantajoso. Sã() a'sS/lmilado·s !i.s .Jetras de cam'bio e admlt-
tem protes-to. quando não ;pagos no vencimento. 

Des·de 18;1,5 ·. sã.ó annual-mente emitUdos." 

'l'~rmlna.clo o Gov·erno de J3uchman, eleito Linc01J.n IP.residente -dos Estados 
Unido·s, a. crise fina-nceira des·enhou-se tem·erosa. O The:s:ouro exhmu;to preci-
zava de 'eXtl'aor.d~narios recursos para acudir ás .fa·buloRa·s despezas da guerra, 
que logo l"ebentou . 
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O SR. PRE::a."':"'Tli:: - Previnü a V . Ex . ·que a hora da sessão está a 
t0rminar. 

~> ;:;n. J,.~DoP.:-r~no nro Bul.H6ES: --- N es~e caso con tlnuarei aman hã. 
O SR. PRESIDENTE: -- IPerclão ; não está aincla t erminada a hora . V. Ex. 

dispõe aJ.nda .de a1guns n1inutos . 
G SR. LEOFOLDO DE BuT~HõEs: - . Berr.~.; vou Lenninar. Dizia eu que nos 

IDstadus .Unillos, · qu~ndQ · L incoln assutnio a ·presidencia 1da Republica, o :-rhe-
6\l uro nn1ericano estava nas condições do nosso e a guerra da Eecessão obri-
gou-o :=t. recorrer largnn1ente ao credito . O seu ':\1inistro da Fazenda, Sahno:J 
Chase, examinando ~- situação lembrou -se logo dos ·bilhetes do ThesDuro. F•> -

ra·m e mittidlQ.s Uo ·i:tus co:Ti juros de 6 o 7 ui') rea g:ataveLs en1 10 e '20_ annos . _Bi -
lhetes Üé r5 olo resgataveis em o·.es annys e outros el e ·3 °j 0 resg-ataveis -en1 .um 
anno. Depois el e -=sg'otarlos todos esses -rec ur2o s, em 1862, qua~n·do os bancos 
s'l.lS..Pender::un tódas as tra.nSilC<}í1es, ·e f.l tl-t~ C!1ase foi obrig-ado a reC'or:·er ao pa-
pe.l-Jnoeda. 

Seu projecto teve longa discussã.o no }:"lar:oan1cnto, que só o UPIJrovou por-
qüe .es~a ·rr:eCUchi era · · indi.sPen~avel ·Pnrn. attender á guerra. JEra un1n meclida 
de guer .ra.. Como se sabB, a gu&rra de secessão intere~~va a. vida na:cional, ·to-
Bus •os sacrifícios seriam empenl1aclos para· que o N·orte otrium phas·se s·obre o 
SuL tF':Jl ~ntilo ·crue l!e .votou esta inedida, comprronette111.dp-s·e . o !Poid:er ~g-is

tlativo a r esg·atar o •pa.pel..Jmoeda. e r~stahelecer a circulaçã·o ·conrvers'iver, ter-
m in!icl!.t a guerra ; A g uerra ·durou quatro ali.nos ; t ermi·nada ella, o Governo 
tr:a'tou d·e resgatar _o PH.'9el ·e c01neçarnn1 então os pai;J e.U.:;ta·s, como aqui, a Te-
clamar,· a.llcgando à ihsu'ffi·cienCia d e mi~i'O circulatorio, etc. : tuào 1qua.nt~ se 
âÜeg~a nciUl. M~s não ··se àtte"nd·eu n ern aos plantadores rlo ·Ohio, nen1 aoe llo~ ~ 

'Shsta•:::; de Nov.a Y·:::•rk. Ter:fuinado o n1a.ndn.to, c':::m1 a s novas el·eições o iP ·arla -
inento foi dom.in â r1o !pe'la~s idé<:i:S ·inflacionistns e a maioria ·e s~posoju ·estas idéas. 
b .prbjec to pape lista 'f.oi vetado •pelo General :Gr"'nt e ·cahio. •Esse a<:!to de G,rant 
teve rnator 1m•portancia para o ·pr,a.gresso e gra,nd·eza do J)aiz, do que todas as 
limas victorias sobre .as fed-eraes, ·d-isse -Bolles . ·Em 11'!7·5, dizia-se n os Estados 
Unidos •que a conversão ao par era uma utop'·:t - tudo quanto se · repete aJqui 

e em 1'8!79, ·essa 'Utopia era realiàacle . 
O SR. J?nESIDENTE: -· •Pego permissão p;ua observar ao h'o•n raclo .Senador 

que .a il:J..ora esM . .q~I<'VSi term;ina·da. V. Ex. (Juerp nd·o conti·nu.ar pad.erá reque-
rer proTogação Jn hora . 

O .SR._ •LEoPOLno DE BULHÕES: - Se "hora ~i1nla nã.D •está tei-minada, .Sr. 
Pil'e3i~lente, pod-erei .concluir as minhas o.b se.rvaçõ·es d·entro de alguns n1inutos . 

10 :.:;n. .PRESIDE~'I·E: -· F.a1.l=ta ape1_1e.s utn n1i·ntito . 
0 Srr. LZOPOLDO IDE 'BULHÕES: - Nest·e >caso peç.o a V. ·Ex. , que consulte á 

Ca·s-a se 'Cons-f?n.te na pror0gação da ses~ãú l)<Jr ;n.a.is m:eia hora . 

.O Sr. 'i'avares de Lyrn. (pela onlem) : - Sr. ?"r-esi.clE>nte, sewdo possível que 
•depvis ·do honra-do ISen!l!dor haja algu em que queira usar da valavra, r-equeiro 
V. Ex. .que, ·err. vez de consultar o Senado so·bre a prorog.açã.o da sessã:o por 
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mais meia hora, consulte-o no senti'do de sa;ber se .:oncede essa proroga-
ç:ão por u-nas h'orae o 

O &r. Pr.es'idcnte: O ISr. Senador Tavares de 1Ly-ra requer que a .sessão 
;;eja p.roi~ogad.a por mais duas horas, em vez ·de n1eia hora, cotno ·havia -reque-
r~do o Sr. Senador Leopoldo de !Bulhões . 

Os sen•ho•re-s qu!' a:pprovam o .requ erim<mto qu ei ram levantar-se. (Pansa .) 

Foi approva1o . 
CoaUnúa com a •Pa~avra o •Sr. Leopo:ldo de -Bulhões. 

O Sr. Leopol<lo de Bulhões (cont-innanclo) : - Agradeço ao Senado esta at• 
tencão ·P·a1·a co•m un: orad·or já mais fa tigado do que ell<;> . 

,Diese ha pouco, ·sr. 'Presidente, •que observava a formação da.s correntes 
da opinli'lo n·a •q-ues.tãoo :!'inanceira. Verifiquei que, no seio das 1Commissões re-
unidas, 0 P~~sid~nte icla Commissã•o •de ·Finanças da 1Camara 'é contrarib· a esta 
medicla, bem como o V•ice-Presidente da :RepubÜca, para o quatriennio futuro. 
Hos-tia t•ambem . ~ã::: os 'Relatores do orçamento da iReceita e da Fazenda na 
Cama r a e até o• Minístro da Fazenda a repeli e . Estou em boa companhia, 
portant) . 

::ie, com est-zs el&me!1tOs, se a .deos.peito da opposição ·de homens -de tanta 
responsal:>ilidad<> no actua! !quatriennio e · ·no futuro, uma medida ·desta ordem 
p'assar, lé lfl'UIS algun1a coa.~a d.e jg-rave, que ·não Ste 1!)'6-cle divii.sar, inf-lue ne·sta de-
liberac::i:l:o . 

Per.g-un-to a V. !Ex . se será o receio ele que o .Presitl ente da \Republica faça 
em relnção á e·miossão o qu e já tem •feito a re'Speito 'de outras medidas. ·S. Ex. 
clE'cretou o sitio á J'Bvena do Congr.esso, ·decretou a. m!oTatori~ nas mesmas co.n-
diçõ~r.; , não porderá decretar a -.emissão tele papel-tnoeda, deixando o Congresso 
na. situação ele ter que apprcval-a dep'o,is? >Ou haver.á .c·ousa ma-is grave? Quem 
sabe 'Se ha .a1gun1a -emissão :cla:ndeet.ina ·e que. ê necessario homologal-:t? 

O SR. 'SIGISMUNDo tGONQALVES : - 'Sendo o -Mini'stro da FazPnda contra-
rio oá eolniRsão? 

G f:ioR. ·LEOPOLDO DE .BULHÕES: - Di.go a V. Ex., !Sr . . Presidente, com a 
fra.n.qu<e~a e a sinceridarl~ com que él·evo fallar ·desta 'tribuna, que esta hYiffi-
these ,e·u nii.o · ac1rnitto, T.:ío só por•que o Sr . Ministro da ·Fa.zenda sej a hostil 
á emis~ão, com.o porque a ·honorabiolidade elo Chefe do Estado ·o vciclaria. 

Sl; t enho 3 ta.cado com e~10rgia os actos da a.dnüt1iEtra~rto acLL~al, ·11\.Ui ca. fa!-
tei •ao ~espeito a,) ('.hef.e do· E'sta:clo.; oreio que S. !Ex . como •cidadão e como sol-
da'd"J nã:o será capa7 de infam-ar o poder publico fazen do uma. €missão clandes-
tina. O IPrP·ci·dente que :quize<oi~e abusar: -d1e sta ·fôrma do seou poder, ma-is faci1-
Jnente ?.pod.enu·-~e-hi a ·do~ clepoEitos em ouno da Caixa do Conversão. E, ·nestas 
condições, o ·seu mandato seria -cassado, porque n Na.c.;flo s nb e ]Jt·ezur a ~ua 

honra e ·o povo brasile iro sabe defendei-a. 
Tenilo dito. Oi1~ito bem .: m.nito ·bem.) 
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SES'SÃO DE 10 DE AGOS'l'O 

O Congr esso Nacional decreta: 

P rojecto A·•·t. 1.• Fica o Governo autorizado a emittir em notas do 'l'hesouro Na-
da cional até a quan tia de 300.000:000$, da segui·nte fórma : 

Com . de F i·nanças I, até 200.000 :000$, para occorr~r á soi ução de compromissos do mesmo 
T hesouro, por despezas legalmente autorizada.;; e registradas; 

II, até 100 . 000:000$, para emprestimos a bn.ncos, sob as seguintes con-
dições : 

co) med iante caução de ··effeitos commerc1aes ou títulos da divida publica 
federal, sendo uns e outros recebidos na base maxima de 70 •i•. do seu valor 
nominal ; 

b) mediante deposito regu lar d<l nota s da Caixa de Conversão, pelo seu 
valor declarado em réis, ou de ouro , amoedado, ao cambio de 16 dinh eiros por 
'mil réis . 

§ 1.• Si a caução offerccida pe los bancos fôr em qualquer momento julgada 
insuffici·ente pelo Governo, este immediatamente exigirá <lo devedor reforço da 
mrem:t e. não sQndo attendiclo, fará vender em hasta publica, independente de 
int c.-rp ~~ · a (: lo judicial , r:1-..: rffeitos co.ueionados, accionando o d·evedo.r pelo restan -
te do cretlitu, que será considerado divida liquida e ce r ta. para os effcitos 
legaes . 

§ 2.• Os emprestimos a que se refere a letra a do n. II vencerão os juros 
c.•nnua.es de 6 ojo. pagos seJnestralmente .. e os da l-e t1·a b não vencerão juros. 

§ 3.• Para o resgate da emi~Gão autorizada pelo n. I é destinada a somma 
cor re sponden te a 10 •i• da renda das al·fa11degas do Rio de ,.Janeiro e de Santos, 
convertida em papel a parte da renda ouro. devendo o producto dessa J)orce11-
tagem ser directa e diar iamente r ecolh ido pelos inspectores das referidas a!fan-
dcgas á Caixa de Amortização, cu jo director fará incinerar semanalmente as 
notas n~•>im recebidas. Ao.s funcclonarlos que deixarem de cumprir esta dispo-
sição serão applicadas as penas do arL 10 da lei 11. 2 .110, de 30 de s ·etembra 
de 1909. -

~ 4. 0 Serfto igualmente applicados ao resgate ela mesma -emlssão do n. I 
os saldos dos juros estabelecidos no § 2•, deduzidati as despPzas com o s er viço 
da emissão. 

5.o Os ernprestimos auto.rl:mclos p-elo n. II deverão e~tar resgatallos até 
31 de De..embro de 1915, recolhendo os bancos cleve.clores direc tamente :i. Caixa 
de Amortização as - ,notas corr.esponde ntes a amortização de seus dehitos , as 
cu:a.p_q .serão incineradas pela mesma fôrma e ~ob as mesmas penas do § 3°, não 
,..,de ndo ser feito nov·o emprestimo si o maximo da. emissão já tiv er sido ai-
t ingido . A' medida que forem sendo f eitas essa,;; amortizações, a Caixa dará 
!CUia ele recebimento para que o Thesouro exonere o devedor, restitu indo -lhe R. 

caução co rrespond·onte . Si ao fim do termo, o banco não cumprir eEsa. obriga-
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çi.íQ, o Governo procederá em. relação ao d~vedol' como no caso do § 1•, preva-
lecendo na hy.pothese os mesmos principias ai H esta tu idos. 

§ G.• Os emprestimo" do n. I1 serão concedidos formando .os bancos por 
clles favorecidos um conso1·titom pelo qual todos se obriguem a. adoptar nas 

.operações cambia·es as taxas accordadas com o Banco do Brasil; havendo des-
accôr.do na taxa .a affixar, decidirá· o Ministro da Faz,enda e .a sua decisão será 
obrigatoria para todos; o banco pe-rtencente ao conso1:t-imn, que se não sub-
metter a ·essa decisão ou em .qualquer occasião não observar a taxa accordada, 
serfL compellido peJ.o Governo · a recolher immediatamente :1 Caixa de Amorti· 
zação. a importancia de seu debito, observadas as mesmas I:egras prescrl-
pta.s no § 1•. 

§ 7. • Para conceder emprestlmo a banco estrangeiro, verificarfL prévlamen-
te o Governo si elle j:l, tem •realizado no paiz dous terços, pelo menos, do seu 
capital, conforme prescr eve o § . 1• do art. 47 do decreto· n . 434, de 4 de Julho 
de 1'911; na falta, accordarfL com elle . um prazo razoavel para t al fim, sob pena 
de ser cassada a autorização para fun ccionar na R epublica . A regra gerai 
quanto a0 capital fi011. ext~nsiva ao fundo de rese.rva. 

§ 8. • Esta lei entrará em execução desde a .. da~a da sua publ,icaÇãd, ces· 
sando a morato.ria e .a suspensão dos executivos fiscaes decretadas em lei ao 
fim dos. primeiros trinta dias concedidos, continuando·, porem, em v!gõr a~ dl~

pos!ções relativas á Euspensão . da troca da·s notas· da Caixa de Conversl!.Ó. 
A·rt. 2.• Revogam-se as disposições em contrario .. . 
Sala d~s Commissõ~s. 10 de Agosto d.e 19Í4. U?'bano Santos. Joao 

Lniz Al·ves. - Victo?'ino Monteü·o. 
contrario á preliminar da emissão. 
Coelho, com restricções. · 

Tava1·es de Ly,·m, resalva·do o' seu · voto 
Sá F•·eire, ·com voto' ·em sépal'ado. ' E•·ico 

Ven'Ciclo ainda uma vez, peço vertia para declarar qu~ o projecto· n!to sa· Vot o 
tisfaz o interesse publico, não concorrerá para sopitar a crise economica, so- do s.r. Sá Freire 
brecarregará o Estado de difficuidades, favorecendo ' bancos que · contribn!ram 
directamente para a aggravação dessa m esma crise. 

Movidos muifos por interesses ·· ele desmedidos prov-eitos atiraram-se os lJan· 
cos estrangeiros contra a po!itica financeira do Governo, re•tirando sommas 
enormes ' da Caixa de Convemr..,.. ret-endo em suas carteiras todas as notas da 
Caixa que não pude.ram trocar, e remettenclo para a Europa tanto ouro quàilÚ> 
puderam, sem depositas gatarttidor·es ' de s·eu furiccion amento ·no BrasH . em vista 
da imprevidencia dos poderes publicas. Agora, sêgunçl.o o . projecto·;· conseguem 
·auxilio em sommas ·apreciav"Cis . para, a · titulo de pr.otecção ao commercio, pode-

.. rem com mais liberdade, s egurança de · ex i to · e fartura ·de numeraria empresta-
do e m condições favorave is· operarem em . cambio, desenvolverem o· jogo ·· e aui'e· 
rirem fabulosos lucros . 

· Ha ·longos· mezes o · commerc!O' se éstorce, as fallenc!as ·Se · silccedem e o• 
bancos estrangei ros publicam os seus balanços accusan do de&mesu rados· J·ucros. 
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tenuo suas cai'teiras fechadas ao commercio honesto. c ontrario como me muni -
fe .>tei :1 perigosa providenci a de cnlittlr papel-moeda, cDnsid·ero desastre ainda 
111aior não lintitar a en1issão á. r e1nit::;são das obrigações do E s tado pant corn 
os s eus credores. 

Não se comprehende m esmo, Cl)mo se inverte substancialmente o program-
ma de severas economias. As rendas publicas não bastam para solução dm;' 
colnpromissos ordinarios da Nação, e cmtanto se entrega a instituições de cre-
dito, que no consenso de todo o mundo reclamaram moratoria, não porqu e lhes 
fosee lmpossivel attende r a seus comp.romi ~so s, s-rm porque de sviaram bens ·para 
suas n1a: ~ rizes no intuito de abalar a segurança da Caixa de Conver-são, que 
tinha as .s uas por ~ as aberta s, prompta a rornecer em troco d ~ ou r o o nun1era-

:r :o p reci ~o pr. r·a mjnter a circu~n.;; ão de no~~as suff!cie ntes á jugulação da ct·i se. 

XãJ P~li' (' C P prudente qu e os bancos nac iona.es rL·cebu rn igr:a: at~xili o e si 
contra .::~ ll es não seja justo aHegar os Jn esm os argun1entos a dduzidos contra o::: 
et:tt~ange iros , é fóra de q l...tes tão que Jnanifestrt. desig ualdade vae na~cer da Jlh'· 

c.Fd~1 pro~- o s: a. 

Attendido<> que sejam os bane(} ~ da Capital Federal, os dos Es ~ados pedi -
i'ão com justiça ig-uaes auxilias. 

Corno _é corrente, já S. Paulo os recla-mou, e uma vez quB seja satisfeito, 
Pará c Ama zonas, com ma is forte razão·, terão direito a ser· attendido.c;;, as-
5;m ·como os d ·emais Estados, que agora todos por certo não all egarão a ~ua 

autonomi-a e a liberdade plena de ret3olver sobre ncg-oclos elo seu peculiar 
Int-er esse. 

}\. ·U nião prrcis a 11 da !' exemp lo éie c lrcun1specçn.o ele · suas funcções :tdrni· 
n;. s~ rativas e financei:ras" c on1o nos en~tnou o e1n 1n entz ::3r. S ena dor Glycer io, 
qua ndo combatia o projecto sobra empres timos externos a os Esta-dos. 

E' indit>cutivel que o exemp:o consubstanciado no p;·ojEcto não r evera pru-
dencia . 

Ag·ora a emiss ão S€'1'~ ele cen• mll contos pnra os bancos, não satisfeitos 
todos os Estados, rec~amarão seu qutnhão. C'Oln lguaes direitos dos favorecidos 
e não será fa cil a valiar atê que ,somn1a attingirá a en1issão . 

'Etnquanto iss-o .a providenci a de ,resolver crises) com emis são de papel, de-
terminará a baixa do cambio, a -e levação do preço da vida, já. quasi insup-
']Jortavel .. 

E' preciso que a Commissão se não illucla, ~creditando que a emissão vae 
se-r f eita S'obre base metallica. Os bancos. aproveitando a baixa do cambio, com 
a s sommas que r eceberem de •>eus ·devedores pelo r esg-ate -da s contas do Governo, 
adquirirão títulos por baixo preço, e simula-ndo uma alta como donos do mer-
cado farã·o a inflação, voltando a" primitivo preço os títulos que fin,;·em dél 
las tro do papel -moe da. 

O ouro ficará. para o clesenfrenclo jog·o t'!o cnP1bio em troca de gmnde l'!! a<'<>a 
ri ~ papel-moeda (l esvalorizacla. 
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Divergindo. pois , da nt;;..IOria e protestando desenvolver 1nelh0:r os argunt~~1-

~os aqtli ligeiranH.mte expostos, aconselho ao Senado n. nü .. o approvar o proj..:::-

cto. - Sá F?·ei?·e. 

SESSAO DI!J 11 DE AGOS'l'ü 

O Sr. Francisco Glyccr!O: -,- Sr. Presidente, dada a relevanc!.a incontestavel 
.e incontestada do projecto que trata da .emissão do papel-moeda · afim de oc-
cor.r e r ã solução d~,, compro misso·s do Thesouro e dá outras pr-ovidencias, re-
que iro a V. Ex. qpe se digne consultar o S enado si julga conveniente a inver-
sào ~los trabalhos da orde1n do clic. , á vist:t da urgencia que hn para a. cli ;;cussão 
clu referido projecto. 

Consulta elo, o Ser.ado approva o r·equ er inTento de urg-encia. 

O Sr. I,eopoldo de Bulllõ.~s: - Sr. P·resiclente , pergunto a V. Ex. si, dis-
cutindo o art . 1°, me é pcrmittido fazeT referencias a todo o proj-ecto . 

O SR. PRESIDENTE : -- O Regimento estabelece que a 2• discussão seja f·eita 
artigo por artigo; 1nas, como o art. 2° do projecto em debate apen~, detennina 
a revogação das dis·posições em contrar~o. é claro qtB V. Ex. , discutindo o 
ar~. 1•, poderá referir-se a todo ·o assumpto principa.l do projecto. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES: - Sr. Presidente, eu só tive conhecimento 
elo projecto c1,e.poi.s que i!ntrei nesta Casa. Mal pude fazer uma leitura rapida. 
Y. Ex., pois, nTe pf:'rmittirá que eu fundan1ente o n1 ~u voto,. fa zendo unut. ex-
posição g·er.erica sobre o as.Jumpto, a prop_os·ito do art. 1°, res-2.rvando-me para, 
em 3a discussão, addu~ir outras con:::5ic1erações que ellc n1e sug·gerir. 

O nobre Senador pela Bahia.. mn un1a de .suas n1e1nora,~eis orações na 
se<ssão do ann o pas.saclo, apreciando o rl esclobrnr elos acontecimentos, assigna-
lando o declive em qu-e o Governo r esva la va pa,rn. umr. sitvação desesperadora, 
8:fflictiva e !:.O tnbria, disse: 

"ü estado ele sitio será rlecretar1o e a emissilo elo papel-moeda 
hnposta." 

A prophecla, Sr. Presidente, infelizmente esta. realizada. O c,,ngr·esso iniciou 
a sua 1Eessão c a en~errar:á soh a pressão do estado de sit io. A proposta para 
a emissão elo papel-moeda, assentada no Cattete, está. em debate para ser ap-
provada . Aconselha·r·am-me que não di•õcut.isse, porque serão baldados todos os 
esforços parit impe dir a passagem do proj-ecto e m esmo para moclirical-o nos 
seus dispositivos. 

Sr. Presidente, ·eu sou da velha guarda, daqucll es que não se r endem , da· 
quelles que entendem que não ha esfor ço perd ido qua.nclo ernprega.do · ctn favor 
de uma causa nacional quB deve triumphar, qut · ~: - i ~:m;:h.a-rá qu.ac6q.Uer é~tt e · ~ejam 

2" discussão 
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os ob.staculos .que lhe opponham a politica céga e imprevide·n<te e os inte~essea 

subalternos a que ella está obedecendo. 
,Nunca tive desa lentos na luta r enhida pela abolição, nunca. a duvida mQ 

assaltou n a campanha pela f edera ção . 
Os adversa rio.s, qu~ se diziam, então, c·omo dizem hoje, s erem espiritos 

praticos e que zombavam das theorias e dos prindpios, devoi·s f;e verificarem 
que tinham perdido o tempo, o esforço, combatendo reformas que as necessida-
des nacio.naes reclamavam e de que de pendiam a g.randeza e a prosperidade 
do paiz. 

!Com a abolição e a federação vero a !W·publica. 'Todos os vaticinios, todas 
as calamida des annunciadas ·nã o .se realiza r am: a lavoura não pereceu, a · ex-
portação dos nossos productos aug rnentou, a riqueza se descnv.ol'veu, as renda.s 
cresceram, a s Provincias federadas nunca t entaram siq·u•er quebra.r os laços 
que as prendiam á União. 

O problema moneta rio fi·gu.r a na linha d'Os grandes problema s nacionaes e 
reclama uma solução. Com elle s e e ntrelaçam interesses visceraes, ou, devo di-
zer , delle dependem os mais caros inte.resses do paiz, · como sejam a immigra-
ção, o ·povoamento do s olo, a importação de ca:pita·es, a organização do credito, 
o desenvolvimento normal .das industrias l! do cornmercio, a estabilidade das 
finanças fed eraes , estadua·es e munidpaes . 

Já a Monarchia o tü1ha enfrentado com d ecisão e firmeza e dava-lhe so-
lu_çã:o ·qu ando baqueou. A r evolução republicana, os trabalhos de organiza ção 
da Republica impediram os poder es publicos de cog Har desse assumpto. 

Nenhum plano teve sequencia, emissões consecutivas attendiam aos recla-
mos da praça, á s necessidades do Thesouro. Elevou-se o papel-moeda á somma 
el e 800 mil contos, o ca rnbi·o cahio a 5. 

V erificou -ISe, entã o, Sr. Presid•ente, e ntre nós, o que se tem verifi'cado em 
todos os paizes·: a bancarrota foi a consequencia das emissões, o Thesouro teve 
de s offrer os vexames d·e urna moratoria, o povo soff.reu o de sespero, a mi.seria 
e a fome. R ecordo-me, Sr. !P.rooiden t e, de que nessa occa:ISião o Sr. Conde de 
:Ueopoldina mandára distribuir ca rne e f ei'jão em r a ções aos operarias famintos, 
n as princi'paes r uas desta Capital .. 

!Chegou-se então á conclu são de que o papel-moeda é m ais nocivo, mais 
desastroso do que a propTia guerra. Nós sus tentâ rnos durante cinco annos a 
guerra com o Prurag uaY •. que . poz á prova o nos~o patriotismo e os noss o,s re-
curs os, e durante todos esses ci·nco annos o cambio oscill<;>U entre 17 e 19, taxa 
que a R epubli'ca ainda não conseguiu . fixar. 

P ergunto a V . E x ., Sr. Presidente : como .sa himos dessa crise treme nda que 
culminou em 1898? Q•uaes os rem ed ims então a ppllcadoe que p~oduziram os re-
sulta dos d esejados? 

Foi o a ccõ!'do londrino celebra do por Prudente de . Moraes e ·Bernardino de 
Ca mpo.s, lea lmente ex ecuta do par Campos Sa lles e Joa quim '1\>Iurtinho . 

. ·Em .que con~;j.stia esse ac·cõrdo? 
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Em impõr-:se o resgate de papel-moeda e em economias para o equiHbrio 
orçamentario. 

Campos rSa!les perdeu a popularidade, Joaquim iMurtinho foi alvo de aggra-
vos e injurias, considerwram"o um theorico, um cspirito obstinado, dominaelo por 
uma obsessão. 

Quando explodi-u a crise de 1900 acreditaram os opposicionustae do Gover_ 
no que, conluiwdos, podiam intimar a .Joaquim rMurtinho uma emissão de papel-
moeda, Joaquim Murtinho respo.ndeu-lhes: "EsposteJem-me, jámais referendarei 
um decr·eto de emissão {!e papeJ_moeda". 

Impassivel, com aqueil'a vontade de ·ferro .qu·e 'fez de!le uma das figuras 
mais brilhantes ·d·esses 25 annos ·do .governo .-epublicano ... 

10 SR. SÁ FREIRE : - Apoiadissimo. 
O ISR. LEoPoLDo DE BULHÕES: - . . . J .oaquim Murtinho, levou por de~ te 

a ·execução do plano assentado, estancou as fontes do papel-moeda, propondo ao 
Congresso a r evog·ação ·das leis de 1875, 1885, 1893, que permittiam emissões 
tempornrias aos bancos em occa•sião ele criGe. Fez o resgate de papel-moeda 
con1 u1na tenacidade dig-na de toclo o louvor; fez e·co:nornias, augm~e~ntou ns r·en -
das; equilibrou o orçamento, mais . do que isso, foi adeantc; arca.nelo com as 
difficuldacl es claquella .situação , creou dous fundos: ·o de resgate ·C o d S! ga .rnn_ 
tia, parrr qu e seu traba~ho não fosse interron1pi-do, finalizando o reghneu elo 
jnnding. 

As consequencias de-.ssa,g medidas não se f izeran1 esperflr: a .crise diminuiu 
de intens\.clade, chegando quasi a desa pparecer. O papel valorizou-se, o cambio 
elevou-se de 5 11. 12, e aqu elle grande espirlto pôde conseguir o equ ilibrio orça-
mental'io c o r estab-elecimento do nosso CI'·edito. 

V. lEx., Sr. Presidente, me permittirá que faça es>ó'e historico porque quan-
do o ·presente nos desanima sô a historia noe conforta. 

!GraçaJs a essa po1itica o 'Sr. Rodrigues Alves pôde fazer uma admi,nistra-
(~ão fecunda -e brilhante . Não preciso r ecordar os .beneficios que della provie-
rain: ·estão na memoria ·ele todos e ninguem os contesta . 

'Sr. P!'esidente, o St·. Hodrigue,~ 'Alvers conseguiu el·evar o cambio de 12 a 
16, aug·m.entou o valor ela massa de papel-moeda de 34 para. 44 milhões ester_ 
!inos, deixou saldo, consolidou o credito no interior e no exter\o.r. 

P erguntarei: por que razão se abandonou essa pólitica financeira, qu e àaYa 
resulta·àos tão grandiosos, tão evidentes? 

.A super-]J.roducção •do ·café, ·determinada pelo abuso da -emissão, .deu origem 
:to celebre convenio de Taubaté. Os Estados de S. Paulo, :Minas e Hio ele Ja-
neiro convencionaram valoriza,,· o producto ·por meio d·e um grande emprestimo 

·externo e a formação d·e um stcclc 'Colossal. iDo receio de que, feita a ope·ra.ção, 
o cambio subisse ver tiginosamente, anriullando ou im poss ibilitando a elevação 
do preço elo ·café, originou-se a creação ·da .Caixa de <Conversão, instrumento 
então r eclamado para impedir a a lta, mas, •provisoriamente, sem absolutamente 
ter por intuito qualquer modificação no nosso systema monetario. 
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O Sr. Af fonso Penna, então candi-dato á presidencia da Republlca, ou com 
promessas de o ser, e·screveu-me longa. carta sobre o assumpto . Respondi-lhe 
mostrando a desnecessidade ·da creaçãv da Caixa de Conv<msão para o fim que 
se tinha em vista: 1°, porque o Baneo do Brasil, que já tinha conseguido sacar 
cerca de ·seis milhõe,, para as obras do ·Porto do Rio de Janel.ro, .sem mo-
dificação sensivel nas taxas de cambio, poderia se incumbir ·de s-acar para a 
compra de café nas · m •esmas con·ellções; 2°, ·porque o instituto ela Caixa de Con-
versão, mesmo co1n caracter provisorio, impol'tava no abandono =dá. politica fi-
nanceira elo Governo, politica que tinha contribuido para a -situação beHtssima 
a.ue atrave.ssavamos então. Tempos depoi•s, fui procura.do . pelu Dr. David Cam-
pista, que, em nome elo Dr. Affonso !'·Bnna, declar·ou -me q'ne S. Ex. insistia na 
idêa da ICaixa e que o incumbia de entrar ·em accôrdo com o Governo pa·i'a a 
!ixação da taxa para a emissão. Neg·uei-m·e a collaborar n est a .obra e, expondo 
ao Pre·siclente da R ·epub'lica a proposta do Dr. David Campista, 'S. Ex. avpro-
vou a minha resolução. Fez mais ainda 1S. Ex. : perfilhou-a. Na sua mensagem 
dirigida ao 1Congresso escreveu o seguinte: 

"Em toda a parte, sabei.s melhor elo que eu, o probl·ema ·da moeda é enca-
rado como o ·de mais delicado funccionamento dos apparelhos da grand·e machi-
na administrativa, e o vadrão legal, .uma vez estabelecido, sô se altera si come-
ça a faltar confiança nos recursos do paiz. Não é, felizmente, a nossa situação 
e tudo esté. ·nos indicando que po·demos e devemos perseverar na execução dos 
planos inicia·dos por meus antecessores, com vantagem para o credito publico, e 
tenden tes 'á valorização da moeda. " 

".S.eria um erro - continúa S. Ex. - recuar, con10 ser ia obra de patrio-
tismo afastar ele vossas d·eliberações a i-déa da quebra do padrão monetario e 
fixação do cambio, que contrariam profundamente aquelles piamos com tanto 
exito experimentados. '' 

1Sr. ·Presidente, a idéa da creação da Caixa de Conversão apaixonou os cs-
piritos, e alguns viam nella a solução do problema mon et ario, o saneamento ra-
r.ido ela circulação; outros apenas a consideravam um mod·erador da taxa 
cambial. 

•Apôs largos debates, foi votada a lei de Dezembro de 1906 , cr·eando a 
Caixa de \Conversão nas condições de ser um in st.rumento provi-sorio para inl-
pedir as a ltas bru scas do cambio. !Infelizmente a reforma de 1910 veiu peiorar 
esta lei. a largando a s omma elos depositos. As consequencias desta aventura, 
l)J'evistas 1Jelos oppositores ela Caixa, infeliztnentc se realizaran1 · uma a uma. 
Vou enun1eraLas, :sem fazer commentarios para não alongar ,o meu discurSo. 

Primeiro, dispondo então de abund~u.tes recursos accumulados p elos Gover-
nos anteriores, livre dos onus, dos cncargo.s, que a politica do resgate e ela va-
lorização da moeda impõ e, o Governo foi aceommettido d:e megalomania. Reviu 
o contracto cln. Estmda de F ·eno Noroeste, elevando o custo kilometrico ele 3 O 

para 4 0 C011 to·S, ouro, impondo-lhe a obrig·ação de realizar todas fl.'S obras' 110 

prazo de 30 mez.es. Decretou a construcção âa E strada de F ·erro el e Santa Bar_ 
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bara, apressou a ex ecução de outras e, finalmente, atirou-se ao& gastos fantas-
ticos da Exposição da. P-raia Vermelha . Como os r ecursos de . que diS'J}Unha o 
Thesouro não eram abundantes, o clef'ic-it veiu a surg·ir em 1908, para não mais 
deixar o orçamento. 

LPrimeira consequencia da mudança de politica: o reappar-ecim ento do clefic'it 

no orçamento da Republica . 
,s egunda consequenc!a: o fundo Ll•e gara-ntia, que representa um esforço, um 

sacrificio -em beneficio da circulação, uma economia . que para tal fim nos im-
pomos, fo i -desbruratado. Até ent ã o recebia a nnu a lmente :a quota tem ou:ro, 
ascendendo já a cinco ou seis milhões. Um milhão foi r ecolhido ·á Caixa d e 
Conversão, outro appl icado em despezas ordinaria-s. •Finalmente, um só milhão 
a pplicado ao :resg·at e do papel. 

!Seg·unda consequenci :;t, : a elhninação elo f undo de garantia, que ta nto no~s 

tinh a ·custado. 
'J..",erceira ·Consequencia : os sald-os· ·etn ouro na nossa conta i·nternaciDnal , que 

vinham norma lmente elevando a taxa do cambio, e assim tornando a v ida tole-
ravel, e que amenizavam os rigores das t arifas alfandegarias, foram recolhi-elos 
á Caixa ··e transfoTmados <om papel . Alargada a circulação, como er a -de prever, 
os preçots subiram , veio a carestia da vida . A taxa de juros baixou, fomentan-
do negocias a leatorips·. 

Quarta co•nsequencia: enca•r eclclo o custo ela vida, o Congresso teve de at-
ten<1er aos clamores geraes do funccionalismo e das classes militares que pe-
diam a:ugmento de. vencimentos, -de soldo, de e tapas e d e salarios. Desde o 
~ervente -e o continuo das repartições até os Ministros de Estado, elo Supremo 
T-ribunal, D eputados e Senadores, to-elos tiveram augmento de sala-rios, veltc:l -
m entos e subsidio. 

Tambem foram m elhorada-s as pensões e aposenta-dorias ctue se multipllCa-
r am, r-estabelecido finalm-ente o montepio •nas condições em qu e linh a .~ ielo, 

instituido em 1890. 
Quinta consequencia: esgotados o•s nossos recur~os ordinarios, ti vemos el e 

appellar repetidas ve.zes ·para o credito, para as despezas communs ela Nação. 
F oram tantos os emprestimos, que -este Governo, em qua tro annos , como já 
se fez aqui ha poucos dias a somma, fez opera-ções na impo-rta ncia de 30 
milhões esterlinos, e para liquidação elas co·ntas de·ste exereicio, cogitava--se de 
um emprestimo igual. •Sessentà m ilhões em quatro a nnos, isto é, 15 milhões 
por anno de d·es'P8zas, fóra do orçamento e que as r endas ordinarias não con-
portavam. 

ISe~ta con sequ encia: fraca ssado o empre.stimo •ex terno, o que e-ra d-e se es-
perar, .ponrue um governo que só t em sa-bido accumular cleficí.ts, q-ue yiye na 
estufa ·elo s itio, qu-e não póde apurar as' suas responsabili-dades n em fazer eco-
nomias, que t em abusaJdo do cr,edito, não podia inspirar confiança aos ·presta-
mLstas, a crise -explodiu B f oi aggr avacla pela conflagraçiio européa. 

Verificamo~ então que a instituição milagrosa da Caixa de Conversão, com 
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os 10 milhõeB esterlinos, não pôde impedir a descida brusca do cambio. O troco 
das notas foi suspenso, quando, pelo contrario, devia ser facilitado. 

Setima consequencia: o Governo , no meio das -difficuldades que creou, só 
pensa em removei-as com a emissão do papel-mueda. 

'Ora, confrontemos a situação de 1914 com a 1de 1906, posta de parte a 
conflag-ração europêa. •Meçamos a profundeza do abysmo que as separa e con-
fessemos que a creação da Caixa de Conversão, que a mudança politica finan -
ceü·a muito custou ·a este paiz. 

10 decreto da emi·ssão é a ultima pá de terra lançada sobr" a obra de 
.Joaquim J\>Iurtinho, a unica obra financeira dê que se pôde gabar a He·publica, 
;:m 25 annos de viela. A Caixa de Conversão •que elle conclemnou cahe por" si 
m-esma, porqll!e ·não tem base na experiencia, nem a consagração da sciencia. 
Em vez de nos conduzir á situação metallica como apregoavam, em vez de nos 
dar a fix.ação . do cambio, deu-nos a derrocada, a ruína financeira, atrasou a 
evolução normal do problema monetario, complicou a vida do paiz e f ez-nos 
perder ' todo o terreno conquistado em 15 annos de lutas e de sacrifícios. 

av.J:a·s, Sr. ,Presidente, aUegám os .seus -d·efensores que a Caixa de Conversão 
tem prÓ.cluzido . bons fruc~os n>t Argentina. Ponde ra rei que si a Caixa n ão 
produziu Jog·o na Arg<mtina os 'fructos que patenteou entre nós é porque: pri-
meiro, a R epulblica Argenti·na é mais rica, dispõe de mais res1stencia do qu.e 
o BrasU; segundo, porque os argentinos, mais ·previdentes e .cautelosos, crea-
ram um fundo de conversão para o seu pa·pel do Thesouro, e esse fundo de 
dia para dia ·s e augmenta, elevando-se a mais de 30 milhões de pesos, quando 
o nosso é consumido em despezas orclina•rias . 

!M·as, Sr . . Pil'esidente, não 1é exacto qu-e .na Republica Argentina G·3 cogi~e Lle 
manter a Caixa de Conversão. No governo do ·P.resicl·ente Alcorta, o Ministro 
da Fazenda Iriondo propoz :a s ua suppressão, pas·sando a emissão pa!:a o Banco 
da Nação. Essa proposta não teve a ndamento no governo do Sr. Sa·enz Pefia. 

O Sr. Gr·eg(}rio Curbe1o, no seu jornal A A1·gentina E cononJ.ica, e em um 
tr·abalho recente . que publicou, mostra os <perigos da Caixa, denunciando a in· 
flacção que e !la tem produzido na ·Argenti·na. 

1. -

Como são curtos os trechos a que me refiro, peço licença ·para !el-os. 

"A actual lei d·e conversão, tal qual . está concebida, em nosso con-
ceito, ·ê a mais ruinosa .das leis creadas nesto paiz . Ella nos leva-rá 
direi to á ruína. " 

Aclea.nte accrescenta : 

"InaistillliÜ's, pots, em , que para entrarmos em um futuro estavel, 
11vre d e .'semelh~ntes perig<>s e sobresaltos, ê •necessario que se modi-
fique quanto antes o nosso systema ·monetario." 
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No. ·.trabalho a que rrie refiro, diz ime. 

"Nós outros em nove annus temos inflado a nossa circu)aç1ío de 
293 milhões de pesos a 732 milhões, ou . .sejam 150 •[•, emquanto que 
a nossa populaçã:o augmentou de 1.331.000 habitantes. ou sejam 21 •J• ... 

Que remedió suggere Cu.rbelo para o mal apontado : V . Ex. vae ve:r que ê 
0 plano de Joa.quim Murtinho, que •nós executa vamos e que hoje de spr:e,zamos: 

"Um plano de conversão ao par d·e nossa moeda nactonat em 
fôrma gradual e _v imlatina e em prazo de 10 a1mos, com beneficio da 
ln-dustria,- da prochrcção e do commercio em geral." 

Desenvolve, em segui·da, essas idêas e termina dizendo: · 

': "Emquanto s·~lbsistir o actual reglmen man.e'ta-ri.o é ' inut!l katar de 
san~ar a moeda nadonal. Suas bases -são instaveis e insegura;; e o~ 

seus resultados tendem sempre a s e r eph.emeros." 

Eis o q,ue diz um argentino que deve ser uma autoridade, por·que está á . 
frente de um periodico conceituado e que · trata de assumptos .ec:onomicos ., 
financeim•s. Considera hoje a Caixa de Conv-usão a,rgen tina fundada •em bases 
pouco seguras, instaveis e ·d·e resultados ephemeros. 

:Sr. Presidente, ·eu tenho fnsistido nessas idéas porque é . preciso consi·derar 
a Caixa não em si, mas em sua influencia em todas as r elações . do paiz, nas 
f inanças, na admi•nistraçãol . na economia geral . 

:You t erminar, S1'. Presidente, porque ainda . temos a terceira discu;;são, n8. 
qual, pNWavelmente, ·terei de· voltar . á .. tri•buna para analysar o .projecto, cujo 
estudo ainda não pude fazer. 

Não desejo, Sr. <Presidente, envolver a politica e m assumptos . financeiros, 
mf!.S SO'Il obrigado a fazel-o. 

V. Ex. talvez se lembre do programma do Partido. -Republ!cano Conserva-
dor. Em um dos artigos dessa .programma o Partido toma o compromisso com 

" a Nação de defender os apparelho.s fin anceiros actlialniente existentes, max·imll 
, . no .que respeita ·á estabil-idade cambial, valorizando gradualmente a nossa 

moeda, JComo ·preparo para a circulação •m etallica do no·sso ~aiz. 
Pergunto si é por éssa fôrma que o Partido Conservador realizá. a s'lln. 

·promessa ao paiz. E' . assim flagl'antemente violando-a pela emissão'! 
iNão quero, r epito, ·trazer para o debate assumpto· desta naturêza; qu!-

z~sse-o; e eu diria que o unico ponto ·ainda · não violado· do progran\.ma 'desse 
partido era .esse. Sacrificado o unlco que ainda e.stá intacto, des~e.s compr9mls· 
sos, nada fica1·á de pê. (Apoiado.) 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES·: - E' um ~ngan.o de V. Ex. 

I {" 

(..)-

'· 



O Sn. LEoPoLDo DEl BULHÕES: - Não póde ser programma do Partido Con-. ' 
servador querer fazer do regimen presidencial um reg·imeu .dictatoriâ.I, 'in1pon -
do-nos obediencia á dictadura. 

-ü Ministro -da Fazenda, fi el ao programma do parti-do e ás suas idéas fi-
nanceiràs, i-nsurge-se contra a enlissão de papel Jnoeda e, a~~Giln · .P•roced·endo. 
1·ê-se abandonado por seus a migos e é obrigado a capitular. 

ISr. Presidente, onde estamos? Neste paiz não ha homens'r 
Joaquim Murt inho não te ria deixado exemplos que aproveitassem 3; nm só'? 

(Pnnsa.) 

Para t eTminar, recordare i a V. Ex. e á Casa, Sr. Prestden_te, as ilnpres~ 

sões que um viajante illustr·e recebeu em nosso paiz. Refko-me a James Brycc, 
sociologo de alta capacidade. Pois bem: James Bryce disse: 

" O paiz impressiona como um paiz velho. Não h a -nelle nem mo-
cidade, nem energia, nem vigor. Nesse ·pa.iz a Constitu ição e as leis 
não têm sinão uma autorida-de .pln.tonica. Os ho.rrtens publicos vivem 
em intriguinhas e .em competições de manda, não presentindo os gran-
des problemas, de cuja solução d-ependem o engrandecimento , e prosp•e-
rida-de de sua Patria. •· 

Tenho .conclui do . (JI!Ini-to bem .. ; mnit:o bem. ) 

. O Sr. Pinheiro ~Iadu.do: ( *) - Sr. Presidente, eu não pretendia tomar a 
palavra neste debate, pois que o projecto apres·entado .pela illustre Commissão 
d·e Finança.;; terá ·sem duvida defensores muito mais competentes e autorizados 
do que o o·t·ador que occupa a attenção do Senado ... 

10 <SR. LEOPOLDO DEl BULHÕES: - Mais autorizado do que V. Ex. não. 
O 'SR. PINHEIRo .MACHADo: - . . . mas -a ,oração do illustr-e Senador p.or 

Goyaz força-me a vir, r ebatendo alguma das proposições por .S. Ex. alludidás. 
affirmar ao paiz, aos meus illustres collegas que o programma do Partido Oo•n-
servador m!lntém-ose intacto, não foi jámais v iolado e não será pelo projecto 
em debate no· ·1senado. 

Antes de f azel•o•, por-ém, .s:. President-e, devo notar que o illustre advcr-
sario do projecto, ao iniciar o debate, fez uma incursão pelo passado, revivendo 
a debatida questão da Caixa de Conversão, que, permitta-me ,s. ·Ex., não --tem 
l-ig-ação remota ou actual com o pr.o•jecto ora em debat e. 

E' uma resultante essa preoccupação do noss-o 1llustre coll-e-ga de üin odio 
velho. S . Ex., talento de escól, intelligencia escl&recida por abundantes leit-uras 
economicas e fina•n cei-ras , tem, entre as varias virbudoo que tornam a sua ln-
dividuaJi.dade r.espeitada e acatada por nós todos, um grave d-efeito. Não é a 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



tinneza d 1t.5 conyicções, a ::;eg·ti ra.nçn dos propositos, a energia da re solução , f! 
a o hstin<tção ..• 

0 ISR. FRANCIS<Xl GLYCERIO: - Apoiado. 
O tSR. PINHEIRO MACHADO: - . . . a teimosia, que -abrav•essa os tempos, a~ 

situaçõ·es e que não .se acommoda jámais ... 
O <SR. JoÃo Luiz ALVES: - N em deante da ·evide ncia. 
'Ü SR. PINHEIRo l\!rACHli:DO: - . . . a novas contingencias da sociedade no 

"" iO da qual vive. Eu não vou acompa·nllar QJa?'i pa·SB'tt o no sl'i'o illus tre col!ega, 
rebatendo as suas accusações á Caixa de Conversão, que, até o momento em 
que s e p.ro nun<Jiou o grand·e ca tacl y.smo que a bala a Europa, era um a:ppare-
lho de segurança para manutenção da taxa, que r epresenta o·s factores ·exactos 
da for tuna do paiz, de sua producção, ·de sua exportação. 

Sr. Presiden te, estamos, .sem duv ida, atravessando um momento dé su-
pNlmlt gravidade ; não lla quem não o s-inta e S. Ex. me.smo, ao pro·ferir a 
brillmnte oração que acabamos de ouvir, p·rocurou eliminar de sems argumen· 
tos o elem ento, aliás importante e imprescindível para as nossas resoluções, que 
se encontra no conflicto euro,peu, que a todos nós afflige, alterando comple-
tamente a situação economica de todos os paizes •culto.,; . 

0 SR. 'l'EFFÉ : - Muito bem. 
O SR. PINHEIRO MACHA•Do: - Não estamos em uma situação commum, em 

que as de liberações devam .ser tomadas em fr en t e de dados e factor.es noJ·-
rnaes . Embora o paiz não estej<t internamente soff.rendo as consequencias ele 
urna g ue-rra crue"nta, puis o conflicto a-rn1aclo não •existe e1n nosso territorio, es-
t a mos todavia soffrenc1o to-das as consequencias da guerra, quer ·Se o lhe pelo 
lado economico, quer pelo lado finan'!·eiro; o Br &sil está sendo atormentado por 
uma cri.se profunda, ang·ustiosa , que a ttinge a nossa producçfuo, ex·portação e 
impor t<tção, cercea,nclo o primeiro elemento que a Naçáo possue para a sua ·m,, . 
Imten ção, qu-e é o lmvosto ·- de importação e ·não permittindo que levemos a 
nossa producção ao e.strang·eiro, existindo, por tanto, uma paralysia geral na 
v~da nacional. 

O meu illustre collega, e.spirito versado, oomo os que mais o forem, · na.s 
qLtestões economicas_ e financeiras, não trouxe , e estou certo de que não trará, 
neste momento, ele amgustia para o seu paiz, um r·em·edio para attender a esta 
situação dolorosa. S. 1Ex. não poderá a.pontar outro sinão o reclamo ao noosso 
)lroprio credito, e esse só se pócle exercer a)lpellando de Nação pura Nação, 
pois que .S. · 1Ex . .sabe perfeitamente que antes d·e ·se dar a conflagração euro-
péa, j:l. o Brasil tinha tentado uma operação externa , a qual nã.o• poud·e reali-
za r-se ; não por causa do estado el e sitio, mas porque as -exigencias d<Js presta-
mista s eram de 'Ordem a não poderem ser acoe itas por um povo digno, cioso 
d11 ,sua soberania e el e seus brios . (Jl1ttitc bem.) Eram humilhantes, no terreno 
m·Jral, prejudiclaes no t-erreno financeiro, pois importava m em onus pesadíssi-
mos pura o paiz, difficeis ele serem solvidos, não direi já, m as em época mesmo 
remota. 
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S. Ex. atlribuiu os mal es tollos que nos acabrunham á mudança ela po!Hica 

nnan ceira elo Governo. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕlnS : - Que e.niraqU•2CéU O paiz e Q Ímpecle d2 

reagir no momento de ·Crise. 
.0 SR. PINHEIRO MACHADO : Mas sejamo,s justos . S. Ex. deve confessa; 

que es-ta politic<t foi alterat1a de-sue qu e sahio do Governo ü · ·Sr. ·Campos Salks. 
Xão foi sómcnte o Sr. Affonso Penna (ctpo ·iaclos), não foi sóm ente o Sr. Nilo· 
P eça-nha, não foi .sómente o Marechal Hermes o culpado da modificação clest<c 
poli.tica; foram todos os bras il eiros que occupa·ram a clirecção d"' Nação apóo 

o Sr . Campos Sall€•S. 
O Sn. VrcToRJ.No MoNTEIHo: - Principalmente os que comeram <J• ·fundD ·:lo 

g·ara:ntia. 
O SR. FRANCISCo GLYcmuo: -- Mas o Sr. Bulhões •não t em c ulpa d isso . 
O Sn. PINHEIRo lVIACHADO: - E sGe.:.; no.ssos con t·erraneos - ,pergunt:o eu -

quando in t·entavam serviços, pron1ovian1 obras para o progresso , para o en-
g-randecilnento da no.ssa patria , fazia.m-n'o ou nã·o convencido.s el e que os seus 
esfDrços n ão poderiam j árnais im]lOrtat· no oufraquccimcn tu elo cred ito elo pm" '! 

Eu el evo ser justo, dizen do que todos el1es agin.1n1 convencido:-; de que ·bem 
G:?rviarn á sua patria . 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕES : - Sem duvida n enhuma. 
O SR. PINHEIRO MACH:\DO: - Os factos ahi rstão para c1.en1 onstnll' que 

elles tiveran1 confiança denJasiada no.s recursos da I\" ação . 
Mas esta modificaçã<J da poli ti.ca fina n ceira deve ser leva,cla <? m culpa tan. ·· 

bem do m eu illu stre collega, que foi Ministro elo :Sr. l'todrigues Alves, em cujo 
Govern o se inic iara.111 as obraiS custosas ele 1ne!hora1nentos no pai~. 

O 1SR. LEoPoLDo DE BuLHÕES: - Fica•ra1n muita;s pagaS, e as que não fo· 
nun. bastava1n os recursos ordina rios para a s ·paga r . 

O SR. PrNHEIR<J MACHADO: - Ficaram pagas com os recursos qne avara-
ment e <J benem erito Sr. Campos Salles tinha deixá'do rt o T hesou ro _ Estn. é 'l 

verdad·e ln !llu divel . 
Deve1t1os ag<Jra , .Sr. Presidente, neste momento, verificar, sem faze.r tatioa 

1 aza. sobre os gover.nos passados, e sobre o actual , co·nl·o fez S. Ex., é Si a 
m edida aconselhada pela illus tre Commissão de Finanças attende ou não ús 
li Bcessidades do paiz. n este mon1 en to . Esta é que é a queBtão·. 

Si S. Ex. ten1. ou tro alv itre n1ais sabi·o, tnais patriotico q.u e possa vir soe-
correr a Nação, atorinentada na ·sua vitln. economi ca, na sua viela agricola, na 
.sua viela financeira e adn1 inist·rativa, S. Ex. que o traga; 1nas ·emquanto o 
11à.o fizer, direi ao 1n eu illustre co llega qu e não é proprio .elo s seus tuJent'Ol3, el os 
~a:u~ serviços á. Patl'i a , dos seus rn erecin1 en tos, ·ex ~ rcer a critica po:a· nrnor 
t>rltica. 

i\Tós bem .saben10S - e já Ulll grande er.Scriptor francez dizia; lct m·itique 
est (t isée . Facil é C•rilicar. (jlf.n'i.to bc·m .. ; 'nvzdto be?n . O O'i"'i:t(lo1· é (."'U11t?Jri?ne·nta. 
do po,· muitos !los S?-.9. Senaclc?·es.) 



~ :37 

O ~r. j)Je~de~ de . ..:'\._J1neida: .-:- ~Sr .. Presi.dente, pouco·s 1ninutos ton1:u·,ei : ~1 ~ - t 

tenção do Senado para explicar o meu votv contrario ao projecto em debate e 
porqwe adopta, em todos os se11s te rmos, o vo•to .em sepa1·ado elo Sr. 
Sá Freir•e . 

Senador 

il 
Não posso, em alguns dias silnplesm.ente ele agitação con10 a aCtual, 1nv 

dificar um pasàado inteiro de combat~ ás emissõ8s ele papel-moeda . P::na nào 
fa.tig·ar muito o ~s ~nado, ler-ai a :minha dec1a;ração de votoJ que opportunan1ente 

mandarei á Mes·a . 

El1a r2-duz a poucas palavras o mell · rnoclo de pensar; 

"Voto contra o projecto 11. 6, de 1914, sobre emissão de papel-
moeda, porque adopto os termos do voto em .separado elo Sr . Sá 
Fr.eüe, considerando que : 

c') o comme.rcio pediu ao Gov·erno o pagamento das suas dividas e 
não um auxilio a'D!s bancDs, para estes defenderen1 suas ;reservas-ouro ; 

b) dos cr.eclores elo Governo, parte f·ez fornecimen tos e m ouro <.>U 

a preços baseados sobré a taxa ele 16, e parte en. papel; 
c) .as credores e1n ouro , caso agora receban1 o pag·amento en1 pa~ 

pel, não poderão d.<esde j'á effecluar s·eus paga1nentos na Euro·pa devido 

á guerra, ou soffrerão gTave prejuizo com a taxa .do cambio; 

cl) o deposito de no tas da Caixa de Conversão para re ceher nota& 
inconversiveis, .servirá unican1~ente para fü1nentar a especu1ação, e o 
de.posito d 3 -owro á taxa de 16 outra causa não é sinão o que está 

fazendo actualn1en te , de accordo co1n a lei, a Caixa de Conversão, 

emittinclo notas ele cumo legal; 
e) a fixaçào da taxa. cambial p elo Banco elo Brasil , de accônlo 

~o1n os outTos balàcos e strangeiros, correspondc a collocar esse banco 
na c1epenc1encia desteS

1 
tnna vez qu·e con1 o deposito das no tas da caixa 

lhes são fornecidos os 1neio~ d~ conJServar rts suas reservas-ouro, po· 

dendo assim forçarem a baixa elo cambio; 
f) é compLetamente contrario aos principi•OiS do direito r evogar a 

faculdade d·e retirar o ouro aos possuidores de notas conversiveis, sendo 

oastante para evitar a tSahida, d·esse metal pa-ra o estrangeiro, u1n fort~ 

1mposto .sobre a •·espectiva exportação. " 

Peço tambem a V. Ex. que me permitta mandar publicar, como fazendo 
part'e elo 1neu discurso, o qu.e contén1 as Notas sentanaes .. da Secção conwneT-
cial do Jo1·nc•l elo BTasil de hontem, . e que representa a minha ophliã'O em ma-
téria ele emissão ele papel-moeda, afim ele que. ao menos, conste o meu modes-
'tu protesto a um acto que reputo pr'ejuclicialiss~mo á Naç;ào. (_~:1'1/.tto bem) 
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ARTIGO Do "JORNAL DO BRASIL" A QUE SE REFERE EM SEU DISCURSO O SR. SENADOR 

MF.lNDE~ DE ALMEIDA 

"Notas Semcmaes - Rio, 9 de Agosto de 1914. 

A semana ora finda va-e marcar uma clata importante na historia eco-
nomica do Brasil; é o inicio de um periodo de recuo na politica financeira 
mantida á cUJsta elos maior·es esforços clurrunte estes ultimas a-nnos. 

~4..s consequenciar:;· desta 1nudança nos princípios econ'<}micos, representada 
pela em issão el o papel-maeda , fa r-se-·hã·o sentir por longos a nnos na vida el o 
pttiz. 

E 1 preciso, poréin, accentu ar desd,e logo que, s i não tivesse havido a po.Ji-
tica üe prodig·alida>de des tes ultimas anno-s, politica que levou o Thesouro á 
si tuação de não poder fazer face a seus compromisso-s, não estaríamos agora 
na conting·encia de emi t tir papel-moeda para sahir elos apuros momentaneos em 
que nos achamos, e de que s e aproveitam os qu e baseiam s uas operaçõE>s sobre 
o cambio baixo• para convencer os ingenuos ele qu e não temos outra sahicla . 

A semana principiou declara·nclo -G·e o panico no mercado monetario; el e 
todos os arrabaldes da cidade começaram a chegar ao centro pessoas que iam 
retirar seus dep·ositos para com:Prar ouro e e n1 poucas hor-as as libras valiam 
J g$ e no srubbaclo passavam a custar 24$000. 

Foi un1a loucura, fo i o panico que R·e <1asenvolveu com todas as suas con-
sequencias; os preços dos g-eneros alimenticios augtnentaram de ho•ra €111 hora, 
a. COlTida nos bancos e.strangciros se ia a.voltun a-ndo ; mais ·dinheiro se retirava 
dos bancos, 1naior procu•nl. de ouro s-e desenvo•lvia. 1 e ·mais alto subia o agia 
da libra. 

tO ncle iria para,t· essa vertiginosa clebncle? Ha quem diga que isso acabaria 
arrastando tudo, e ha quem aáedite no contrario: obri.gados os bancos ·estrs.n-
g-eiros n. retirar a.s suas re~Y9rvas ouro para re·e.m.bolsa r as conta·s correntes a 
taxa do cambio cl ever.ia forçosamente s ub it· novame nte, 'normalizando o merca-
do. devido 'á imposs ibilidade ele se exporta.r o ou-ro accumulrudo . 

. Seja como fôr, o Gov·erno sob a pressão dos acontecimentos, na ne.cessid·ad·e 
absolu ta de ampa.-ar a situaçã.o, moderar o pan.ico e restituir a calma ao mer-
cado, re-solveu proclamar feriados os clias 3 até 15 do corrente . 

lOs bancos aproveitaram a occasião ··e, em obediencia ao decr eto do Gover-
no,_ f echaram·; n. Caixa f echou tambem : não houve m::üs possibilidade de reti-
Par dinheiro, de m odo qu e a compra .do ouro pa,ralysou-se, e, como· era ·natu-
ral, o preço da libra cahio novamente nos cambistas .en tre 18$ e 19$000. 

No primeiro dia· elo fechamento houve g-randes orfertas de soberanos 1í 
ve:t da, mas não havia con1pradores. 

Logo, ·porém, formou -se uma corrente fonnida vel a favor da emissão de 
napel-moeda, e as offertas el e ouro deaappareceram: deante ela possibil1dade de 
maior quéda da taxa cambia l, os que o possuiam, tr-ataram de guardai-o. 
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Paralysaram -se. pois, todas as operações e a nossa praça se encon trou na 
mt6ma situação em que se encontram as dos paizes envolvidos na guerra. 

·Sem taxa de cambio, sem dinheko para movimentar-se, sem base para cal-
cular os preços da mercadoria, na impossibilidad.e de solver compromissos ou 
de exigil-os na indecisão compl·eta do futuro, a situação tornou-se insupporta-
vel e o desanimo se generalizou. 

A situação, já por si desgraçada, ainda ·peior se torn ou com a deliberação 
dos tribun.a.es de contin'llar a julgar os feit1JS, augmentando assim a confusão. 

As vi;;tas voltaram -se entã1J ás medidas que o Governo ida t1Jmar para 
restabelecer a calma e a normalidade, e, como sempre acontece, não faltar am 
os alvitre·s lembrados: o Congre·s.so e as respectivas Commissões d·a Finanças 
procur aram estudar o a.ssumpto, mas a difficuldadc de avaliar exactamente a 
situação em uma época de 11ara!ysação mundial torn1Ju ailida mais complicado 
ess·e estudo . 

Ha mais ele um an no que o Governo vem protelando por falta cl•e meios o 
pagamento ele qu antia não pequ ena (dizem 150 . 000 :000$) .aos seus forne· 
cedores . 

Al'ém d isso h a cerca el e um anno que' os paizes euro peus procuraram a todo 
transe abso r ver maio r quant idade poss ível ele our.o, afim de >uugmentar a;s suas 
reservas e preparar-se â guet·ra . 

·J á lutavamos com essas cl!fficulclades e todas as esperanças se voltavam 
para o emprestimo que estava neg1Jciando; outra m edida não se tomou. salvo 
estudar a r·educção possível nas clespezas publica·s . 

>A cleclaraçã1J ·da guerra européa veiu colher-nos d e surpreza e foi o golpe 
de graça para a nossa situação; tanto mais que ella s e deu justamente na 
época em que pd•ncipia a expo-rtação ele ca·M. 

Nessas condições, o Governo e o C1Jngresso deviam atte n•der a uma situa-
ção complicad'issima e trabtram de dividil-a em duas partes : na pr ii:Dei ra, tra-
taram das medidas urgen tes para evitar a derrocada completa' ; na segunda, 
elas medidas para substituir n. r en.lização do emprestimo . 

. As primeka.s constam d:t decretação da moratO'ria po·r 30 dias (proroga-
veis até 120 dias) e fechamento ela Caixa de Conversão; as segundas se con-
densam na emissão do papel~mot~da . 

A decretação da moratoria tem JJor fim especialm ente afastar 0 panlco, m i-
norar a afflicção em CJU·e se encontra o commercio, auxiliar 06 bancos, impe-
dindo a insistencia da corrida. e, principalme nte, est•abelecer uma medida que 
permitta esperar o effeito da. e missão do papel . 

Estão sençlo p·ublicaclos, como ele costume. os balancetes dos bancos, e, fe-
lizmente, &elles resulta que todos O·S ban oos estpangciros se en cont ram pet fei t a-
lllB.."1tf' aPf\ii!.teli:ti!i<10~ q. resi1SUr c<mtra q\i.a.lque.r cQrricla ·. 
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Com effBilo esta é n eituação dos principaes bancos no que diz respeite> ao 
dinheiro existente em caixa e aos deposi ta s r eembolsaveis á vista, em conto·S 
de réis: · 

London Brasilian 
British 
Brasilianische 
River Plate 
Germanico 

Cnixa-Dinhei,·o D epcS'itos á v •:stn. 

9.075:000$000 
15 . 049 :000$000 
4 . 631 :000~$000 

. 8.017:000$000 
.571:000$00V 

9. 262 :000$000 
13.~88:000$000 

11.'246:000$000 
11.099 :000$00.0 

2 .'654 :000$000 

Pll!l'a os depositas a prazo os banco.;; podem faze!' tace com outras verbas 
do activo . 

Entretanto, vale a pena ci ta!' os a lgarismos l'eferentes ás caixas matriz~s 

dos quat ro bamcos estrangeiro.s mais antigos: 

London Brasilian 
British 
Brasiliani.sehe 
River Plate 

No ctctivo 

12.407:000$000 
8 .'451 :000$000 

18 . 735:000$00() 
5.428 :000$000 

45.011:000$000 

No 11as8'ivo 

3.907:000$000 
8 . Ó•42 :000$000 
7.019:000$000 
6.667:000$000 

25.63õ:000$00(; 

Verifica-se pela leitura destes algar isrnv;: que o British e o River Plate 
n1a ntivcram nestes ulti111o.s ten1pos equilibradas Suas operações co1n a séde cen-
tml. não remei tBndo dinheiro em excesso; .ao passo que O·S outros dons bancos 
enviaram cerca de vinte mil contos, além do n ecessario, ficando .assim desfal-
cada a nossa circulação. 

•Seja. como fôr, o decreto da mora toTia limita em 10 •J• m·eo1salmente do 
saldo exis tente as importanci-as que se poderão retirar dos bamcos: consta. 
porém, que m~1 ito'S ban·cos não se avroveitarã.o cl·essa · autorização, sa1lvo o 
C>tso de novo panico. p1·efcr indo manter as tradiçõe~ de pontualidade que consti-
tnP.m a base prin cipal do credito . 

·Sobre. · a ·susp.e·nsão ·· d·a tl'ocn ele ouro da Caixa de~ Conve,:são. as opiniões 
são . desencontradas: ê ha quem ;mst<mte qui, a lei actual não pórl.; d~rog·~r a 
le i ·basica de constituição da mesma Caixa; ce1·to é é1ne elle vem da r um golpf' 
talvez moTta l a essa instituição, o que redundaria provavel1nente en1 vant-agen1 
pao·a o fu t uro economico do Brasil. ' 

Ar>parelho . compressor do cambio, não· permittindo sua alta. mas. deixanclo . 
qae se estabelecesse a bab;a, 'sérn elasticid·ade alguma "lia cirt'•lla ·~ifo da moeda ." : 
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a Caixa de Conversão conseguiu grand·e nu1nero Ue def ::msorc;::; en1qua•nto o 
cambio, tendendo para a alta, vinha dar a illusão de um grande augmento ele 
riqueza, pela afflu·encia das notas em ci rculação; estabil izou o cambio á laxa de 
15 ou 16, e o BraGil esqueceu as antigas oscillações. 

A politica de expansão economica, como foi chamado o systema ele prodi-
gali-dade e esbanjame•J1to seguido nesses ultimos oito a11nos, levou o Brasil ao 
jlont'o ele não põder fazer face a seus compromissos sem .recorrer a emprestimos. 

Emquanto estCG vi·eram preencher os claros, a Caixa de Conversão conti ·· 
nuou a funccionar a contento geral, mas logo que começaram a surgir as cliffi-
culdades na r ealização elos emprestimos a Caixa principiou a funccionar no 
sentido inverso, supprindo com o seu ouro a falta dos cmt>restimos, e redu-
zindo a circulação do papel conversível que se achava misturado com o in- . 
(onversivel. 

De 400 mil contos foram o.;; depositas de ouro baixando até 1;;0 mil contos, 
em uma média m ensal de sahid:,L de cambio; baixava ligeiramente do limite 
legal, qua-ndo a guerra, além de recusar ou clifficultar os mnprestirnos, i·a su -
gando e absorv·endo a maior quantidad e possivel do ouro espalhado no mundo 
inteiro : na Argentina dava-se o m esmo phenom~mo. 

J"á começavamos a. notar e.scassez. das notas ela Caixa e o cambio baixavn. 
ligeiramente do limite légal, quando a guerra -e..;talou. ·e então, como si uma 
rnolla esco·ndida tivesse quebrado a alavanca que a comprimia, o cambio eles-
' encilhou-se das peias creadas pela ·Caixa c evoluio sósinho, ·rea,dquirindo im-
provisadamente a liberdade nntiga, impelliclo pela ('.speculação e pelo panico. 

A insufficiencia das · notas da Caixa provocou tnaior procura de ouro : \.! 

assisti.mos assitn ao phenotneno , j á nestas columnas apregoado muitas vezes, d ~ 

uma baixa rlo catnbio quando ainda existe na Caixa ouro s·ufficiente para faze-r 
fac a ãs nossas necessidades para muitos m ezes . 

Ficou assim prova:do que a Caixa .só .serve para Ot5 fautores do camOTo baixo, 
~ nunca para os qu e ahnej-am a abolição do curso forçado no Brasil ; assin1 sa 
explica porque os industriaes são os maig forte s defensores ela Caixa d·e Con -
ver::;ão. quando não poclen1 conl~eguir as enlissões do papelltnoeda. 

Fioa sus·pensa agora a troca da s notas ela Caixa: qual · o r esultado? 
... 6,.. procuTa: do ouro augmentará ainda 1nais, e a taxa de crumbio subirá u 

limites imposl';iveis. 
Que se · puzessem impostos ou outras pela.s á sahicla ouro, cÓmprehende-se; e· 

:1ue esses impostos tivessem sido decretados quando · começou a grita ela expor · 
tação do ouro, era cousa . natu-ral. 

Mas suspender a tro.ca actualment·e, quando as companhias recusam seg'U· 

rar 3.'S remessas de 10tuo tor·nando, portanto, in1possivel sua exportação é cousa 
que não se ex.plica facilmente, salvo si· os 150.000 co ntos de notas se achassem 
r eunidos em poucas mãos em vez de circularem em todos os pontos do Brasil. 
o que é mais natural. 

A sus-pensão da troca vae tirar a · conf.i:;Lnça completa qtre o publioo tinbn 
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no funccioname nto da Caixa; quando levavam o ouro para de]JO'sital--o. decla-
ra.vatn os cl efenEores ela Caix a qu e c·uste o qne cnstm· esse ouro seria devo lvido 
~ o :Jtra apresenta ção das notas; e o Dr. David Campista, em sun. clef•e sa ela 

. Caixa, frizou varias vezes n. possibilidade della se esva•siar qua.si por compl e-
to , para e n:cher-s·e 11ovame n te quando o ouro voltasse a·o .paiz. 

•E e ssa confiança era tão espalhadlt , que vimos nos dias passados -a grande 
quantidade ele notas avresentaclas ao ti·oco, não por esta•belecimentos bancarias, 

mas por particulares que a.;; tinham guardado ha muito -tempo, e ago;ra sob a 
a m•eaça da guerra, pensando que o ouro to·do desappareceria do 1nundo, corrian1 a 
trocai -o , confiando na palavra elo 'Governo. 

Da m esma ·fôrma que isso se deu no Rio, é fa,cil imaginar · qtiantas pessoas 
ai'nda cons ervam no "interio;- do paiz notas da Caixa; suspensa a troca, colnP-
çará a nascer a desconfia nça, e s i, 1nais tarde, a Caixa voltar a funccionar, 
ninguem 1nn.i.s lá depositará dinheiro . receiando no n1onTento opportuno não 
pod·el-o mais receber. 

A Ca ixa assim terá deixado de existir: a falta de •confiança pela suspen-
~ão ela troca e a prova de que es se in•stituto .não impede a brueca baixa do 
ca·mbio, (nunca •no Brasil houve uma baixa tão rapida como a d estes -dias 
desde 16 até 10) acabarão po.r convencer a todos de sua perfeita " completa 
inutiliclacle. 

·Melhor é que enveredemos no •Caminho das economias, que nos !eval'á á a bo-
lição elo cur.so fo.-çaclo e á creação do :banco de emissão. 

!Sobr-e •a emissão elo papel-moeda, melhor é esperarmos na proxim a sema-;Ja 
para ver a fôrma que será adaptada pfilo governo, afim ele minora,r o m a !. " 

O Sr. Erico Coelho: - Sr. Presidente, o momento é de dar as mi-nhas ex-
nlicações ao 'Senado sob a fôrma ele emendas ao projecto em deba te e de 
referir-me ao occorrido perante as Commissões R eunidas . 

Fui . como V. -Ex. pôde da r testemunho, ·do 'llumero ele r epresentamtes, ela 
Ca.n1ara e do Senado, os quaes :Sem reluctancia cheg-avam a convir mn un1a , 
nova emissão el e .pa,pel-moe da. Mas, uma v ez acce ito esse alvitre, fiCou ele libe-
rado que ns .Comm-issões Reunidas cogitassem do modo de não a•g,g.ravar a· mal 
com r elação á quantidad-e desses bilhetes inconversive i•s do Th esouro, e suas 
garantiMl ele credito, e resgate no menor lapso de tempo. 

Meu •POnto de vista foi, presente ás Commissões Reunida<;, a defi cienci-a-- dn 
numer31l.'io , consecutiva ás sangrias, por a •ssim dizer, feitas á .Caixa ele Con-
versão, nesta quadra, em successivas retiradas elo deposito metallico. 

Ente ndo que a emissão de papel-moeda ·está pa,ra numerario ·insufficiente, 
assim como a ·injecção ele serum artificial · est·á para a escassez elos g·lobuíos 
vermelhos do sangu·e . . E ' o remecli·o hei·oi•co, afim d·e entre ter -as condições 
dynamicas ::la circulação monetaria representadas em papel , a6sim co·n1o paJ:a 
:rilstabeleoor as conclições hemallynamica's antes qu·e o -cora ção façij.: ponto fin:~.l , 
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Passo a ler a<s emenda5 que offereço, explica ti v as das restricções com que 
assignei o projecro em debate: 

"é.o art. 1.0 Em vez de 300.000 :000$ da emi.Etião de papel-moeda~ 

diga-se - 150.000 :000$000. 
Ao numero 1, do art. 1.• E' autorizado o Poder Executivo a 

emittir letras do Thesouro, juros d·e 6 °j 0 , a 'titulo de -antecipação da 
receita pertinente aos exrcicios de 1914 e 1915, até a importancia de 
100.000 :000$, no proposlto de satisfazer seus cl ebitos pelas obra>S admi-
nistrativas e mais fornecimentos ã.s re-partições publicas. 

Letra a) - As letras do Thesouro serão cladas a prazas de 6, 
12, 18 e 24 mez·es, na ordem chronologica elos despachos do ·Ministro da 
Fazenda, por clespezas legalmente autorizadas, elepoi.s do proce5so e 
registro elas respectiva•s contas. 

Letra b) - Não serão recebidas na s r epartições arrecadadoras ·de 
rendas as letras do Th esouro, salvo si os• prazo.s ele vencimentos se 

acharem decorridos, 
Ao numero II do art. 1. 0 - A •somma de 150.000 :000$ do pa.pel-

moeda a ser emittido destina- se a auxiHar os institutos bancarias na-
cionaes e estrangeiros com séde, Uns e outros, na Capital da Republi-
ca, sinã:o em eidades dos ·Estados, mas auxilio•s ao criterio, por equi-
dade, do Ministro da Fazenda, como fôr mister a cada banco de per si. 

Le<t.tra <•) - rQ instttuto be.ncario -entreg•aná em cauçã.o pelo valor 
nom·i·na•l !l.PO•lilice•s •da ·di,,ida intern>a da Urnião a jUiros de ,5 ojo ·em quan-
~in co.r.respondente ao -auxi1i.o -em pa.pEil-:moeda que o !Ministro doa Fa-
zen::1tl ülhe conceder . 

Lettra b) - Estas .apolic·es serão guarde.da-s na Caixa d·e Amor-
tizaç;ãlo cler,l'ois <le apostiHadas em name do in.stituto bancario a que 
pertencerem. Ahi far-se-ha semestralmente inoineração d·e ·pa.p.a1-moe-
da na proporcioonalida:de dos ·juros d·ess-es titulos montantes a 7 .'500 
contos. 

!Jettra c) ·- Da mes·ma. sor.te a Ca.ixa de A·mor.tização incLnerar•á. 
pa.pel-moe.da na so.mma do valo~· nonlôn·rul .da-s <upoJi.c•es caucio•n·a;das, á. 
mP.dida que -o i·nstituto l:>ancario acudir a.o resga.te desses .titulas apos-
tillado~ em seu nome. 

Let:tra d) - E' faculte;do ao instituto •bancário catíciiilna.r letras 
do Thesou'!'o cBnstantes da p'!'esente autorização pela importa·ncia· no• 
mlnal , comprehendidos OS juros d-essas notas P'l'O·missoria·s, at€ a c'Or,-
CO·l'rencie.. de 1215 mil contos de letras emitüdas, s~gundo· a ord·em chro-
nologic:<, a:s ·CJtlB.f'S serão cance!.ladas na. Caixa de Amortizr,çã-o l<Jgo· 
·<eo par. 

Lettra e ) - Ficam com a liberdade os insUtutos ban·::arios favo. 
reei-dos em v irtutiê da nova E'~nissão de .papel-moeda, de , ellfectu<>·· 
l!'>;lU1 ct~m o~ séu'S cOl1g.eneres q)\làeS(!Ue'l' OlJBNi)Õe~ ·com;mel'Oi·a<ci . " 
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São .estas a.s cmu:. d~1s qu.a .<;übme.tto ao ex~3..m e t.lo Senado e s eu ele-vad o 
Jttizo . _t\.gora qu e:ro ter a honra d·e formular algum-as re fl exões -sobre o filu t·l do -
di8curso do m eu n obre amig". o Sr. Leopoldo de Bulhões, a quem . admiro p·e la 
sua ~ l.n·i!ha.nte inteHigencia e rara -erudição. 

O SR. ·LEOPOLDc· nr; BULHI'igs: - E' a amizade velha qll'e falia P ~la bocca 
de . V.. •EX . 

-0 Sn. ERlCO COELI-!O: - Par.ec e-1ne ouvir neste Jnomento o éco de un1a 
Ph.rase de Joaqui·m Mortinho, por -occasião de. offerecer o niOs So festim par.ti -
da._riu. aos candi_datos Affonso ·P enna e Sr. Nilo lPeç:a:nha, en1 v ezperaB da ele~

ção pret5id-e ncia'l : "_:.\.. colligaçào não é prupelista '!. 
r·~ntretant:o, <JS poder es do G<l v·erno dura n te o quatrie.nnio de 907-no insti· 

garam a eÀ"'})rtnsão f erro-viaria, insU:f!anclo a s respectivas e111pr ezas apoHccs 
internas _da Uniã:o a juro de l5 °! 0. Esses 1J1a'}) eis :1ão tinham nen1 trazlem a ca-
rac-t-eristica de con~o.li'dados da di v-ida publica . 

... ·:\.~ aJ1olices não .foram o resultado de un1 a·ppello ao credHJo inter.nn. Func· 
cion!Lr?-n1 apenas as .r.oa~hinas Jithogra phi cas e a pap€l~·da occorre u ao pag·a -
me'I!to das vias- ferreas de internaçã-o projecta:das . 

;:_, , iSR~ li'RANCISCO GLYCEIUO: --:-. Como l1J'O·eda. 
Ü 8R. ERH'O ÇO-~LHO do papeli'smo. 
Quer<> com isto dizer que as fi.na•nças do Estado ·Se (fazem por conjectu-

ras e · .timtativas, na melhor ·hypothese e 11<'1. peior ·hypothese por aventuras ne;;-
a·llusEda~, · en1 Uin ·caso e en: 'Outro se'!n detenninante scie.ntif ico. 

Acertas a•s emendas como offe r€ço ao p.rojecto, não se insu f.lo.rá pa pel -moe-
da, r-orém dar-se-h a l€gitima operação el e credito in•te rno. 

1Jn1 dos ver.s ieulos de I~orào, russiln chamadü o progran·1rna poliotico dos rl'! -
pql)Ú .. :alios " con~ervndores prohibe enlissão de pa.pel -n10"eda ; n1as, n esta qua-
clra. nôs não hesitamos em a pplice..r o retn edío extremo de sa lva ção da;-; finan -
~its ela R epublica periclita nte . 

O Sr . S;\ F r eh-e: - Não Rupponha o ·S e·naclo que vou tomar longo temp<' 
pr ocras.t'.nando a vi<' toria do pr-ojec-to elaborado p€l:l Commis'Eã-o el e Fina t1ças . 

Combatente rndica.l •e convencido dR. emissão de 1Japel- rnu·eda, s6 e nc·onlre•. 
~orn-o impug'flação ao principio que sustento a situação especial em qu e se ach" 
o paiz·; não houve um só ·dos illustres men1:Lros da Cornn'Íissã'o de ·Fine:nça,:s 
que ·tivesse a · coragem d1e af.fi.rmao· que a om is sã-o de pap·el·~moeda é um a·ecurs o 
fina-nceiro eustentavel e que o pct'])tlisJno s·c.i a pr ugra mn1a el e g overno, que 11H: 
rece- s:.:~ c~·esenvol:vidlo n•o 11ai7.. To cl bs dizern · "~on!Ós obrig-ados a acei tar o prin-
cipi(}. ·.Ua. ·e!Tlissão d-e papel.:nt·o-eda, poJ,qu·e· ó mon1e nto o e xig-e, poT·que é incli s -
pens.av.el : que a.ssirr, se faça n~or.a" . 

S1·. ·PresMente, ainda vibram os écOs da br ilhan te di scu ssão que s e tra . 
vou no S<:>io c1e.s · Cümmis5ões elo Senado ·e da Camara, a propos ito de a ssum)1,t r' 
tão 1n0mf'!~toso. A.f.liirmo, porém. no Sena do, com convicção arraJg-ada, e1n un• 
estudo detido e, .. demoracla 'ob serva~ãu , qu e a in d a con sidero um erro a approva· 
ção .. <)o., nrojccto .e-m·· cl·ebat c .. 

·P.J.s ta a . queatfu)::.nestes· .t et·mos, fé-i ta · a Elêclúação c>rthegorf~. irÍ'corü·r1).s 
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tavel e indiscu-tive! de que não me passei para o lado ·dos que sustentam, como . 
salvação da crise actual, a · emi•ssão de ;papel-moe-da, chamo a ruttenção do . S-e-
nado para que considere o .projecto debaixo de -out1b ponto de vista - co:1sic . 
dsração gTB.VC tanTben1, rnerecen clo ~ incero e seYt:ro exn:n1e elos representantes . 

da :!'."ação. 
Sr. •Presidente. d.isct!tindo. depois ele muitos al\·itres, todo s para· debellar 

ou diminuir os effei-tos da crise finnnceir~ e e cono:nica el o Brasil, estabeleceu-se 
no =sei<;> das Corp.m~.ssões, como preUrpinar, 
tar a emi·ssãlo de prupel -moecla ou outra 
qualquer de seus :membros . 

<it quesUio d-e ·~a}?er se ~e deveria vo-
qualquer providencia lem brada por. 

. ApprovaJda •que foi, .Sr. Presiden-te, a preliminar de que se devia aceit-ar 
effectivamente a e1nissão de }Japel-nl'Oeda e non1 eada a con1n1issã.o de tres nre m-
bro.s pal'a elaborar o .projecto, J.evantou-st um.a ques tão para mim mais gra ,.e: 
preteaãeu-êe que este auxi-lio não se limitasse a1}ena:s, Srs. Sena.dores, á · .r e-
misõão das obrigações que o Estado ten1 para co-m o com·tnercio e particulares. 
O .auxilio ia m·als l ong-e : era precizo a-uxiliar bs ba11cos, que. poucos dias an-
tes, haviam pedido moratoria por não poderem pagar suas obri·gações . 

J:·or que, •Sr. Pres·idf-nte, esse5 b-ancos pediram mora to r-ia? Não e~tamos 

vendo e assisti'ndto, .ha quasi um mez, esses ba.ncos, principalment-e os .extran·-
geiros, a se atirare:In contra a ;Ca:i:xa ·de Conversã.o. 1)a .t.~a ("l aHi r-e tirarem todas 
o.s ..suas reservas '€ que o -papel -n1oeda que es-tava em circulaçã.o e que poderia -
servir para attend.e:r aos correntistas, desap-pareceu; q11e o ouro desapp-arece _da_· 
Ca'ixa de Co·nversão ~para a caixa dlos bancos ~e clns caixa·s elos bancos -para ae-
casa.s Jna·trizes na Europa? 

Entilo, se sen,timos que foram -esses bancos que crearam principalm-ente· e. 
crise, tirando ela circulação gra1;de massa ue moeda pa,pel, nós, o·s represen-
tantes d•a Naç;:ã.o, 'C]:ue temos ·es-t3Jbeleci-do como non·m-a de conducta ·a •mais abso-
luta economia, que ·deliberava•ntos cortar os vencimento~> dos funccionarios ,pu-
blictl5. desde o Presidente da R epublica até !O mais mode·sto; nós, que sentimos 
a n ecessidade <le <fazer est-as economias, vamos aceitar como elemento de solu-
ção á crise e'ssa prot.ecçãJo aos bancos extrange ir-os -e nacionaes, protecçãlo aos 
maiores factores da cris<õ e responsaveis •em grande parte -pelas d"ifficul<le.des -ex-
traorcU.na:-ias com que lu-tam o comm~rc:;o e todos os demais ramos da activi -
dad,e no . Bras~!? 

Sr. 'Presidente, <é pr.e.cizo pon,c1ere.r, é.. preciz-o ter uma profunda calma! 
'Por':~n-tu~~a! é e:s·ta a prhneira c rise ~bancaria •que nos assoherba? Nós nà(' 

vemos, Srs. membros dv Senado, que as fall encias 11esta Capital,- _.em todas e.s 
capitnes ,:lo Bras il, se succedem•? E por que? iPorque os bancos fecha ram as por-
tas ao commercio ho11est.o, obrige.ndO-'IJ.OS a.té a faze1: r eviv.er a prov\dencht .da 
mU<ratoria, para esse commer cio, insti-tuto esse condemnado pelo direi-to · com-
nlercia1. mas que era necessario fazer . reyiverl p-ara não per1ni t:ti r que· Q co1n ~ 
merc10 ~uc~.umbisse na V•Jragem das fe.llencias, -promovidas directa ou i·ndirecta-
mente pelos bamco,s , ,~ue, .al>arr·ota-dos. de _ di·nheiro,. -tirara,m_ o . ouro da .Caixa e 
ret::!Taran-1 da cl1·~u.Jação. 1\- moeQ.e:_ f.~p~l .!: E!1~r.~t:a11.to, so:I)Ws · nós,_ fl~e· P:I:(IIf}l}de-~ :..' 
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mos faoer economias. cortar todal3 as despezas publicas, suspender serviços pu-
bli'cos. que vamos levar auxilio aos bancos, dando -lhes o numeraria que eltes 
preCizam para especulações, e, ulnda mais, é .para isso que va.mos augmentar 
gre.nàe•"'lentr· a emissão d'o nosso 1Jape-l-moed<a ! ... 

Se'1•hores, havE'rá a!guem quç seja capaz ·de sustentar que a inflação de· 
pfLpel•moeda ·não póde i'etermlnar a baixa do cambio? 

o ~R. JoÃo ·L.,IZ .4L·ms: - Póde determinar, mas póde sustentar. 
o SR. SA' FREaRE: - Deter mirra •fa-talmente, na s'!tuação que atravessa-

mos . 
o l;;R . .T0.=\0 Lt:IZ ALVES: - E' '()r<:cizo d<>monstra·r. 
c .SR. SA' FRBIRE: - H a ainda outro aspecto muito g.rave que é precizo 

COL1Sider..r. 
Quero me I\efE'rir á situação dos !Estados peran-te a emissão proje.ctada. 
Tenho em mãos o -precioso livro pub.!icado por um illustre rio-grandense do 

norte, o Sr. Lyrfl. Tavares . 
0 SR . .LEOPOLDO Dl'l BUI.I-<ÕEB : - 'E' uma obm magnlfica. 
lO Sa. 'SA' FREIP.B: - 'Lerei o diagra.mma >da di vi{! a excte!'na dos E>sta·d;os e 

P € Ç.O a . >:Jo·dos os representan-tes à o~ Es!'fl '(ln., ·que pensem tambem nas obrigações 
que <•S Estudos têm a cumprir pora com o extrangeiro: 

f 
União. 
Arr..a'ZOnas . 
Parn . 
Mwra:nhflo. 
Ceará. 
Ri"<> Gra.ndl.' do Xot·t., . 
P.ernambuco . 
AlagÕ'lS. 
B·>tlria. 
Esp!ritc Santo. 
Rio de '.Janeiro. 
S. Paul\:> . 
Parau1. 
Snn ta ICa·t:iharina. 
Minas- Geraes. 

. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ' . . . . . . . 

Tota;!. . . . . . ... . ... .... ... .. . . . ... . . . .. . 

1.5•53. 5•55 :700$000 
60.000:000$000 
13~. 000 :000$000 

9.000:000$000 
q_ooo:ooo$ooo 
5.~50:000$000 

36.602:000$000 
4 .10·9 :•700$000 

28 .1'2-8 :422$000 
1'7 . 4>37 :·314•2$000 
4'5. 000 :000·$000 

107. 9'57 :070$000 
\!•3. 000:000$000 

3 .518{; :8'1·6$303 
ii.00.9S0:000$000 

2. 037.207 :0·50$•30-3 

·O 
o 

S1<. 

5R. 
MF:~'EL:.c: - •Mntto-Gooeso não figura -nesse diagra.rru11a. 
SA' FREIF.E: - "Não. 

o Sn. iMETELLO: -- Matto-Grosso não deve vintem. 
c SR SA' ·FREIRE: - A •e-st:atistica <é tperfeita, compl~ta. 
Fo!s .bEllJl , Srs. memb~os do CongressO Nacional, ;r:epresentantes dos IEsta-

OOS. Pe"fiS!e!ll ben'll e .re'f.lictam : a emiw!l,o >do $)1J.P6l~n:roEI~ vai 'deter~naT a lba1l'YJ. 
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do carnb·io, ficaP.co e. U ll'liào e os 'IDst-ados coon •a o'b-ni·gação do l'ef!gate e paga-
mentus <los juros no ~xtr·a~geiro em ouro . 

~estas .cryndições lê contra o meu voto venddo, ma•s •não conv.emcldo, que se 
vai votar o protjeato em discussão. 

Não d '3sejo tom!llr ma.ie tempo, inutilmenbe, ao Sen!lJdo, nã.o é o'bjectiv() meu 
protela r nem pmcrasbLnnr esta discussão, mas a•penas frize.r cem estas ques-
tães, !PaTa as qu·8.c-s jle~o e incito a todos os n!>pre:sentanres d()S iEJGtad;os a cOOl -

siderar •nas re01ponsab.iJi.dades que vão e.saumir com a g.t•ande e missão do pa-
_Pel -n·.oc::cla. Tenh'l· concluklo. (Mt~i.tó bem; nM~ito bem.) 

São lidas, apoiadas e postas C()I1jU11tamente em disou·ssào com o proje-
cto as .seguin-tes en:end·as : 

;.. 0 awt. 1. o - Em vez de tresentos nül co.r,tos rue reis, ·da emissão papel-
moeda, <liga..oSe : cento e <>incoenta mil. 

Ao n. 1, do s rt. 11.. o - .E' autorizado o !Poder Executivo a emittir letras 
do '[hesouro, j-uro de ·6 °1°, a tituJo .de :am~ecipação da oreoeita peDtinente aos exer-
cic.ios ele '191 •1 e 191'5, até a importaq1cia de ce-m 1111i.l contos, ,no .proposJ.to de ea -
Usfazer seq:s elebi·tos pelas obras ~a;droinistra1·ivas e •mais ·fo rnecimemtos a ll'epoo..r-
tições ;mblicas: 

") a·~ .letras elo Thesouro serão d aocl:as a .prazo· 1de seis, 12, 18 e 2·-! mezes, na 
O!'dem •cohron{)logica dos despachos do M.i.n.i.st ro de. Fazenda, por de>E•pezns legal -
mente a u•torizadas, de·pois doa processo e registr·o das a·espeotivas con·tas; 

b) não s erão r-ecebidas nas repartiç:ões :wrecaid.adoraos 'de r~ndas a.;; letras 
do 'I'he.;Ciuro, Ea'lvo se os prazos de vencimentos o;e :Lchar,;;m decorrido~ 

• .\.o n . lJ, a·rt. 1 o : 

A somma de cer.to e ci-nc()e<nta mil contos '<lo ·pa·peol-moeda a ser €mitt ido, 
destina -se a nuxilliar os instituto-s .ba~ncarios, nu..cic:maes e ~extrang.ei ros, <!Om séde. 
uns e outros, n!l Capital de. R e.publiéa, se não .em ci•dades dos 'Estados; m as 
auxoill:io ao criterio, opor equidade, do Min·istro da F.a.zenda, COffi{) ·fõr ·mistêr a 
cada banco -de pe.r •si : 

<1) n <i•nstl tuto bancaria enWe!;'al'á a oo.ução, pel~ valor nom inal, apollces da 
divida in<l'erntc d:a União. j.u.ro 5 °1°, em <~li'Miti a ocorresponclente ao a·mdHo em 
prupei -moed a. que o 'i\1misrro da Fazenda ·lhe conceder; 

b) essas e.-polices serão g·uao·dadas na Caixa de A.mo.núização, 'Cl·epois '(le apoo-
tiHa·c!as e m nome do instituto bamcario a que ·pertencere.m. .A.hl ofar-se~ha semes-
tralmente i!!oi.neTação de papel-moeda, na propor ciona;lidad·3 doas juros d essee ti-
tulas, montil>ntes a 7 .$00 annuae.s ; 

c, da mesma ~or.te a Caixa de Amontização lnutHizará papel-m oeda . ua 
somma do valor nomi•rual das apolices caucionadas, á medida que o 1nstituto oon-
ca•I"lo acu.J.; r ao resgate l!esees tirulos, apostiHados em seu nome; 

d; é fn:mtltado a o instituto •bance.:l'io caucionar l·etr·as do 'l1heosouro, con.s·ta.n--
tes da ·Pre.!'rE•nte autorizaçã{), pela importa.ncia •rwminal, compr.ehendldos os ju .. 
ros, dessas :notas promissor l'as, at:é a co·ncUI!'rencia de >2•5. 000 contos de .letras 
emittida:; eeg.undo a or.d.em chronologica, a.s quaes serão can ceJ.ladas na Caixa de 
.1\•montlzaçã<:> lngu II>Pós ; 

Emendas 



t) ft<:am· com liberdade· os institutos bance.rios, favoreci•dos . em virtude d::t 
norv~. ·emistSjo de papel-!nooda, ele ·effectnarem com os seus congener~ CJU <lesq~er 

operações con1n1.erciaes . 
Sala das S ~ssiies, 1:1 de Agosto <de 19•14 . - E?'·ico Ooelho . 

.Emend& substitutiva: 
.::..rt. ··1. o <Fi'CS o •Gover·no autorizado a .pe.ga:r os seu.;, credor.cs por desp~ z"'' 

legalmente auto~~zadns e registradas na · fôrm:a •segui-nte, á escolha (los nH~G 

mos credore·s : . 
") em letras do Thesouro em ouro, a juro iLe 7 •j•, pagaveis .a 12, 18, 2•!, 

30 e. 36 .. me?..es, resgutav:e;s, no .caso de ser effectua·do o emprestimo exterior, an-
tes 'uo v.encilnento ; 

1>) ou e.m not9s 'do Thesouro Naci·onal resgataveis com 10 •1• das r en claG 
dns AlfancJ,egas -ele S<antos :e Rio :de •JaneirD, converti-da em papel a .parte que, de 
a.:;cõrdo com a parte terceira do p.rojecto apresentado, para -esse pagamento não 
E<:>, cal(!oUhtTá a clifferença de ca.mbio. 

Art. 3.• ~rerminado o prazo da moratoria, ou antes, a juizo do Governo, será 
rea.be rta. a C!t!xe. de Conversão. 

~.Art. 3 . o O ot.:ro amoflda.do pag-ar•á o imposto de ·20 ° lo de exportação pa,:·il 
o extrnng,ei•ro, qugnclo fôr remettido em quantia ·superior a 100 libras, ou ? . 000 
ma.rcos, ou 2. 500 francos, ou seu equiva·lente. 

Sala da.s s~ssôe3, :11 .de <A·gosto de 1·9·14. -:- Mendes de Almeida. 

·Emendas: 
Supprima-se o n. li, 'do art. 1 o. 

· Se esta ·errren.da não 'fôr approv!l!da: 
Elimine~se d'a·lettra · a, do n ·. II, do art . 1•, as palavras: "de effeitos oom-

n1erciaes ··. 
~ltbsütuam-se · na õettJ·a b , as pa-la-.:ras ·'·notas da Caixa de Conversão", pelas 

seguintes: "doe c&mbie.es a 90 .dias de vista sobre ba.nqueiros acreditados na Tn-
gln terra ou na F-rança, ou ele ouro" . 

Acc.re~cente-so:> ao § 8•, in fine; qu.e continuarão a ter curso •legal . 
. 3a·la •aa·s Sesst'es, 11 de Agosto de 1914. - Alcinclo G1tana.b.aa·a. 

O Sr. I<'rendsco Glycerio (*) : - Sr . p,residenne; apezar de doente, sou abri- , 
gado a nc:cupa·r ·<=t attenç:ã.o do S eriado por dous minutos. 

~slalJdo au-s011ta dos trabalhos das Commissões Rleooidas, do Se01ado .e da 
Camara, encontrei ho'je jã, e laborado e assignado o projecio que se d iscute. E' 
p·os.sivel que eu o.ppuzesse a:lgumas d·iverg.e nC:ias, mas rubrj1ria mão c1e:llas, se, por-
v·entura, existi~sem, a ttendendo á urgencia do assumpto e a decretação da m e-

( •) Este dis-curso não foi revisto ·pelo orador. 
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di.da, e em homenagem ao·s que, naquellas ·commissões, reflictkam 'madura-
mente, examinando detidam·ente o problema actual sob to·dos os seus · ·aspecto~. 

sem terror, sem prevençã,o, -encarilinha.ndo a cliseussão e ·este ·exame ge.ra·l com 
a mais amp•la .Jiherdll!d.e possivel. 'Als !Com missões IRecmidas attenderam ·a · to·clas 
as objecções fo1rm•uladas pela sua .propri a consc·iencia ·e receb era·m de to·da:S ·as 
pessoas que se q:liz·era1n pronu•nci·a[' sobre o as·sumpto não sõ ·na -imprensa corno 
junto .nie>.o;;;mo da,s mencionadas Gommi..ssões . 

. LLiespe~:to muito os escrupulos .evangelicos, intang-iv.eis, superiores ás co usa~ 

suba•iterna.'l deste mundo, que tanto •PI'eoccupam a ··legíão dos sacerdo.tes ach'·~ r

sarias do 1Japel-n1:oeda . JDssa leg·iã1o -é muito respeitavel; -·nós aCnta;ffios o·s · se-~·3 

escncpulos c até agradecemos de coa·ação a d·e:fesa que ella tornoú tão ~·aJharda

men te da.s nossa·s prop·l'ias convicções, po.rque .felizmente ·entre to' elos os par•ln.-
m·entares d0 Brasil 'ê geral a opinião CDn.trari a ao papel-moeda . 

Eistamos de pJ.a_no R·ccôrdo ; a.penas divergimo.s na a.p·reciação do mó rri 3tlto 
em que d.it~ve.mos recusa1r ou aceita·l' essa .m e!di·da s upp!·e·menta:r nO .nos'!::-o · ·i ·egimen 
financeirv. A CoTnnllssão -de rFinanças sente nã-o l:poder n.c-ei~n.T o .substitutivo n ~1l' l:'

sen.t,.dü pdo honrado Senador pelo Di·st!'icto Fede.ra.J. 
O :projecto foi a resultante ·de uma le.rga dLscu:ssão; ele un1a larga ·trans-

acção de .. 'Pri•nci-pios e de proposHos . Me1nbiros proen1inentes das .duas Comml~ões 

tiv ermn ~ele ceder de suas opi-niões -no in tu i to de a lcançar u:r:n accôrdo. Ei-s pot· 
que a Co-1nm·i:ssãc pede ·licença para não a•cel tar -emendn. a!lguma , esperando qu~· 

o •S~nado se di gnará resolver a q.uestão já e j á. (11!1~·ito bem! M~l'ito bem!) 

O S r. PrcsidQ-ntc: -- Nãü havendo mri.is quen1 queira e, palavra, declararei en- . 
cerrada a discussão . (Pausa . ) 

E ncemac1a . 
São l'ejeitachs as emendas snbstituUvRs elos Srs. Mendes ele Almeida ., 

Er i·co Coelho. 
:E' a.pprova;do o projecto . 
S.§o l'ejeitaldas as emendas do Sr. ~Aici ndo Guana bara . 

-O Sr. Aldtulo Guanaba.ra (pela- ordJern) reque- 1~ : ·e o Senado consente, a !"'~t! · 

radf'. da seguinte e.m-end.a: 

"Accl:'I2Scente- ~e ao § t8°, in jim.c: Que contin uarão a ter curso legal. '' 

Vem á M·e.sa ·e é U.da a segu.ir.te declarRçã.o ·de voto: 
Votei contra o proJecto n. •6, de 1914, .sobre emissão d·e papel-moeda, por- . 

<IUe aélopto Ot'S t ermos •elo voto em s·er1ara·do do Sr . S·á Freire, cons·ideran.do qile .:· 
a) o CG1nn1e rci::> p·e-dio ao Governo o paga1nen.to das suas dividas e não un1' .~ 

a;uxiliv a.os banco s, para estes defenderem .sua.s r-eservas ouro·; 
b) elos credores .elo G.OV·2<rno, par.te d'ez fot' necimentos em om·o · ou a :pr'eço.s 

lJ.aseados sobre a taxa fixa de J:6, e parte .em .papel ; -r 
c) os credores .em ouro, ca'So agora r-e-cebam o pag.a-n1ento · e m· _papel: ' não 

Votação 

: . .- .: -~· - ~ - : '; .. ~ -: 
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po·d-erão desde já eff.eotuar seus pagamentos pa IEur<>pa devido e. guer-ra, ou solf-
frerão gu·a v-e :pr.ejuizo com a -taxa do cambio ; 

ri ) o depo"Sito de notas d-a IGaixa de Conversão -para ·r-eceber notas i-nconver-
s!·ve·is S<"!'Vlrá unicamente pa·re. íom·entar .a es-peculação, e o deposito de ouro, ã 
tRxa de 1•6, outr-a cousa não é senão o que es tá faz;endo actua•J.mente, de accôrdo 
com a lei, a Oaixa de Conver-são, em itti-ndo ne>tas d•e cu.rso lega;!; 

c ) a fixação de. taxa cambia-l pelo Banc-o do BrasLI, <~e a.ccôrdo ce>m os o utros 
banco::.. extr~.!lge1iTos, correc:;ponde a co.nocar esse :banco na d·epend.enoi:a d·este.s, 
u-ma ve~ q ue com o :deposito d-a.s notas da Caixa lhes são fornecidos o3 meios de 
conse.rvar•em as "l"'R$ ,-eser vas <>u-ro , podendo a-ssim ,forçarem a baix•a do cam,bio .; 

i) é <'t;>mpletamente contr-ario aos principius do direito revoga-r a facul-dade 
de 1·ettr.ar o ouro aos possui'dores cl~ JJotaa conversivets, .sendo bast-ante para e-vi-
tar a sah-icla ~~se meta.! para o extrangeiro um forte imposto sobre a r espectiva 
exportação . 

Sah daa Sessões, 11 de Ag•osto de 19-1·4. - !l'fendes el-e Al-?neidct. 

O .Sr. J>resident": - - Antes de pa-ssar á ordem d<> d i<01 , creio não ·precizar en-
car ecer ao SenadÓ a importancia e urgencia da materia que acaba d e ·ser votada . 
Quet· oe.jam accitaYeis <>u não as provi•dencias indicadas pela Commissâo de Fi-
na-nç"s, indubitaveJ.n~·ente <> lias se r-eferem a um assump.to que .esUá pre·occupaJ1 -
do •s{'rlamente a :ütenção do Brasil. Por isso eu convoco uma sess-ão nocturna 
para huJ•e, á ·s oi to e meia, que terá por ordem -do dia a terceira discussã<> do pro-
jecto e <'O, ·vido os meus !Ilustres collegas a compa·recerem a essa sessão para 
que o Sena.ilo pos~o ultima r tão mom ento~o assumpto. 

SEJSS,'\•0 DE 11 DE A•GOS-TO 

(NOCTURNA) 

O $r .• Joiio L•!iz A!ve•: - Terei toclo o prazer em ceder a. p!tlavra ao hon-
rndo Sena-dor p~la Bahia. 

O Sn. RUY BARBOSA : - Fico muito obrigado a V. ];x., ma!S prefi-ro ou vil-o 
e faoi-ln.r od~pois. Nfio sabia <tU -? V. Ex . ·es tav~l inscripto. 

c; ·sn. JOÃO L1:rz ALVES: - Na sessão clim'na solic-itei elo Presidente do s-e-
na-do a in·scr!pção elo m·e-u nome para justincar o ·meu voto . Em todo o caso, oon-
t !nüo a dizer que prefiro ouvir a -pRJiavre. lumi·noea elo honrado 8ena•dor pela Ba-
hia, em cujo favor •d-esistiria -da pala,nra. 

O- SJt. RUY BA.rmosA: - -Tet•ei muito prazer ele onvir a V. !Ex. 
O SR. J-JÃO L mz ALVF.S: _•.:sS>im eu teriR o prazer -de ouvir V. Ex. e 

V. Ex. nll-n teria o -desp.raz·er de m·e ouvir. 
o sa. RUY BAP.P.C>SA: - Ouvirei v' Ex' COl1') muito prazer' 
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0 3R. JOÃo LUIZ ALVES: - rSo· . Presrde,nte, a ·cred.i.to que não ha nun"IJaro mf 

Oa1sa pura a votttGão e, nestas condições, não ha inconvenient-e em que eu abuse 
d:a attenç:ão do .Senad.o por alguns mome•ntos, justilficando a attitu:de multo mo~ · 

(],esta, ·mas muito si·ncere., que tenho tido nestes -ultimoe •dias ·em relação á ques-
tão em debate . 

. Dovo confessar a V. Ex. que fallo CO'lll o -esp irRo lha:strunte conturhBJdo por 
uma uotici.a, que acr·edito, que desejo e espero não seja v endrudeira, em rel~ão · 

a um patr.iclo illustre •e •eminente •que todo•s nó ve•neramos. 
0 SR. NILO PEÇANHA: - Apoiado. 
o ,f:!R. JoÃo Lurz •ALVES: -- Esta conturbação, Sr. Pr-esidente, vem aggravar 

de certo m·odo a per.turl:>ação de .um esp-írito .pouco af.felto ás questõe·s fina.nCBi-
ras, aos prdbl·em!l.S poJlticos •de certa .gravidade que se d·ebe.tem no paiz, nos quaes 
só toma attitudes e posições, por sentir~·se no clev·er de clefinil-a·s. 

1Não venho dLscutir; veniho explicar e justificar :a razão d.e ser do .1neu voto ; 
venho d.lJ" a minha opinião, v'elnho ju-stif-icai-e., s•em oHeoocer emendas aó .proJe-
cto em debate, p-orqu-e. como hem diss-e o honrado SenadoQ' Sr. Franci·sco Glyce-
río, este p:roj.ecto é a re.sulta.n-te de unta sér·ie 'de opiniões que vencera:m em re--
uniões, 181111 que to·do1s .transigir.ain n1Çt'is ou menos ·com as sua·s convicções pes-
so~ves, .para chegar a uma <'Olução capaz de satis.fazer aos interesses -do .paiz. 

Na hora al!lgustios•a em que J10s achamos, a situação não 'é el"i·dentemente 
:.una situação de discursos, é uma situação ele voto·s. !Não _ é uma situação de 
discursos, por'que a argumentação po.r mais brilhante •q·ue seja não demoverlá aa 
convicções; é uma situaçã.o d-e votos, e m que esses votos possam :ser fundamen-
tados, em que ca;da um diga por que vota deste ou daqueUe modo. 

;Eu me .Jirrütnria a votar silenciosamente, Sr _ Pres~dente , se V. Ex. me ob-
~rervaJJse que ha numero na Casa ·para se proceder á votação.. Emq.uanto isto 
não se der, a n3.o ser que 'Perturbe, a não ser •C!ae 1neommode; a attemção dos 
honrados college.s ou prejudique o andamento elos trabBJlhos, continuarei. 

Tendo ti<lo a honra de submetter á consi·d<>ração da·s Commissõ.e.s reunidlli~ 

- não off.lcia!mente - da Camara e do :Senado, um pro•jecto de lei relativo ao 
a.ssmr.pto que ora se delJate, julgo-me na necessida,de .c1:e justifica-r· a ;tttitude que: 
então a~ sumi . 

Ao of.ferecer o ·meu projecto '' consideração daJqueHas Co.mm1ssões, llmiteí-. 
me a Jer o que ·se ·p.u.b.licava, para, ao ·mesmo tempo, conci-liar os reclamos que se 
faziam neslW:S .pub-licações com íl'S id'éas, os ·principio•s e os sentimentos que eu 
Unha. Sa.lvo a um y.eJho amigo, de rarn competencla e insuspeição, alheio il. po-
Utica e n. praça, não ouvi a quem quer que fosse: 1'il-o 'POr mim mes·mo. Não 
Uve a pl'eoccupação de V<'r victorio~o o p,roj~cto que apresentei; tive• a pre-
occupaçã;c cl·e c·ollabor.ar, mas de collaborar construindo, e não ele cal-
laborar destruindo ou impedindo a •construcção. 

De erros, fa>ltas, defeitos, naturalmente, necessaria,mente, como obra huma. 
na, , sobretudo como obra de incompetente (não apoiaclos), o meu projecto, aa 
minhas idêt.ts hav~am de se r.esentir, mas em contraposição a eHas nada vi de 
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êónstrucüvo, nada vi que edificasse, que apontasse remedio, que .i;pó11ta.Sse so-
luçã(. para o 'J)roblema que nos preoccupa. Hoje ouvimos aqui um di.scurso de 
critica destruidora, proferido por uma das menta•l·idades mais co.mpetentes em 
materla de 'finanças neste paiz, o •Senrudor !Bulhões, cnj•a ausencia lamento, sem 

· que S. Ex. a-po~üasse .om substituição d esse·s pessimos r.em•ed·ios q-u.e nós outros 
acO'llcelhamos, u1n remedio meH1or, sem attenção ás causas •que g-erruram o ·m.al 
estar, ponque ,nó'S não vam·os ·ãiscutir ·n..s causas, ma.s discutir os eiff·eitos e PTO-

cur.ar rem~d·ios para a situação, visto con1o algun1as causas já passaram e o s ef-
f.ef.to<J ·ahl <>stão; nós vimos esse es.pkito -eminente fa21er uma or·itica v•eheme.nt.e 
dos remedioR a-pontados e vimos o meu emi-nente. chefe, o Vice-{Presi•d·ente do Se- . 
na·do, em um surto de eloquencia, em .uma ma•nifestação elo seu vigor de esta-
d·lsta, diz,Pr que n~o -bas t.'l. cli~cu.tir, n.ã.o ba·sta cr·iticar , que é precizo que á cl'i-
tlca se stg·3.· a cor>strucção ou a pro-posição d e r-2med·ios, em ·su-bstituição c1aquelles 
que p .:opomos. 

Mas, ISr . Presidente, eu não quero fugir á -propri-a critica, ·eu não ·qtHlro fu-
gir ás di,fficuldac1E's que <Je apo!ltam á que l.Jes que pr·etendem construir a.J-guma 
cou.sa, ü01r peior ·q11e ,seja, 'POr aque.lle-s que cri tica.1n ~2Bsa construcção. 

C h.onra .do Sr. •Senad.or Leopoldo de Bul<l1õe•s, cujo nome com toda v :• nia de-

cliono e cuja a~usencia, -neste 1110n1ent<O, tne ·im•pedirá, ta.Ivez d·e eX:pender 1nais aln-

plos e mais .preci~os arg.nmentos, o honrado Sr. S e'Jlador Leopoldo de Bulhões, 
disse :jue as causRs :do m:1.! que so ~f~·emos este;v.am em .-Já() termos conti-nuado 
a politica s~bia e previdente do quatriennio Campos Salles, exec-utada pela mão 
forte ~e Joaqu;m lVIurtinho. 

'Mas, senhores, o que fez o jmmortal J -oa;quim Murtinho, o que fez o saudoso 
Campos <Sa·l1e's? Supertrl-buta,·am a Nação, por uma necessidade nacion.al; de-
cretaram o ;·egimc>n de •eC<:"nomla severa no disopendio do cli-nh.eh·o publico e in sti -
tulraJa o fundo de ~·esg.ate e o fundo de garantia. 

O SR. :SA' FRF.IHE: - E' por isso que melhor seri•a q ue primiliro se fizes•sem 
as economias e depois votassem os o projecto. 

0 SR, VICTORTNO MONTF.IRO: - 'Mas iS'SO não r esolve O probl·em a do mo-
mento . 

O SR. JOÃo LUIZ ALvBs: - ,perfeitamente. Qun.n<do chegass-e o remeclio, o 
doente estt1.r~a morto . 

O SR. SA' FREIRE dá um a pai!' te. 
O Sn. Jo.\c LFIZ ALv>:s: -- Por emquanto, me peTmi-tto oa lib€'1'-dade de res-

ponder ó.s pond<>:-aç:ões <lo honrado Senador Sr. Leopoldo d.e BulhÕe·s; O•P 

portunam<>;n te, terei :;cc.asião ... 
O ·SR. ;84.' iFRF.JRE: -- <Se o ln~onunD c1o com os meu.s a.p,tr tes, não os darei 

mais . Penso, entreLanto, que ê est;:, um direito do Senador. 
0 SR. JOÃ•J J~U •Z ALVES - . . . cpportunamente, terei a honra ele responder 

ao a.parte do honrado S•ena!do1, c,u;· rne m·erece toil.a consideração. 
o Sa . SA' FREIRE: - Aohei c -p]lo:·tuno da.:r este aparte. <Só por isto o ele-i. 
o SR . VICTOltiNO M<'NTEIRO: - · P·ols eeper-e a opportunidade da r-es]lOsta. 



o SP. . JOÃO Ll!JZ AI.n:s: - D!?,ia eu, Sr. Presidente, que :"l 'J)Cl'!i.tica. do e~' 

Joaquim Murti<nho consistia ;-~ósto: a svpertribut:.~ção, a creação rle impostos no-
vos para augnH)nto da receita, a dinJ:~ ntl'ição da clespeza e a cr.eação do fundo de 
rt=Ggnte e elo fur.clo cl•a g·arantia . Creio que ning··uf:.m tne contesta.!;â essa pr()posi-
ção. E, como ·estou •respondencto ·aio honrruclo Senador S.r . Leo-pollclo de Bulhões, 
cuja ausencia cont.inúo a lan1entar, t.L pergunto: ·que fez o Govcr1o c·n q· :t:" fo1 

.:.\'finiett·o ela .-:<'azeP d-a ç Sr. Bulhões e que su'C::!edeu · ãquel!e em que e1·a Minis-
tro o Sr . :Murtinho :· 

E n1 relação á ;;upertri.butação, m:tnt(,ve-a, onerando o pwo; em relação á 

econ-omia no dlspenr!io dos di-nherro-s publicos, não a mamtev-e, &brindo, ra.sgando 
avenidas, executando projectos de estradas de ferro e de portos e outros tantos 
progres~os que ahi estão pa!'a nossa atd.Jniração, p:lra no....c:so ga.udio, para nosso 
deseJrvolv>im-ento. 

C- SR. VlCTOniNo MoNTEIRo: - E' muito facil ser Ministro da Fazenda com 
o Thesouro re-pleto. 

O 31t. JOÃO Lt:Iz ALVES: - E no resto de todo esse programma, onde fica· 
ra.m o fundo de resgate e, o fundo de garantia constan tes da politica do Sr. M-ur-
tinho'? 

O SR. VICTO!UNO •MONTIURO: - Evaporare.m -~e. 

-o 'SR . JO.'í.o LUIZ Ar"''ES: - Criticar, cli E.se o honrttdo OS·enador pelo !Rio Gra.n-
de dr. -3uol, nosso digno Vice"Pl"esidente, é Facil: "La. c?·iti.qne est o>isée; Z'a.rt est 
&;!f-icile". 

11a.. Qual era o programma do Sr. Joaquim ::vrurtinho? 
ti r Vahlrizao'lo da moeda. 

Co"!lo? Por meios art:ficiaes, ou por meios natura es? 
'!\'ór todos, Sr. 'Presidente, ·qua conhecemos a:quelle belolo espir-ito, cuja pre-

s.ençit nesta Ca~·:l trazia se!'J1P!'e umã - ~pec i e de ale nto a todos os que cogitavrum 
do bem pubiico, f'uja ausencia até hoje nós todos. sinceramente, lamentamos ... 

0 SR. PF-DRO BORGES : - Muito bem. 
O SR . JoÃo L urz AL,'ES - ... sabemos que o seu principal esco.po era. a 

vrulorl>Mçito da moeda. Mas por que meios? Por m eios naturaes ou lJOT meios ar-
tl:ficiaes? 'De !lCcOrdo com a evoluçito natural das cousas ou por uma ve.•lor-iza-
ção a golpes? 

Yalorilmção a golpes, não, Sr. Presl·dente! .Espirito a.ffelto ao estu-do de 
todas as sciencia:s, sobretudo de todas as sclencias natura.es, S. Ex. conhecia 
como ningU.em todas as -le<is da evo•lução. 

V·alorizaç~o pa:u.latina, valorrização g radual ; valovização ne.tural , não va· 
lorizaGão artificial. 

Como e por que '1100 seg-uio o eminente ex-<Ministro da Fazenda, o honra·do 
Sr. Senarlor Loopolclo ele Bu l1lÕ·es, n. pol tica do sem.Dt'e pmntea.do Sr. J oa-
qu im Murtinho? 

S. Elx. - e eu la.men to que S. Ex. n1io esteja pr-esel'lte -porque fico to l'hido 
no que •!>retendo dize-r - S. E::r ., não com a obstinação que •lhe attribui·o hoje 



o holil:'ado Vice-Presidente desta Casa, o Sr. •Senador !Pinheiro ·a.vraoha..do, mas 
eom a· ~;>bcessão de uma convicção, aceita todos os processos capaz.es de matar a 
Caixa ·de Co.nversão, .porque, no seu conceito é ella um ma.! para o ·paiz, tanto 
que., no Q<)verno Rodrigues Alves, como Mini·stro da F .az·enda, a e-I.Ja se oppõz 
e vem, no fim do quatriennlo Affonso 'Penna, no Governo do S·r. Ni.Jo :P·eçanha, 
meu r ollre amigo, a quem tanto prezo e co•ns·i.dero, tentar, não a vrulorizaçifo na-
turaJ, evol'utiva da moeda, mas fazel -a artificia!.mente, procurando matar a insti-
tuição beneflca da Oa.ixa de C0!1V·ersão, contra a qual ·s. Ex. se manifesta con-
Unuam~nte, na sua exaggerada ·doutrina, filha do c!a.ss'i.ci8mo 1' ica.-cUamo, que o 
le<va a .<;>ilppõr que o •mal" do pa·lz só repousa n" emissã.o i·nconversivel. 

üuvl - não '9Jpontarei o lado ond6 ouvi - mas ouvi agora a re-provação, não 
t·itnto a ver.dade que oenunc;o, mas ã audaci11 de enunciar essa ve rdade. IE' nesta.s 
hora; precLsamen:oe que os •homens, como eu, que n>iio têm a r esponsa:bilid.ade da 
dkecção po!l!tioo e ·sõme·nte as responsabilidades d·e sua opinião pessoful, podem e 
de-ve.rr. dizer a v~>rdade tal qual eHa ·é e tal qua>l deve ser dita. 

b{, algue,m me contestar que o cambio foi artificialmente .eleva-do contra a 
Caixa de Co1wersi1o eu exporei, immediatmnente, ·um facto ... 

O SR. Nn.o PEÇANHA.: - O ]imite da Caixa fôra attingido. 
O SR. JOÃO ·r.urz <A.r,VES: - 18e a.Ig•uem me contestar que o cambio foi ele -

vado artif·iclalme-nte, eu da rei a prova. imm·e·di·ata com um facto . .. 
O 3R. :-<rLo PrçANHA: - O limite marcado pela lei, que crear.a a Caixa fôrn 

atUngido. Que fez o Gov·erno? ·Dirigia-se ao Congresso, ped·in'Clo uma nova taxa. 
O Stt. JoÃo Lurz A.LW.S : - Ma.s V. ;Ex. conte sta? Não foi a·rUfic-ial a e leva-

çã.Q do ICan"!.hio? 

O SR. N ILO ?EÇANHA:- Nem .podia ser. Tendo a ·Caixa alcançado o .Jimlte 
de 20 n1ilhões, 1nareado pela lei, o Goven1o d·e então di:rigi·o-se a~ Congresso. pe-
dindo ~1ova ta:xa. N·em se póde dizer ~que coub:e,sse a o Governo .m.s. .rca·l' a nova 
taxa. O !Governo pe:d·io a taxa ele '1.6. O Congresso é que não votou, como ·er.a de 
seu de ver . 

O SH. .Te>Ão LUIZ ALVES : - O .Q<)verno ped·io a taxa de 1·6 •e poueos dias de-
pois o Bancc· de Brasi-l afflxava a taxa de 18. 

Para a justi.ficação ela minha àttitucl·e - porque a revel!ação elo facto neste 
momento jú não tra7. absolut•amente prE'ju.izo ·para a situação do •Ba·nco env:olvlldo 
,-,a que,~tão '' opor Isso f oi que oeu ·provoque i a cont .. , stação - posso diz'er: 
membr{l da •Coanni-issão de Fôn·a•nças do Senado qua.nclo o l1onrado Senado.r 
por .S. 'Pa~;lo , Sr. Fra.n<:l.&c'o Gly"erio, a·presentou ·o projecto ao •Sena·do·, fixa.ndo 
a taxa d>e ::>am!bio em 1'6, ele accõrdo com o pensamento do Govern-o, o Sr. !Mi-
n<stro da Faz.cm~a. de e.nt~w. vei-o solicita·r o não andamento deste p•roject·o PO·rque 
elle traria sérias dlfflculd<l des ao !Banco do Br.asil. .Ore., isso si.gnrfLcava que o 
Banco est.·n·a a desco·berto e se estava a deScob'erto -é po•rque ·forç.a.ra a ·el·evaçào 
do cambio . 

S:ão I'lervelftg?*s que .f.a.ço porqu~ já ago·ra não pod·en1 p.rejudica:r táq.ueHa insti-
tuição de C'l'edl'to, n'E-m A.o Gove,rno. u\.c.cnesc~ que estas revelações s ão em d·efesa 
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propria, quando ouço dizer q.C~e nós outro~. que queremos à ~mí.ssãu , ·qu e nó:; ou-
tros, ·Qne c!"eámos a Caixa de Conversão, esta;mo·s prejudicando os ·intetres.ses do 
p-aiz, < ... :otnm·ettt;\ndo U'Jn crime peior . do (!tll-3. a guerra! 

Sr. Hresidenti!, a sibuotçã'O era esta: o crumbio ohegou a 1~. por que proocessos 
não «ei, ma>; oh•egou a 16. O Pres!lden t e da Repu.blice., •eLe então . .meu ·hon-rado 
am·igo, sempre levado pelos seu.s sentimentos de pe.tri-otlsmo. solicitou elo Con -
gr.esso a fixação de ;;6a tax~. 

ü SR. NILO ? EÇANHA: - Da taxa de 16, porque, tendo a Caixa attingido " 
maximo d" k!, n i\ o 'POd;a mais receb.,r a 1·5. 

O Sn . .. Jol.o LUIZ ALVES - - . . . e dous d-ias depois de ·S . Ex. enviar ao Gon-
gresEo u.'i.a(;ional 'essa mensagem, -e111 que €XPtH1h:n a s razões •por ·que a te..xa dfBvia 
se mautc.r >m 11r, , o cambi{) se 'bltvava, por esse·s segredos d·a chLmica ·banca-
l!'i>a, a H. 

O SR. NILO P,/':.;JANHA: - S e ea tiv~sse ·em vigor (t Joei u\.l·ves Branco, pela qua.I 
o Executivo tinha a 'f·a:cu'l>dade de julgar o poder da med'id:a, é c l•B['O qu-e o 
Govern-o não se ter·ia dirigld•J ao Congre<:.5o . 

O SR.. JoÃo Lurz ALVJ1S: - Perclôe .. m& V. Ex. ::-<ão estou r espondtn:do· ao 
Executivo cl~ então, .. stou re·sp·on'diEmdo ac. Sen·ador .que atacou a Caixa de Con-
vers~o. sob este fundam·ento, .e con tinúo a dizer .que lamento a ~ma ause ncia. 

S . Ex . dedarou que se {) wojecio do Sr . G lycer'io , de a ccúrdo com a men -
sagozm <lo Pll'e:;; i·ct.ente de. Rep.ub.Jicd, hoj e S enador Sr . ,)<iJo iP.eçan ha, fixando a 

taxe. em 16, ti·vei'S'e and>am<>nto, o B anco ·do Brasil ofica.ria em grav-e posição. 
'J SR . NIL0 P'FlçANHA: -E' o unico pon to >mport runte dG ·discurso de .v. Ex . , 

porc;..te não consta d'<' d •Y!utYfett tos -officiaes. E' uma cKclaracão do Mi.ni~tro ao 
Sr. Senarl ar Francisco GJycerio. 

O SR .. Jo.4.o I..UI7. .~ I.vF.s : - Não: á Commi;ssilo ·de Fi-n a.nçaF. 
Ora, .se ta·l era a git J.açã.o é porque o banco e-stava a descoberto; Ge estava 

a descoberto é porque -f(Jrç;ava a a lta elo cambio; -e :"'e assim f.azia , fazia-o á custa 
do 'l'ih'i'OUI'O. 

Cemsurem-me embot·a todos a:que-lles que fizeram pa.rt·e ela Commissão d e Fi-
n.a.nçaF. , cPnsu!l'em·me ·embqra todos os ho.m e·n.s .pc.lHi co-s; nes ta hoPa, fico tran-
qui1lo ~v!n EL mln·ha consciencia, porque ])O·&so g-arantir ·que s& houve m omento .em 
q•te a ·Caixa de ·conversão ·não preencheu os s-eu s fine, foi eHe por -uma .elevação 
artilfictal do .cambio. 

O &R. NILo PEçANH'A: ·- !F.lla p.reencheu o:s Beus tio s . tN·em o >Sr. :Bplhõe• 
d>i•sse o contrario. Apena.s at.ting!o o limite da •le>i . 

o ·SR. Jo.li.o LUT3 'ALVF.S: - A C aixa ele Conve rsão preencheu os seus ;:fins 
e n>en: nu·nra o Sr. Bulhões di3S e o contr:3,-rlo, e.ffin"ma o hon l"ado .IS·enador pelo 
Estado do Rio. 

o ~R. NILO IPEçANHA: - ·Elle J.ealmetlte respe-itou ·a Caixa de Cot1V"lrsão . 
. \dversari~. da mPdida, quando ·Ministro respeito\1-a. 

0 · . .SJ\. JOAO L U!?: ALVES: - ~sta já ·~ 'OlJ;t;ra ques·t~o. 
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Sa a Caixa preencheu os seus fins, S . Ex. não podia c ensurai-a; portanto, 

não a <respeitou. 
o SR. · NILO PEÇANHA: - Respeitou. ·v. Ex. não está co !locando a questão 

nos s<us termos. !S. J!lx . podia ter opinião conbraria á medida, .mas respeitou-a 
quando Ministro . 

.O sn. JOÃo LUIZ ALVES: - Não a respeitou quando o Presi•dente da !R.epu-
blica e.ffirmava 3 0 Congresso . ~acionai que a. taxa normal deste paiz era de 16 
e ·logo d:epois. sem causas economi'ca1s nova·s, o banco <:L!ff ixava a taxa <1 -= 18 e não 
a e levou a ~o. pelo receio ele d·armos andam-ento ao p.rojecto do Sr. Glycerio; isso 
Ee passou 1ha cerl:::a G10 cinco annos, ·mas é um facto. 

De bculpe-me, V. Ex., S;- . •Hresidente; se achar que estou ·fóra da ordem, 
quei.ra. me channar a attencão e eu cmmprir.ei as ·de te rminações d.e V. Ex. 

Nã-J é hora •c'e estarJEos com ficelles, não é hora de <?Btarmos occultando a 

Vlêr<d.a.de ao pniz. 
·O •SR. Nn.o P EÇANHA : --· A verdade eleve ser d-ite.. Bra uma situação que 

deixava em caixa 1'69 mil contos . 
C SR. Jo.i.o Luiz cALVES: - Era um Governo que -l·egava um rleficit ele H 

111il r:-on 4os á 8aixa de ConveTsão; era. um Governo que l'egaya un1 c~ejicit e norm0 
para com o Ranco do Brasil, em resultado da alta -elo cambi-o; era um Governo 
que legava aos sens successores como outros, o esgo-tamento d-os fundos de res-
ga..t-? e de gara.nti'a. 

O •SR. 'NILO PBçANH.\ : - O fundo ele .-e~gate foi ·app.Jicado precisamente n o 
resgate d.e um emprestimo externo do Jmp·erio, contn·a[1ido .pelo Grubinete d e 1879 
•e- na Gomma de 3 m·i·lhões esterlino-s; não pod·ia t er melhor ap·plicaQ.ão o fundo 
de resgate senão resgatar cUvirhts externas venc·i·das . 

O SR . •JoÃo r .uiz •ALVRS:- Não era o Gov.erno de V . .:l!::x., eram os ' Gover -
nos .. 

O S•< . NILO ·PF.ÇANHA: - Mas pe.rmitta-me V. Ex. {JUe me def.<nel-a . Era 
un1a situação ;que en.bregava á actual 169 n1il contos, que não deixava umn. letJ\:'l 
vencida, nem uma conta por pagar. 

Cs Srs. Rotchilels ·declararam ao l\farechaft H ermes -da Fonseca que o Brasil 
tin!ha a.ttingido ·naquella hora a uma situnção de excepcional p rosperidade . 

O SR. Jo2í.o Lurz ALVES: -Não -estou accuse.n-clo a V. Ex . Os !factos siio 
os factos. Y. Ex. contesta <1u e. no intervallo de d-ous dias, o seu Mini-stro ele-
vou a taxa do Cil.m hio? V . Ex. contesta que o Thesour o tenha pago oota cliffe -
•rença de camhio? 

0 8R. NILo PEÇANHA : Conte s-to; não ha documento publico nest-e sen-
tido. 

C' SR. Jo.~o Luiz ALVES: - · Sem -duvi·da , mas •ha o jogo de contas com . o 
Bane~ do .Bra•sH cujo cordão umbe!i-cal, que o .Jig-a á placenta do Thesouro N~t

cional. · .preciz.a .sr,r cortadc para bem da I'-2-a~ida.de orçamentar·ia ela iNa.çã-o . 
O SR. NILO 'PEÇANHA: -- E VV . EEx. aggravam agor-a a Nação com 100 

mU ~onto.s para. entrag~ a es!"es banco_s, 
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•0 SR., JOÃO •Lurz ALVES: - E POtr que motivo <essa taxa de cambio de 18, que 
era tão normal, t~o ntatura.l, pa8saria no dia s<:gulnte a ·Set· de 15 ou '16, mudado 
0 J.Vlinictr·o? O Mini.sLro que succe·d··õ·U jogou na baixa? determinou a :baixa? 

O SR. NILo PEçANHA: - A dcdaração ·do .Mintstro de então foi •que o cam-
b'io· dilvia ser de 16. 

·O ISR . JoJ.o Lttrz ALVES: - •A declaração do Mini,;tro de et.tão foi que· o 
cBJrnblo devia eer dte ·20, permJ.tta-me o hon:rado rSena:dor. · 

o SR. NILO :PEÇANHA: ~ o ill'fi•nistro BUCC'o SSOr n.aturalmente ·Se dirigi() ao 
Congre,;:;'O Nacionai '])edl•nd·o o cambio a 1•6. 

v ·SR. JOÃO LUIZ ALV"JS: - •Caro bio ·não se decreta. 
O SR , NILC'· i 0 F:('ANHA: - Kntr·etanto se decr·e tou. 
O SR : Jo.1i.o LUIZ ALVES: - Não ·~e decreta cambio, aceita-se· a taxa mais 

ou meno·r- P.orm9Jl ·ao ten1po en1 qu·e r·e.solv-2 um probJ.ema -ec0nomioD", co.mo o \da 
Cj;dxa .de Conver~ão. 

O rSn ·!'!ILO :PEçANHA: - AHás esta questão foi muito bem ;resolvi'da . 
O Sn. Joii.o Tit:I7. ·J\.Lvms: -- ·1\I.as• por que não â taxa cue 1·8, ·se a ·1'8 estava. o 

oambi'O? Por que n?,c) a 20, s·e 20, informou o tl\1inistro ·d·a Fa.ze·nda, meu honrado 
amigo Sr , L <o opoldo de 'Bulhões, er a a t.:txa nor.man de accOrclo com a s conodiçõa.s 
economicas do paiz? 

O fa'cto é ctn.e ta .Oatixa de Conversão só t,eve, na sua existencia, d·ous 'ecly-
pses: um, -d·etermi!Ta<do ·pelo meu honrad,o amigo, Sr. Leopoldo de Bulihões, sety 
a1civersa:rio; outro~ no m.om:ento pres·ea1t.e; diante ele uma crise mundial, em quQ 
a ratirruda elo üuro ·se im;punha para satiefcl·ção elas necess·idades ·desse ouro em 
to·do o 1P.1.Und'Ü civilizado; Apezar di-sso "3·lla se n1ante.Jn, ella se e.:g-uenta, ·el.la se 
a·gU'2'n ta r.\, emqu•a·nto aquelles que a defendem , sem artifi.cios, estiverem dispo'-
tos a defendei-a. 

Estas •obs ervaçõe~. Sr. P.r•es id·ente, foram tal v·ez v.ehementes, não po·r de~ejo , 

moas .por t empeJ'ame·nto re pela n ecessi•dacle de r esposta. que achei rtue deviá dar 
a.o meu pt·czado amigo Sr. Leopoldo de Bulthõ·es, no ataque que B;;•z â instituição 
da C~ixa de Cmo'IE'<l'SãJo, como não preenchendo •os seus fins. Quiz demonstratr qu·e 
se eHa -falhou em a~gum dos seus fins, foi por e..ctos do -s -~u anaior adversario. · 

Entro com m·uito oo·nstrang·imento na materia em debate, e ·entrand·o neJ.la 
maior ·GonElra.ngimento eu te·nho quanto a mim, porque o honi!'ado ISr. Leopoldo 
ele BtÚhõe~. tex-:VUnistr·o d:J. Faz<:md.a, deu <:t perceber qu.e o que no<> ·faltava. eram 
homens ca•pazeol de E-ntender dos a·ssmnpotos fi·nanc'eiros. 

·R:ealmente eu confesso sem fa·ls·a moclestia, ca:-o,b1~ndctntia-cord·i~, que sõ. en-
tendo -d'!lles o nec'essario ptara da.r o meu voto ... 

0 'SR. · VICTORINC' ·MONTEIRO: ProiV'OC.:tmos a solução · e não nos /d·eiram ·. 
·o Sh. Jo_J;Q Ltn.z .<\.LVllS -- e pa.ra dar o meu voto C!Ue v e·nho· ju stifia~~. 
Esta.mos diante <'Le ·Urna situa.ção que se põde definir .por· alga.riémos ·dest<> 

modo: 
•Divida,s do ·Thosouro, e:K"igiv·ei'S jâ ou exigivei·s d e·poi•s 'de votação de 'CÍ"ed{tos 

pela. Cn,nn:t:J,' · ('·PO!"CJ:ue· w só considero comQ· cfivid'l.S elo The·s.~>uro as· que foflém 
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lege.in·.er:te auto.ri?.a:'l.as, as que forem ·legalmente p.vocessadae, a:s que forem .Jegal-
mente '!'egistrailas pelo rc, ·;r.unal de Contas, na somma d<e 1130 a 1.50 mil CO'Iltos. 
To-mem·'}S Q ·.:onxilno õe 150 n1il contos e tomand1o e'sse maxi!mo não ex:ag~gero. 

Nã,o quer:o ·&aber como os compro.mil36os foram to·ma•dos, não 'quero saber dos abu-
sos q .;.6 •forf'-m p;r.'l.ticados; quere apenas saber quanto devemo·s .pa,ga>r ·legalmente. · 

Decl·escimo de reenda~ aduaneiras e •o·utras ·d.o Thesouro Na'Ciona:l, dada a 
cri.se in·terrta e a conJllagr<1.ção -européa, no valor -de 90 :mil con•tos. SiLo 1240 m.!l 
contos, neste mom•ento, de que c Thesouro necessita. ·evid1ea1t<m>ente. 

A .situaçã:o do·s ·be.ncos - - e, qua.ndo digo de>s ban.cos, <digo dos -nacion.aes e 
extrangeiro;s, do Rio de ·.Ta11<eiJr.o, à·e oS . Pa·ulo , •do Rio Grande do Sul, de Minas 
Ge>ra·es, ·do 'Pa.!1á, do C,\;mazona s , de todo o paiz emiJ'i.m - ·é a. de falta ·de nume-
rar-ia .parR acudir ás necessida<1es dos àepoeitos nellês feitos, e IJ)rin-ciopaiLrnente 
PaJI'a <Lcudir ãs necessid:tde-s do commercio, da •lavoura ·e da ind·U<!tri•a, neste mo-
me.nto angustioso. 

Posto~ de ·P>!irt·e os erros. que eu 'l'lâo contes·to, poll"que .não >ten'ho a. pre-
sumpção de contestar co111 sincerl·dad e aquiUo de que estou ~onvencido, postas 
de .part~ os erros ir,contestav.ei s da aotual si tuaçã-o e·m m 'ateria ãe •d-i-spendio ·de 
dinhe·iros ·Pll'blic•JH, ·er-r.o.s r1u e outros ta.mbem commetteram., causas .que d•etermi-
naun ~sta situaçií.o finance1re. anom·ala; e·stamos em rfaoe 'd.e um·a pesc:üma eitua-
çã,o economica. economica se>b ·o aspE'ICto· com·meroia.l, sob o a•specto dndustlrial, sob 
·o aspecto n!grieolA.. sob o a spe<cto :ba.ncario, .que tqdos eHe:s se r-esumlem, ·nesta 
hora. ern crise .n110•ne te.ria. 

Desva.!oriz·a.çã,o dos no~Eos p'Ti<nópaes productos de e~portação - o café, a 
borracha, o assuc~r, o algodão, etc . ; II'Ctira da em -gran·de :m>a·ssa do ouro •d~o

aitadt• n<~. Caixa ·d'e Conversão, trazen.d.o uma retracçã.o •brusca de cerca ·de •300 
m1·1 contos na circulaçlãJo mon'etaria 'do pa.iz, retirada que tem sido, ·po·r u;m espi-
:rito de ljCicobini.smo exaggerado. p&rmitta-se-m•e ·di21el-o, .a.ttribuM.a ~ ganancia 
dos banco·~ extron!g!'iros, como se em materia de >negocios não fo·ss'e ·da ·PrEl'V'isã.o 
de quem re:C·ebi'a. -o ·d·eposito de ouro, a cer.teza de v·ell-o retirar quamdo de-H•e ne• 
cessita·ssem os depositantG~. Todos estes 'Phenomenos foram a.ggrava:d9s pela 
crise t.rem en•da ·C!""' causa ·no n-osso .commercio üe ·exportação, ao nosso comm•ercio 
-<le irnpo:c.taçã~o e :10 'T·hesou:r·o - a g·uer.r·a na !Europa. 

·Todos 1~sses ma'es, que se synth etizam na fa.lta <de mei-o circulant>e, indicam 
que a praeente situação •é peio r do que aquella em que 'l'los achav.rumos, em 118-98, 
sem crise de e·specie alg>urrta. na qual os melhores •estadistas do •Iml)·erio repu-
tavam como meio circulante in·dí.:;pensav·el 1ãs ·nec.ess!dades do paiz ;a ·qu.aJ!l.tia de 
600 mil oontos e d-o que a •em qu.e nos -achavamo·s, <3m 118'90, .na qual co es-tadista 
que, 'ü1.justa.mente atáoaJdo, se d•e:f'endia ·dizendo ·que o ,seu plano não foi oJ.eafl-
mente 6um.pi!'\do ~1elos SeUS •SUOCSl!!EOf6S, sustentava. a d·DSU•f'fici-encia do •meio clr-
ouJante em nelaçã.o -ás .neceesidad•es de um paiz novo como o no•sso, que vinha 
de sa!;ir· do elemPnto •sõrvH para o trabalho livre, que via. o ;desenvolvimento d.a. 
,jaTour:a. · o É!"!séniV·Olvhn·emto do comm<eT'oio ,9 -da indll5trila, a ·duiJ)licação-, quasi, d•a, 

.. S1l~ )7b}üUI!V!;ão :,e 'qu:e· '!irecbavá. a.ttel'iÍlet' 'á.s •".re;oJ.am;a.ç:õ'es" que dia.t'la.nwnte errum 
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'l•evad.as ao Mi·ntste-rio da Fazenda, )leia praça, que exig-ia augmento de nume-
rario. 

Eu consiruero a situação aclual muito mais neces·s itade. d e meio ci.rculante 
do qt;e a de 1'890, e dev.o nestn momento dizer ao J1onrado Senador ·pela Bahia, 
cutja attanção , por excepção, tanto me desvanece e tanto m ;"' honre., qu.e não como 
um argu.tn·e~to arl ho1ninernJ maB C0!110 un1a opinião d>J n1•::.stre . .. 

C' SR o RUY BARBOSA: - Eu m e considero ·sempre um velho ;es tudante, 
O ISRO JoÃo LUJZ tAoLVES: - Velhos e-s tu.dantea som·os todos r.õs e é por isso 

que aprer,doQ serr: prP. !Com os mestres e V o !Ex . f oi e s··~ll"á sempre um d eHes o 
Na exposição d e •29 LlP Ago.s to d e 1890, .S o Ex o mostrava a conveni•encia <1<( 

amplia'!' o mei·u circulante, ü1ão sú par.,, s ttende r á .proporção d•o a u ·glmento cr·es-
cen te do traba lho e·emunet>ado, grn~a s ú ex tincçáo 'do e•leme nto servi·! e ao des-
envolviJmento d•e Pm1g\I'ação, como tamb'em pela necessidade de attender ás .reclla-
mações "o:ue não cessavam de ·ch•egar ao Ministe.rio da iF'az;en•da sob a mogencia 

(Le acndiff á. p'!'aça, r><Wl vrovida rl e ?oecwosos, para o exito d·e •especnlaçõés funtda-
drus na.s mais leg·itimaos especta.tivas" o 

:C.iant.e. desta ·situação, Sr o J?1'2sitdente, m e permittirá V. CEx o que nãJo me 
ca:l'e, porque as minha.s !I'esponsabiliclades, embora eu trepr esente um atomo na po-
liUca do ·J1aiz, são grand·es, ~nuito .gran'des para .mim, ·para o meu futuro e para 
o meu .pa~sa:do; diante tdestas <:o n·sid·erações, 'Sr. iPresi·dente, ·eu quero ooUocar o 
p;robl.ama n6St•oo trtea t8!I'mO·S : ou nada fa7..er, ou -emitNr bonus, ou emittir papel-
moeda. Estas foram as soluções pr-opostas o 

iNada fazer, é dm•winismo politico, que só pôde S·' r defendido tpor um espi·rito 
s uf.ficientemente forte; .ua:doa faz•<·r serú r,>ermit Ur, declla.rar, •reconhec':lr o c?xtck 
gera~ do Thesouro, do ICommercio, àa in'<iustria e da le.voura o Emittir bo?IJ!ts não 
seria •resolver o ~ooblema o Oa bom1ts seriam .en tregu es aos Cl'·' ldores d·o Thesou-
ro, que, ·por sua Y-ez, tt-em credor.es c es.ses .por sua vez tê·rn outros a ipaga.r. Qu1em 
cl<escon t:;,ria es~.es bonus, se os bancos, <1ue são as instituições el e •desco-ntos, nãJo 
po·d'N11 a<:ud1r aos p!'oprios depositas? 

' Err.irt ti"" bon1ts era ,fa'lta,r ~. fé dos compvomissos do .J}Od•e r .puhHco. Sõ nos 
r8'stava rup·peHar para a emiss·ão •do patpel.,moeda o ·EmitUl-o, porque não se podia 
contar co.m um em presUmo extE'rno o E affirmal -o, neste momen ro, té demonstra! -'O. 

M'enos a-inda se poderia contar com um ·emprestimo interno, qu e não set<la pos·si-
V•E'l em uma situaoãio d•e •prosveri<àade, qua·nto mais na <Situação ·de ca1amidade, 

que atravcss·am<>So 
E per queo ni!o emitti:r? :Pois · :;e ·queriam oppe!lar pa1'll o credito de. ·:nação, 

emittintdo t:omts, rom juro·s, que é ·d e facto papel, embora sem .cUtr so florga:do como 
o outro, por que 'l'liío rupp<>llar paiT"a o credito() •da 'Nação, emi·ttindo as nota·s tdú 
The;;ouro, sem juros? 1Por que? 'Porque a emissão vem influi·r ·SObre e. til.xa eám-
bià;!, desvalor1zs,ndo o meio ckcu1a.nte, · a;ugmentando 'as desp·2zas no exterior e 
enc3.I'ecendo a vi•'! a 110 intC'I'lor --'·dizem o 

Quém ass'im '"3.iffi.rma., com o· a)X><io ·da.s clas~icas ' tl\-eo t•ias -de ·Riêa.t'do . següldo· 
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pe:os Leroy-Be1.uli~11 d'e todos os tempos e de t<rdos os paizes, inciU6ive o nosso, 
não attendem a (!Ue !Ricardo partia deste ponto: a emissão exces~iva. 

De mo~o c:ue toõo o problema está. em dern<~nstrar que a erni:ssãJO é excessi -
va., que hP. <>u deve h a ver uma .inflação. 

Mas, Sr. T'rcs:clelltc, ~<J este paiz sup)}()rtou (eu sei que se me contesta sem 
a.rgumentos}, uma circulação de um mlil•hão e 10 mil contos até o anmJ passado. 
por que dlzer Cl1'·" n circulação de 900 mil contos ê excessiva? Se le sbe paiz, em 
1'8•8'8, em 1890, com;il'!era\·a insuftficiente a ci rculação de <600 mil contos. qne é a 
actual, por que dizer que a de 900 mil contos é eX!C~ ssiva? 

Não .ha um s6 estadista de economia .politica e de finanças que não diga (e 
ru.io quero mais uma vez \Jn><car a c.-pinião -a. mRis autorizada do Sr. Senador pela 
Bahia, prura não ·pa!'ecer que G1a nisto pr'O·P.osito), não h a um s6 tratadista d·a 
sciencias economic:~.A e financeiras que não diga que a .:-m.issão de papel-moeda, 
t'm L'm paiz de circulação inconversivel, s6 'Pôde ter oeffeito sob-re a taxa cam-
bial quaneo ess:1 emü;sãc f> excessiva. ou contraria ãs necessidades da circula -
<:ãlo. ::>;Jngu ('m ~i!lda demonstrou até esta hora que a emis ão proposta é ·exoe;; -
sivo.. Affirm'!'lr2,m que ê, mas nã'O demonstrrur<ln~ . De aff.irmação para a.ffirma-
çâu, contraponho a rdnha {L tlvs ndve."~arios .:b m edida . Ma·s contraponho com 
arg11men toB. 

rorve:1t:1ra , 900 ml•l contos, em um paiz qu.e, ha urh anno, tinha mais de um 
milhão, import'!lm em uma. circulação excoesslva? !Porventura, neste paiz, esta cbr-
culaç.ã.J é exce.<eiva, quando temos a certeza de que destes 300 mil contos, 100 
mil serão ,-e.sg~tados dentro de um anno e pouco, ficando, portanto, apenas 800 
mil? ·E pon··~ntun se poderá dizer que va.i esta circulação influLr ne. baixa do 
camtio quando temos todos os elementos para pr~ver um sujJeravit em ouro no 
nosso balanço teconornico? 

Eu, Sr. !President-e, confe~o " V. Ex. que não ava11çal'ia esta J)N)posição 
com e. ~no~mpetencia que m~ cru!·acteriza (não Ujloiados) se não a ti\·esse visto 
brilha11temente sn,tentada e defendida pelo meu 'honra.do e preza'do amigo Sr. 
Carlos Peixoto. na reunião da-s Commissões de Financas da Ca•rnara e do Soena-
do, quando discutimos esta questão. 

Vamos ter um sujleravit de oua·o no nosso balanço -economico, em relação a'O 
·balanço C.eete a.'l'10 . de 15 milhões ou mais '<'!e Ji.bras . E se esta. é uma previ-
3ão, que me póde s er contesta-da, tambem previsão é a de. baixa do cambio, em 
virtude de uma em:ssão, que considero apenas suff.iciente ás necessidades da cir-
culação. 

r'ortanto, eu prevejo que não, dando .argumentos, e os meus antagonistas pre-
vêem, firmados em RIOO!r'<lo e seus successore~. qu a s1m, que a emissão baixa o 
aamblo, esquecidos de que R icardo só diz que o exc:esso de -emissão in.fluim na 
baixa do c:tmbio. 

O eafõ brasileko ser!i. valorizado. A •borracha pelo col1S'llmo que ha .de ter 
de]:ols do conf·licto eur.opeu, ha de se va,lorizo.a·, pela necessidade de nova pr-
eur.;J.. O "'-~'l'ucn::- -de bet~naba, cujos ~t>res pro·quc:to-res são Q. .1\.l'l~man~a e a 
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F1ra:nça. iha de vir a 1'antar, valo.rizando o nosso. O a lgodão, ig·ual·mente, será va-
lo·rizado . 

. For <mtro ilado, a importaçã.o ha de diminuir e estâ diminuindo, porque os 
prod~.:ctos de .luxo e ·outros de certa ordem "' categoria, nãJo pode.rão vir, por falta 
de productores e por fal~a d.e transportes . Qu•er dizer, e. lmportaçãJo dimLn,uirá 
e est2. -diminuição é saldo em ouN. 

!'-Tão .só i.sto. Hav·erá dimi·nulção de outro~ negocias com o <i'X tr.a.ngeiro: d·i-
min.uir=rt a emigra~-ão d1e cn.pitaes elos brasile iros, que vãxJ a Euroipa -se tratar,· pe..s -

seiar. ele., a do colonos, etc. 
Ben! razão tinha, pois, ele 1::rEYCr o !lH:u l:o·1·,Trtdo amigo ·um S1t1JeravU .ie lã 

mi·lhões na nos~1. .bala'11ça economica . Com e.;; te S1"1Je1'CLV·it niío po·demos temer a 
oaix~o", do cambio, tanto mai s q10e 0s 10(' mil <ü·rtos dos bancos ·esbarão ·r ecolhi· 
dos até o f~1n do anno de 19 H.~ . 

_,\.à.mittamos que res te S1!1J61'Ctvit não baste e que o camlbio ··baixe. Ponhamos 
na ba.:anç;a, como à.i ~se Inttito be~n ilm i1ln.gtr :. l) :.~.rnltado, : vs p-rejuizos p :>~~i i'"li'~:J-, 

que s·erão divididos ;pelo paiz em uuas, tres, ·quatro ou cinco anmüdrudes, com a 
baixa · elo cnm·bio, e os prejuízos fo:rmidaveis de um craclc ·do commerclo, das in-
{iustrias, d::t lavouro. oe do Thesouro e v.ejamos o que é pr-eferível, se .su•pportar o 
onus dessa baixa ou <;a.J<var o paiz do C1'Cbk que se no·s anto·lha ... 

Poi di:lnt8 dE>.stas considerações que me coUoquei em favor da emissi!.o, con-
vencit:o de que •a emissão, como está propo·sta, não exoede á necoosidade da cLr-
culaqão e não intl!lfu'â no cambio . .Mas ainda que produzisse uma •leve e tran.s1-
toria ba.ixa c ll!mbial, rpre>firo os males decorrentes rdessa rhaixa aos maks de.cor-
r·entes .'lo crak fo~m!.davol, que aHectará a Nação inteira em toda a \Sua vrda 
economica e fionanc~ira . Não quero tolllilll· mais tem.po ao 1Siana•do. Quiz justificar 
o meu voto, (rMuito bem; mui.to bem. ) 

O Sr. Ruy Barbosa: - Srs . ISenadore~ - A fórma escripla, debaixo da 
qual vos t•·ago a minha opiniãJo, que me não -era licite calar sobre ·a materia agora 
submettida ao nosso conhec1me nto, r esulta da in·tenção e na·tureza do m eu acto. 
Não é, nãJo pó,de, não .C!'eve s er um di·scurso : reduz-se a um p·rotesto, rprotesto de 
assomo, de indignraçãJo, de extremo d•esal·ent'o, mas ·unicamente um protesto, uma 
resalva da consci'encia, uma hom·enag·em ao ·dever, com a me.is clra1·a h1ttüçã'o d a 
Hta inutiEda·de, corr. a mais certa certeza do seu ma.Úogro . 

;E;' uma scena de a~lua con11edie. a que •ora se nos abre, nã.o a cotn!'ld·ia contr·a· 
feit'L da hypocrisia, envolvida nos ultim os traços d e um decoro que se p~rdeu, 

mws a Divi.na Com;,d~a da. força na sublime JJUdez da sua indecencla trimnpha:l. 
A d iscussão •nã.o se abre .senão para se dar mais uma vez ao paiz o es·pl'ctaculo 
do seu clel"prezo, como ainda hontem (agora com violencia ainda maior)·, ·oonio 
a,:in•da hontem, quand·o, no ca.so elo feriado nacional , as duas Gamar.as do Gon-
g'resse- ustwparam attrLbuições de oconstituin1:e, para dar ·ao Presidente· d~ lliepu-
bl1•oa uma autori!f:vd·e, positivamente negad•a . pela Constituição.'_ r ec•onhe.cendo-ljl <' 

'• .. ..... .... . . 
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.Não !>•.' cEsc ute 'leilão quando na hJ'po•bhese de ·ga•nhar ou perder nas bata-
lha~ da tribuna. Não se d'iscute s enão quando a luta se e stabelece reailmente, em 
um wmpo de opiniões e convicções, pela Investigação da verdald-e , pela d•efesa 
õa jnstiça, pela :-·eivindicaçã,o •d·a lei. Não se dl·scute senão qu;ando, e ntre os que 
falilvm, escntam e resolvem, existe !i.lre.rda>cle, existe independlenci.a, existe von-
tade, para escolhrr e decld!r. 

:Mas .quando se trata de cumprir uma ordem superio~. de ex•ecute:r um man-
da·.do suprt»mo, de .·so1emniza-r com o sacramento vão d·e um escrutin'io sem liber-
dad·e um o.ra·cu.Jo immuotavel do pode r, não ha •luga-r pal'la o nob.r.e exerclc1o dos 
.embateJ d:1 pa.Je.vra. A razão, a eloqu-encm, .a loglca não cabem onde o regimen, 
que ·impera, é o ela obeil ienda pas·slva, D da obediencla cega, o da obe die nc!a 
incondicional . 

Futili'da·d·e, ~J·ois, sena err:prehendermos a analyse, e. discu.s·são do assum-
pto posto ern ordif-m do dia, vistJ como o pro•jecto que a occupa "·iiiO o ·fize-ram, 
para se discuti·r •aqui: f'i 7'eram-n''l para aqui se votar. 

O apparnto, Já. qnasi ilullo, do.s :1u~sos d-ebates, nã:o conserva, .seq·uer, os vi -
sos de um simuLlcro. O Cong1ress0 Nacional renunciou o car.ructer de parlamento 
espdho H üg'liRtO <111. .sooe;a,;la ·:la lK'•a(;iiu. :;ssemblêa OU COn-junto de assem.blê·-u, 
onda se --<:1elib'2ra c }pgi-sla. 'l?ar1aJncnh) Eã.G é, nem disso r-etem ao n1eno ~ t.r.aç~ !-j 

dosmai_a!dos, con1 CJ1Je se enganen1 ingenuos . Pasn1JCt.11~.ento se:r.á, Se quizerem obser-
var a. consonancia e a rima rlo ·parentesco ver.bal n.a ct<eação do n eologismo, re-
f.lexo da pasm•aceiro ne.cio·nal eneharcruda em um grande pasma;torio -d·e v·otos .r.esl-
gOla;dos, instltuiç;ão nova, o·n'doõ se embucha e •serve, ond•e se corteja e susten ta o 
poder que se d·es·prez,a e doe que se murmura. 

A tri·buna esbá condemnada. Mal se tolera a pa1avra, rec·ebida ·e abocanha-
àa como imtpertin-=ncia ociosa el-os que deJ.la se não utillzam Para co.mbate.r a sua 
propria .conscieneia. Os debates já receberam, no conciJi.a;bu•lo presi'd,encia.l de 3 
.do corl'lente, a qualif.ica<;ão ep·igTamm·atlca de "explorações doutrinoaes " ou diva-
g·açõe". r .. bstraetas. Querem-se "a·ctos", actos p.rom·ptos, actos 'repentinos, actos 
imme<li.üus, actos sem estudo, nem ve.r-lflca.ção, ne.m con t raste, .a;ct<J·s sem ponde-
ração L1<l que se arrisca, nem exame do que se smcrJ.fica, nem ao menos noticia 
exa·om do que se pr·atl-ca . Actos, Isto ê, improvisos, t e m e rida•d·e, ave nturas. Actos, 
lsto (;, 'nconsciend•a•s, cM"tade.s, saltos na;s trevas. Act<Js, isto é, submissões , obe-
d·ie·ncJe.s, .n:bdicaç'}e..s. 

•';luem Eerâ, dentr.e os nobres IS€'n•a>d.ores, o que conheça a fundo, em cheio e 
<'h .. r àli:: e1ÚI.l proj P.cto? F'ilho d·e um ·pa'llico, o emb.ryão vicioso, desenvolvido n:l 
€.St).lf~ . (lo segreclo, com t01doas as reservas do m:;starlo 1)ara os merribros desta 

. CGJsa·_ e todas .as confidencias para os e:-õtranho·s i11teressa•dos, veio a lume hon-

. ten1,' ao e~curec'lr e chegou a •este reoin·to em uma ·sess&o nocturna, prec!·pita.da-· 
. m~nt~ co•nvocada pa.r:a entrar 'logo .e logo na. forja. dos a·ctos Jegíshttivos e ama-
nhecer hoj'e j-á em .t erceira discussão. 

_Ainda a Ocmmissão de Finanças lhe não tinha posto os que'iros, a.J1i pelas 
A;ve.ç\J'arli).s ele sei."-lJl'Qa-te.ira e j5. os t e}e~rg:mml:J,'\1 circUl~ras dp n0bre +o ~·?Qr~t?. -



rlo nos congregav>tm , !JA.l'•l'l, ·duas hortts (tepols, vi'rmo~ aqui dlsçutJr <: votar Q. que·· 
a mda · não· conhecíamos. Se não houve&~e m!ngua·do o numero de compar-ecentets; 
duas on t~es ho~a-s a.põs a vinda á luz deste pa~to enxambmdo ·ás ,pNssas, t e -
riamos d·é: nos pron.nnciar sob.re o com·plicacl.o systema des1ta solução -emerg.en·te 
aqui a subi t a<;, P d e um rnome·n to para Nttro decidi·r sobre tão gtrave .m edl<da, que 
aõ ·eutílo se nos r <>vel.ava, Impondo-se a. nossa aJdopção immediata . 

Nã•o se esta·P.">r>ara no jornal da Casa . Não 11ouvera tempo, seq~ter, de. ·a:J:>- · 
parecer nas folhas da no1te. Nem ao m enos coub·era .na tt.t'!;(encia '<lesse t lr>a-que-
tlra lmprJ.mi·r -se "' obra da. Comml•ss1\.o em avulso, para que, a.n•te.s de· annu•nciado 
o debute, a pud-eosem(}B let· ca<'la um dos membro!! desta Casa , ao- a-ssentar-se · na 
sua caÔ.P.lTa. Não. 

Pritnref.ra discnssãQ r.ão t i~nha o pro•jecto: porque os projectos de Com·m.ia ... 
sõe-~ nJ..o a t êJ.1) . }\ ~-egunda -abrir-s-e-h in im-medlataln ent·e ·em .sequenoie.. ·á p"rJ-meira 
lei tura. To dos os q11e o (11liz.esse.mo.S c.o-nhe cer, 11avia n1-os de nos louv..a·r, pa na · s-a • 
b<'r o que eJ.ie diz, r.o esforço da nossrr audição, na dicção mais ou m enos 6b-
,:cura i' ln'c1istinota das leituras da ::Vlesa, na as·slmi.laçãoa insba·nta·n ea de um tra-
balho tão complexo e i·n·tr!ncado. Mal o ·noiYre 1" Sec.Mtar-io se houvesse assen-
tado, conoluindo ·a s~im e~ l e a. c·e.remonia de o -lE- r , a;:;,sin i corno nós a d-e a pparen-
ta·r que o tinh.:=ll!11·Gc:; cuv!do , -e o·~ que nos ·a.chn .. ~-sen1os di.~po.stos a enguli·r d·e o-l•hú:.., 
ta.pados a pan::Kf-.a d::~ l_J') r:!gosa -cl.roga fi:Hl'ncetra aqui p1ro•postn_, haviamos de noo 
,_:_r guer acto contin'tlo c o,nl o juizo feito, o estudo PTOD1Pto, a a.nalys'e traça.c1a, e 
a imp ug·n~C?ãO j ft em tern1o~ d-e se ;vaza.r em u1n discurso i:mJmediato. E' , ou não, 
senho.reb, uma. farça a r ecluc<:!to elos tra:b tt-lhos parlamer,ta;res a sc.enas desta na-
tureza? !Poi s fa lta ·ahi aJgun1.a cousn., para $ -e affirmar •a t.o-tal a.boHçã:o da s ~ri·e 

llaocl e i>o e-,;:ercicio das fun~ções legisla·ti vas ? 

Essa e,scand·a·~-o deixo~1 cl•e ser con·su madD gr:1 ças ~l circu-m,sta·ncia a.cci·deh-

ta·l ele n ã.c have;r Ct1ncorrldo a.qui, na ~ es-s-fl :o nocturna numero suffi.ciente para -de-

Jibera.r . M:JP PO·tr<Y.> n:e-n<•o disso ê ·o que se r ealizou ; po-is üí.o sómente com a Im-
pressão do proj f:cto no D'i<wio d o CO?t!J?'esso, 'cuja ed içã•o nunca cheg·a li caea ·an"-· 
tes das horas da manhã., vimos abrir-se , a quj, h o•j e m•smo. á 1 112, de pola de 
m el·o dia , o d-ebate acerca desse a ssumpto . 

Teve o Sen a::lo, portanto, para conhecer o pn,j.ecto, sobre (ltt <= ia sentenciar, 
m enos rl e cinco ho:·as . A's Comm·lssê'>es, en tretanto, h a·viam C·Jnsumido semanas 
r.o la bor d€ o corw?berem, de o manipula rem, die o tra:nsformarem, d e o estira-
rem e encolhe-rem, de o fazerem <' desf3.Zet·em, labu tando até à uiHma hora na s 
n1aiores ince-rtezas, ~.ntr e as eme·nda~ m{tís· diverge·ntes, e em-b}cahd·o PIGrr muito 
Dempo n a diffi cu ld-a·de· inr:raüt de converter, entre os se'lls pro-prios m emb·ros, em 
maio·r!a pela emi·s sã-o a rrt~i·oria primitivamente co n traria á emissão. 

As peripecias desse :ah<·r·•iuso ·d eiivrumento, com um - num eTosio corpo doe 
parteior'oo extra ordina rios , ~c-cre s(•entac1os ao-s da Caaa · puzeram da sala para a 
cozln1!.2. o-s habeis manipuladores, de que 'Reput1Hca dispõe entre o·s seus Insi -
gne" e.spec ia!istas em economia polh!ca e fl.na'!lçms, encalhand·o co·ntl·nuamente, 
não ahstant'l o concurso de tantc- s ta!e n:tos e dedicações, a boa vo·ntade i-n.fa ti-



gtwe! dos a gencia dores cl.n meil;•à<> nos escolhos que a•a a dia lhe assomavam. 
ll. prôa, o q u e; ainda nos derraicleiros momentos, ameaçavam inutili.zar a conrver-
gencia d·e tantos saberes, :quere res e poder'es. TI esses obstaculos renascentes ·O 

resultado teria sido, "ece~sariam<n te. o naufra-gio de todos os es·f.oTços emp•re-
gados· na grande lida, se a tudo não sobrepu'j.[IJSse a dedicaçã>o p.reliminall', a ssente 
como postulado indi.scu tivel e inal.a'avel entre os syn.d icartairios do r eg.imen, e, 
e.clma de. tud·o, tepito, não ~ol•rnnc•·m>se o decreto absoluto da emissã-o, corr. l> 
quer que fosse, e C.epenclesse do que ckJ~ tnde·sse . 

Graças a esse mourão, a que as Commissões estava.m rumam·a>d•a.s, a em ;,,_ 
sfuJ ·hsvia d-i? vingar, cust~t s.s·e o qt~e C11Stasse, n1as não vingío·u senão depo1i·s d·e · 
inuti.lizacle.::3 resisL E:ncias cl•.lS ~(: '..18 ~r . tag·onistas e (!aJDf'aêl.os os seus aníigo·s, ex~ 

haus-Ll a . .;un cn;,nc icl ade, a s:.~a Llnr-dancia, o ~eu ~engenho n~ ex•pediente, c·or,1 
qu r.: se acudb1111 0 succc<lia .. rn uns ü(:::; outros na diL.gen da Pn1 a.ttenua.rf, n-ei.:tVn· 
liza~ •ou di.ssimu'Jar os inconv.eni~ntes de uma l!'esOiluçã,o ac~roo. cde oujos ·riscos 
to:dos eram concordes, € sobre cujas van tagens hesHa>vam todos . 

• \o p'it>so !<n·e, pocr-ém, com os em•Pr·eiteiros da ele.boraçáQ d·o p'l'ojecto se t i-
nham to·é'"s essas comp'lacanc!as, deixaml!o-$e-lhes, paTa .se avirem, folg-ado es-
paço de ~emanas, C(·n'Cluida a ta.refa e ar.ticulado o fruoto das suas locubrações 
no •l<mgo !Yl'Ojecto, onde se cond·ensam tan•tas id~as e ,se mistu.ras tantos reme-
dkrs. cm,bora esse t,·.a balho seja . um cip oa1 de ques tões reso'lvidas, cega, arbitra-
r ia e empkicam~nte, não se -d·eixa ao Senado, plll~a }he entrar no conhecimento 
1J're amadurecer o estudo e lhe ·j)ll'O[e,dr a sen.tença m ais de 1'2 horas . 

DG sorte que a·s garantias do a.ppare.Jho constiltucion,a l, o com•pli-cado jo;go 
de f(.rm aJs pa.rlamentares, todo esse con jun.to d·e cautelas contr a as irreflexões, 
contra as pr.eci-pltações, cO"ntra a·s sorp.rezas , nã,o vale senã-o quando o Oong'resso 
Nacional se occupa oom o seu exped-ient-e, com as questões or.d•inar·ias, co.m a ro-
tina do serviço quotidiano. M·as, em s urgind·o =a questão, oomo essa, que en-
vo'lve. o futuro na Nação, que 1he póde ulti·mar a iruina, e em torno da qual nos 
esp!ritos ma1·s optimistas a divida .Projectava gTandes sombras, ahi, ·em vez de 
se redobrarem a·s pr•ecauções, o qu.e se faz, é , .p ~lo contrari-o, desmontar o me-
caniS"!•) elos tormos regioneutaes, as solem'l'lÍ'dades proteotoras da razão contra 
o num<Oro1 as ga.r'l.ntias tate!ares do bem commum contra os caprtdhos, os inte-
r.ess es e as paix~;es d-as m aiorias. 

E de·ste mo<1o "· ~··cfolução , p•ela qual se derru.mam no paiz 300 mil contos 
-de papei-moeda, aq uinhoan<lo os bancos em moretoria co,m a terça p.ar·te .dessa 
ltberaJ!dad.e f.unesta, se esgaeirarã pelo Sena·do numa canreira de 'J)oaco mais 
de meio dia, oem qu e po'"amo~ alle·ga,r em justifi"cação desse d·esp.ropositad.o ar-
gumento nenhum · mais va:ioso ·d·o que o ·iá ·estafado e gratuitissimo estdbi'lho 
de quo .o GoverwJ preciza <leste divhe i-ro para solver os seus compromi·ssos mais 
fo rmidaveJ.s, de qu>e os tanco~ :~ecessitam desse a djutorio·, pare. não :Dall>Lr e de 
que as convicções n·,ais in "<r a nsig.:nt.~s oontra o papel-moeda inconV'ersi.V'el s.e d~

vem immola.r á .necessidade inevita rei desse recurso, como o de que dep81!ltde eru 
absoluto .a salvaçã,o <lo povo, 



Desta man eira é que se busca legLtimar, ·enrou.pa11do-se no m•a nto venetavei 
clr: eivbmo, a tna is · rl~ .n.f t da t" r: c·n.h (;H contra 0'3 V~!"j;t :~e!ro.!= interesses do pov: .. 
--10 cCJnlmE: rcio e J.·; rh~.8 ·; ~r .-, '"a. .~: t. 'Jal, que nu t~ - ~ .. ~C~ \'1·) :-oa historia de nJ5 .:.- ~ s 

fina r.ças e que um~ con venção too i:njus tiHca de. quão i·njus tificavei nas s uas ba-
ses, li:o ,iesmarC;l·d•a CJUcl.O inC·Omm.ensuraveJ 110 desas•troso das suas conse quen-
ciUS, ~ te!'á. .J e-vJdo •a elffeito com al'guns passes de aJ.ta p.restid•igitação com esse. 
t'apidez .nas arter ch ma-gia. branca em que a. nossa poli.lica r.ep.u:blicana ultimamen-
te se tem celebriza do a bene.ficl o da ctligarchia e.ctlt'a'l ·e sua s machil1ações de per-
petuida dd 110 Gove;no do Brasil. A desse dolo d e occas iã•o, o :M:ini sti'O d a F az,en-
da e o n cbl'e Vice-Presidente ·entregaram e m ho locausto as suas c Jnsci <:> ncias 
ti.epo is dos :nais C"<;tro·nclosos p.r()te-st·os de •r epulsa e sacrifício, con1 ·que acabaram 
por s e c 0nci1l!ar. O prim-e·iJ ·o , infirmanclo a tentat iva d-e em.i s.~ ã -o con1 a me.is 
acer.ba vi-ru l ~nci:a Ide .Ung-uag·etn1, a.:nnutl:Cktra qu e se r etirari·a do 'G o·vel"no , se tal 
togi-taqão preva l-ecesJ::e . O SP.gundo, indig-nando-se contra a hY'POthes-~ d-esse expe-
die-nte, d·ecla .r ara .q·u.e c0m elle não pactuari a nunca de fór:ma a:<guma. Mas , de 
tu-il instante para outro, um e outro mudaran1, o primeiro conser vando-se no Go-
verno, para. a.dvcgar te ex-er cer a m.edid·a, que pouco a ntes cl·esacl'"~edit-ava , o se-
g·u·nclo, para d a r á o,J'dt'm publica um penhor de su-a devoção h eroica , d esde qu e 
percebeu que a c··e(·u sa d!".~sa m edid'a acaroçoa va n,s arruaças e expunha a nossa 
l t'::u:qnillicle.d-e ao risco é! e um levante. 

J>a ra que o projecto •;oasse nas azas elo im p-revisto, o nobre Vice-lf're_;;i-de nte 
el o ·Senado, na sua omnLpotenc!a, lhe a br io a e n trada ao C ongresso Naciona l po r 
eslas regii'í E' s o nde e. opposiçã o es t'á NJd uzida '' t r es ou quatro votos. N es·ta ada ~ 
p tã~fi.a bra.r: itleira rio sy.sterna r!orte-amer icano, o donünio do P a·rtido R epublicano 
Con~ervador tLrou a o 'S211a.do a índole, q ue '\Vashington ·defi nia em uma f eli z 
ima gem e qu e a pr axe ·da gwtnde R epubloi'ca lh e tem co·nservad'J . Em v ez dç sE: r 
n Ca.rr.ara <r.: oder~ tl ora, a Ca m a ra poncleradortt, Cam·a1'a ectui.tib1Wd•ora , velo u 
torna1·-se o 'nui.s poldtico dos dons ramos cl!o !Corpo L egislativo, e. mai s .r eaccio-
!. -... d n, a :;11:-t i.s olig;.! r chica elas cl ua.s Cas[l s tlo I>a•r l.-naue·nto. -E' um p ened·o que a 
di~c i plina partió.e.ria e ncar.n·aoda no nobre Vice-P>esidenrt:e do :Sen·aclo, m ove com 
:1 pressão nervosa d e seu poUega !' no bo tão das can1pai·nhas el a n1esa. 

'Eis por .que nos coube e. nós o .primeiro •acto no drama que se vai abril' 
com a pass-agen1 dc:' ;.;té n1ons-tTO . • i\. sua in:c+atlva tocava á Cun1ara dos Depu-
tados, po.rquanto c art. 29 da nossa Constit uição e-sta·t ue que ú " ca.mar·a elos 
D eJYUta rluil com·pete a ;niriativa de toGla s a s J.eis ·d~ impos tos" . 

Lei -d<' impostos é , por exceNenci-a, entr e qua ntas o sejam e m a is do que ro-
das, urna l €'i de ~missãoO õ-es·lastreada e incO'nversi vel ; por_que a con .o;;equencia in-
elutav .. •.J de~sa lei ser:\ U."lla di.minuição de t o•dos os va lores e uma a g g-ravação de 
to-d-os os _g-ravun1·es. T,...Hno:f~~ri•n'do-se-lhe, poL.o;;, a inici·ativ-n da Oam!lra para o S e-
na do, mala um e·sbulho con stituc-ional se perpetra, mai s um>l usurpaçã.o consti-
tuciona l . Força era . porém, que dest'a i>te se ]}rOcedesse, para a·nda r com max:m a 
c~ leri cle.<le . 

Aceite o nc•b::~ ' ' ice-Fre.siclt n te do Sen ado as mi l ' t' s " o·ngrn1ulações ;10r .:s ;,, 
co u~ag-ração tlo seu I':·f~stir-io, da sua força, da. gra.ndezn irl·êsietivfil'l ·lft su:t von-



tad<> . Neste paiz. hoje, só conheço d·uas instituições: a •pessoa do nobre Y.ioe-
Pre3ide nte do :Senado e a do Ma·reohal P.r·esidente. iNo ·Brasi l, actualmente, não 
vejo s enão uma cor.stituição verdade!Jra: o consorc1ü dessas duas entidades 
Tudo o ma is ê e.ccessorio, ê illlferior, é stl'ba'lterno: não exis.te senão na medida, 
em que e,ss•es dous poder.es 'lhe consentem . 

E só elles oonsegujrJam op•erar, sob o regimen de uma democrac ia constitu-
cionalmente agomiZ'B>da, a façanha, o mi.Jagre, o sonho de urna emissão de tresen-
tos mil contos apresEnta·da , discutida e vüta'da na Cllimara d-os Senadores ·em 
vi·nlle e quatro horms, d:as qua,es apenas d·oze uteis; pois só esta manhã ch egou 
á n·ot!cia do·s .seus mEillllbros o •teõr do pre>jeoto, que d·aqu i a po·uco vai sahir desta 
Casa approva·do. 

Se eu soubesse rir da mi·ser·ia el o meu .tonão 11atllil,, ·da minha Taça e d·a mi-
nh c naci<Yn~lidade, estar-m·e-·h ia rindo, ng·ora, a té ãJs l.agri-mas, deste ·de.senlace 
das <tradições an ti-em is•slorüstas do r e·publica'l'l'ismo ortlho:doxo no Brasi.l e desta 
scena final do r rogra•mrna H erm•es. 

Vinte e cinco annos l1i< que a vi·rgi·n.àade fi.na·nceira dos nossos patriotas cla-
ma e conc•lama, em um .~ ,;ro de mald1l!ides impen·i-tentes e calurmüas irreduetiveis, 
contra as emissões de Governo Pro.vi·So·rio, oontr:a e.s m ·inha·s ernissões, e ain dra 
na campanha E>leite>ral em que entrei c·om a min•lra can!d:tdatuJ'a á . presioden.cia, a 
sanfonlna com ' 1Ue a facção ca•pitaneada pelo nobre Vice-P'resid·ente do Senado 
me contestava e·m ti'Jdos os fa,ll·setes a. 1ninha idonei dad1e 1lfi;ra "gover·nar o paiz , 
era a incr epação de papelista, de enüssor, de resp.onsav.e~ pe'~ circulacão in -
con versivel. 

A desle.alda·de, ne~sas !m pu L~·H .0es, era gr:osseiTa. 
A massa •de papel qne veio 'dt-f=natu l'ar a nossa moe da. não .era. m.inh.a, f.ilra à(r.-;· 

ídolos que elles incensavam e i:;ce11Sa m. 
O papel que ·Eu emi:ttirn. era· gaTanUdo pelos seus las: ··o~ ouro e er•oii ces;, 

1ue deixei in tactJo,s no Thesouro. 
Sob a minha admini·straçil!o, que não contrahio emprestimos, não decretou 

impostos, nem conhece u IIE/'ic·U, não passou cl•: 10'5. 000 :00 0 1 o papel cmiü\:lc. 
E' o Sr . J•Jaquim Mu:rtinho (J.UI m o attesta, no . .: r 'Ja:dr )':.' C· m que doe.unie:·:a~l 

o se':l r elatorio •le 18!<9 Ao i<<dc . . a circulação, que eu d ~ix'""· com a impOI~tr.:,cla 

d9 ~!Bsão imperial mü"ltava a 29'1. 000 :0 00$, dos qu<ws ape.nas corria po.r minha 
conta pouco mais d" terço . 

Vieram .depois os m eu,s <U•~ ~essores c emittira,m sem ouro, e emitti-ram de-
vorando os fras tr.os, que e u enthesourara , e emittiram violando em todas as •suas 
garantias o n~.gimen d.o decreto , 1que -eu exped.ir.a, e emltti1.,an11 extitngufn;do o 
oontra.Des{), qu.E> eu ·esta.heiecena, o imposto em oU'ro, que de.po•is se restabeleceu, 
de que as f!ne.ngas repubJ.icanas ·tem vivido, mllis .que ni·ngu e:m conlf.essa qu·e a m'im 
se de ve, e em.ittira'lll ·48:8. 000 :000$, isto é, cinco vezes mais d·o que se emittio 
sob a minha g·e.stão administrativa, a cuj a r espons·!l!bili.dade, conseguin·temente, 
cabe aptjnas pouco m a-is de ~tm oitavo · nos 7·8•6. 000:00 0$, a que, sob a R epub.Jica, 
se elevou o pa.pe1 em.itJUd·o ; mas a si tuação lliCtll!llil, po.r um sõ a,cto , emHte tres 
vezas o que se emtttio sob a minha administração. financeira. 
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Emitte, pois. ~·!'!'i borbotões. 
::\la..s emitte, ~:m menos, con1 e.lgu1na baBe?. 
::.;·5o. 

1\''-em n. do ouro. 

Nen1 d-n apoUee. 
~'J"e.n a d·e se-1 · a de utna en1issão co-In o peg-ulador ,nntura.l das ·emissões ban-

carias, s•e;nmdo a verdad•e corrente de qu.e o a,pparelho natura.] -elas .emissões de 
p<tpel c-i'l··c.u·lante são os ba.nco·s. 

Emirtte em ced-ulas do Thesouro, e.bso.Jtllame•n te 'Clesgaranticla,s, 300.000 con-
tos. 

or,<t, S>l'.. Pre.8W·ente, a emissãJo ·cl·a moed·a f icluciarla ha ele ter, necessaria-
m·ente, um11 d·estas garantias: a do üu•ro, a ctB titulas ·do E·st!lldo, ou a do cre-
dito dv 'DhPsouro Nlllcionnl . 

• Es:a nf;O tem nenhuotwa das t•res, po.t'qtce, do owro ou ap'DJ.ice como ba.s·e da 
emissão não se tnüa .e o Thoesouro Naoc ional est-á em bancat'rota declarada. 

E ·, cor.s-eguilltctnent.e, uma SÍ1D1·ple;s •emi·ssão d·e papel, que nât<} representa 
causa nenhuma, uma ·emissão de estampas coloridas com curso übrigatorto, 
um·n.. (~Jn i ss·bo d·e a-ssigna,dos. 

Cqrn ·ena, ·pnts, ·só ·ill'emos e.ggl'ava!r ,a; nossa faHcnCia. . Nada me espanta 
:;nai~~ Llo .que ve-r auxilia.r e=In-n'a ·o1s tvrni-gos do Ptr esi·d.ente eleito·, e.m cujo Governo 
este erro ê um gr.":LYjssüno ,go1I.pe. 

O que se quer é &Hiviar, á custa d el.le, .a agoni.a do Mar-echal Hermes . 
. E ste !iqtti'd:u<á com a papela;da os emb!llre.ços mai·s Ul'gen.tes da actualida.de, 

mettent10 BOb a c>adeir.a qu.e •lega ·a:O seu SILLC08S•SO·r, a h er&nça clJe·Sta bomba. Aos 
primei.ros passos clel:le, con1eça.rá log-o, a s•enUr-se o este.la'l~ des:-se I•e ·gald.~o expllo-
sivo, a .sit·uação n•c•.tual renascerá re:erud.escente .e o .ren11e<Cl·io i"nevitavel ·no trans·e, 
em que d·e novo nl'3 verem•os, sel"á outra enüs·são, ig.ua-In1oote desg·n.'rantid·a, ai-nda. 
ma.Ls c1e~::'\. .f'tec1it€.da, no mei.o ·de uma con.fusão g·.era.'l, pav'O'l'OS'a, in0xtricavel, cuj:\ 
p.rimeir:J. .N·mente vamos l::mç·ar ao solo com o no·SS'O voto d·e hoj e . 

Quer-,a.e, por:éD'}, senhot-.es, a 1todo o tra·nse, o m·ed.i·c~me·nto -para as ang·ustias 
df!, situaç."ic de agora. Essas angustià.s n ãJo seriam tfuo afflictivrus como as que 
esta:nol' curündü, ~e o .Ministro da Fa:<>enda houvesse ·usado oppor.tuna.mente da 
f aJCU'ldadtB annua, r1ue tod·o·s os OTgamentos conosig.n&m, e em to·dos os exercicios 
se utililla, da. emissão d;e l-etra •do .Thes,ou'l'O, no v'a lor de 50 mil co·ntos po·r a·nte·-
ci•pação da re·ce.Ha. Des·s<;~. autoTlzação não se Set"Vio este !llllno o Governo, para 
mettBr o Cong'resso Nacional entre a es•paCLa e a pare.de, fo•rçando, com os (LJ?Uros 
dn) ".fh esouro, o gorand·e empre..stimo extra1ngelro, em que havi·a, notoriamente, 
gTan d>>s i·nteresec,s emp.e.nhados, oomo ·os ha na solução ora p·ro,posta . 

. l\fas , e'.m su,mma, tomemos a situação qual ella se d·efin.e p,t,esentemente, sem 
.roecriminar. üs ,a deptos do Governo faz·em questão de ·que lhe a.cu<d•amos Cüm a. 
medicina adequada. 'E' , pois, um p~·ob1ema clinico, o .que se nos su·bmette. A sua 
incognita é o tn .J-io d·e cura; os seus e~len1ern'tío1s, n. situação real do e.nfermo, a 
gravwu .. de do mn.J na stw. quaJi.d·ade e n·a sua i·ntensi-dad·e. E:stes os elementos do 
problema. 
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Conh ecel-os-11n, porventura, o Senado? l{ave·rá, dentr.e nós_, un1 só n1en1bro 

(lesla Car-a que os conh2ç;a? .Conhece-os, a0aso, ü proprio G·overno'? 
Ningt.1e n1 o·3 conhece. 

~·ã-o S8 .conhr-ce em qHanto inlporot·~m os deb1los ung·ente.s do Thes-our'O. 
l~:"Io se sabe ele que natureza. Vê·Jn a. s·er, .e etn que especies se distribuern 

cs~e.s com~rom•iss·o ·s. 

,Nfio s2 n1-a11dou pe.squiz.ar a ~quan:to n1ont:vn1 os depositas dos bancos. 

"0..ing'Lten1 p1·ocuro·u ve!'i.ficar a quanto sobram as reservas, os recursos, de 

qne dispi3en1 es-se.s eetabel'eci.mentoB, p:l'r•a ·hon1rar essns responsabilidades. 
Tã.o poueo se nos diz a quanto se es.t·encl~nl as qbrigaçõ·es con·trahiclas pelo 

Thesouro, (:0111 o consun1o q_ue. d-eve ao1s ca·p.iüles cl-eposi•ta dos- nas Cn ixas Eco-
no•n1icas. 

Com os outros :1 rcervo::: ele fundos especla-es-, ele g·a.r'innti<a., ·dep-osito ou res-
~:.1 te, q;.1,e :1 VQirg_ci·dacle ]ncrivel de;;; te -quatrien.n.lo digerin., rutira-ndo -se a tnclo, a 

qurr·nto c-r0sce a divida nacional, todos 1gnontm. 
J.S necess•a:!:'i·o seria verHicar' todas es-sas parcellas cnm utn cr.it:erio, seg-u.ro 

pni'a o.va·linn110s a. i-mpol'tnncia e a natureza ·dos sacri•fi·cio-s inclispe:n.savei·s, a sua 
nrgencia, o seu ·n1oúo, a. ~··tta utHid:a1d·e. 

Corno ·é· que se !TOs-- fa1la. ern tres·entos rr1il ·con-to .. ~, se a quantia rta1lvez não 
rnuit·Ô nTe!"'.Dr se- e:evarú o clesfal•q-ue ckl.s Caixas !Eüonotm.Lca.s, em q-ue o Gov·2.rno s"C 
nhste.n1 ele tocar? -se. reu-nidas a essas -wddiçõ·es, outras n?.Lo m.e·nos nl!entirose.s, 
co-mo o serviço cl:t c1ivi;cla -externa, -eno-1\nl•C'lnente rrgg·ra va,do pela baixa do cam-
bio. o Lot:-1! elos ·11ossos 0-llCfir.g·-os, 1nais ou meno·s penna1nentes, -deverú, provavel-
mente, subi-r a n1ai:"', 1núito Tnais ele oi•to.ce-ntos mil co-ntos? 

tlVIa:::;, a-inda ntuito outros def-eitos essencla.es avulta.tn no p.rojecto. 
ú p roj·ecto emitte ás cegas. 
o projecto 0mi.tt·e sem_ ga-rantias. 
o projecto re serva arbitrn.riam·eiüe um t-erço d\8.. e·m.i:s-são, p-ara favorecer a 

bancaR ·pa-rticulares, cuja situação não ·Sl7 conhece, e01n riscos .. e nfto carecentes 
cl.es-se .;-ntxilio , o-utros avidos e inter.e-ssa·do-s nesse J'nv-oT para a especula(}ão, todo.s 
soHcitos en1 -aspirar a:0 beneficto, n1·a,-, !:!LTicla,doso.s e1n nos occultar a re:.1lidade 
ela sua sHuaçã·o. 

O projec<to cumula :l emis-stio eon1 a. n1·o·ratoria, n1edkla·s que se exc;lue.m, qu i:~ 

se coniTa.clize·m , qut' 11ão podem eHtar irmn·na·dns no mes-mo act·o se-n1 o n1aio.e :lb-

~-u-rdo ·e ra.. l116.Í01' immoraJiclade. 

J-\.éunindo e-s-t ~ltS ·clun·s liberalidades in·co.mp::tJS·siveis em prove-it-o dessas poten-
ciaiS -~inm:.eE:kas. cPjos o,r~gilos , -dlre.ctores e ::Hlvo.g-a·d'Os co·m.par ece-ra·nl ús rcuniõe,~ 

secretas da.s c01nmissões par-1am·ent>Rres e tivernm nfls sua\S clelihe.rnç;õ .::~s uma. 
inflth~ n -c ia pre clomi'!unlte, u proj-12cto favorece um jog·o indece-nte, ú cu~ta d os de -

po :-; itantes c.:uj os c.a pit-.aes s-.:- retêm peln. n1orntoria, €n1quanto pe-Jn ·ernLo;;;sà o de-
ere-s cenl o.~ recu r?os . 

C'o·.r:·t e!l e- se ab;ln:dnn:l a s i,tuação d o povo. ela inclustria, ·clDs ope-rn.rios, cuja 
penuria vai augn1entn.J·. 
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C.:>n1 e lle, tnediante a baixa do ca.1nbto, va. i enca recer o cu sto ela vicia, l va1 
ba.ix\'u~ ·n indrt rr1ai .. ~ a in1pVTtação, vai cre\Sce-r n. d·es.peza com o ~erviço da divida 
c-:.xtPrna e o ~ ·orçR·Jnentos •em ouro, •vai nug·mentar o nosso descred i.to , v~o fechar-
se, pa.ra o Gover-n(J vindouro, as poT·tas do -tne:nC'ado .extrangei·ro a qualQ·uer ope-
Paçào d·e ('rodHo f u tur:t, vão :r>dorar clesesp.er~Wd·o:ram-ente rus circu·m-sba~ncias do 
povo. a~ cjrcu1naüt-ncias d:1 a:d.t11in·hs,tração, as ckcu1nstamcias da no-ssa honra no 
inte.r·íor -e l!O exterior. 

).;;l o sornas ·loucos p:1ra sustentar estes cleliri-c1s ·cnm o n osso vo to. 
':Cacto i3SO pre-disseJnus. D e tudo i ~Sso .. . f.t.viza n1o s pa•sso a p ass'O o Go-

vern o, q i.te comlba,t~amos. j\fas a respo:sta, que tivem~os, foi o estado de 1si·tio, para 
sui'focar a vet"cl-r~·rl•e , ·etuq.uanto as pro:d·i~aHdades, os n egv.cios e •3.JS delap·idações 

mine.·ram n fortu na •Publica, m albar atada pela administração ela incompetencla 
e .solB.pa.<Ja como um ch.ii.o d e f'D r·migueíro pela po•l·íti·ca ·dos rurr·anjos. 

E~is o•s seus eHeitos. 
l ; .a cl a lhe escapo·u. 
·A. (.:abra cl1e Conv1ersão é um·a instituição liquiclard·a. 
A.s Ca i x-as J~conomic:t.s estã<> V€1..'S'ias . 
Os bruncos, .~atisf.eitos agora cl·o r egim en d·os b'o·ns negocias em que entra-

rrum, h.ã•o de aco·ndm:-, rup6s a moratoria, aband-onado·s pelas economias parti-
cula r es . 

Um sopro c'Le p erdição a llu e tud-o, e os sabios ela escrlptlwa não rucham, pa1'a 
n'{l•S salvar, outro re m.edi·o senãoo o banho de uma vasta eml•ssão de papel inc·on -
ve·r s ivel, com a g·arantia da baa1carrota , e a fMal espectativa de outras · emis-
sõe.s mais ou men'Os PTOximas, co11sequencia n a tural d·a primei!'a. 

tO '10S·so prote·s'lo, senho•I'es, estã. lavrado e cumpr i·do o nosso clev·e r . 
._..q_g-:>ra, Sr1.So. ~en[L!dlo-res, a-o escrutinio. Com os voss-os s u ff-rag-l·o.s, de.ntro enl 

nli nuto 2. , vos •te.rei~s esma.g-a1dO. M·as a s voss·fl'S co•nscienc-ias estarã.o com-nos·co, ·e, 
c,uanuo nos J.eV'antarmo•s destas cadeiras, as vossas

0
confissões .particutlares não tar-

drurão ·em nos apoiar. (Muito bem ! lWnito !1 em !) 

o Sr. Presi.dc.nte: --'- Srs. Senado•res, no ']).!'01esto que o ;Ilustre Senn·dor peh 
B<t.hia '"c"ba el e, con trarian do o regimento qu·e prohíbe a le·itura de .disoursos, fa-
7.er r-e r ante esta cNporação. S. Ex. a·ccusou a M·e·sa industam€nl1:·e 'de ter alte-
ra,d'O o R eg' m en to ela Casa sobr.e O•S a.ss mnpto'S su jeito'S ao seu conhe·cimen.to. 

Hontem , encerra:da a sessão diar;ia, convoqrll'e i os Srs. S€nfuc1-ores para ·di R-
cLitirern a or-dem do d·ia que não põcl'e ser t erminada pel·o Sena.do porque a sessão 
dluT·r.a fôr.n lcva!l'tada a r e•qu.erimte nt·o· ·el o -illus t.re S.en.q_dor pelo Pa·re;ná . . Etn sr-
g·uilda, a Go.m·mi~~Sã-o de l:i..,in ançfltS r e·un.io- s.e e e•la·borou o parec~r que ·~oi lfdo na 
se~s i:í r, noct:urna. 

:\'ão :'· ::.1 prinv~ira vez , e innun1 era..<s tên1 s id-o e..l.las, qu·e n csba. Casa ::tssun1-
p tos ê'.a maior i•mport·a·ncia e gravi·d·ad e são im.med·i·a1tan1en te, após a s·ua 1eHUl'H, 

posto.> ·em discurss:\.o peJ.a ·!'l.f·esa a requerimento d~ qualqu er dos Srs . Sen(!{l ores, 
m e\:1ia .tte vo t açfto ela maio.ria. 



Emenda 

-70-

o iliu s tre S Pnnclor pela Bnhia, mesmo, j ú t em l lS::tdo d eBsa fac u·ldacle. 
C.!ll e o assun:.,pto que f ez pu.rte d:-t or den1 d o dia da sessão 'noct.u•r.na e que 

H;tú. sujeito Ct ~elib eraç~tJO do 1S e nado é dwqu ~lles que têtn rn-agn:t in1po=rtn,ncia 
o propriG Jibe~lo que S. Ex. acaba el e a rticu lar o co-mpr-ova . 

. Nfvo a•lte rou, !)o r tanto, a lVI esa do Sen~udo a {)rcle·ln d•oe fTlOS•sos tr.abal·ho·s. 
A out l' n. par te qu e m e -nccusa i·ndividualmente não é o mo•m1ento o.pportuno 

p:na c1G1•1a me occupar . Estou tão sómente r<>ba tendo a que aJtünge directamente 
:'t dir·ecção dos trabel-ho;s elo S e•nad-o. 

Era o que tiP-ha a in f ormar a esta Ulust1·e corporação. 
V etn i J.HesH, -§ lida, :1110ihd n. e post-a con juntame·nte com o projecto a se-

guj n ~e em entd'a : 

Ao a rt. 1° ~· 2 r', d ep o·i!=i de s pnla.vr a s - juros de 6 °1° - dig·a -se 
d e Abril de 19•15 e el e 8 "I" desta. data em c1 i,u1te a·té o v.e·111ci1mento. 

Sa la elas •Ses., iJes, 11 de A g-osto 'ele 1 914. - V·ic to?·ir~o Montei?·o. 

at·é 30 

o S r. J"lrP.sidenh•: - A ·e1nen1dofi. é ~apr.e:=: enta da por utn m·em•bro da Commis~ 

são c!. e Ffha nç:a·s . 
.Enlret~nto as Pmen.cla s que Rã o apre sentRdas por qualquer dos S.rs. Sene.-

dor·e:J -qunn.c~o h a u n~:encin. , como no caso actual , é que têm pare·cer da Commissã.o: 
nào dispens-am e-3 s e parecer. 

o' SI'. Yld.m·ino iUont.,il'n (p ela. O?'il em ) : - Sr. Presi-dente, o Vice--Presi dent-e 
dn. Comnüs•ão de Finan~ns é o nosso illustre coHega, Sr . . Sena.dor Gonça•lves Fer-
re-ira . 

P::trecis -me, r>'o·:· t an,to, que S. ·Ex. ê qu em dev ia subs t itui·r o Sr . Senador 
Gly-ce l'io par-a dar pa r ece-r sobre eBta emen da . 

Soli mem·bro <l<t Commissã.o el e Fina·nç;,·s e d-os mais amtig-os e <l.JO apresen-
tar esta em e.n.d a ·tive e1n v.ista defende·r i"nter e·S•Ses do T·h esou r·O, gravando mais 
de 2 °]", T~duz!nt!O a clivlda con1 n1 als rapidez, pois que retira com maia eele-
rid<Ld e da circulação os 100 mil conto.s que se d-estinam a•os bruncos . 

}\presentei e.~a ·En1encl a de n.ccôr·d·o co·m a maiori·a da Com·mi•ssão d e Finan-
ç: as, l~ C que nilo se-ja talvez o fioel inte l'lH'e•t e no mom·ento. 

Con1o di s s e. é u:m a me'cli.d:t a'lt a m1ente co·n ve ni·e nte nos interessoe-s do 'l'he-
souro e que V<'' n fli'é satisfazer a.quell e.s que sã.o contra a e.mi·ssão do papei-
moeda . 

O ~1'. Pl"t~si d r'Jlt e : - A. op iniã0 el e , ... . ·E x: . é n1uito va l iosa, nü.:. ha duvida . 
!TlREl ·a :\1e~ a não pôde a·ceitar a e•tnendn , ou. n1·e'H1or, não a pod erá subm eH·er a 
voto ~ Sfl~nã.o ,(!•:.•pois de sohre ella. o R e1a t:ar ou qu a lque·t' membr·o .da. Comtn i~sã;o 

Ue Fi na'll~: n <.."'. in·t<C rp(J!· o seu p'6.recer . E ' C;erto q u e '\T . Ex. ;faz pn rte d a Com•mi·s-
silio llC· F!:!1fHlças; P1 •1 ·C'. ·v. Ex. ao apresent:1r a e mc-nc1:1. fe l-o e-n1 t;·e u nom-e in-
dividual 



-71-
o Sr·. s~t, ]i'J'd.t'P.: - Sr . PTet::·idente, o parecer :-iOb.J~e CS~·<l emenda devia St"' 

lnterpo::;to por n1;~. n1. na qu'alidm:Ie :d·e R1elator doa F:u:e~'lda. i\f.encirdo, porérr1, como 
fu .i, por se!" con tra·rio 'i-11, tof.1t1n ao pToj-ecto, é clar'o que ta:n1hem o .seria •em rela-
ção {t "1?.1nenda. E' po:r este motiv·o ·que clejxo de ;em.irt tir a ·Jnin h a opini·ão en1 r·~ 

;Ação ú emenda elo J1on.r.ado IS.enador pe1o !Rio G1·an'de do 'Sul. 

O ~~· . ~Joiio l,uiz A~Ye~: - Sr. I· ~ ~~ i~J~~~ llr n a qun:l.ida.cle de ·Relator do ;J r',i-

jecto o r" em deJ:>a;te, penso que a emenda deve ser aceita. Que visa a emenda? 
Apena·s o S€3't1 inte : H lOs ba·nco.s pagar.ão pel·os ·e.mprestimO'S fei•tos seis por ce:n to 

até 1;; de ,-\ brH, J 'e 15 de Al1ri'l em diemte pagn rão oito por cento. 

•E' cla-!'o que o intuito d:a emenda é tornar mais rap-i'd.a a liquidação d·o €'111-
prestiino. e só por esse motivo penso que a em·ên'd·a ·deve se1r acei:ta. 

') Sn. TAVA:nr;:s DE LYP..A: -- J;á que to doe e.stã·o clanlclo sua opinião =a r.es·peito 
dessA eme,nrle. peso Hcença para emittir tambem n. mi.nha, nn. qu.alh'Lacle de mem-
br:o .(;a Com m i :~·são ·d·e .Fi•n.anç:as. 

Qlltm :aventou, Str. Pt~e.siclent e . ·essa qu . .:- stão no seio ela. Con1·n1issã:o· fui •eu, 
trnnsmlMi.nclo ali:é·s c·o·nrücleraGões ·que ünh.an1 siclo feitas ·na conferencia reaH-

za'cla no ''}li·nisteri·o da F'a·zenda. Entretanto. qu1an'do a Cotnmissã.o redigia o pro-
j ecto ":jliE' f.oi .:;:.:uhn1•2ttklo ú con•si.cl eraçã,o elo 1Sena-do-, não ·cog~itou do assun1pt:o, e 
a.saün .!:;enclo, para nff.o retardar o .a·n'clan1enoto da ctue&tã,o·, devo i11formar a·o S e-
n~tclo ~1ne " m.f'>u voto é -contraTio á e·m·~111cla. 

O '3n. VICTORTNO MonTEmo: - 6r. President'e , f.oi inspiranc1o,me no bem pu-

blico que .:·c~c:::o·lvi arrese.nta-r a. e-n1~ncla que tan1anha celeun1a :e-sUL Ievanta·ncl10. 
Ta.mtv·~·m a·rsisti aos t.rn.b'alhos cl•3. Cmnmis.são ele Fina·nça•s, e que 111•e reco:r.cle nãn 
ouvi n.Mi o honrnão Se'!1ador pe!o Rio Grande ào Norte aventar ess'a questão. 

Keleva not?Jr qU:e coi'1ecci dizendo que apl'esentava ·es·sa emen'da porqu·e re -
puto-a d e a'lta cernvcn.fench .• por'qtue vem acce l•erar o pagan1<ento ·elos ,.enllp-l"'esUmo~ 

que ser:Ic feit·os aos 1bW11eos. 

Não se a(':la.ndo .presente o iSr. 1Senaàor Franci.soo !Glycerio, que ·é o 1Rela tnr 

cia C.nmrni.ssão de Finanças, :e 1depo.is d e ouv.ir a o,pinfã.o elo hO'nrad·o IS1ena;dor :pelv 

Rio Gr."-'l'à e él.o Nort~. só ·uma ·cousn. me •!'esta. fazer: p'ed'ir a V, 'Ex. , .Sr. :Presi-

d ente. 1u'e •consuH0 ft •Casa se ~consente na reUra1cla d{l. mfnha ·en.nende~ . 

Enc:errada a 'Clh'3cussão. 

Con3'ultado. o Se.nado consente na r etirada da en1e·nda. 
E' a.p,prov~-t1 rlo o proj-e.c t.o , que vai á Comm issã .. o :d:e 1Redacção. 

() ~r. -Ta-va.rcs de l~~"ra: - 1St- . ·Pr e.~,icle:nte, seg-un-clo ·estou in.fonn1a:d.o, ac·ha-se 
sobre n. -m esa. a redacção final do pro,jecto que acaba !d-e ser votado. IDaida a. ur-
.z-0ncia d·e·sse projecto, .peço a \T. !Ex. qu1e 'Consulte o .Senad.o sobre s!e coneede di-s-
pen~ra de ·i·mpressãJo palra que efS:s·a r~da-cç;IT.o se j a im·m·edittta1nent'e dri,s'cutida e 'VO-

tada. 

Co:ts·ult~1clo . o s~~I~aílo conced·~:.-c n clisp'ensa. 'de irnp-ressã.o' 

t 

Vo lw çi:io 
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Rerlacr;rio final elo jl1'ojecto do Sen.arlo n . . 6 , rle 19-14, au t·ohzwndo o P1·esi dente da 

T!.e]J·nblica a Ja.~e,. ti·""' emi-ssão ele 1i.ota-s do Thesonro Nacional 

O Congre~so Nacional ·decrete. : 

Art . 1. ° F ka o Gov·erno autor.iza-do a emittir em notas ·do Thesouro .Nado-
na•! até a ·quanbia d·e ·300.000 :000$, -da ·s~gui·nt·e 16rma: 

r. ai' é ·200 . 000 :000$ , para -occo'"rer <á S<O'lução Ide C'ompr omissos do mes mo The-
souro , ·po,r làespAzas }eg6Jln1ente a·ut.m~izadms -e r egi·StTn'da,s; 

H, até ·100 . 000 :000$, pa ra emPI'e&.timos a b run:cos, sob •ns seguin tes concli-
çõ'e.s :. 

r•) m<=d'iant e caução de .pf.feitos commerciaes ou t itu las da -divida .publica fe-
d eral. sendu. ·uns e ·outros recebi'dos 11a ba.se maxtma >doe 170 °f 0 , Ido ISe<u valor no -
m i.nal; 

b J median te ·depusito pegular d'e 01otas da Caixa de CoTIV'ersão, p e·lu seu valolr 
d·ecla rad·o ·em 1;é;.s, ou <de ouro, amdeda,do, ao cam•l>'io de ·1'6 d'inhe.i!'OS, por mil réis. 

~ 1. o 8e e. •eaução offereci·d·a pelo.s ·ba ncos fõ r ·em ·qual<qu er m~nTIBnt<l julgada 
in"'ufficiente p~·Jo Governo, ·este imme d'iatamente ex-i'gir.á do ld·ev·edor r efQ<rço da 
m esma ~. não sendo a.ttendido, fa·r'á vende r e m h•wsta publica, ,i,.dep~mdente de 
iOJterpeJ,Ja.ção ju<d'ici'a-1. os effeitos cauci·o·nados, a ccionand.o o. d·ev eldo1· pelo ·r estante 
elo c,· t.~ ..:lit~o. f{ne !=·erá cQinsi·deradn 1divid•a lilquida ·e certa 1Jara os eff.eitos }.egaes. 

~ 2 . o •Os em1presUmo~ a que se r·efere- a ~·etr-a a ·do n. II venc·er ão os juros 
an'll'H:le& de 16 ()]o, pagos ·semestra·l·m·enbe, e os d a l€ttra b n ã.o v encerão 'juros . 

S ·3. o IP.arn -o res·g-Rte da emissão a~1tol'iza<da. p elo TI . 1 é destLnada a somma 
cori:as nondBnte a 10 °f0 õa. 1·ém:la 'das ali an!dega;s ·do Rio doe J a n eiro ·e de Santo,s, 
con\'ertida ·em j:lit;lel a 'j)ll!"Íe da renda ouro, <dev'erido ·o Jprod'Ucto d·essa ~Jorcenta -. 
gem ser ldir·ecte_ P cliariamente 1·ecol<hid'o pelos I•nspector·es das r efer.idas alf ande-
ga.B á. ül.ixe. el-e Amo!'t ização, cu'jo dilr'ector :fiaJ'á i-ncinera r · •sema na·Jmente as notas 
assi·n1 t!··ecebidas . Aos funec i f'Ynarios ·qt!. e deixaJrem de cum:prir esta d·iSJposoi çãJo se · 
rão ."-P•!Jh•cac1as eiS penas do art. ;10 Ida Ie'i n. 2 .1'10, I<Te ·ao d.e Se-tembro 'de 190&. 

§ ·~ . o .Serõ.o igua·lmente ap·p!icados ao re.sgll!te <da mesma e missão do n. 1 
os sal'~ os d·os juros •es.tabe-lec idos no § 2•0 , ·de duzidas as d•espezas com o serviço {13 

em.i-ssão. 

* 5. o 'Os ·e mpt"B~timos a u to'rize:dos pelo TI . II dev•erão estar resgatad.os até '31 
de D~zembro de 19•15. T·ecol'hen·do os bancos d<evedor'es . il~r.ectamente <á Calxa ld;o 
Amortização ns notas r.orrespond•en·tes á amortizaçã.o ·de seus rl ebitos, as qua:es 
f'e r ãl) ·inó ner a·das pola. mesm a fórma •e sob •as m e><•m a s '!) ene.s do § :1°, não pod·en'do 
.~e r feito novo emprestimo se o maximu da emi·ssão já tiv-er si do ·a;tting.i'd·o . A' 
m e<d·ida q~:>e f.or·em sel!dc fe itas essacs ·acmdrtizaçõ-es, a Caixa >dará g ulie. d·e T·eceb i-
m entn pa.r•a que o Thesouro exonere o devedor, r esbit'Ui'rid.<>-l<h e a cauçã;o· con'es-
pond·P"JJt:e . Se ~ro fi•m do termo o iba•nco nã'O cum·pr~r- essa obr.iga ção ·O GOverno 
pr.o·ctdet'á 'em T·eiação ao d·evedo<r como no ·caso uio § 1°, ·prevalecenldo ·na hypo-
toheS'e os mesmos princi.pios a! li ·estatuidos. 

~ fi . o Qs ernpre>'tjmos .çlo Ti. II serã<O concedido ~ ·formando •os bancos por el-
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ks fa.vorecitlos u;n conso,.Unm ·pe lo quM toldos -se obriguenl · a adopta r 11as opera -
ções ··car,,,biaes as taxas RCCONle.das com o Banco d-o -Brastl ; haveildo 'd·esaccõrdo 
na. t'-1.xa a a-f.!f .ixa.r, d•eci·dii rá o ~f.inist:ro da Faze ndit •e -a sua rdeci:-;ão · se r•á obrig-u-
·tu•ria ;xrra tO'f:los; o ·banr:o pertenc ~:: nte ao con.so?·t·i1t1n 1qu e 'Se não subn1etter a 
0~-sa ·d e~·ísão ou en1 (!Qt·al'Qu er ·ucca:siào- ·nã'o obse1wa-r a; !laxa -·nccovc1a1Cla, - ·será cont-
lle i'Hdo "~}e'lü Go·v:erne ·a r ecolhe r imn1ed'h.ttalnent-e .á C:a•ixa d •e . Amort'ização a iln -
por:t::lTrch:t 1le ~: e t< cl ebko, obser:vadas a:s · nl0Sl11HS Jr egr-as •pres.:!riptas ·no S .1°. · 

S I. o 1Para· cor. ceder e tn prestim.o a- banco extran ge.iro, · v e ni ficará ~pr.évhnnente 

o Go,/en '!·O s·e -eJ.le j á t e.n1 r ea·lizad·o ·no ·p:llz tclous .terços, ']Jelo ·rne.nos, :d:o seu ·ca-
pital, <:onfornw 'Pl'~sc-reve o ~ 1• 'elo a!rL 4'7 do d•e cr·eto n. -1-3i , •ele •1 ·el·e Julho -d·e 
191111; 11a. fnltn, aceor·da.rá co·n1 ell e urn prazo razoa~vel para \tal f. i·n1, ·sob ·p ena :ele 

se r c;1ssaclta a a utorização 1J:l.•l'a funecionar na .H.epub1ica~ A r eg-ra ~geral q uanto 
<Ni> cnpi 1 a·l fica exte•nsivn ao fundo el e r es-e\rva . 

8 . .o Ji;-st'n. . le i e•ntrará en1 ·ex-ecu.ç::ãto clescle a data da s u a publicação; cessan-
ào a n:.oratori1a. f' a s uspen~ão Elo-s exe_cutivos f i::;ca:e:s -clecpeta-d-as- rent Yhei . ·a'O f·in1 
do.-; r~ rin1eil'os t:rin:t:l d ias co·nee cHclo.s; co nti rvua·nclo , porén1, · -en1 vi~gor as ·cli s-pos içõe!:l 
r e i a ti -...-as ú.. su spen sã .. u ela t ro cn- íln s nota1':i da 1Caixn. -d e 10on vet=são . 

... l:trt . 2 .·0 :H e voga·tn-se MS dis·posi~õe.s em · contra:r.io . 
sn:a rlas Com missões, •l 'l d e Agosto ·rlf: ] Ul4. - l •Val/I'Cclo L ec<l . . - G-a. b'l'icl 

S ulgariCJ . . -- Oli•uein1. V"lladüo. 

SE·SS.:\0 DFJ <12 DE A!GO S:TO 

o ~r. Le'> J>Oldo <lo Hulh ii "s ('') : -- •S1· . •Pr-es id<Bn-le, Í1·iíó respbméLi h o.ntem a o 
r1i scu rso de \r . Ex .. ·n e m ag·ra~clec i , o ·que onl {,ri.ço . a5 re.f·ere ncia.s co1n que 111c 
hotn' ':.'iJ , ·po'rqu f) ti-nha in e cotn .ilrmnett:i-do a inft:o 1)ro 1Ó ng'ar o d·eba't·e tdo J)roj eclo 

ela-s E:.tn;s-sões. 
o nolYr'f~ Presi,clente da Comin is-sã:o ele .F.i1nanças, seu !Relator, fazii un1 ·sac•ri-

fleio ('(l'ln:pat~ecfmdo á sessão, ·-por se ach a r ·e n f€ i-mo, e d·t!&elj'a va r e tima·r-s·e . 
_\g ,J 3rd·v.:va. Sr. :B r esi•dent·e. a .3a .di~cussão , 1nas esta te:ve .Jtrg\3.r hantem tnes-

mo, e.m ~:essã.o ·nÜcburna, a que nã•o pude compa!rece.t·, por Iig·eit~o inco·n1n1od·o · 'ele 
saüde e )Jel0 f!t ct'o de r esid ir Bm Petropo'lis. 

r:i.ss-e ·v. JEx. qu e ·eu sou - obsUn1ado . \Peco pe.r :missãO Para r·ep·l'iüa-r. que sou 

a.penHf: um· convenci•cl n . 
o <' Studo , !l -.·e.fl"exão, a ·observação (UBn·i a d·o·s factes -arrai gam as 1nin.has con-

v.icçõ-e1;. e qu:-1. n<Cl·o e u . t;iv-e~&é a lguma -dtndCl a ~sobr e ·~-~- - vercl3.!cl e d a-s 'dóutl"inas · eco-
nomlCas e f i•n 8.·nce•iTa.s •que s ig-o . a s i tua~ão ·actual -Qtle d:e•Ha.s s e tmn :cli-vorcia•do 

por comp·ld .o. me levar:in a - n-clo·pta:l-as. 

( •) E s t e é!is..:urs? não fooT r evisto pelo o r ador. Proferido na hora d o. exp ~ 

di P.nte. 
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Oe h omens p.r;o-tico.s , ·sr. Presid·ente. n enhnm·a -consideração ligam a doutri-
nas ·e .·;:>rindpi•os, licrnitaJnc1o-se a 'fa·ze r uma polit'ica de expe.di·ente•s i•nspi-rada por 
cil'cnmstandas <le ·rr.-omento. 

1\"ão co•npre·hendo, ·por<l'm, que s·e possa ü1rigir os d·estinas ·d e uma nação ci-
v'iNza-da. ~nce.mi•nh!l·r a .so!ução Idos seus problemas, 'fazer, ·emfim, pol'iotica •e aü-
mini s tração, sem dolttrlnas :e 'Sem .pri:nc'i1p.io.s. :s-erá, tal'Víez, n1ais uma o·bsti:naçãJ.o 
e teimosia min•hrus, m as ·d·ellas nã.o me d espire'nd'el'e:i. 

V. Ex .. Sr. Preside-nte. no 'discucrso d·e h ontem, affirmo·u , creio, ·a bé ·com certa 
admir.aÇão d e nós todos, que a Ce.'ixa: ·de IOanversão •ne.nhuma •'elaçã•o ttn!l:a com 
n 1cris-~ actual, 

1\·o mie'\ f di.sc1trso d e h ontem . pr ocurei p1rov1'l·r ~ ·cont~ral'io; la:m·e nto que V . Ex. 
não 111 e tioves<e ·p restad.o a ttenção . 

O meu in.t11Ho h•on·tem , r ouba n•do a:J<gm1s momentos ·ao .Senad•o, lj.ntes da vo-
taçãr, do •Pl'Oj e.cto. era unicamente chamaor a sua att-enção para a •po)Hica de ex-
p ed.icr.tes, q u e 1'inij1a oonduzido, !!los •&m•s pr!·meiros •a•n•nos, 'a Repu'b1ica •á morato-
i·ia ·e a ·po·pulação •1i. mi serlia. 

Eu •perg untarei a V . EX . p01r ·que m e'i'os tin11a:m·o.s ·cQinsegui.do •d-ebellar as 
cri.ses de 98 e '1900. remediar os ma.loes de ~mtão , profum>dios, •e conquistar um·a •po-
sh~ão esta vel . 

Eu dlss'e q11<>, g-raça.·s á. p ó1Hlca <i-e prionoi•p'ios, ad.oP'ta·d'a e ap·piica·da por .Toa-
qnlim Mu·r•tinho. ·é qn e ti.nha.mo~ con seguido vencer aR d·i1'fic1üdades d :e então. Com 
eff.eito . elle levrtntov e.s ·forças do .pa iz, m elhorou " ·situação e !res·tabeleceu o 
cr'ec1ito. 

V. E x. ·n~"o cont<!stou. 
Con-seg tfl.ntement-e temos i'á neste pe'queno per.i·odo ode vida <t'e•pubHeanaí a 

:prova •d·a ·ex-ceN·encia d e uma •dou1ri·na e <'l'e uma poUUca por eHa !in.spirada .e a 
prov::t ode que. o r egim·en em:pirioo 1'o\i f atal eJO paiz. 

V. ·Ex. , ·po rlém , r eplicam'do, d ·iss·e: •essa poi!dti.ca fo'i ahandonada c1esd·e qtte 
o Sr ·Cam·pós Sa:Jl.es dfllxo n o Gov'er'no. 

Ha ·de me ·p·elrm'i<ttir V. Ex . . que Ih'o conteste. 
Em ·que ·cf)'nsr~tia, :s;,.. ·P:resrd·ente, a polit ica de \Joaquim Mu:r tin·ho? 
Consistio no 1l'lesga1te ~do pap=et 1ne. an1Drtizaqão da -diivida, :na cr:eaçãn dos f un -

dos de r·es·gate ·e ~ruram tia., no e quili'brio ·oTçam·en!tar-io , na va•Jo•rização do m ed o 
cirtcllla n t·e. 

Ora, 'J)erg'.T'P·to a inàa 2. V . !Ex. : o Gover.no do Sr. /Rod•rigues ~Ives afastou-
se dfcssa orien1:e.ç"io? INão. 'E' um facto incont-eslavel ·que •eH:e r ·esgatou 11rrHhares 
de conto, ele r6·is ·c1·e •pa:pe•l-moeda e -os 'incLnerou. A wrno!t't.ização da dhnida, elle 
a fez. l!.x·~gui·o o emp:r•estim ·o Ide 11·868, '<)'UTO, ·e uma grande parte elo empTestimo 
de 1~ 97, papel. E qu i!i>b rio Olrça:men>baJrJ.o, e!.le o manteve n os qua•tro ~m·no·s do s·eu 
Governo, d e.ixrrnelo s aldo. A valorização do meio dro u'i-ant-e, >eHe •a •conseg-ulio. O 
val•o•r da ma.ssa pan'el-moeda, ftndo o Go'Verno do Sr. ~Campos Sa:lles, 'er a de 34 
m~·lihões ·esterJi.nos, •qu ando no GoV1er.no do •Sr. Rodrigues Allv;es, essa massa vaJ.ia 
H milhões. 

O ·Sr. Rodris-'.le~ 1A'lves em ~ua m~n~a.15em 1ollY9U a p<Jiiti'ca elo .Sr. Murti-
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nho, Dcons'elhou ·que fo-sse s·eguida e a el'la o.bedeceu. Os r·esultados colhidos n essa · 
administração continu-am a evidenciar a excellenda da ·d·outr•rna. 

Pnrr que cmtão t]iz V. 'Ex. que essa po.Jitica foi -a.bandonada pelo Sr. Dr. Ro-
drig.u.es Alves? •Será 1pórque S. Ex. f·ez ·despezas eX!tl'aolrid'i.narià.s para o san'ea-
mento e ·a:formosee.m~nto do Rio d ·e Jan•edr·o? !Para a ·a·cquisição do· Acre? Para a 
liquiclac;ão de •questões 1n.ternacio•naes seculares? >Ber·á rpor ter ·decr.eta·do a con-
strucção ·de J.inhas 11elr.peas ·d<> peneto·.açãü e a construcção ·de •porto.s? E' pr.ecizo, 
porém, -attender a que esses melhoram·entos nã>o .foram decr<>trudos a ·esmo, 1'orann 
orçados, fore.m au•toriz•ad-os d'en>tr-o das forças orçamen ta rias e das forç·a•s ·dG .noss<• 
credito. 

F'<Jir essa r aziío conseguLo o Sr . Rodrigues Alve·s a •bri1hantar -o s eu •<k>verno 
com esses m'elhoramentos, deixando no '11hesoll'ro ·248. 000 . co·ntos e o credito so-
lido. 

Affirmei e V. Ex. me perm'it•ttrá ·<lua repi.ta, 'que •o a;ba,ndono da pol'itica 
Murtinho •só data ·d•3 19 0'7 com a oreação da Gaixe. ·d·e Conversão. :Como contestar 
essa proposiç·ão? 

'Um d-os 'fin·S da 'Pülitica Mu!.4ti.nho •era. a ·eJe.vação '!;'radiua'l da. jjaxa ·camibial. 
Oro., a Oa'ixa d:e Con.ve>t•·s1Íio fixa o cambió ·e Jmp·ede a ascensfuo da taxa. O •Sr. 
!Murtinho reduzfe a massa ciorcu!an•oo; réco·lhendo o pa·p'el-m-o.~d·a e 'incin i> l·ando-o 
por conseg'u int~. i·es-t.r.iongia a ci-rculação ; a !Caixa de Conversão alarga in in ter-
ruptamen •te a cir.cuiação. O St'. J"oe.qui·m Mu>r.ti.nho ·pretendia ir >el•evando •gra-
dativament€ o ·ca:ml:l'.iJo a.té ao par, •para en>tão tJrata:r ·da co•nversão; a Caixa de 
Con~'ers~.o . princi,palmente -d<"·Pois -da refonne. de 19'10, que .e~evou o d'ep.o·sito de 
20 para 60 mi.Jhões, impos•stbHita o camlbio d-e ir ao par. A ·COn~lusão é uma e 
\mica· a Caixa i !i. nã:o lé só a tnegação da politi'oo. ~inanceir·a 'do Sr . •Murti.nho, é 

uma. ·reacção flagrante .contra •el'la. 
'P"Ç;O 'licença a·inda ')la•ra ll'<"r>eNr Que a ']Jo'lit'ka de resga.te >i.mpõe o·nus, j m-

.põe e n•earg·os r 10 Governo que a a dopta:o· é obriga·do a incinerar rpa·pe•l ·e tem for-
' çosar.teit!·~ d'e fazer o ·equi:l'iblnio pare. ter"" saM•o nos orçamentos, porqu·e só os sa1-

d6s são :inüinéra•dos. iQra, no momentO em que se créou a Caixa d·e Gonver.sã·o, fi-
cou o Governo co·mpl·etam•en.te ,Jivre dessas obrdgaçíles. 

:;,ao ha mais n'ece·ssida .. d·e de economia nem de ·saldo, porqu·e niLo ha ma·is 
·resga-te. O f·und·o de •grurantia , desti-nado •á elevação cambial , H. valori zação do 
·p rupel, ·p·e.rd·e a sua raz•ão e é pe'lo IGover.no dissipado. 

Amplia da pe1a Caix•. d.e Conversão, •a 'Cilr.culação em poucos annos d evou-.se 
·d e 600 mil a ~1m mi'lhão de cont-os. Vfunos todos -os 'phenomeno.s -do .i'll'tílaccionis-
m-o : a e levaç;i1o da cote.ção dos titUJ!'OS, d·a·s tet'ras e ·das lfazenda.s, um oensiUut-
mentl• em ponto p·equeno, mas que foi su•ff•ici'e<noo ·Paira determinar a alta dos pr·e-
ços /, a carestia da 'V[da. E vem V . Ex. me iper.guntar, ·quando a cr'ise explo-
de, o ·que •tem com i•sso a Caix·a de Co.nV'ers·ã•o? tS·e<ria •o mesmo que ·duVliodar QU'e 
os movime.nto·s do coração .in1'lu€'1TI na circulação 1do sangue do .olrganismo hu-
mano. 

Sr'. ~·t'e ·siderü·e, •eu nã.o venho ,fazer um ·d-iscur.so sob'I'e o .proj.ectG qu.e Já foi 
approva.rlo, Simplesmente a ccmsi-de!·a.c;ão que ligo ás po•nd<:>~ações com que V. Ex, 
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rne honrou, me obriga a vir á tri·buna pa.ra aceitai-as Jl a palr{e 01ü que n16 .pare· 
ce.m razoaY·e-js e i•l1'11pug.nal-as na~quil'lo ·e In 'qu e 1ne · ·parec.em se1n fundan101Üo. 

V~. Bx. disse qu·e en me: ,lin1it'ei êi fa~eT critica, 1nas que i1ão indicaVa. n e-
nhum rentedio para a sHuaç§..o afNictiva em que nos aehaviunos. 

V. Ex. se escjueC'ia de que na sess ão de 4 ·elo correr•t•e,' desta tdbuna, ésposel 
o plano do · Sr. Ministro •da Faz·enda, iqu.e não sei polr que >foi abwndonado; r .eJativo 
á emissio de .bHhetes do Th•e;sou·no. Este ·plano foi es tudado e compleiad.o pelo 
Sr. Anton1ü Cr.rlos, no seio da·s ·C~nnmt·ssõ.es reunida.s, elevando a. ~on1ma de 50 
JnH a 150 n1ll contes ·e :d::tndo a.os bi,Jhe.tes gata·ntias para o seü curso ·e rcotal,;â.-O. 

Apoiei essa idéa; logo V. ·FJx. não t e·rn razi'lo ·cTe Cllze·r que me l-i mitei a fa-
:r.er critic:u. ._<:::B·:n jnclioat' 1nenhu·n1 r en1e'dio. 

)l ·oeitei o .rernedio que O· cliirector das finançaS •Preferia e ia pôr en1 •ex~ -

cuç5.o. 
V. Ex. termi·nou ·d<izeniio · cjue er!•ticar 'é faoil. Nã.o acho facll , ·e ]Jeló con-

trario, acho dHfici'!, quando fu·nd21da e quando só por um ·cumprimento do dever 
estuC!amos es•tas questões ·e ·esta·s ma terias. Ma·s, mais faüil do que criticar é d~

mo'lir, . e V. Ex·. me · permittl!'á dlizer que à po!Jtica rrre:s te qua;~t,hmnio tem s1do 
a.na.rclüca e dumolid·ara. An"1ullou por com•pleto o üon'gr,esso·, [nsurge-se co.nh'!i 
o Sup-remo Tr.ibunal, investe contra o 'Tribunal de Contas, tenta su~J•pr.imir ,o· Bali-
co do ·rBw,n, susp.end'e as garmltias dos ddrvdãos, as liiber·dades pub'licrvs, e a'Üna.l 
de evntas, desfe<?ha um g.o.Jpe ·tne:mendo contra o cred:ito do paiz 1 volta1ndo ao 
fatal :·egimen d·as ~missõ6~ d'o papel-moeda. 

Sr . . Pres'identt?, se ·Cr•iticar· é facil , demolir € ·ainda mais fadl. (llfn-ito õe1n; 
rnu.ito õmn. ) 

O S:r . . Pinheiro Machado (*): - Sr. 'Presidente, o illustne '8-ena:dor por Goyaz, 
nosso ,r'J:IÍ 3Uncti.s·simo coHegu, é U1n -rud·e adversa rio . I-Ia 'lnWito que •conhecemos os 
temerosos recuJr.sos da s·ua dialetica, do seu talento ·notav.e.l 'e dos seus pr·oclama: 
dos melriws. Agora mesmo·, nesta hora amarga, S. lEx. ·acaba ·de .nos dar pruvll 
completa dessas quilidades -d·e 'em er ito batalhador, cujo an'nno c'r'e·sce c•om às cl.íf-

. fkuldad·es -da empreza . 
. S. Ex. júmai:s podeP~i ser vencid.o. As Huas forç.3Js aug,mentam, 1Quiç·á r-e·tl-0-

bra,rn ·Qu-ando as condições da luta lhe ·sã{) 'des'favoraveis. E' indiscutivelmente um 
aclve!·sar~·O c~ue, .8e no•s honra e sabi.sJaz .co.ntend·er eo1n el'l'e, •tal a gentileza ·e ca-
va.Jl::p:::i rí:::.mo cl_,o ·se:u contacto, nos ttbavora ele amtcmão, pela ee\ttBz~ de que os 
n.os~0> €S·forçus .s~o ·sempre lnuteis ·perante - não .repetirei m'üs o qua.!~f!c2!tlvo 

que p:1r 2ceu t .9nto 1nelindrar IS. ·Ex. - não dkei :p:era.nte s-tUa obst:Ji,nação, mas 
·perante as co'lvicções üt'·rai.gnclas, e•n,kist.arJ.as no seu .espirHo .. . 

O n ~)sso 'illus tlre conega, .errt .qualquer ·circuinsta·noia, em ·que 'OS phenom·L:TI0~'5 

sociaes e. poJiticos se d-esP.nhe.-m ·n\.1 nosso ·vaiz, representa uma ~ e.sp.ecl:e de n1o..rco 
1nH1oiario, Únn1ovel. ina·bala'Vél, i g·ua·l áqueHes ·que; paTa inddoaT .a ext•r!ema dos 
terrltorio.:: , >são ·plantados pa.ra supprh· os Hmites natur.aes, sujeitos ás m·odiflw 

( •) Este discurso nil9 f o) revisto pelo orador, 
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cações PHlos ::tgent·es g·eo!ogicos de toda a especie, con1o o.s · nios, que soffre1n uw-
di.ficações •Pelo afasta•mento do seu curso, pe•los 1cata'clysmos, pelas •erosões, .de 
f.:orte. ~qu1e, 'Pa·s·saclas e.nnos. não .i·ncUcam .mais :ao ·ca·mi·nheiro o Umite oubr'o·ra de-
marcado, p.o!'que ns ·forças da natureza tudo alterar.am, de modo .que não se des-
co br•e •o pcn to •de rE>ferÉmc!a 0n trc varias te.r1ras. 

O .nosso digno col'lega. •pouco se 1preocou1>a com as mod~!J.idades de cnd.a ca~o 
concreto, com as necessidad•es renasce·ntes e com a ·e"olução a que fatalmente 
es tão •sujeitos •os !>h~.nom<mo:'! S<Jciaes, pelas linflluencias do meio e do tempo e de 
outros a~~;en tes n1odf.fica~lor-es . .. 

O Sn . LEOPOLD(• DE 'BULHÕES : São •sempre os mesmos. 
O SR . PINHEIRO MACHA•>o - e que 'llão são, como o espírito de S. l!1x., 

absoJuta'ine<nte •imn.uta~•el , sobra·nceiro, l§.s con·dições nove.s da soci.edad·e em que 
tanTbem evolu:imos. 

E' otm traÇo caJra.cberistico es·se de S. Ex., digno de nossa admiração, que 
salierta a impertul'b aJiidac1ce, a fnia impassibiHde.de elo no.sso Hlustr·e compa.nheh'o, 
perante ';) cataclysmo ~o cia.J 'que ora assobe!'ba nosso ve.iz. 

Gr. PrP.s'idente, eu, lcnntem, esboçando uma paHi-cla: resposta ao eloquen.te--
di·scur·so elo il!ustr·e 'S•ena,c1or po.r Goyaz, d·isse que a questão da Caixa de Con-
velrsão, qüe tantCI J1r.EOccwpa •il ·esp.irlto de S. Ex. , estava c1esloca.c1a neste mo-
mento, tratando-se de ·um plojecto de emissão; .qu·e não tera caso ·para reviver 
os dE-bates memoravei·s, e:m que S . iEx. figurou, com'O nós 1todo.s .sab'en1os, com·o 
cory.pheu e princ'pa! combatent•e, á frente elas fi·leiras d.aqLtelle-s que contesta-
vam a nli1ic1a·de c1~sse i.n•st:ituto :ecnnomico; .qu e os . ma,1es •que hoje -ten·tamos r e -
mover r.epreseruúa:m. ·mulUplas 'Ca,usas, al~gumas - 'POr 1qwe ·não dizel-o? - filhas 
de nosso~ en~os e da nos~m i·mprev.id~neia, ·m-as o-utras, .i.n'TIUn1eras .e valiosas, re-
snJ.ta,lltE:s il e fa.d:Js no~ quaes não ca:b'e a.bsolutam•ente a n enhum homem poli tico 
do B1·as il ·a. re."::tpor:.sahUid:-nle. E stamos en1 •face de un1a :$ituação a·noinaln., qu-e 
sor.prenc18u a todos nós . • Sobre o ' :Brasil e sabTe :as demais n a·çire.s elo pla·neta ca-
hio, i.nespelr-adarr.tent.e, uma calami•cl:id.e imDrevis ta por:que, se a t01dos riós pode-
ria ·pareCter 'JHOV.a\"~ 1 o c.onflicto entre c1ua·s •nações da Europa ou me&mo ela Ame-
r'lca, ningumn ·poderi~a suppôr que rapidatnente -essa. luta se g.eneralizass·e, ele lhO-

do qu~ as prind.paes nações ela Europa estivessem u1o'j e con.Jllag-radas nesse· f·o·r -
midavel c,onflicoto cp•e a todos a·pavora, ameaçe.nc1o d e deJr)'Ocac1a toda essa co-
l?s•ss.J .obra de progresso Je·vada a 'effen•to pelos surtos arrojados ·de uma civillz~.o.

çi'LO ~ntensa, tndo atmiquilado por um choque cujas consequeneias fu!Jesta·s ainda 
não se pod em medir, mas que j.á se d·esenham na r·uina total elo centro majs a;;·i-
tado .pelas prod·ur·çõ'es cl!o esf.orç;o 'huma·no. 

:Pnis é em u.m momen•to como este, em que nós t emos o espü·ito avas.sallaou 
por r·reo~cupaçõ·es tão contiristaclore.s, que o meu iHus.tre ami-go vem assoprar ., 
:t'ogueira j á cxbincta desse debate, 110r sem c1uvnc1a importante na:quella época, 
mas sem eJc"]J•ressã.o prati.ca neste momento, ao r edor da Caixa ele ConV'ersão?! ... 

Foi isto que causou .extranheza ao m·eu espkito. E quando af.firmava, hon-
tem, •que a m~difi·cação <'la politioa elo ·Sr. Campos Salles se .opero.u desde logo 
no quatriennio seg·dnte, e ú dizia uma vel['•dade, Sr. 'PresidentB, ]JOl"Que a (10litica 
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do ~auàoso e8tadis t.a foi uma put.itica -d€ r et re.cção , -de severa ·economia, de taxa-
cão de imposto•s e de zelo ~ para que não se fizessem clespe,.as •Sum;p tua r.iaB, ainda 
mesn,c as reputaQas indispe•nsaveis. En t-reta.n to, logo após o fnndi-ng-locm, quan-
do af~ no:::sa8 rrla ções fd!nan c eiras 'cotneç;:Hran1 a se rehabi.Ji~tar e a se res ta·be1e-
C<::r e. eo-n fla nça d·a Nação, puzeram doe lado os proce·ssos ·de ·par.cimonia 'e come-
çaram us surtos ·va.ra m e•l•horamentos llt€is, não ha nega-r, mas ·que vodia.m o:~er 

a-diados pa•ra quand-o estivessem •elim.inadas to·talmente as ii10ssns dtff·icul(!e.,des 
flnancei ra•s . 

Tal 11!i.o se de11 , e vlis todos oqu.e me ou vis sabeis que in t enütrrum as obras 
de remod-E>Iaçã0 ·des·te. ·cavital, -em boa hora . mas com grande .plr odliga,Iidade. Essu 
ternpo :11ã.o ·é tã.o Tl3moto para que não nos r ecord·emos da f6rma ... por que era .. nl 
feit a·s as desapropr inções, elos bata'lhões de funcciona•·-ios enca·rr e.g·ados d ess·e ser-
V•iço, pe1rceben elo exaggevad.os p.rov-ent.os . Não mals-i·no . !A..o con brario, •fo.i U'lll acto 
de descortüno da par.t.e do Sr. Rodrigue-s Alves :a remodelação d esta Ca']}ital at-
trahir·.do para o ·n0s-so p a'iz a população d>e -outras .nações, •que antes, justarnell-
te •receio&as, f ugiam do Rio de Jane!i'l'o, hoje a mais ibella cidade do <Universo. 
I sso, ·;>orém, n ão impede que possacrnos, com f irmeza ·e •Segu[·a·nça, aftirme.r que 
taes melholramento,< .foram r ealha-élos com -dissipação . 

Assim tam'bem tiveram inicio naquelle quatriennio novos commettimentos: o 
desenvolvilime nto !lao; via~-ferreas, por e:>remplo, a lgumas •a.trav-essando partes do 
nossc tel'l'itorio completamente despovoa-das, sem proveito immedjato. 

N ão d;!go ~1ue essas vias de commun1cação não sejam vantajosas -pe.ra o palz 
- a·ssim pudess~mos ter o Brasil cortado d·e ·estra das de f~r.ro - mas o que ~ 

eviden te é que o mo:m;o-nto ainda não· com:pOl't a.va taes ·empreh endi-men.tos . 
. s. Ex. retorcruio tambem q u·e e. poJ.ivica do saudoso brasi•leiro, que foi um do H 

m elhore>' a mi·gos qu·e tive na v ida, o :Sr. <Joaquim ilYl"u•rt'inho começou a ser mo-
diHcaclG, com a ICa!XJa d.e Gonv·ernao. 

•81·. Plr-esiden.te, o Sr. Joaqui·m Murtinho era , incontesta.ve•lmente, uma von-
tade, uma ener<gía serena ·e e'scle.reci-da, mas o seu a·nl,mo não era 'i•mperter.rito 
como o ·do i.Jlus·tre IS·eiil<JJd'úr por Goyaz, ,peramte -as neoossidades do seu :paiz, d e 
fó.nma :jue não ad!mittisse inf.lexões na traJj.ectoria soie·ntifica e doutrJ.naJria do seu 
espi·rito J ~ccun do. 

,f.. . Ex. , quando iV.l'i·ni..stro ·de. Faz:enda, tendo-s·e dado nesta C.a·p"ta-1 - note 
bem o !Senado - uma crise ·bancaria que só affec.tou um estahelec'irrnento de cre-
lfi.to, o 'Ba.!lco <lo Bra.!:; il , 11romptHicou-se, desde log·o, a transig"~i-r CO'm as -sua-s do"u-
trinas scientificas, e, com os app.lau.sos da maior-ia dos hom:ens poLi1Jkos, com o 
apoio cJoo S·r. Campos Sa:Jl.es, a•Pt'esentou e ex-ecutou o pro.jecto da emissão d e 
bontos, da.ndo ao Banco •thl :Repub.Jica o a uxilio d·e 1·2-1. 000 cún~os de réi-s. JRe-
cor~c1o-JJ.1e hen1 que nalqu-ell a occa.sião V. Ex. este.. v a em Pa-lacio, nwquella m.e mo-
rav-el confer en cia, e deve estar lembrad·o >tambcm de que eu me icl enUi:f.irtue-i com 
a ·opinião d-e ~s. •Ex. 

A cr:Re que naquelle n1Qim ento raffli:g ia n Brfi!Sll 1nã.o ·pócle ser c o.m,parada. fL 
que hoje nos a ~.sober.ba. CircumsoreVlie,- s·e s61nen.te ~ ·esta Ca;pital~ affectava un1 

b ancç, e a ·que hc;>je n<;>s pr eoccupa está. ('\'enelra,Jizacl~ . aHecta todo cor.po socl·a.l, 
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as suas inrlustria·s, o .seu C()lnmer.ci·o, a sua producção, a, sua 'lavoura. e, co1no 
honte·n eu disse, at!é ·á p:roplia a;dministração -do paü:. Ora, na·quena êpoca o 
grande estndistn .Sr. Jowquim Murtiniho - cuja venerav·el memoria de quando em 
qurunrlo y. Ex. e outro.s, em opposiçã.o a nós, lem·brn.m palra ·co-nd•em.nar a 11ossa 

cond•acta - o saudosü e grand•e morr··to transig-io eom uma nec·e.ssidade de redu-
zida imJlo(ll'tancia em ,reillção ao grande ,perigo qu<J nos ameaça e ·emittio bonns 
~obre o otedito do G<>verno .. . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES: - Era.m r~sgrutad·os pe1os bancos . 
.O Srr. tPINHEIP.O MACHADO:- Eram •r·esgata,dos com o concu•rso do Thesouru. 
O ISR . • LEOPOLDO DE BULHÕES: Co.mo foram r .esgatados um por um. 
O ;3R. PJNHE!llu MACHADO - quaruto mais agora., que a. nossa sdtuaçilo é 

multo dA•rferente! O r ·esgate foi f.~ito com o soccorro ~o Govel'no; portan•to, fot 
uma perfeita emis.são de pa·pel-moecla ... 

O SR. LEOPOLDO DE .BULHÕES : - Não rupodaclt,. 
0 SR. PINHEIRO ~\1AC'HAI:.O - . . . .em.i·ssão d•e papel-moeda .. , 
O S.l. LEOFOLno DE BuLHõEs: -- .Não .a.poindü. 
O SR. PINHEIRO iMIA CHADO - . , . ti'io bo·a como o :necurso e. que •8. Ex. h!t 

pouco s~ reof.eTio .. • 
0 'SR, LJWPOLDO DE iBULHÕES: - NãJo apoiado! 
O Sll . PrNHE~P.o MACHADO - .•. e ao qual tS . Ex. <le u o seu a.po.lo. 
A •em l~sã!o ·de letras é mnn •car'icatura tela emissão ·do pa·pel-'ll10eda,. como bem 

classifi~ou em um r. missi\'fl que" ·me dirig-i.o o iHru~tre Sr. Nuno de· tAnclorade. E' 
r.reior do qne a franca. em•io.<ão elo pa.pei -moeda, pot•que aiq·ueHn, eomo todas as 
caricahn·as, é in'fe!·ior lá rea.l ida,d;e. 

A emi·ssii.o dos bonne, assim como a emissão de l•er!'as feita ·;pelo 'Dhesouro, 
repot:.sa ex·clu.s-ivan1en;t.e no crc"Clioio da Nn.ção, não tmn outira grura:nUa senão es·se 
credito. Ora, e. e.~~enda dessa tra.n.sacç·ão deve ser ~Jrocura·da. ·nas suas origens. 

A .fonte -é a J:n:esma credito do Governo . 
J'iao v·ejo e 'S. Ex. no seu •proviklo arsena,i el e argumentos, fornecido~ pelos 

seus notavei.s e.~tu.do~ -e pela sua vlvi·cl:ot 1nte!llgenci>l., não poderá d·escoblrir nenhum 
que de.~tru·a e$ta parte da n1inh a -argLUll entação. 

Inter.rogo ao meu .mu stre col!.ege.: qual a ba.se em que se funda a. 'letra d·o 
'l'heSO'llJ'C, .pe rmtbti'ndo o pagamento dte uma certa qun.ntia ao credor do ·The-
souro, >·e não no credito tlo mesmo Theso·uro? 

Ditr-se-ha - mas {'sta. ,J:ebra estab'el'ece jut·o. -Esse interesse é •atpenas um el·e-
mento dE' .seducção prura oqu.e o credür aceite o t•Hu lo, rtne niío te.rá valor nenhum 
.se ponen•turo. o Th·es"Ouro não pud•er re~gatal-o . 

i{otem o-s m{'u-s Uhl·ustr.es coHegas que n Joetrn. a.pen1ns .atteond•eria. ·e im·perfei-
ta.mN t.te a umn. face do problema, que se·ria o pa;gamento aos clredores do 'l'he-
souro ... 

0 ·SH. LEOPOI,DO DE BUI,HÕES: i!Cra ü po•nto princi.pal. 
O SR . iPINHEmo MACHADO ~ mn.s este mesmos força·dos a. r eceber, como 

symbo·lo d.a. mo·eda qu'e lhes d·evia. o •Paiz, um t it1.1lo em,itbido pe!o T.hes ouro que 
não era L1·escontav~l na ·prnça. senão com grancle depreciação do seu valor nomi-
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~al, como tem acontec ido com a.s apo11ces, tritulos ·fundados tamhem no cre-
dito o 

Vej\.'tTJJ 0;1 s.,-~. SenadO~!'~~ que fj ·l'~Vf11 1e'(l\.Q :1 pr e~ejnta-d-o p elo iHnstre Senador 
por Goyazo o o 

O SR . LEOT'OLnn DF. BTJLHõl~S: - \Pe'!o ·'lVIinhstro da Faz·e-ncla, a l::iás. 

O Sn . l? INH.EIHo MACHADO --- ... era consisbento :0n1 um rproeesso rnaillCO, d-e-
Jc ltuo.3o, in1perfe ito, de-ix,ando .a ·CxütV•Prno €111 situaç~o d:e ·Inalo-r d·escrecUto ·porque 
o.s S'~~us titulas n~·O se·r.ia1n recebidos nos ·esta:be'Jiecdm1·entns ele -cr:eclito s·m1ão sof-
fr e n'l~o gra.nde -d:ep·reciação . E, ainda n1ais, oo·mo se attemdelrh:t.m ,a;S ouirRs .ne-
cessí~)acll~S- do IGstaclo, .o paga.tnento do funccionali.snno publi·co e outra-s despezas 
qu e conUn·naJne111tf: sl.ll'g'etnl, corno a .incln ngoy.a :mesmo, e m que o Governo necessHe.. 
d(• r ecursos que •n tín c:on.stnrn do orçaõ111 ento , parn. d eS~p-ez:ls que não pod,f,aJ.n ser 

pr'ê·v istas, ·n1a·s que- é misJér p·r.ovel-as, entre olltlrns as ;qtre s'e ref.er en.n á I·epatr'ia-
~ fi .o Dos noS:sos patr ieios ctne presente·m~r ,ntc =-:.e .encontraJn na Ji}uropa.'? 

CoiT.o pocl·eria 0 Go·v'erno c-usteal' a annunciacla mobioliznção ele .pa·rte da nossa 
e S'q uaclira. .para ga!"antir os nossos ·portos que podem ser y,iola ,dos por !l1a..vios hel-
li g:{;·r a,n te5? 

~\'1':1-s não é .só isto; hH ·uma outra :Vace ·elo pr.obl,enla ;i.gua~I:m.enüe m'll~lto im-
po t·tante, 6 aquellrt crue se !'efere á ·wng·ust ie.. .qu:e -cstJá .aff'11gindo a .to.da.s as olas-
~es trn balha dorn.s ·do Bras il. g• claro ctue, quando n11 e refi-ro ·á;s ·cl ::ts.se.s ;fra:balha-
doras. t·enho ·imp!ici t>RTITente incluido os traba.l'h.a.do•r·e.s 1r·ur,a<es, o o,p:e:rariad.o das 

fnhricn s, fl ·n. 'l't•O"': Sa i'lldust·ri.a , qne clnn1a.m e a.pp e1l a ·n1 de ttodos os angu,J.os do 

nossc ·territor'io pm· uma provid encia 110 sentido d·e ce ... s.sar .a escass=e7. do nume-

re.Jr.io. 
:r.fã{) IT.ato agnra. ·el e v0n ti'~a:r se essa escassez existe ·popqu·e o nunTe;rarlu ·emH-

tido não ntt•encl e :á~ neDe ~sida.cles da nossa s·o·ci·ed·ad.e, ou se :é poi"que a propria 
c rhs·e te~ ·n ft< ito corn rque os acaute·l1a dos, em c uj o rll'tltlnero eu a c reclilto 1qu e e.st etja 
o n1eu n obrf~ co n ega, tenllam pos to a bon1 recato 'as s uas econon1'ia.s ... 

0 ,S?.. 'l..~EOPOLDO DE .BULHÕES: 

o SH . iPIN'T-lFlTP.O MACHADO 

Causa .que ai·nda não consegui faz·er. 
. o p roC'uranelo tirar elos !bancos; a tempo, o 

P.P U dinheilro, pn·rn. colloea l--o no pé d e 1nc.i.a. O ·qu e é verda·cle é que grancl,e pa;rte 
Ll<-L n1oed:a qu1c estava cn1 ciTculação d esan)tpnreceu , dando-s:e a r e tracção, 1e é .sa-
bido que C!Ufulclo su.rg.e.m d~stas perturb'ar,ões ni'ío se prec:i•za seT espirito arguto 
C0'1110 o ,mf.'U iUu s-br.e cüHe.g·a pn,ra to·m::tr t aes !1)TOV1dencias, ba ,sta dispôr-se de me-
cl.iano qr.i,terio ·pare. assim proc·e cler . 

IJ-'~rgnnto ag-ora ao rrri.E'U ülu.str.e colh:g'a: 1nm";ec•en1 ou .não, cli2 VBJTI ou n ·ão ser 
attent~ichls ,pelo ·:poder 'Publ.ic.n, l!Jx·ecutivo e L e•gts•la.t ivo, ·essas dhrersas claHses que 
€Stão ~offl'endo g-rn,v<e.s embaraços, embaraços que se reí'lectem ·pej moaüvame11te 
sobre u sHuação do pro']) rio Governo? 

Xotem os meus rnobres coUega.s rq.ue uuanclo en1·prego a paJavr.a - Governo 
enqJ!'ego-n no ...s ~ntk1o lato , r eferindo -·n1e á Nação. ~ 

Se d·E~ iRx•arn1o s .que os ba.ncos opp.ri·nli'dos peJa e ri·se qu ebren1, ·qu e a s irndus -
ti"i·as não po·ssa•n1 n•.a.nter :1 activ id ade 1)·.reciz.a á sua proclucção .por ;frul:ta .·de re-
cursos, que os tr~.ba-l ·haclorE'S ruraes a;banclonem a 'lavoura, porqu<:: os chefes od es-
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ses estabelecimentos ·não dispõem do numerar·io necessa,do pa,re, pagamento do 
trabalho, a crise virá fatalm ente a.nni•quilalr to<lo o ·pn.iz, produ zindo males incal-
culave is. E' a r e clucção i'mmediata d'e nossas rendas in ter.nas e eX!tern~.s; por-
que, quando não houVte:r J11'0 chtcção pa.ra ex·po<rtil·l', n in1portnção terá de minguar 
ou cessalr e os impos-tos d t~ consumo, mesmo, soff rerão r eflexi'.'n.me-rut e a diminu·i-
cão 1prov.en.íente cb. ba'ix.a da in1portação. Q·uer dizer rtue tod:1s a~ fontes cl1e renda 
~erão áiminuida .s e a lguma·s doesa'!J.parecerão·. 

Preciza.mos, Prüis, ·1ança.r mão 'C1e nH~·didas en'ergicas, •i·mmecHata-s, paTa im-
pedir u-m<t ootast~opbe .nacional. 

l':ão é demai.s que se "e)Jitft que embora o Blrasil •nã.o e steda em g uerra está, 
como rts rl=cmais nações,· soffr.enclo, infeliz·mente, todas as CO'nSeqnenci as deLla. 

La-sUmamos 1nLüto e~tn r pe'la força cl,as circu nlsta1nci-as enn terPeno contTario 
ao d~ rp·eu illustre ·COH0ga; estima.rinmos doevérao; , teríamos •muito· mai·s proV'eito 
e o r·aiz, em que 1S . Ex. llUdcssc 11'0s ela r a soliclalri=edadoe ·de. sua experiencia, de 
seu te. le·nto, uo s·eu tr.a.qu ejo n os neg.ocios ·publicos e '11ão se mantivesse nessa ·PO-
sição ele oen.sor .<werrimo, condemnando todo o nosso .eS'fnr ço afim ele minorar, 
senão li vrar a no~sa ;patria de maior descala-bro . . A inda contamos que o e}eva:do 
pa-trio ti.smo do illustre ISena·dor po:r Goya z façe. com que S. Ex . , ai'l1da que tra,nc 
s itoriamente, neste momento, .ponQm. d·e ia•d·o os seu s .principio·s de •·ijo doutri-
naria ·e venha comr.o<;co collahora-r, a·per•fe'içoando as med·idas •que o !Senado, hon-
tem, em boa hora, votou pare. soccorrer a Naçã.o; Que nos ·emplr•es•t·e o concurso 
dos seu1, me!'ecimento·s pa·ra que pos·sa.mos, a bem de nosso pa.iz, a bem dos in-
teresses fun-<1-am<intr.es do B1·nsil, trans pô ,·, triumphmlt·em en.te, esse Ru.b icon te-
m-eroso cheio clt: perig:os paTa a grancl•eza, p.a,lr.a a •paz e fe1 icida1Cle de nossa pa-
tria. (111 nito b e1:t; 11H<ito b em . O O?'C/.CT01' é mwi·to cu.mprimten tado. ) 

O f>ir . Leopolào de Bulhões: - Sr. P1·es~d:ente, V. 'Ex . ' co.,-oluio e, su a bori-
lbante oração convid a ndo-m e a ·c()Jloa.borar para o <~'Pelrfeiçoamento da ·medida já. 
votada ,pelo Se'!1ado. N ·a sessão de hontem, o Presid·ente da Commis·são de ·'Finan-
ças dc·clarou ·qu·e n:1o seriam a dmis.siveis e·mendas, •PO·l'f1uanto o pro jecto repre-
senütv:t um accôr.<J.o e devia passar tal qual. Não obstante, fare i a l•gumas ob-
servaçõ~s, que talvez posmm se·r attendidas pela 'Camalra d·o·s iDeputados . 

Sr. P re·s·i-dente." V. Ex. , respondendo-me, r ecordou os epõsodios da ci.rse d e 
1900 e &. acção que neUa teve .Joaqu[m 'lVLur.tinho . V. Ex. Jlez uma industiç·a. á 
memori a deste illu3tr·e ·brfusi1eiro. Joaquim Murtinho a contragosto aceitou a so-
luçã·o r:ro posta •POir CampO·S Sa11es e e.poia!da p elas Commissões da Camara .e ·elO 
s~na do, com exclusiío do humilde o·rndm·, m'embro de mna d ellas, a emis.são de 1'21 
mil comos ·de ir.Rcr.i.p~ões. E·stas inscriJpções ser iarp em1tUdas pelo •Banco da Re-
publica p!U'a .pagam•ento aos seu s co·rren•ti'ste.-s e seriam resga.taodas pelo m 'esmo 
banco. O Thewuro apenas dava o endosso, a sua a-es'!lonsabHidade, ·á garantia 
do resgate de.-quelles titulos. 

D•r:t, Sr. Pr<'sid'ente, a,ffirmava.-se e ver iofic'ou-se mais tarde qu<e os •bens que 
o banco possuia eram suffici•en tes para o pagamento integra 1 dessa doi vida.. não 
pesarido eT!a e.bsoluta,mente sobre o Thesouro. 
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O ·sr, .Joa,qukl MurUnho resh•tio então energicam:ente •aos clamo'res pela 

emissfio d·o papel-mo;eda, c·1a-rnores ,qu:e, desgraçardame·nte, ~neste 1nomento fizeram 
éco no espirito tde V. ·Ex., da's Commissões ·e {lo Senado. 

E sabe p-ar que, 181~ . Prcsic1·ente? Porque o Sr. Mur.tinho era -um Minis tro 
iie Fin.'l·nças . IEJ·Je não tin.ln :t liberdade tle confundir inscri,pções com pa.pe1l-
ri1oeda. .sa.bia 1disth1guir a nota ·de um 1nstrumento da credfto, que vence juros 
e não tem curso .fo'l'çado". Ell~ sa1bi·a que a natureza, os eJf•fei~tos -e a Juncção das 
onscripções eram muito di'fferentes dos do ·papel-moeda . .Oo•m ·effeito, emittidos 
1211 mil contos fie inscripções, nenhun1a influencia .tiveTan1 nos preços nem. no 
cambio. 

Os bi1het·es do ''.Phesouro, diz ;v. ::Ex., s·e 1bas2ian1 eon1o o p3.!pel-1nOE?da no 
credi-to ·d-o Estado. L..l\.·s apolice.s re·presen:tarn l'gua l•mente e.re dito do ;Estàdo, e 
nunca 'ÍOlr,am coP~idbradH·s pa.pel-moeda. ;Q papel-moeda 1é ~e mitticlo .como n1oeda, 
eom curso forçado, isto lhe dá um caracter especial! e inteira·mente diHerente da-
quelL' qu2 .têm os i"strmnentos de credito. 

Se corufundirmo,, ~odo.> eslés titu•los, ex:slintlo em ICiTculaçi1o 600 mil contos 
em r ·«pel-moecla e 700 mil contos em apoliceG, perfazendo um total ele 1.·300. 000 
contO'~, o cam.bio não -estaria e. ·10, estad;a abaixo d·e !5. 

;,[J,o, Sr. <Presidente, estas modalidades d-os 'inst.rumen.tos ele credito têm ·na-
iureza, funcçã"' {, effeitos inte iramente clistinctos . A apoHce não ·concorr·e com 
v pa.pel-moeda IHl. ci.rculação, o bilhete do 'l'hesourd i.guallmente. 

Seria incomprehensiv~l que, na velha In.g.Jaterra, onde, de&d·e JJ823, ifoi ex-
ti.nct•) o ·Curso força·do e re.stabeleci.do o ~regin1en cunversive1, •em our1o, o Gov-erno 
e1nittissp a!nnuallnente g:ran-de .son1ma :de lbil:hetes do ':l'h.esouro, -sen1 receio .que 

e !leoa v'eegem pertm·.bar .a circulaçã,o dos bilhetes d.ú (Ban-co da InglatE'rra. Seria 
inconlp!.--~hen·si·ve.l qu e, J.l('L Fr~nça, q_ue tambem tem •O -regi•men conv-ersi·vel o Gover-
no e:nittisse milhões de francos em bi·lhetes do 'l~hesouro, sem effeito nenhum nos 
preços e no cambio. As,sim ta.mbe.m nos mstad·os Unidos e ·em quasi· todas as na-
ções eiv11iza:das . i \ . em.i.ssã-o el e bilhetes ê ·um recur·so de thesuuraria, o-rdtnaria.-

men te e-mpregado . 

.S1lo títulos que vencem juro·s, re,;;g·ataveis em ')1taz-os curtos e !fixos. Abso.Ju-
tftn1Pnte nU o cpn-correm Cüm o 1papeJ .... m·o·edrr e não s1e ;poden1 confundir ·com e11le .. 
N ão tem ~ur•so forçado, têm juros ·e drculação Testricta. 

Veja 'V. Ex .·, 1St . Ptesidente, que até va•les, seg-.undo me al:flrmou um ·ba.n-
queiro de •S. 'Pau.Jo, os bancos ·e,stavam dis'])ostos a emittir paJ"a pagamento de 
freteB, nas ·estra·c1as de ferro, a ttento o xetrahlmen to , do dinheiro neste mo-
mento . 

. Joaquim IVIurtin,ho ni1o conofl.mcüo, nem podia confundir, inscripções com ITJa-
pe'l~uwe:ciu. H.e,!=listio tL '!}'missãú, tol"erou, shn, a respoflsabilidad·e do ·· 1 'l'.heSour~ ná 
emissd!o ela~ inscripções. 

Kot6 V. Ex., Su·. P.te;;id·ente, ·que é'Stou defendendo o plano do :Sr. Migôstro 
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d<1. Jrazenda, concordando com todas as ponderações feitas I)() seio . das , Com-
r!'üssófs rennidas .pelo nobre Deputado ·por Minas •. S.r. Ant<;>nio .,C:': rl·as. 

J'ara atte)'Hl.er ás necessidades do Theso).l!'O, o. S~ .. _Deputado . •Antonio . çar: •. 
los r•ropôz. a <~l~v·nçã.o de 50 mi·lPara 150 miL contos, ·dandQ . a es~es Mlhetes . :0. 
prazo ·de .quatro annos, quando, •pe~las leis ·em vi·go:r, a emissã-o au,torizada ~w~ 
S\'T :es,;;atada. em 1•8 mezes . Dava-lhe maiol' ,..juro, .fixando-o.s em 6 oi• e estabe-
·l,ecia gue .pod!am S' r de 200, 300 , ·500 mil néis .e .até me~m<;>. _ d·e um conto de reis. 
úra, .este~ Htnlos >deHinavam-se uo pagamento dos credores do ·G:overno. Na opi-, 
nifuo do honra.do. Senador o plano ·só reso1via ·uma pa.rte elo pro·ble;n::. mas . é a 

uz:!ncip~L 

Se é .c·ert() que, com uma simpl;es .-declaração do Gove·rno, reconhecendo. 11mu._ 
deterrn_lnada . . cliyiL!jl. , . podem, os cr·~dores -fazer dinheiros; com. ma.ioria. d·~ razões 
com· . .os bilhetes .do 'l'hesouro" q.ue ·yenccm juros. 

Y. Ex. sabe, •Sr. P!1"'Siden.tc, que o Governo já tem pago em '[)'rata . e nickel 
nos· "eus credores e ·<stes se deram por .satisfeitos . . 1Por .que não receberiam ·:o·s bi-
J.heteY .do· 1Thesouro?. •Diz V . Elx. : nã-o s-eriam desco·ntados na . praça, 

?11as, ·i,,enhor'<is, não se pôde :fazer· .2óme.nte . ·desconto com os. bilhetes, .. ·e :~It~ 

se ·prestarri ·a ·outra!:;- transacções·, tàes comif ca uçõ·es,. paga-mentos directo!?, ~tç .. 
·Atteridld:i esta 'parte ·do pr·ohlema, que é a essencial, pois •o Governo não . póde 

r!lf.0r ca!}itaes 'j:Y<lrticulares sem pag·ar. ·ju;ros, o •Governo solvia s.e us . debites · cu.m 
tÜulos, que,- v ericerido : jUros, .podiam ··s·eotvir •pa-ra transacções. 

V. Ex. disse que ·ha des·pezas m•gentes para ·pa,gar, taes .como a repe:triaçilo. 
do:> nossos con'terraneoi:; fia ·Euro.pá ·e · movimentação da esquadra. ,Para esta.~ .pe-
<JUJepas d 2Bp :·res, o · Tlieso:uro levaritlit:i;,_ nes ta ·praça dinhei·ro com .os· seus · bl" 
lhetes . 

La nento que \' . :Ex. empr·este o seu gr'aride 1pr-estigio e a ·súa a·utOridade ri. 
!Júior· das causas ·que têtn ~urgido neste palz. A emissão do pap ,•l-moeda ser-á 
.mal pc:r>r do que o .que a crise ·está produzi ndo . 1Ellai vem aggra var o soffri -
nlento -ãas cla5·~es ir·,od-ustria:es- c ·agrícolas . qu:e com trul rem,~dio ficarão na extr•::nt& 
penuria. Com ·es'la ·emissã(l ang-men.ta-se a a'fflicçã-o ao ad'iflicto. por esse melo 
escolhid0, nest~ nie>mento <\E> a-ngustia e _ de desori·en,tação,, aprorunda;se ~ prolou-

.i.a - s~ a ci:tla-mild3:de e·m v.ez de attenue.l-a ou r~II?--ed_i_al-.~ . 
.. Já <i:ue V. ::E1x·. me diGse que ~6. tenho cinco m.inutos. Pa.r:a oc_l!t!:Par a trihun~·. 

vou ter~ninar, ·appe11landó ,para -os tnoço.s, ·.porque '"O s Y·~·1JJ..qs ~,~ f.!~O so.u.b:er~~ . d-ese~.

penhar o seu P3>'PP..!. 
ú SPnad·'l nãc. podia votar medi•da rha'~ !JreJ,u·drCíal ào plliiz ito que •a ·eml~-

,·:· 
~ã.o c'o ,p.a•p .el~,;:occla. ib paiz ganho·u ·c·o;nfÜtriÇa' no ·extràil"ge iró ·clu'rante. o . period!J 
,de. boa pelitica, muitos capita es .f~ram 1fnp~Úadbs ·e· ·:enipr.eoge .. dos na .i•n-dustria ,e in-
vertid,os em emprpzas, calcule:ndo-~e na somnúi.' de' '200'· milhões esterlino~. 

Con 1 a bai,xa do cambio estes capitá-eS ficârãO ·e·no:rmeriteti:ti? · pre-jt~clicado:s ~-·ta 

<.'O r-rente ·do ouro se estancar-á. 
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N:lo 'sei .quando .poderemos· regülarizar a 'situação, porque v. Ex. deva rt:-
c-orde.r-s.c · de que p&ra recolher ··loo : ooo contos, foi rprécizo ter· na pasta da Fa-' 

zétHÚ 'um Joaqu;m >l\1urÚnho G OS recurs~s do fundiing-loa~' em .. Lunures, ' Quando· 
]'J'od·h'enios resg•a.tar es.se~ ··200. 000 ·contos, a cuja · emissãO emprestou V. Ex. a s·ua 
so'liuariéd'l!de 'e S<'.ll veto? 

·o . espírito · i•1flacio'nista apod.erou-se inf·elizmente das tCommi·ssões, do vrée-
Presid~nte e do 'Sena-do. O projecto ·é franc<un·e nte infl.acionista; pois permltte uma 
~missã'l .sobre üo-tas da Ca-ixa, .sobre ouro e ã.Jté -sohr.e 1efjeitos ·· co?nn~e?~C-iaeS! 1 

·C'onhE·ço as leis d.e 187•õ ·e !1·885, que permittem emi<ttir sobre apo.Jices, · mas 
emittir -1:j('lmporari'lm€nte, em auxilio aos bancos, em período de .crise; n1as per-
mittir urrüi. emis1:lf-io EObl;e ·ejfeitos co1nmfYíoi!ai.e8, ··é a prin1é·ilra vez .que veJ·u. 

Pam que um bãnc,; desconte um ef.feitv coinmerclaJ; verifica ó vrulDr cl;e ca'rtá 
•firme. e o do en•Jo.~sante, dis·pondo para este fim d e um cwélastro e de tontes ae 
informação. 

'rê·n "" .bancos de <~<'·.~eon.to urna po:icie, &eCl'eta, ·um ,pessoal idoneo que con·· 
tinuamente o tnfornta do estado de cada · uma das casas commerciaes do iH!o de 
Janeiro. De que modo o Minis~ru da F'a-zen'da ha de fazer no seu ·g.vbin.ete ·o e8. 
tudo deBses e Hei tos com me t·ciaes pa•t"a o e.ffeito de recebei-os em caução? No-
Inear~t ur:1a con;missão de ·-syncUcancia •para formar o cadastro do comn1ercio du 
Rio di~ Janlüro e de S . . Paulo e outras praça-s. 

U endcosso t0'JS f.Janco:> é suspeito e não ·Inspira confiança no momento actuat, 
go~ando d·o r~?-girnen da rrjora.to.ria? 

Termino appellando ainda um-a .v-;: z para :1 Ca1nara dos Deputad·us. 'li~n av 

ainda esperança de que <• projecto monstruoso seja repeHido. 
Os n1nç:os V'1len1 n1ais do que os vel•hns e corri-girão a obl'a n.efe.sta da de~-

tr.uil)ão do <T,<"dito do Bra·sil . (Mni.to bem.) 

SESS.;;..o DE 14 DE AGOSTO 

<.· ::,r, Lcopol<lo de Uulhões .( •) : - 1Sr. Presi-dente, o nobre Senador pelo Es-
pirito SaP. to , na ·se-ssão nocturna d0 "11 d-o·· corrente, fundamentando seu voto. ertt 
faVJOl' do proj-ecto que restabeJcce o reg i·men das em~ssõe:S •pape!l -mo·:: 1d!l, achou 
aEada !1 ·occasiaH para ·fazer referencla·~ ás adrniu!slraçôes Cauwos ·~anes, Rodl'l-
g ues A:v·2.s e Nilo Peç:a nha. 

A guardava, f::)r. .P ir·esiden te, a publkação do discurso no Dia,ri.o elo Con-
g1~essu, o .que só hoje tev-e lugar. para ton11ar ·em consideração 1a critica de S. :Ex. 

DiRse o no.bre Sena-dor {JU0 a .politi'ce. <Campos tSa-Hes~Murtinho consistio na 
supertaxação ·e na reducção das despeza.s; que a administração Rodrigues Alves· 
m·anteve H superlaxução e entrou a fa-Zie.r despezas. 

\ '') Proférido n a hora de expedi-ente. 
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s,•.; Presidente, não é .pr6priamen'te ·este o ti·aço característico da politic.., 
financeira do .quatriénnio Campos .Sà!Jes-'Murtinhó. Qtia'lcjuer adnii.tÚStração que 
t';eiHas8·3 comb:Tter •o d·ef-ici·t orçamentario chronico teria in•fiulH>velm'enté de redu~ 
zir despez.'ls e de appel.lar IJara. novas contribuições . . Mas Jóaqi.tim Mu.rtinho; ·e!>·: 
forçando~se por ob.ter o equilibrio orçamentario, tinha por !fim .princtpa.l habiÜ~ 

Ulir-se .a atr..car o ma·l que perturbava as· 1fine,nças e .que -corr-oia o org·anism'Ü na-
cional. •Re-firo-m e ã massa <'te 7'718 mil contos d·e .papel-moeda .que tinha detcr-
mi.na.do e .n1anUnha e.. taxa catnbial a 5. 

Os recursos do jnndting-loan eram passagei-ros, podian1 melhorar, como d~ 

fá:Cbo melhorára.rri a sHúação ; .n1a..s Joa•qnim 'Murti.nho queria que a .güerre. contr~ 
o .papel não se ~ntenron1·pesse; que !a· \etlevação camb'ia!l não ·Se detivesse, senfLO 
crü·à.udo tivesse attl ngid-o o par. 

P.tta con;;eguil-o, ·Joaquim IM!urtionho cre-ou o fundo ele resgate e o .fundo de 
ga-rantia; o pri·m"€iro red-uzia annua Jmentie a n1assa do pape-) cir.cul·an.te, o seg-un-
do aurifica.va a restante. Eng-enhosa combinação, plano mani.vHihoso, que ·deu 
1nagr.ificos resultad0'5 em dous •quatri·ennios e, •se fosse s·eguido em mais um, teria 
t" .;· so lvido o pi~ohb~ma monetari:o. 

Problenias det:i SH. na-tureza, d-essa importe..ncia não se reso.l-vem sem haver s·e ... 
quenci·a nas ·adn1inistraçõ·es, continuidade na orie ntação fina11cei'ra. A Ing1aterra, 
&. .Jta lia, os E'Sta·d·os Unidos, « Russia ·seguinl·m durant-= an-nos a -mesma politica, 
até conseguirem es~e resultado deseja <'to: a convertibi lida-de da moeda o 

C ·Sr. Rodrig·ue.s Alves - disse o honrado •Senador •Pelo ·Es.pirito .Santo - · 
mantév., a sÚJ~ertnxação · e entr ou a fazer despezas. E' certo, mas como jã tive 
occa;,ião d., obseTvar de& ta tri;buna, o pro·prio •Sr. Ca·mpos Salle.s, no uH imo armo 
de seu G0\"erno, reconheceu ·que não podia manter seu oprog-ra.mma d·e só cu idar 
dos i.ntereso,~s do "l.'hesouro, continuando suspen·sos todos os melhoramentos ma-
teri'ae.• o O Sr. !Campos Sa-lles jâ cog-itara da construcção do po-r to do 'Rio de .Ja-
neiro e C.rt pr'Osecução de construcções de estradas ele ferro. •Ess·es trabalhos fo-
ram realizados por s·eu sncc.0ssor, mostrando ·O S:· o Rodrigues Alves que se po-
dia-in conci'liar. p-ei·feite.In.ei1te, o 1~ovo p:1ano ·ecbnomicO e o plano fi·nancetr-o-, que 
~e v .; nha exe-cutando. 

Em étu e o pÚtroo economico era a-dministração T!.odrigues Alves prejudicou o 
pla no nna!l·c.eiro elo 1ST. ::vrurti-nh o'? 18. Ex. perg·untou: "Que .rumo tomatram os 
recursos destinados ao fundo ele re-.s-g-ate ·e ao ~fun do de garanti-a"'? S. ·Ex. ·pode-
ria eneontrnr ca]J.al respo,ta nos re.Jatorios desse temJ}O . .Nesses documentos v·e-
ri-a QLV' o .fundo tl e "oe.sgate foi applicado de a-ccõ.rdo com a l·ei ; e. massa d e papel-
moeda foi r 2chJZida de 112 mil conto.s. O .fundo de resg-ate dos titulo-s exteTnos teve 
i·gualmente -destino J-egaol ; a amorL1zação ele ?·e-sc iswn bon-ds na importancia ele 
nove mil contos. O fundo d:e r esgate dos emprestimos internos t.itmbem foi eleva-
elo cÍ .'.· 13 mU contos, .que era no tempo do St·. Murtinho, para •2 0 mil. O . fundo 
ele ~·,.rantia, qu·e no te mpo do Sr. Muor tinho er a de 1:59'2 . ,5,615 li'bras, seis sh!Hin.gso 
111 pen~e. o Sr .' Rodrigues Alves deixou , em '190•6, e~r~vado para 5 .'2•56.574 lihras, 
1'8 shUling·s, quatro pen-c·e. 
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. Se computarmos um mi-J.hão ster.l.ino ·d esse fundo, emprestado ao Banoo do 
Bre:;;il, e 65·8 mil 1!ibras, que ainda nos devia o ·Acr,e, esse fundo era, em '190il, 
Q:e 6 .. gb4 .·662 lil;n·as. 11l shHlings e cinco penc·e . Quasi -sete mi.Jhões sterliüos, nã·o 
simpJ.f smP.nte escri.pturados no 'l'hesouro como hoje, mas em espede, no Bancr.o 
de In g-later.ra . 

Ei~ como respondo ao nobre !Senador, não ce>m pa ta vrtts, mas com factos. 
'O J>lano Murtinho teve -leal e compJ·eta ex,ecução, de 190•3 a ·190·6, os melhci· 

ramentJs executados não impe:diram que o quatrie nnio deixasse o maior saldo 
que se ~e.gistra no Thesouro. 

S. Ex . dis"". porém, que o Sr. MuTtinho queria a valorização da moeda ·ll'Ol' 

meios na.turaes, normaes, e •que eu ·prê.tendia fazel·a por meios artHkiaes. 
F -olgo em ver, .Sr. Presidente, qu·e o nobre S enador só censurou a minha 

gestão no temp_o dü Governo do Sr . NHo .P.2Ç<3.nha. !Conseguinteme·nte, . .s. Ex. 
l!Chou que o MinistTo. não m€!1"_ecia as suas c.ens ura·s no periodo d·e ·1·90-:l : a · 1906. 
~ias, pondero a S. Ex. que no peri-odo Rodri.gues .A:lves, o cam.b!o ·se ele vou de 
12 a 1.8, ·t a l qug_l como ·em 1'910. Se S. Ex . acha .que· o · proc e~so qu·e empne.gue i 
naquelle t<>mpo é diverso do que foi :empregado em 11910, me dirá ,por .que . 

S . Ex. acredita .que a a scenção cambia•!, em 1ll'10, .tivesse por fim excl·usiv<:> 
"~atar a Cai~a de Conv.: r.são" . 

. Per.~unto ao nobre Senador em que é .que se e.stribava para .vir af\firmar que 
a eleva•_;ão cambial , em ·1910, foi devida a artifidos? ·E' um segr,cdn .que S. E~. 
~·u.arçlou , par~ •Si. E ' uma affinnati'va d-esB;comrpanhada d-ê ·provas ·-

Pa:·a explica r. a situação de 19\10, não p·recizo de soccorrer-me senão dos dados 
da Bstatistica Commercial. 

Creio, Sr. President.e, que se trata, sem desresv·=ito nenhum paró. com o ·no" 
bre Senador, de un1 caso c-aracte-riza-do -de i-n1p-ericia; e o . 1neu a1nig)o, o nobre 
S enador pelo Rio de Janei-ro, que me ouv.e com tanta . attt:nção, e ê um dis ti-ncto 
medico, poderá dizer se o diagnostico ê !falso. 

O SR . -EniCfJ CoELHo : - Vamü-s ver. :Estou attento ;· 
O SR . LEOPOLDO DE BULHÕES: - O nohre S,enador· pelo Espirito Santo é pro-

tecciorhta, cnthusia <; la das tari1f·a-s prohibit ivas, dos ,premios, dos drawba-clcs, das 
isenções de d;r.eitos, dos privilegios, da Caixa de Conversão, tudo isto em favor 
da industria n a ciona l. Vivendo, .Sr . Presid-ente, em uma atmosphera de . artifi-
~i~s, poi:- C::.Uje tu =:lo Isto não passa de artifici.os, S . Ex. vê artific'ios onde n_ã.o os 
ha, nos .phenom·enos naturaes indi~cutiovei s . 

Pa:ra ex'P1icar a alta cambial de 1910, como disse, nada ma~" precizo do que 
~ubr.~etter á s pr·ec! ac: ão do nobre .Senador os s·eguin tes algarismos: 

ExportaçJo d·e 1909 .. 
Exporta.çiio de 1nl.O . 

'1. 01'6 .1500 :2-70$000 
·93•9 . 4113 :449$000 

Somma ....... .. . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . 1. 956.003 :'719$000 



.Jmportação em 11909. 
·Impo>rt<lção -em 1910. 
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592 ,18715 :9·27$ 000 
7t113 .1816•3 ;143$000 

Som ma · · . ..... . ....... . . .. .. . . . ........ . ........... 1. 30:6 .'7139 :-9·70$000 

D ed.uzind·o-se ·esta somma da da expor te.çãoo, ha um saldo a ·favor d·<sta de 
.6.9.264:649$000. 

Quanto á especie m •"taHi·ca, no mesmo periodo, impor.támo·s, em 1909, :réis 
140 . 80~ :2116$; €, em 19'10, H5. 01;4 :-3 0·3$, ou um total de 2185 .•819 :519$000. 

~\ exportRsào ne~se periodo, em -c specie metal.Jica, não excedeu de 33 mil 
contos. Sa ld'O a favor, '252.·658 contos. 

Ora, Sr . Presidente, sommando o saldo da e:>:-portação com o saldo da im-
porta~:ã.o dr. moedas m·etaHicas, temos : 901 .932 contos ou, di·gamos, ·60 milhões 
sterlin'Ds. 

Ora, <>m 1909-19110, o paiz .teve um sa1do de 160 m'ilhõ<s sterli-nos .que entra-
ram em onna, erchen do a Caixa, passan do por cima de1la, determinando a e·le-
vaçãu carnhial, cr», graças á interv·~nçã{) do Banco do Brasi•l, foi-se pronun'Ci·a ndo 
lentamente d·~ Maio a Setemhro de 1910 . 

Veja V. Ex . , S1·. •Presidente, q ue o artificio de .que me servi em -19'10 foi o 
mesn1o àe <;•ue me servi em •190'6, ~= que o ·nobrte Senador não censurou, is to é, 
obedeci á~ J'.orças -natm·aes elo paiz, deixando ,que o cambio subisse natural -
mente. 

Em 1909, a <>)OJ)ortaçiío do café foi extraordinaria e ,em 1910 f.o i pequ-,·na. 
Elm compensaç,ê.o, a bo'r.ra~ha, qu.e tinha da do, em 19018, 111818 mi( contos, em 1909 
é' eu 30 4 mil contos. em .1910 produzio 3·71 mil contos. 

O nobre •SenRdor, acompanhando esses assumptos como a.compa·nha, te rá ve-
rific2do qu•e ness~ occaslão, grossos capita"s extrang;eliros para a compra de 
acções d&.s Estrada,; de .l!'erro Panlista -e lMogya·na ·e outras entre.,ram no paiz. 

E i ~. por que o~ •Srs. RotohUds diri-giram um telegramma ao Governo, felici -
tand·o-o porqtie n Brasil havia attingido e. uma situação de excepciona'l ·prospe-
ridade. 

J?rePnchido o Umite dos deposi tos da Caixa de Conversão, o ca:mibio forç·osa-
mente devia subi·r . Como e pa.ra {JUe impedil-o? 

Sr. Presiclent;!', o nobre .Senador quiz fazer crer ao !Senado que · ~ Banco do 
Brasq t inha; sid0 responsavel J> e!l a alta, naturalmente acoroçoado velo Ministro 
da F<lZ·enda de então, o que essa <3.'lta, impensada e artificial, tinha J.'}roduziào 
um gJ'ande prejuizo ao TheEouro. 

Nii.o sei em .qui' se -estribava o nobre Senador para .fazer censur as tão g raves 
á adn :i n!::::tra ~?.. o de seu pab;. 

,<\.qui tenho, à ia a dia, as cotações do cambio. tPor ellas, se vê que 0 Banco 
do Bra:.il, em 3 de :lfaio, fixo u a taxa de 1'5 1116; ·os bancos extra•ng•eiros 15 3j4. 

O !~anco do B rasi.J, ten tando r·~sistir á onda, este ve quatr-o ou· cinco dias .fóra 
·do mer.;a-do .' T ev.e neces~irlade, vo'!tando e. eHe, de affixar a taxa d·e 16. Neli a se 
manteve !!urante todo o m ez d~ 'Maio, até meia dos de J.unho. A funcção da car-
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teira ca:n.bial do banco é evitar o jog-o e V. Ex. vai ter a p-rovi). ele ctue o. be.nco 
fe21 n. politica que nós rleviamos esp,iér.ar d€!\le, ma·nteve ·êm.CJuant.o pôd e a taxa .de 
l -6, variando as ãos ·bancos E:x·tn.l'ngeirps . 

O Banco (lo Brasil r.ão te m a li·berda:Ie de. fazer n egocio na ·Ca:rte ira cam-
bial e ~6 vl-z,a -ç v itur o j O'go e d·efen..der .o inte;r esse geral. 

At.é me.;ados ele J.unho, a taxa de 1·6 foi mantida e os bancos extrangeiros 
·affixaram a!" (}e 16 ii.l4, 16 il2 e 16 5!'8 , que o B;\nco do BrasH adoptot~ , te·n:lo 
em vista ll ·S offertas de cfU11 bi a~~.;; nesta e -em outras praças. 

No mez cl·? Julho. o banco manteve a taxa de 16 2·31•3,2, até o 1fim do mez e 
princ ipio& de Agostn. ao ]1asso que os ·banco~ ·extra.ngei1r0s ma~lthr.era~ a ·d·e 
lo6 51~ :e 1.6 1'5 11•6 . Em ml'iaclos ele Agosto, os bm1cos ,e.l·evar.am as taxas a 17 e em 
meia dos d E\ Set~m bro a 18. 

(t nobre 'SEnador pe't.c Espirito Santo di;;:Ee e r e})e tio q ue a:- e..! ta cambial tinha 

sid~ feita P.Dl dOU f, dia s . . . 

v erif ican el o q .tL" nos . prin-,ciros clias el e Abril, a corrente de ouro encan;.tnhn-
chl para o ·n rasil encheria a. Caixa ele C·on ve'l'são. clei-n1·e. -pres~a em l -: v::u· ess~ 

fa cto ~o conh ec.imen to elo Presidente ela RepubHca . S. Ex. mandou uma me.nsa-
gem ao Congres···o, I"lOs tern1o~ da. Jlei tl·? 19 0•6, pedindo .a fixação ela nova tax.~ . 

para as Nni~SÕf\S dr, Caixa e evitar _pertu rbações na praça. Nãc' . se di_~cutio a 
Jnte:dirln. Oppuzer a·r.n -se a el!·::t . Forn1ou -~e uma ccrrente favoravel â n1a·nut..; n-
ção dn tnxa el e 15 cl .. á d·2'·rogação da lei ele 1906. de ~l ey·açd.o dos d-eposi.tos ela 

1nesn1a Caixa ·. 
Os dins foram ccHr-endo r. ~, taxa foi .subindo no m ·-:: rood.J . S e o Cong-r esso 

t ivesse l·ngo attendido á indicação -do Governo, a t ax.a seria conti.d.a. 1Nào o f:r~z o 
ConP-,Tf.:·sso A Comn1issão elo Senado, em 15 de •S eten1bro. creio, reunia-se. Eu 
ignorava absolutarr,ente o facto , n,~m se.bia elo qne s·e la tratar. Constou ·l)a pr a ça. 
que es.sa Co1nmi-ss8o t inha resolv icl o aceitar u tnfl indi.caç~o do Senado Paulista 
rela t i:vanlPnte ã Caixa . . . 

. '\.ffir"!lle.V.'1111 uns qu e se m (l. ntcria a tnxa ele 15 d., out•ro~ que ,se ace itari a 
n tax:;t ã e 16 . Orn. ,est·a.ndo a taxa. n o m·~::rcado a ]:8, ··? annuncianclo-.s e qu e o ~se

nade· in. a cl0pt~r ~ tnx-:1 15 ou 1•6. p~tra a. r:ova em~-~são, houve u1na corrida á Car.-
teira. Cc1n1•h·ial rlo Banco elo Brasil. 03 bancos ,f·xtrangei-ros reti-raram as su:v;;; 
ta bel las. Só ficou em <:cena 0 Banco ·do Bn1,,n . .qu·? não t inha a liberdade ele 
n_bandonar o mercn clo. Compreh e n d! pentiE'.it.anlente o i·ntuito da ,Con1missão d-e 
Firy.anças do Sen~tdo. ·E-na fez o que ·por vezes tem f·eito: cl·es-p.::Ttn.r a atten <::ão 
da t.:a 1nara COI11 r~ln s-;ão ~.os orçamento::; e . n o momento. quHnto 1á Jnensag\'.n1 do 
Gove:rno ·que Pl~ flia a fixação da taxa. Urg·ia uma providencia. 

o fa cto é. f(U 0 -: ssa ~r·c-união a-a C ommi:-:: :3àO cl.e Finançq.s E'Or!)r2nd·:}U á praça, 
cleter·mi<ta.ndo ur11n corr icl.a aos banccs. ;Só ficou e n1 ~Scena o ·Banco do Bra.sil , qu:e 
su-stentou a corrjda po!·cwe tinha r ecur8os pal'a o faze r e dever de amparar a 
praça. Se eJle <=::e cleixn.:::·s .: dominar pelo panico J' {ugisse. não co:rres~ponderia ao~ 

fi"I1s pn1a q ue f,:- i cre ncl-R. ':l cartei r a ça·mbia!. Favoreceria o jogo, l)Orque muitos 
(Jue tinha:n co tTI J"lrado ft t':txa ele 118 ,. espera.vam ju gtfl m ente a {)Ccnsião para rt· .~ 

~rené ~ r aJS can1b ia-Ps co :r.. g rnncles 1vçros. á t-axa de 17. "16 ou m·:!Sm o 15 . 
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Se o banco ~;ntão ·.rec'u~ss~ . não sei : a qlle t~xa chegaria. Elle fez a. pO'!itica 
. C!~l e. deyia _ ~3.:zer, __ m.anten_do _ a:_ tax~ ~-~1:a1 q.o. l~erq~<}o. Esgotad:os esses rec:ursqs, 
_p 2dio um nuxqio -ao 1The.sour~. - F9rarn...,I:he fornecidos na .i•mpoTta,ncia_ de tres_ mi-

. ll~õê~3 -~sterlin:)E} e _fl~.le .foT~nl p~g?S -~m Nqv-embrg -do ~neSOl·O anno, taes .eram QS 
recarsos de -qne diS11l~nha: a ç~~r~_eir.a ·ca-mbi-al. 

Bi <·st; o nobre S enanor que eu tinha procurado a tCommissão de Fi-nanças do 
Senado e pedido qu·e ·ella sustasee ·o andamento do •projecto, porque o banco 'es-
tava a de·.sc0berto. A reuniiío dá ·Commiseão foi secr·2 toa. !N"ão estou autoriz'ado a 
divulgàt o que alli disse . Propuz que se- publica-sse a . m-inha exposição e a s ob-
~crv~lçües que provocou. A. CommissãD, po.r1ém, reso'lveu o contrario. 

Eu ·expu?.- francam-ente a situação. ·R eso!lveu a rCommissão ·lanç.ar uma pe-
dra sobre o 1neu projecto. 

J)i ·s . ~e o nÜh!'e 1Sénador que ,eu t..>n1ei o compromi-sso de não 1elev.ar ··a , taxa 
a 20. Ora, Sr. Presidente, •Seria ·urna êxtravaguncia que de tal cousa cogitassem 
a Gon1m-issão e o Governo, en1 situa-ção d·e cri .soe . 

Não fi:?. p edif!o nenhum •á •Com missão . ·Companeci á reunião a convite d e lia. 
exptiz a ~ituaQão, deix.ando que ella reso1vesse o ·que entend·esse. 

A re2oluç3o ·de suspender o anda·mento &e ·qua1quer proje<lto sobre oa Caixa 
não :-u::rnntori co usa -nenhurrla. A. corrida. f-raca, embora, continuou imporido sa-
crjfLCio~. 

S. Ex. disse e re.pe tio por V2zes que o Governo tinha . proposto ·a taxa de 16 
e deus cia~ d"pois .propunha oa ele 18 . Com!p.Joe to équivoco: a primeira mensagem é 
·de Abril ·e a ~egunda de Outubro - .S·eis ou sete m ·ez·es entre a primeira e a 
seg-t1nda. 

A menr.agen::: d,e rAbril não foi actendi.da com a urgencia qu e ··o .a.s·sumpto recla·-
nlava. _-\.. ·~ituação tornou-se muito outra, indicando taxa mais e'Ievada pa:ra 
as e~-~lissõ .:s . 

O Governo cum·prio o seu dever, en vi.anr1o s•eg-unda ·n1ensa.gem ao Con ... 
·gresso. 

Conclui o o nobre S enador dizenclo qute por dons eclipses passou a Caixa. Etn 
1-9'10 , soff·rendo :1. minha g-uerrn, e em 1914, por causa cl<t conflagração européa . 

Sr. P· )·e~~iclent,e , ,que.nl faz guerra á Ca1xa não sou eu. Em 19110 dei execução. 
si·ncera e· !:ea1 á lei de 1906. Foi: o Congr-esso que jul!gou, já quand.o ·2U não er.a 
l\1ini:;t:·o ele. Fazcn'la, conveniente alterar os termos doa lei cJ.e 190·13, na refot·ma 
de 191 O. Guerra á •Caixa faz o nobre S 2nador, propondo a emissão do papel-
moeC :L que fatalmente Iiquidal'á esse in.stitutü. 

Eu r;onduo. :JP'!"O'V•eitando-me doa con~fissão do nobre 'Senador: A. Caixa , qua.n-
do rec-ebe ouro e vo·mita papel, produz crises, çlevando Of? preços, det-erminando 
a c ·::t rt;s·da da vl-d.a, •des-env•o'lvendo "O 'jogo. A Caixa. quando, pe!lo contrario , !-8-:-

·Cebc notas e fornece ou ro , produ·z crise, trazendo a pr .;: :ssão monete..or~a, c01no 
actuahwnte acontece . 

O 1Sr. Barbosa ·Lima tem razão , pois, r)uando diz que a ·Caixa . nada mais 
é do que . vn1 cond0-qsaclor ele crises. 
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0 - nobre Senad·O'r · disse que, excluída a - emiS.São do papel-mo-eda, outro re-
·'cursô s eria a emissão de'-·bilhetes, mas -que ·emittir bi1hetes era iludir · os credo-
-res. Ora, eu não vejo por qüe·. o pap'el-moeda ê uma -prom ~·SSa de ·pagamento, '0 

' biJ.hele é tambem uma promessa de pag'amento. A -grande differença -consiste em 
que a promet3sa de pa.g·amento de bi-lhetes tem ·se cumprido . 

·Os ministros que se utilizaram desse recurso de thesouraria, , os •resgataram: 
Bernar•Hno, Ro-drigues ·A·Ives, Murti-nho; etc. 

Dc-- pa·pel é que desde , 1•8·29 o povo aguarda resgate . . 
O bilhete tem juros, o papel-moeda não tem. O btlhête soJlfre des~onto , mas 

o papel-moeda <let3va•loriza-se·. 
Sr . •Pr-esidente, o IWbr.e Senador pond·erou ainda uma vez que o meio cir-

cu·Jante era defide r.te . ' 
Peço permissão para, em .duas palavras, record-ar que a massa de papel-moe-

·da c01ninúa a ser de 600 mi1 contos, ·e notas da Caix·a de 150 mil._ 
Es'ou i-nforma-do de que os -d ·ipositos ·nos bancos desta Capital a.t ti.ngem a 

~O mi.l contos. O dinheir.o virá á circmlação, ·pa.ssado •o momento de panico, como 
já passou em Londres e Buenos Aires. 

Como na gr<J,nde orise de 1907, na Rep-ubHca dos Estados Unidos da Ame-
ri<:!a do Norte, se resolveu a di f.ficu.J-dad ·i ? Os bancos em i ttir-am vrules, certifica-
dos, CJ"e corriarn como dinhei·ro. :Pas~ada a crise, todos esses vales ou certifi-

:.Ca(loJ foram r·etirados da circulação. .l\. . ~ri se ·resolveu-s.e por Si mesma, sem ne-
-n·}Jurr.e. i·nt enferel)ci.a do Governo. 

~rr. '1908, o Jeg i·slador .quiz evita r a reproducção des te facto , .e a re formâ. 
então votada, permitti-o que os bancos fizessem uma emissão addicional ~m mo-
m entos de crise, em cedas e determinada s condições. 

Sr , Presidente, nada mais (·enh o a· dizer. As rev:-elações do nob re Senador 
pel·O Espírito Santo me impuzeram o de v-:o· de protestar e el e restabelecer a v.er -
<lade do; f netos. 

SESS.li.O D l<J 17 DE _'\!GOSTO 

O Sr . • João Lu i? Ah.-s ( •) : - Sr . 'P·resid·ente, no sabbado passado ·não 'houve 
sessã.o, razão j'Í('r q)l,e não pude, desde logo, dar respos ta á con t-estação com qu.e 
me :1onron o meu prez<ido amigo, Sena-d·or por Goyaz, Sr. Leopoldo ele Bulhões, 
r ela tiva-mente •ás con si-derações qu e eu ·fizera na wltima sessão noctu·rnn sobre a 
·questão ·da -t•mi.os:lo do pape.l-mo·ecla: 

·Sou obri-gado, a cont·r.a-gosto, a v"OHar á tribuna para não ficar na posiçfu? 
falsa·· dé quem affirmara inve1•d acl~s como, S'\m ter dito, ·g·raças á sua ci elic.adeza, 
deixou tre,ri Spa i~·e cer, entretanto, c meu Prezado amigo. 

St·. Ptesidente, continúo a affirmar qu,e, send·o o honra do Senado·r por 

: •) Discurso proferido n a hora do expediente. 
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· Goyaz adversario irre·ductivel . üa Caixa ·d-2 ·Conversão, como . Ministro da Fazenda 
do Governo Rodri-gues A•lves, empregou todos ·os . esforços para impedi·r a sua 

·creaçãc ·e, no iG-oVerno do S1•. Nilo Peça.nha·;· ·é-m·iJregou tOdos ··os- --1neios po-ssiveis 
·para 1iquidal-a. 

E' historia de h ontem e não precizo relembrar· q"ue · o· Sr. Conselheiro Rodri-
gues 'AlveS, - dD accôrdo co1n ·o seu 1l\iinistro da Fel :tenda, -erá.. infens·o· ao Convenio 
de TaUbaté e ás suas consequencias, entre as quaes· a Caixa de C-onversão, lem-
brada ent:'ío, em·· primeiro ·Juga·r, Pe-lo meu l1o·nrado amigo · Sr. Nilo Peçamha · . 

. Para >3S~e ·fi-m, a-lém do movimento de forças po-li ti c as, foi empregado· um 
.o-utro para impedír, ainda no !Governo do Sr. Conselheiro Rodrigu.es Alves, . a · so-
lução .:i•os prob·Jemas aprese"iüados · pelo convenio. Esse movimento, de caracter 
finam~eko, teve po:r •base a elevação da taxa cambial a · '18, para, desse m·odo, ob-
star que os creadores da ·.Ca-ixa adaptassem a taxa que normalmente ·.represen-
tava a situação rlo paiz, não s6 para satisfazer os princípios theoricos dos valo-
·rizadorcs da mo.eda, como para crear difficuldades ·á insti-tuição nascente, com 
uma taxa que talv;;z ella nã.o -pudesse · supportar . 

Os factos são de h-ontem. Yós todos os conheceis; está dentro da consc-ien-
cia Je cach um de vós que isto que esto-u dizendo é a verdad-2· . 

Para dPfen·d-er-se o m.eu ho-nrado amigo a!Hnho-1). . a~lgarism-os:. Em materia- de 
·contabil-idade é sempre f-a0il jog-ar com a.l.gariBmos, como em materia d -o estatis-
·tica, seg.undo · dis'3e um aut or cuj-o nome· não' n1e occorre no 1nomento, é nnlito fa-
·cil jog·a·r eon1 atg-aris1nos para prova-r aquino que se tem em vista. 

o povo, porêm, 1é profundtllnent€ psyc.hologo; e o pov"o está eonvencido, 
com razã,o, - de ·que o lTIE-U l1ónraclo an1igo; para in1·ped-ir e.. principio e para de.s-
truir depois a Caixa de •Conversã.o, fez a valorização artificial da. mó e da. 

Mas, vamos po:· partes. Quero, accnnpanh-a-ndo o discurso de S. Ex., e re-
_p·eti-nUo o ·que af,f~rm·ei ~nterior1nente, expôr ·methodic&nlente as minhas provas, 
.os .. meu~ a.rguJnentü.S, -·as n1inha.s consideTações. 

o .. 11onrado Senador por Goyaz 111·? attribúe, -no aprécie.r estes as-sumPtos, uma 
visão ·icte1·icfl.J ~tp1)ellando me,:sn1o pari ·o diag-no-stico do n1eu honrado amigo, Se-
pador pel-o IRi·o de Janeiro, SL Erico Coelho ... 

O SR. gRICo COELHO: - •P eço a -pa-lavra. 
0 SR. JOÃO LUIZ ALVJ!S- que atliás no ·n101nento ouvindO · attentamente a 

S . Ex., nfio fez, não preciz-ou, não co-nfirn1oU o ~1agnostico. 

Eu agora querc> tamb2m appellar para distincto cÚnico; attribliindo· ao meu 
pi'ezado e.mig-o, Sena-dor por Goyaz, un1 effeito de visão que eu classifica:rei de 
claltun ·j.s ~;no _ .fi·nance~-r(;, ·quB 'lhe t:a.z ver ·côres que não são as· reaes. E' pÔr :causá 
dess,, ila.lt<n;ismo que S. Ex. só vê solução para todos os probl.emàs . que ad'fligem 
a -Naça.o IBra~i.leL.~a, en1 todas e..s n1anifestações da sua actividade, nisto :- s'ó -
vaJ:orizaçã.o 1à Moeí'ta, circulação conversive1 e1n ouro. E' por ·esse defeitO de vfSãO 
que S. Ex. mE' attribu.e aqui],]o que e•u não disse. 

Com effeito, o rfprese-ntante de Goyaz me attribue o segt~inte: 

"D;;;se o nobre .Senador quP. a política Campns Salies~lViurÚnho cons(s_ti~ na 
supertaxa~5o e na reducç§o das despezas. . . Sr. Presidente, não é preciza"ment~ 



este o t·r'\ÇO caracteristico ela pclíU.ca •financeira do .quatri , n-nio Campos Sal),es-

Mtlr-tinho n. 

Quem quer, Sr, .Prez)dente, que !ei·a esse . trecho elo cliscurw 11o ·honrado Se-
nador, ficará convcnoido d.e que eu a.ffirma•ra 1que a politica elo Sr ·. Murtinho 
co~sisUo na super taxação e no_s c6r.tes de. clespezas. Entt,etant.o, o .q11e eu disse 
não foi is2o; 0 que eu .cJisce- foi que a ·politica do Sr. J•oaquim Murtinho consistia 
"n~:L supertaxàç5.o", jsto 'é: na creação de hnpostos novo5 para aug·mc-n~ar a re-
ceita 11 a ·diminuição da desveza e na CI'eação dos 'fund0o:.; de resgate e ele ga-

rantia''. 
Qual e.1·a a .po!iüca f.inancei·ra do Sr. lVIu r.tinho'? ·A v;;l.lorização ·da n1oecla.. 

Como? Por meios ~rtificiaes ou por meios natn-ra.es? 

P.or t-ios art>i fici·aes, não . 
.F~ va·lOTiza.çã.o paulntinn, va11o-riza-ção. gr(J.dual , valorização natural ... 
i!.:' precizamente 1sto o que eu a11fi.rmei e que .. o honrado Senador por G:oyaz 

não me attribue ;_ n1as. quen1 quer que -leia ~gora o discurso de S. Ex . e a res-
posta QUe . ..; ston produzindo, venf.icar~á 9ue estatnos de p·leno . accôrclo na . synthese 
ela. política finan.'}e'ir.a ·de Mu·rtinho. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES : 

continlHSU a ser .extcutft·da. 

'Eu preciZ<J.va demonstrar (Jue essa política 

o SR. JOÃO I.L:IZ ALVES: l\1:a.s V. :Ex. rr:t::! atbrib-u e pelo ·tn.enos um grnve 

erno quando diz r1ue eu limitara a l>o'litioa elo Sr , )f,urtinho ao impo·sto e á ·eco-
nomi"', .qu.<:tndo ·é c.erto que Io-g·o no -con1eço do n1eu discurso eu di~a. que essa po-
l itica consistira na super.l'axação, J10 córtê elas despezas e na institaiçã.o dos fun-
dos de res,g-ate ·e de ~aran_tia, pa ra C?nseguii a valorizaçã~o .gTadual. natura:l e não 

artif,cia1 d<'! mo e na. 
O SR . LEOPOLDO D;J BuLHÕES: - Mas, tratando da üdministrR.ção Rodr-igues 

A!hre~. V .. Ex. clec-la rou que essa adtninistra.ção 1nanteve a supertaxa.ção, enb·an-
do log-o em gre.ndes d~spezas, o que e·ra cont·rario -á .polli.t~·ca dê Joaquhn Murtinho. 

O SR. Jo.'\o LUT7 ·ALVICS: - ... Estamos, poi·s, de accôrdo na synthese que fize-
mos, um e outro, da poliUca ::Vlurtinho, send·o certo ·que o daltoni.smo ele 'S. Ex. 
sõ consentia ·QtH' o ·nobre Senador me attrib-ttiosse .. apenas uma parte do ·qu.e ew 
d-issera . 

.Seg·uio . . poré1n, esta poptica, como MiniBtro da ·F~zend-a, na5 duas adminls -
tr·açües ele que fez parte, o . honi·ad·o !Senador por Goyaz? 

E' o que ·S. ·Ex. alffirnl~ .e é o que eu nego. 
Em U!ll ponto S. Ex .. confessa qu e, no p-rimei do Governo de que fez parte. 

esta_ pol_iti-ca deixou de_ ser s eguida, e es~e Governo era pr.ecize..mente aquelle que 
succedia ao GoYerno elo Sr . Rodrig-u ·2·s Alves. succes~or de Ca·m·pos Salles. Diz. 
ele fa,cto, o Sr . Bulhões: "ü S1·. 'Hoddgu.es AI ves, disse o honrado Sena dor .pelo 
Espirito Sg,n~o, n1a·ntevc a supertaxação . e entrou a 1f>azer despezas. E ' e c ert•o. 

Temo.~, ·POrtanto, que o honrado Senador por Goyaz conco.rda commigo que a 
aclminis!Jração Rodrigues Alvesa:lter·ou logo a politioa Oamps .SaJ.les, porque, se é 
certo que manteve a supe,:tnxnçã.o, não ê. meno~ certo C]ue o Governo de. que 
S. Ex. f<>z .parte a tiroucsf a grandes clispendi·os. 



·S~n hores, ·não c~uero çen.~urar o G9.verno do Sr. ·Rodrigues A.lves . ... , : ! . 

() 5-R . LEOPOLDO DP. BULHÕES : ·- Ne m póde . li: li e d;Sl}Unha ele o:~t.ros !";:? -

CU·J'SO~ . 

O SR . .TeM> L Ürz A LVES ·- . . . po r entrar neste cami n ho de deopezas; q uer.o . 
apenas, deixa!· 1b.:>,m pa t en te ""1ue, quando o S r . Ga·m.p os •Sall es deixou o Gove r no, 
logo e1n seg·u irl a a s u a. poli ti ca de .rig.orosa economia era abandonada, ent ran.tk> o 
Governo dt. -entàn Pm grand ·:- ~ di.spendjos. 

o 3 1~. LE0POLD0 .DE BULHÕl~S: - ·F ai p~~ra COl111pletar . ll politica do Sr ·. _Joaquirn 
M·urt\nho, levantanck por p.ste mo el o as forçe.s ela Nação . . 

(_; r8f{ . ·J0ÃO l .Jtr.IZ ALVJ!;S: - IPa.r H Ct>rnrp letn r a poli t ica lV!urtinho! E ra. por .. -
tan to, un13. po,I Hlça in\!o'nl P:.eta . 

v SR. LEOP0LDO DI" B U L HõES : - O propr io 1Sr. ,Toaquim :Niu rtin ho, V. 'Ex -. 

n?.o co:1te:-:tnt'ú , j ·;:t ccg·itr:.v:l d ns obras do port·o. e . da const.rucçã.o . de.s. estra-
das d e .fer!·o. 

O IS·P.. Jo.~q :L ~rz . AL~S: - V . Ex. affrrma iss9 •.. ·com<> eu ·posso aüfir·mnr 

que :J o;HJu i n-: C\'! t~rtinho .aceita r ir!. ·:t em issão d : pa•pel-n1oeÇI.a en1 c::~ sos extrE•m cv.' . 
rO S t:. LEoroLr.o DE B U LTif1ES : -- .)·sso se-rá diff i·cH. 

ci SR . J oAo L U I:< A LVES: - N ã o é tã-o cli ffi ci l, como rprova·rei a V. Ex. e, s~ 

n~o e:·1 tro já messe teT.reno, é :porque quero .qu e o .nieu discurso s e ja ,m éthod iéo . 
V . :C:;:. m e l emb~ará esse ponto opporttrnamente . 

Cúm.o c1i~se. ter..1cs, e.m prim eir0 lug·ar. ~~:mfes~Hdo crue o ~Iini 1:r·o da Fa3en d~ 
c1o Gçvêrno ~Rodrigues Alves n3.c seg·uio o progra.n1ma .l\f urtinho_ . . porque ess~ Go -
vet"'~no entrou ~1 fazP:r despezas (] lrando ainda ~1 s c.cOlno m.i.as se imp u n.h am ~ a con-
seq)J~n cia .foi se :· llS~ft poli tioca el e m elhoramentos a dop ta cla pe.los G over nos q ue 
v_i~ram {!;>pois, o c10 .Sr. Affon~o Pen na, como o elo :Sr . Nilo Pe.çan'h a, como . o do 

St•. 11ar?.:-l-a l H eJ'm es. O ,·es·ponsave l é quem 'iniciou . . . 
O S1~ Lr.:oror.ro DP. H t:LHõEs : - V. E x . el·ogiou o Governv ·Rodrig·ues 

Ah·e, . 
O SR. \l"0ÃC· L ut,; ALVJ~S: - ;)<ão o conclemnei, m as 'V . E x . não póde ;dizet· 

CJlte- f'U o e.Jo·_g· i ::t~:se; nãn conde111•nar é ·uma. co usa; elog-i aT é ou t r a . 1Q M inis tro da 
Fazl?nd a clr' Govel~no ·l~odr i g·nes A:lYes nã.o se·g~üu tarnben1 n. poHtica do . Sr . M ur-
ti nho n·n que cliz res·r;e.ito ao ·fu n.do d~ resgate do pape l~moecl a . Qua ndo . o 1Sr . M u J·-
linho (l eixoe o n -overno. le-g·ou :1. s eu successur 8 .5•315 :·6t61$·1·3·3; du:ra-n1te o Gover110 
Rodri,;u 2<' A~vf'S es"e fun.rlo, conforme confissã.o do ·propdo Sr. Leopoldo ele Bu-
ihões. foi Ple'Nl::lo a 20 .177'fi :'6315$74t3 . Ora no.s quat1·o a11nos do Governo Rod r i ..:. 
g·ues .-\ lve:-:, S. Ex . ape·na~ re~ga tou 7.000 :00 0$; po r.ta n to. dev ia te r ·d e ixado tio 
(}ovr·,r no Afronso Pen•na um sa ldo el e •1~ mil e tantos ·contos desse .t'un.clo:· "E-n t re-
tanto de ix·ou. a·1Pnas, ·S'75 :6 35"$74o8. 

O SR. Ll~OPOLn0 DE BUI.H(.ES : - Onde encontrou V . Ex. esses .alga r is n1os'? 
6 SR. JoAo Ll'I:< AJ,VES : - Na obr a de u m el e s eus m elhnres amigos e d efen-

~·or ~l e :::ua po1itica [inanreirn. nn ()lbra do Sr . Oalogeras, .pag ina 3i7·6 . E s tá aqui 
com toJas as 1{\ttra.s. 1Eu pode!·ia ter procura-do i!1fO r·maçõ :s ·nos re~:atorios desse . . . . ' . . 
t em po, n1acs .pr efe!·i beber ne~~t a. fo n te seduris sin1 a e ins u s p eita., en1 pri.n1eiro lugar 



·-'- 94 .---'-

.pela competenc ia de s 2u autor, e m .seg-undo p;e.Ja soHda·;·i edade de · s uas co n vicções 
com as de V. 'Ex. 

(! SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES: - Apoiado. 1Mas .o •Sr. Calog,eras pôde se 
ter ecp.ivocado. 

O ISR , JOÃO L urz AL'<ES: - Obra ·notavel que dle escreveu ·para apresen.tar 
ao .3° CongreSso Pan-Anv~ rica no , _ como delega d-O dO ltrasH qu e era e com lustre 
para o opaiz ... 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES : - IM as •que escreve u em 9 0 dias. 
n ·S>R. Jo-'.q Lurz ALVES: - Aceito esta Tectifice.çã:o do ·Sr. Leopoldo d e Bü·-

·lhões a c livrO do 8-r. CaJo·geras. }.1as o Sr. Calo·g e ras diz 'que o Governo Rodr:i- . 
g u es Alves .deixou um saMÓ de 8 75 :000$000. ·Esse saldo devia ser de 113 .000 :000$. 
Onde foi a differença? 

() SR . LEOPOLDO DE BULHÕES d;ã um aparte. 
O 1SR . J·o.;;.o Lmz ALVES: - Não fo i incineradü . Pelo menos 110.000:000$000 

n ão fora m, porque serviram ;pa.ra 'um em].)Testimo ao Ba:nco do ··Brasil , justamente 
quanr1o se fazia a aHa ca1nbial. 

0 SH . LEOPOLDC> DE BUI.HÕii<JS : _:_ 0 cmprestimo de ,10. 000 :000$ foi fe i.to ao 
tempo do Sr. dl1urtinho. V. 'Ex. está compl·etamente ·equivocado. cA..hi está o 
·incon venieJlte de argumentar com un1a obra e não com dG~dos o ffi'Ci <1es . 

O ~ . JOÃO Lurz ALVES: - Uma vanta-gem ficará entretanto. A de saber , 
cóni pezar, que a obra q.u e eu consid·e'rava um monumento notavel contra· o pa-
pe.J-moeda ·ficou il.estruida . 

0 •SR·. LEOPOLDO DE B ULHÕES: - Não e-poiado! 
O :-;n. Jo.lio L urz ALVES :. - O va lo-r .da obra do Sr . Calo g-eras desapparece 

jrorqu e nella, que foi presente a um Oongresso ,r,nternacional , S. Ex. -faz affir-
nlHÇÕéS erron eas, fantasticas. 

O SR. LEOPO!.DO DE BuLHõEs: - Fantastiea.-s, não. ~!\penas u.n1 a_,lgaris1no 
truncado . 

O 3R. JOÃO L urz ·ALVES : - Um, não . Bstou affirmando que não é um; estou 
affi.rmando o .empr~e5 timo de 10.00 0 :000$ ao •Banco do Brasil . 

O ·Sn. LEOPO·LDO DE BULHÕES: - :Nisso eu creio que V. Ex. é que esbá equi-
vocado e não o 1ST . IGi.Io ~;eras. 

C Sn. JoAo L urz ALVES: - De modo ·qu ~ qua,nto ao fundo de r esgate não 
foi ·no 'Gov erno Rodrigues Alves continuada a ·Pülitica do Sr . M urti nho, do res" 
gate r:o 1'-'<'tPel-moeda, pois esse fundo não t ·eve a ap.plicação na1tura l. 

·O Sn. LEnPoLno DE 'BULHÕES : - A. premissa é falsa e a conclusão tam bem. 
O SR. Jo.~o L u rz c<\LYES: - Não foi segu ida no Governo do Sr. iNilo 'Peçan lltt. 

~,~t-? , ? 01110 os outro s Governo~S, m-anteve a .su·pertaxação; ·es te, como os que 0 
an t ecederam, co,ntinu cu na politica dos la r g os dispendios dos dinheiros .publicos. 
J\Teste Pl3ri odo -n:') Jn eu 1n e -re:feri , n~n1 no seu discurso de r.e.sposta se r:: fer io 0 
honracto ··SD'lWi dOT ao fund o d e resg-a1te do p.apel--Inoeda. 

ú Sn. L EOPOLDO DE BüLHÕES: - Não · esta v a e m que.; tão . 
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o,_ SR. JOXo LUTZ ALVES: - •Finalm ente; o -qa e ''prov'ocà ·esta ''resposta foi o 
meu ,.di scu r~o que. por sua vez, pr0voco u a: contestaÇ·ã.o do ·honrado · Senad-o:r .quànto 
~ elev!lçà o artificial da taxa ca•mbial dura nte o Governo do ;S-r -.- Nilo 'IPeÇa'tl lut en1 
prejuízo da !Caixa de Conversão. Eu affirm,<fa e t rouxera '·em· ·a,oono ·'da ·minha 
ap,i•niilo circumst~tncias de fac to . O que disse então foi ·o seguinte; e ·só ··Ji.esse 
ponEo a minha m emo:ria não fo i absolutaroe'Ilte :fi el, mas ,foi relativamente • fiei:' 
eu di8 s·~ que o Sr. Senador G lyoeriü: a-presentara -um prcljecto e que, -e.m virtude 
éj isso a ('ommis.s:lo de Finanças -se reunira secretamente, 'CDm a · presença do · Sr. 
Ministro da Fazenda e resolver:a · .oobreesta.r no andamento do ·tnesmo projecto 
par3.. i1npedir a l!'Orrida, diga·mos, ao Ba,nco -do Brasil, .que -se Uêhava a d·eScober-· 
t9, .:'Pflclend o provoc~r assim uma .gr-av.~ crise coritra. a·que-Ne institUto · e, co'nseguin-
l~e.mente, . contra o Thesouro . I sto foi o quê af.fir-m ei, isto ê o que ·continúo a a f-
"Eirma r e-m essen-ci.a. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHõES: ~ Em essencia ; a pri·meira reu·nião da Com-
n1issão eu jg nor.ava . 

. C SR . .JOÃo .L u rz A LVES: - O Sr. •Senador Gl ycerio ch 2gou ·a fol'mula r ·o seu 
proj-2cto, chegou :l dar doHe noticiE. aos ldirectores ·da poHUca na·cional, que, -· coc-
nhe-ced•,J>r es, -ma;s elo .que_ n6s outros, da si tuaçã·o elo 1Banco do Brasil - e ão 'Dhe-
sourc., -na questã.o ç:otrrubja l, proc-uraram im.pedir o and-am·ento de. ·qu -2stão. 

E u venho dO'cu.mentado com o testemunho ins u speitissimo do Sr. · Alfredo 
Ellis'. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES: - V. Ex . podia invocar O testemunho de 
qualquer outro . . 

O ·SR. JOÃO .Lurz· ALVES: - Para . mim este é o testemu'nho principal sobre 
o ·p-roj 2{'tO Glycerio, sobre a opi nião da Cümmissão de !Finanças e sobre a alta 
ar-tifleia.l do cambio. 

0 •SR. LEOPOLDO DE BULHÕES : - E ·' ·pena . que O .Sr. -J oa·qui-rh · ·Murti nho n ão 
esteja vivo para s~ r invo.cado. 

O ::;a , JOÃO- L UIZ ALVES: - Mas, dizia eu, o Sr. -Glycei•io não .a.presen tou 
o seu proj ect·o . A sltuação permanecia a mesma .e an•gus tiosa quando o .Sr. Sena-
rlor L".l,fre.do Ellis. pa-r a ·provocar -u ma solução ·da <]Uestão, apresentou . u.m r eque-
ri-mer:to de i•nfot•mações ao Governo. !Foi nesse 1per.iodo .qu<a se .deu a -reunião se-
-cret':l. 1n. Comn1i~Ssãn él e ·Finanças, a ·que c.o.mpareczu O· ·honrado ISenadot . Sr . -Leo-
poldc. el e -Bulhões. 

o SR. LEOPOLDO DE B ULHÕES : - · Nfuo apoie.do; V. Ex. está laborando em 
outro eou ivoco. :Não compareci á reun'ião .de· ·15 de· Setembro, nem della sa-b-ia-' 
Fui convicl:l·do pa:ta uma reunião sete, oi•to ou 10 dias depois da corri da ao banco .. . 
A ramião. foi a . 15 de Outubro. 

0 SR. 
o SR. 
o SR. 
() SR. 
o SR . 

JOio· LUIZ ALVES: - ·E' isso mesmo .. 
LEOPOLDO DE BULHÕES: __: A 1'5 de Outubro·. 
J o.:l.o L u rz ALVES: - c-onsta dos j-ornaes da época. 
LEOPOLDO DE .BULHÕES: - Elu compareci <á Teunião. de 1•5 de Outubro. 
JOÃO r .. uiz· Auiz ALVES: -'- E' a esta que me -refiro. ' 

() 'SR. LEOPOLDO DE -BULHÕES : - V. Ex. está se -referi·ndo •R am-bas , 
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o SR. JoÃo Luiz A LVES: - iEJu m -: r efi-ro ú reu:nião da CoinmissãÓ de Fi-
n anças, rectíf'ícando apenas este ponto: que b ··proje'Cto d ·o Sr. Senador Glycerío 
não chegou a ser díscuüdo, mas que a q ue"stão fôra debatida, em .face ·do reÍ:iue-
ri-men•to .do .sr . · •S-,nador Alfredo EJ.lis. Isto foi a 1-5 de Outubro. 

0 ·SR. LEOPOLDO DF: BT.'LHÕES; ~A 15 de 1Setc-mbro eu nã. :> . E sta~ .presente. 
E stou quasi con,fiTrnarido o dignos ti co. 

O SR: J O,"i.o Lurz ALvrr.s: - ·Pôde co·nf.írmar. 
O · .3R. LEOPOr.no m: BULHÕES: - Eu fui convida do de.p·ois da cor.rída do ban-

c-o. Piz uma: P.Xposição na reunião da CominisBã:o, nã.o houve d·2'bate nenhutll e 
a Com nüssão rf:solV€'ll. 

O SR. JoÃo L UIZ :Ar.vEs: ·- •V. Ex . compa.re•ceu á reunião de 1•5 'de Outubro? 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES: ·- Não sei se rfoí a 11'5 de Outu·bro, m as á r e -

u n ião !JO~tcríor á de 15 de Setembro. 
O 1&R . Jo-'i.o ·L urz A r.VF.s: - V; Ex. em seu · di scurso disse que estava -pre-

sente ... 
0 SR. .LJWPOLDO DE B ULHõES : _:_ Não disse tal ; V , Ex. está .precízando 

ele oculo~ . 

O SR. Jo.~o T.urz ALn:s: -'--- Vou provar a V. 'E x . que nãJo estou précízan do 
de oeulos: Estou discutindo com a -ina íor calma. V. Ex: é que está precizarido 
de memoría para não contestar· factos que são verdadeiros. 

O SR. LEOPOLDO DF. 'Bur.HõES : - I sto eu contesto. A 1115 de s-etembro eu não 
vin1 ao tS.':l"nado. 

O .SR. Jo.A.o Lurz ALvros : - O que é fa'Cto é que V. Ex. 'Veio e. 115 de Outu-
bro. V . Ex: corufes·sa que veio ao Senado; não a 15 de · ISetemb-rÓ, mas a 1·5 
do Ou tu-bro . 

0 SR. LEOPOLDO DE B ULHÕES: ~'N·ão sei se foi a i15 d e Ou•tubro , mas com-
p:lrêci H a ~Pgü nda rFunião da· ·Com.missão. 

0 SR. Jo.•o Lur,~ ALvEs: - S -;•ja a •1,5 ·de Outubro, .pot,que é o cjue cons lit dos 
jornaes de 1•910. A ·14 de Outu·br o dizi a o Senador A•lfnido ·EJiis, m embro cons-
pícuo· do 'P a rtido Heptrblicano · Lhbera'l , co.Ilega el e dír-ecto río elo Sr. L eopoldo 
õe Bnlhõe~. 

O GR. [.,toOPor.oo ·DE BULHÕE3: -'-- A esse temp•o não havia Partido LiiJernl. 
0 Sli . . J'OÃ.O LUIZ ALVER: - · Dizia ó Sr . Alfre·do Ellis: 
'' .E' uTgBnte um:1 solução . seja qual .fôr, 1á .que.stão c a•mbial. tA economiR na.-

c ion r·l, todas ns classeS proclatc·toiaG; o com·1nercio', a lavoure. ~ .a: indus tria sen-
tem-se per turbOodos e comp-letamente -desorientados ante o -s ubversivo e prejudí-
cia'Iíesimo p rojecto de el•ev~ ção da taxa cambíaJ p:ira as emissões e · os r esg-ates· 
õa Caha dé Conve1 são. A esta-bilidade do crumb.io h a v ia trazi-do a prosperidade 
ao paiz inteiro. E' incon testavel q·ue, se não fosse essa •prosperidade, o Sr.· Mi-
nistro da Faz·enda. não teria á nTão os millhões necessa.rios ·para O·S exercicios .d;t 

sua ae?'01Utntica, canLbial. ·" 
O Sn LEOPOl-DO DE Bm;FJõEs: - Uma J)hrase bonita. 
O SR . .ToAo· .Lurz lo\.I.VF.S: - Mas não é minha:; ' é do 1S r . S -,•n a dor Alfredo El-

Jis (c·~ntin'lta à l- e'l~ j · :· "repito, á represen tação pa-ulista não se uffigurava vanta-
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josa -a mo'dlfica·ção da taxa , atte'ndendo á ciréumstancia - ao alca·nce -de tódos 
da Caixa t'te ·con7ersão ter produzido ÜLo heú~ficos· resnltadós pará ó publico ein 
gero!. Ao Ministro; .porém, cujos ir.ottiitos ·sti'cret•os hoje· ·são cori•heddos, de· ele"· 
var a ~8 ,. 19 e ·20 a· taxa carn:•bial, não ·co•nv.inhà a'bsolute.mente a discussãó nem 
o Pl'0.:1uncia1nento do Ccng-resso". 

O 'SR. LEói>oi.nc I>E BeLnÕil:s: '-- :Era uma · injustiça que se me ··fazia. 
C SR. Jo_;;;.o Lurz . ALV!'S (lend-a) : - "S. E:x. não teria o tem.po indispe-nsac 

ve1 ra·ra· fazer suJJir o IJaWo, 2 --deslUmbrar -6 .povo coin as suas .principae.s peças 
pyrotech:hicaS : ---.:. ba·ratea·r os uUl·f.d.a1rleli a,o cu·ns1~ ·m.·ic~o1· e va=lorizar o 11CLpel in-
co·nve,·sivel . A ' vista desta ra·pida expos i·ção, ·verifica-se que S. Ex. é o uni co 
tes.poú::Ú:Lv'é1, e a Pi·ova prOVada ten1ol-a, p·Ôsitiva e 1nanifesta, ·na re'jeição di pro...:. 

posta que ,fizénlos ·pare. que o Cong;re.Eso, concor'nitantS1nente com a apuração das · 
ele.içôes preside n'Ciaes, tratasse · d esse e ele outros projectos importantes " . 

" S o. fosse precizo a.clduzir mais ,prova·s •P'ara. firmar o que acabo ele expender, 
recorreriamos aos Anna.es da Camare. -dos D .•putaeloo, nélles encontrando varios 
requeriinentos á•pre'sentados em riome ele toda a representação paulista para que 
o 'Pr-"sidente da.que!la .Casa elésse par-a, ordem elo dia dos •trabaLhos o projecto so-
bre a. Caixa de Conversão . >E' noto rio que a tê hoje, tanto o Governo como a Mesa 
ela C amara tetn si'clo f·mr dos aos rê-ch:rn1os in s·istentes da- bancada · va.ullsta e ·da 
opinião n ·1cional . 

Dizem , e p~rP.C ·~ que cnn1 visos de verdade, que 'O Governo espera a vinda 
do ft;turo President<> da H epublica para então re-solver o caso. 

Deve-ze e.'cr~ditar ·n~sse despro.prosito porque o honrado Pr..:sidente da Cotn-
m;iss~.o .O e 1Finanças, -1neu tllustl.'e a.tnig·o e com·panheiro d e 1bancada, Sn. GLYCERIO, 
FOR~CCLOU UM P~OJECTO P'AI!..<\ ::;ER DISCUT·lOO NESTA CASA .. ind e.pendentem·.: nte da 
discusBã0 da c,rmara ; esse projecto não lo.grou a ap.provaçã~ dos chefes da polí-
tica actua l, que não qu erem contra·riar o Pres-i-dente da Hepu•blic.:r ... " 

. O SR . LTOOPOL·Dn DE BULHÕES: - Muito bem; manifestou -s -e correct-o como 
sem1p1e . 

-() SR. JOÃO . LUIZ ALVES: O ap-a.rte ele V. Ex. , com ·um leve ·fundo ele iro-
nia, s6 tern por fim desviar do assuinPto aqui llo ·q:.l ·~ nelle existe de profunda-
mént·, esse!'cial. O Sr. G-lycerio .formulou um projecto. Esse projecto não teve 
nndnme nto, .pol'q_ue -a'que.Jl cs que a•poiava·m o Governo a ell e e e op.puzeram . Op·pu-
zeran·.-~e por que? 

o SR . 
(, SR. 
o 3R. 
{ • 1SR. 

ü >SR. 

imprensa ? 

~LEoPOLDO DE BUI~l-IõEs: - Ig·noro, até hoj e. esse .projecto . 
'JOÃO. Lurz ALVITS : - Agora, está fraca a memoda c1e V. J<;x. 
LEOPOLDO DE BULHÕES : - Foi pub'licaelo? 
.Jo.\o Lurz ALvros: - >Não, mas V. Ex. o conhecia. 
LEOPOLDO DE BULHÕES: - •D evia conh ecei-o, s em tel' podido lAI-o na 

0 SR. ·.JOÃO LUIZ ALVES: - V. E:x. bem O COlÜECia, isso eu O affirmo. 
O SR. LEOPCÍLD0 DE ·BT:LEüES :· - P õd e affirmar o que entend-er; ·garanto que 

não tiv•o c<'nhec!mento de!le 
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O S1· .Jo.t-: Lt!I2. _;'\.LVES_ . . - E r. tão V. 'E'x . . nu r..ca soube1.t(ue .oc .. S ena-dor .:{.l;!y,', 

Cêrio 9ueri:;. apré~ 2 ntar U:lt .pcoj~cto . -~ixando a ta~a · em .H;, ,. JJartindo .a;. inici-a lh;a'·J 
do S enado ·pa::a -_a C a-mara, afim de · dar anda•mento á qu_estão e .•fa-zer · sabit a -Na •. _ 
ç_ão d,t vel'rlad.eh;a , perturbação em que se aoha_va _ _ com ·. as !1-l.ta_s J>ruscas . ,d_,~-

cambio? 
O .SR. •LEOPoLDO DE Bur,HõEs: - O Gove1:no já :tlnha _solicita<Jo ... prqv!dencia~ 

á Camara. 
0 SR . .JOÃo L UIZ ALVES: --,- M-as o Sr. Senador ,l)]lli"; d_iant -> da .si tuação: fl!T\· 

que se vire•. col-loca-d·o, pela -sua alta -discreção política, o St' .. Senacl.or. _Q-lycer:io,-
não apre~enta ndo o projecto, depois de terminnr .o d.is_cur.so ,que venl<o de .cita•r , 
.em ];,arte, fo rmulo-u um r e-querimento d.e informações . ao -Gove_r_no,_ no gual :pedia_ 
o.s seguintes es~Jareci·mentos : , 

(Lé): 

•"1-. 0 Qual c, sald.J d!. Thesouro em ·Londre:S; -. mez por mez, dE) .Ja-
neiro do corrente anno até agora? 

2 . 0 : :..A.t... 'quanto monta v a, .nas ·mesn1·a·s da ta·s, o .n osso. fundo -de gar.al.).t~a? 

3. • Qua'l o debito ' -do Banco do ·Brasil a c. T.h esouro ·na conta val§s,.,. 
onro) .nas mesmes datas? 

4 .• N t• -refer:ido -periodo de .Janeiro -até hoj e, quaes ,foram . as · o-p_e7• 

ra ções de credito realizadas .pelo Governo no oxtrangeiro e quaes os s;:tl -
dos da-h i resultal! tes? 

5. 0 .A . . quanto m·ontava1n as somn1as, ouro , sacadas. pe-!o Banc0 do 
Brasi.l desde Janeiro até '17 de Setemb ro, mez por mez?" 

O S'<. LEOPOLDo · DE B~'LHÕES: - Foi pena não L r siclo-- approvado. 
0 SR . .JO-'i.o Lll!Z ALVES-: !Perdão, elle não foi approvado porque -V. -Ex. 

se oppôz a e~sa ~'!}provaçã-o. 

o SR. L~OPOLDO DE ·BULHÕES: Eu não tinha nenh-uma força ne_sta Casa . 
V. Ex. 'wbe bem c!!sso . 

O SR. Jo_4.o LUI7. . ..:'\.LYF.S : -~ ·Esse .requerimento, apresentado a 1.4; fpi comba-
lido p elo .Sr. S -õ veri:lO Vi eira, em nome do Sr _ Ministro da F a zen-9-a. cujas_ liga-
çõe;; politicas com aquellP. -em'in ente cidaclã~o ningu em ·i·gnora, cidadão cuJa S9Jida-
r ieda de com o Governo era no toria. 

0 ::l-R. LEOPOLDO DE BULHÕES : O qu e muito honrava o Governo-. 
·O SR . .JoJi.o ·L urz ALVES : - - Apoiado. Foi combatid-o em nome do Gover-no 

pelo Sr _ S i naclor !>·everino Viei ra,- e n esse dia -li5 de Outubro é co.t.~e s e _deu _ _a re-
uniã.o sr: cr etR. (la .Comnüss:i cJ de Fina·n~as 'COlTI o com-p·a_recim•c-nto ·do honrado 
Sr _ i\finis~ro da Fazenda·. 

0 ;:]R . LEOPOLDO DE BHLEÕES: - A convite della. 
O SR . .Joi\o T,urz .AJ,VES: - E foi em f a ce elas mani-festações de S . · Ex_. , na-

quell>l Commiss·iio, C!U e n. maioria della ·e a maioria do S '·nado resolveram -rejei -
tar 0 requ0riment o ele in·formações do Sr . Alfr edo Ellis, _ qu~ viria __ pô_r a nú a 
situ ação elo Thesom·o e do Ban co, com a alta cambial. 
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(> S R. LEOPOLno DE"""Bt' LHõEs: - A C'~>nc : usão . eru outra. Eu' satis·fiz á Com -
misr<ão. ' 

O SR. Jo.'\o T,t'rz ALvF:s: _:_ V. Ex. satisf~ z ú. . Commissão, ma.s não' _sati_s-ruz 
o 1S:mado. 

O Sr. A1fít"do Ellis nno era ·m··=mbro da Commissão; -era o autor do reQ.~l e 

rimen to. Elle queria inEormações el e que i> Senado preciza va e nunca 'as t eve, c 
nem nO;; outros, qur en-tão tínhamos r esponsa·bili-dad cs ou ·na Commissâ<> ou 'fóro. 
del<la , por attitucles assumidas.- v.imo.s reveladas, senão agora, ern Que o .Perigo 
passou, o ;'imos reYeladas em de-fesa propria da nos~a a t titude 

O . .SR. LEOPOLDO DE BULHÕES: - Todas as infoPrnaçõcs foram· da das :i Com-
nlissã.o cc.m a ntaior f ranqueza. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES: - No dia 1'5 de . Outubro comparecia o Sr' . 1\iinlsr 
tro d;I Fazenda á Commi.ssão, que o ouvia e· o Sr. <Severino Vie·ira, e m 
Governo, pedia a rejeição- do . requerilnen.to, cuja a·pprovação, dizia en c, seria pe-
rigo.!O a , e no dia 17 (porque o dia 16 fo i domin g·o) o Senado por grande maioria 
r ej ailava o re:querin1ento. 

o SR . LEOf OLDO DE B·l!LHÕS :-. Procec1-eu corr ·:'Ctamen te. 
O SR. JoAo L UIZ ALvEs : - V. Ex. acabou de dizer que foi p ena que o· Se-

nad o não o .c:t.pprovasse. 
• : SR. LEOPor.oo DE BULHÕES : - Porque eu daria a.o !Senado as inforn1nçJes 

quQ c~ e i á Co!nmissão . 

O SR. J.OÃO LU!Z ALVES : - Po.is ·b em; o' Senado r ej , i-tou o t·equerimento. E 
o honc·a cl o Senador G lycerio, en tão, como -hoje, P r es idente da Conuni~são de · Fi-
nQ,n ças, e pu fizemos a segui·nte clec:a.ração el e voto: 

"D ,cla,-amos que votamos a f>lvor elo requerimento n. G, deste anno; po r 
julgar:oo-5 uteis ao .pronunciamento do Poder L egislativo, os escla r ecim entos nelle 
~o lici tado-s . Sa-la das Sessões, 1'7 ele Outubro ele 1910. - F. Glyce>·io . João 
L1d.;:.! .rl(ves . "· 

::"\ •) ~ nos manifestamos. eu e 6 IS '"' nador Glycerio , en1 declaração d·e voto es.,.; 
-cri•p ta . fa voraveis ao ,·eque,-imento do Sr. Alfredo Ellis, e se o Sr. Glycerio, Pre-
side nt-: da Com-missão d·e Finar.ças, a cuja reunião comparece u, s~ m-anife-stou de 
tal m odo sat isfe;to, pai· que motivo ve i·o .ao plenario fazer uma declaração de 
voto " · ·favor do r équerimento, julgando indispensaveis os esclarecimentos so.Ji-
-ci til.llos? 

.o SR . LEOPOLDO DE BULHÕES: - :\fas a m a ioria se manif.es.tou con-tente. 
() SR. JoÃo LUIZ ALVES: - · A situação era esta. •I-s to é o que eu quiz ex~ 

pôr e \1izer ao pa.iz. 

u tlR . LEOPOL-DO DE BULHõES : - Ta.rde e a más horas . 
O CR . Jo_a:.o LF.rz ALVES : - Nã.o tnrd·: , mas sem'l)-r e á ·hora; s en1pre é hora 

-el e -d i·<er a verdar.l·e, s(}hre-tudo, quando essa verdade é dita na propr ia de fes·a da-
que ll e,s que são aggredidos como crimin·osos por defEnderem a ~missão d·e .papel-
moeda . v n são aggredidos .como cril)1i11DSOS por defend·erem a . Caixa de Con-
v ersão. 
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O :::,:, LEOPOLDC ; I>F. BuLHôEs: - ':11as p qae t ern isso com a emissão de l)D" 
p e l-r,_·.oeda '! 

O SR. Jo.~o L1nz .. -\.LVES: - ·Tem com a Caixa de Conversão, .porque o dis-
.. c:urfSo . Lle V. }Jx. con1eçou por U!11 ata'que á Caixa, pDr não ·pr"eeneher os seus fins~ 
e el~B.: só nã.Q pre cnch.eu o~ ~eu.s fins no n1on1ento e 1n qu e ~of.freu o ec:yps·e . . . 

Q SRe- LEOPOLDO DE Bm.nôES -: - Só n ão pr-eench eu os seus · fins, quando de" 
'lia preenchel-os - na subida e descida do cambio. 

O Srt. Jo.1o T,mz ALVES: ·- O ·facto ·é que o requerimento ele informações iTã& 
pa:ssou . Não paS6ou 1porque !não .podia pass'ar paTa :ben1 do G·overno ... 

Q SR. -L"OJ?OLDO DE BuLHõES: - Não e,poiad.o. Não ·foi -a.pprovado porque era 
uma arma de opposic;ão, na:quell a momen-to favoravel aos j o-gadores ela praça. 

O SR. JOÃo LL.rz ALVE: .. , .para •btm . do Governo, .q ue não ·podia 'e:><plJi-
car . n ormalm ente a elevaç1i.o do cambio. 

O SR .. . LEOPü'.DO DE B ULHÕES: - Nada mais facil , e n tão,' como hoje . v. Ex. 
está , portanto, s entindo-se em diffic uld>tdes .para combatel-a . 

o HR. JO]\O LL'IZ ALI'E~: - Como .em diffícu ldades, se eu tenho a con-fissão 
de V. Ex., · constante <lo seu d iscurso, confissão ' .plena, cruba), completa, de que 
V, . . Ex. a~to na elevação da taxa co.•rlJ.blal? 

O SR. LE0Por.nc DE BuLH&Es·: - Com 60 mi l-hões d e sal do. 
O Sn. J OÃO Lulz ALVES ·: - Não interromperei o meu ·discurso; porcw e elle h a 

d.e ir .11ethodi'Camente até o fim. 
O Sn. L.EoPoLnc DE BULHõES : - E para mim será· me.)h or, porque não terei 

gr a nde tr.a~alho 1.1 a r esposta. 
O SH . Jo.~ o LPrz ALVES: Bu -não opretendo tla r trabalho a V . . Ex. Qu ~m 

~ou eu para selnP'lhante tarefa? 
C Sn . LEorOLDO DE B ULHÕES; - V . Ex tem muito talento. -~~é m-,.smo as 

cauSftS perdidas V. Ex. defen de CO'ffi faci lidad e. 
{I SR . . JoAo Lurz ALVES : - .-'.. minha un ica preoccupação é d efend:<>r-me; e 

f3e, po;.· acaso, ao de fe ncl er-n1 .:? , ~.on obri-gado a atacar, a inda assbn uso ele un1 
processo de <lcfP.sa . 

•Mas, além i\os anteceden tes historicos que expuz, con.fe,;sados em parte pd as 
declarações do s~· . Bul.hões, qu e veio á Co-n11nissão de Finanças, confirma elos .p-elo 
discurso do Sr . Alfredo E llis e pela r eje ição do requerimento de i·nformações, h a 
outros el-em entos de convicção. Diz o Sr. Bulhões: "O facto é que ~s~a ·r euniãà 
da Commi ssão sorpréndeu a praça , dete rmin a ndo uma corrida aos bancos . Só fi -
cou em sce na o Banco elo Brasil qu ·~ dispu-nha ele '" 'cursos, a.ffirma o honrado .Se-
nador B ulhões . Quaes recursos . . . " 

l.Um ·primeiro lu g·n r a ·corrid a não foi cletcr.n1in ada pe1a. reunião s E'creta da 
OonH!l~c5são de Fin~1nças: e. cor.ricla foi cle ternli•nada p·.: lo discurso elO Sr .. ElUs, 
pelo seu r 2qu er.i.n1ento, cuja. pas.sng·e1n podia dar-·se, pondo descarnada a situação 
elo Tli P~onro e do banco nesta questão can1bia.]; 1nas a corri-da deu-se . I-Iouvu::! 
coi-r:cla e o banco sustentou -a por'<"1U e tinh;;1 recursos, a.ffirnla o h onrado Sena..: 
dor E'..llhões. Qu aes ~·ecursos? 
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, Senhores, o cambio até fins de !S etembro, até .mesmo princ ip.ios ·a e Outubro, 
o:sciliou de 1•6 para 17. 

o sn. L}JOPOL])O ])E BULHÕ>J$: - Estava a .18. 
o' SR. · .JOÃO Lurz A.LVES: ~ Em meiado de Setempro . .principias de Ou.tu-: 

b~o. eslava a 1'7. 
'1 Sn. LEJOPor ... no DJ.J . BULH0ES: - ~N~o apoiado; es:tava a 18 .. 
O .Sn . .JoÃo Lurz ALVES: - Aceito a rectil;ic.ação. Quando attingio. a. 18? 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕ>JS:- Cr ei·o que em mei•ado d e Setembro. V , J<Jx .. 

que vem tratar clest<: assumpto devia tra ze r estes dados. 
o· SR. .JO.ÃO LUIZ ALVES: - fPercl !e, 12~,;" e.·pe;;as, fazendo <>-sta perg unta a 

V. E:.: .. , quero set' mn i)ouco to lera nte c.om o nreu no'bt'e colleg a , aceitando corno 
boa e va.lid~t a rectific~ção fe ita . Para eSta tribu na vi·m arn1ado d-·? tod os os da -
dos. 

M;;.s. o honr:·ldO .Senador di~s~ qu e o ban•co sustentou a corrida, porque ti-
1lhél. recursos. 

Quaes'! As coberturas qu ~ o ibanco na via feito? A que taxa? Não podia ser 
:i ta)~·a Oe 1'8, porqU·3 as coberturHs havia.n1 sido feitas e.tn é=poca a·ntet'ior, quandü. 
o cambio estava a. 16 e 17. Port1111to, se suS'te.n·tou a .corrida .á taxa el e ·1-8 , elle. 
sup·pof·tou -neccssaria e fatalm en te um prejuizo. 

Qt.H?rn p-a gou e~~ge Pl'·:: juizo? Esse · prejuizo foi confessado pelo Sr . L ::. opoldo 
do :Bulhões. 

O Sn. L ROPOLDO DE Bur.HõES: .~ Não apoiado. 
0 Sn. JOÃO L UIZ ALVES : - V . Ex. di sse : 

'' A cbr-ride., fraca, e.n1bora, continuou, inlpondo sacr i f i'Cios. " 

l.Jog·o, o· banco, manteí1d·o a taxa de 118, nessa época . .. 
O SR. L>JOPOLDO DE BULHÕES: - F 'azia-o com sacrif.ici·os. 
O ::ln. JoÃo LUIZ AI.vEs·: - Qu em s up.portava ·esses sacri•ficios? 
b sn. LEOPOLDO DE tBUI;HMls : - Isso já não é mais commigo . 
O S•R . .JOÃO LUIZ ALVES: - Não ê mais com V. Ex., porqu e V. Ex. deixou ' 

o Governo ex~ctamente ·na hora ela .Jiquide.çã.o, da apuração do prBjuizo . :.\1as o 
que eu perg unto é quem teria facilmente de suppoTtar esse prejuízo? 

0 •8R. L EOPOI,D•.) DF. BULHÕES: - At~ 15 ele Novembro não hoÜ vé n en hum 
prejuízo. 

0 •Sn. .JoJi.o •Lmz Ar.vF.s: - Houve, pé! o m·e nos, o de .um emprestimo 'Cl e t r es 
mlili1ões ester.li•nú.s feito pêlo Governo ao ba nco, para su6tentaT a tax>l 'Clo cam-
bio m alta. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULH.ÕES: - Para 11ão perturbar a ~n:aça. 

C· Sn . .JOÃO Lur:r. ALVES: ~ V. Ex·. declarou ·que se o ·ba·nco r ecuasse, então 
nã.o se sabe ·até onde -chegaria a tax•a . Nn. alta ou ma· :baixa? 

0 .SR. LEOPOLDO DF. BULHÕES: - N:t baixa ,. 
o Sn. · ,JOÃo· Lmz ALVES: - Portanto, ·o banco •nã.o r ecuou, para ·que? Para . 

manter a alta. 
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O Sn. L ;:OPOLD<l DE Hl'r,H:õES: -- lPara imJY c·diÍ· a. ·espe'<mlação; pa-ra impedir. 
o jog.o. 

O 1SR. JoAo Lurz ALVES: - O bancó, que nã.o <fosse 1b:llnc o d·e ·Estado, que 
não tivesse atrás de si o Thesou1-u, com s uas arcas cheias; e a mão do il\1inistrct 
ela Faz·e=nda a am·para'l-o , não faria, por si, taes sac.rificios~ não faria essas -ope- · 
·rações para sust<entar P. taxa, com 1prejuizo dos accionistas. 

O SR. LEOPOLOO DE BULHÕES: - 'Mas, para isso, é que foi creado o ba-nco; 
poàrà. im~Je.dir o jogo-. 

O SR . JOÃO. Lurz ALVES: - Pa-ra isso foi feito eEse empresti·mo de tres mi -
lhões es t erlinos, que diz o hanraclo !S enado~. - .foi pago em -Nov>õ-m~ro. 

o S·H. 

o SR. 
o .SR. 

LEOPOLDO DE IBULHõES: - V . Ex. contesta? 
Jo.\.o r,uiz ALVES: - ·E u não posso contestar tu,1o quanto se affirma__ .. ... 
LEOPOL·DO DE BULHÕES: - E·sEe é um j}~nto prin'cipal. 
JoAo L u.rz ALVES - . .. em primeiro lugar, worque todas <as in-fo!'ma-

ções ·que ·pe:dhnos então n~os .fora~n nega-das; e·m -segundo lugar, JP.Orque nunc.;t 
pude examinar a escrij)·turação elo 'banco para •verifi'car ·por que prccesso o -~s ta

bel~cimento, que ''111 -Outubro esta'Va e xtenua-d.~ <pela susten·tnção ela n.lta do cam-
bio e :·ecebia 3 . 000 . 000 ele libras do TI:esouro, pôde, em No'Vembro, restituir ao 
GovP.rno, d-e ,que :era ~i. rô.stro .meu honrado a•mi:g-o , 8r. L Eopoldo ~d·e Bul·hões, os 
4 5' mil -oontos cru e el'las re-presentam. 

o sr:. 

O ISR. ·LEOPOLDO DE Bur.HõES:- ,E' •pEma que V. Ex. ·não tivesse estuda-do 
essa qu'estão. 

O SR. Jo.~o LUIZ 1ALVES : - D emais ahncla não me pu-de .ex•plica r, a-tê hoj e, por 
que ra .~ão f ig ura r:a escri·pta do 'banco um 'd P'bito elo Thesouro el e mais ele um 
mül~ão esterlino. 

O SR. LEOFOJ,DO DE BULHÕES: - Tambem nil,o _saibe? Eu e-x::plicarei a :V. Ex. 
O -SR . . JOÃO Lurz ALVESS -- P e•·fle'itannente . . Eu estou -ruqui <para ruprender. 

Sr. PrLRi'd<e-nte, s e, de fa.cto, tã:o licitas, tão prospera-s eram as condições elo The-
souro nesse.. Questl'~o, por que se recusarm.n ao Congress o 'EIS infonna çõ-~ s pe:di-
d•as, en ~ão? 

0 SR. LEOPOLDO DE BT.'LHÕES: - 'Não se -negaram -as infQrmações . 
O SR. JoXo Lerz A.LVES: - Ninguen1 =negou informações . ·mas, al g-u en1 , pedi•) 

para que o r equerimen-to nesse senti-do fosse rejeita-do. 
O Sn . LEOPOI.Dr.· DE BULHÕES: - Não é exacto. Pôd e-se, quando muito, t er 

observado que ni'io era convenientt dar aos exploradores, aos adve rse..rios, o co-
11he•:imento elas CO!J-diçõ?s do ·banco, ·em um momen-to de crise . 

O •SH. Jo.ii.o Lurz ALVES: - Ex.puz duas -sér-ies ele •factos, que chamarei de· 
'i ndlcios, para a ~oncl usão, a que eu já chegara em 19.10, ·quan-do votei a favor 
·do rquerin1·en1:o. cre . QLh? a eleVação :do cam·bio ·era artificial. 

O SR. LEOPOTJDO DE BULHÕES : - E' uma velha convi-cção d e V . Ex. 
O SR. JoÃo LUIZ ·ALvEs: - A-poiado! VeHüssima. <Mas. estes 'indi-cios, qu,e 

expnz, etn relação a•os S1~s. EIHs ; e Glycerio e ao 'QU·? aca1bo de apontar e-m rela -
•Ção ao <prejuízo que -soffreu o ba·nco e ao emprestimo de tres milhões, que lh-2· 
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!"-ez_ ? 'J;h e~ouro, ::·h:cres'cento Jnais um. ~se o Sr. l\!Iinistro da Fazenda d·,: então 
não póà·B r~spond~r. e acredHo que nã-o poderá, res'))Onde!"á· quem d•e \direito. 

Por que moti"Vo a taxa cambiaJ, a'ft'ixada no dia :14 •de Nove·m'bro, pelo Ba.nco 
do Bra sil, era de •1·8 ~ . tomando ·posse o Sr. Francisco ISall es, no dia 1·8 de No-
veml>ro, 1:asso·u :1 ~>:o r de ·l 6 '! 

Eu .formulo R pe'l'gun ta e espero a resposta de t['uem de !direi-to, .porttu e, in -
eont~stavdmente, se ha de chegar a este dHemma: ou normal e leg·itima e·ra a 
taxa de 18 e o banco no dia seguinte, voHando ·á •ta.xa de .fs, jog ou na be.ixa, pre-
jwdicando os inteJ'<'IOses de> TJ1 es-o uTC>; e>u anormal e ra a .taxa de 18 e o 'banco, 
a'~fixando a de J 6. veie> r evelar, <e.hido o :Ministro Bul·hões; que a alta e ra ar-
tificial. 

0 Srt. LEOPOLDO DE BULHÕES : - E' um dilemma. 
O Sr.. JoAo Lu1z Ar,vES: - lrrecusavel . Tinha., poTtanto, razão de dizer, Sr . 

Pre,idente, que nào se invoque ·contra nós a polit.ica do !Sr . Joaquim Murtinho, 
sob a iucrepaçãoO de ·que nós a abandonamos . Não; .nós não e. a•bandona.mos, nós 
a compl-<tP..mos, ou a mod·ificamos, .de aceôrdo .com a.s ne·c essi.dades do pniz, por-
que não 11a -poli. tic':' jntangivel, como um m•arco milli'ar.io, 1no progresso d-os povós. 

!) 1SR . LEOPOLDO DE BiiLHõ·Es: - Cami•rrhar para tr1ás .tambem ê progresso? 
O SR. JOÃC LUIZ ALVES: -- 'Muitas vezes r etrogradar é progredir. 
0 BR. 
0 SR 

c·CTnm LH'• a . 
gres..c:o 

L.~ooPoLoo DE BULHõES: - E' o qu·e temos feito, neste quatriennio. 
.j'o.A.o Lmz ALYER: - O ·idea1 dos vov.os, ·em materia de .governo, é a 
R~trogradar da Commu.na Fran'ceza paTa a R epulblica .foi um pro-

0 SR. LEOPOLDO DE .BULHÕES: - E 'do reg·Lmen presid encial pam O elo capi-
tão-Inór, tamlbPin :fni um progresso? 

{', ·SR. JoÃo J"UJZ ALVEs: - E ' um po·nto de vis ta ·politi'co em que 11ão q u ero 
·entrar, .po~que estou tratando do ponto de vista ·financeiro e de-Jie me não ar-
re do, haja o que houv'er . 

. Eu di"se, e o honrado S o·nador tomou nota, que o proprio S1' . i\furtinho re-
· Canhec~u ?, pos&ill:lilidade ele ser necessari·a e. emissão . 

O SR. ·LEOPor,D(' DE Bur,HõEs: - Is.>:o me causa assombro! 
O SR. JoÃo LUIZ A.LVES: - Vou tirar ·o assombro d e V. Ex. Na lei d e 20 

de Julho de 1899, V. Ex. encontra esta dispos ição: "JE' o G•3verno a utorizado a 
N .tina· elo fundo de gar.1ntia até a 'C]Ua·ntia c) e 20.000 cont9S, pe.pel, para, por 
interm edio do Bancc ãa RE1publica, a·cudir ás n·ecessidades da .p raça " . 

. Pois, se o :litindo de g·a ,·antia tem um d·estino eSipecioa "l , r e tire.r delle qualquer 
t"'omn1a, conV'.? rt.itd:t en1 'Ptlpel, para eznprest i!no a bancos, é augmentar a circula-
ç:ão, ~qui.v.?.le :3. err.ittir. 

O Sn. LEOPOLDo DE B ULHõEs: - ·E' esta a des·coberta d·e v. Ex.? 
O SR. J o.,o Le1z ALVES: - Fe.·l'ei outras, se tiver tempo, na .!JOiitica finan-

ceira de V. 'Bx. ·1\'!as, não hoj e. _ 
0 •SR. LEOPOLDO Dt: B UL HÕES : 

V. Ex. 
Tenho sempr·ê Jnuito prazer en1 ouvir a 
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o srr . J0.'-0 LUIZ ALVES: - Não nos diga tamlbem que a Caixa de Conversão 
não pr2encheu o s seus fins. 

O SR. PRESIDENTE: - Observo .a-o ·honrado Senador que a hora dest}nàda ao 
. experli .•.nte -estã te!·m<inada. 

o SR. JOÃO Ll' JZ AI.VES: Peço a V. Ex. que consulte o Senado sobre ·s e 
consente na prorogaçào por mais ·3D mi.·nutos da lJ.ora destinada- ao ex:pediente. 

Consultado, o. Senado ap.prova .o 1"~1queriln ento. 

O SR. J·OÃO .LUIZ ALVES (cont-i.nucwcl.o): Agradeço ao Senado a gentil eza 
qu.e aooha de ter para comn1ig-o . 

Se a Caixa n§..o . preencheu os seu s fins, .foi si·mplesmente clurant.: o ecly1pse 
que ~o ffreu pe h1 acção elo 1\<Iinistro da Fazenda do Governo Ni-lo P.eçanha. 

•Sr. ·Presi-dent•e, trazendo ao co.nhecimeJlto do Senado fa~tos .que se passaram 
na reunião _da Co·mmissã.o fle Fina_nças e outros, não violei segredo algum . Pri-

·n1.eiro~ . porqu e est.es ~ra ,ctos j·á estaNri-nl nnrrados, e.n, grande 1Jarte, p•.;'lo Sr . Se-
i1ador .-\.lfredo Eilis·; segundo, po1'que o segred~ destas delilberaçã:s só eleve s er 
manti'clo por uma n'ece.ss idade . politka de occasião . . O s ·membros ela prime ira Con-

-s_tituinte viet~a i11, dous ou tres a.nnos depoi-s d·e disso1Yi1de., rev.elar o seg-redo das 
:sua H d·,li-bernções ~ As ·q,;estões cl~ A'Cre, trata-das em sessões secr-etas, vieram 'a 
publico, ·J1assada. a hora elos J)'erigos da dfscussão. No caso, estas r--=velà.çõe~ . ti-
nham por cxcuEe. a necessidad e ele timn d e•fesa, a· a•ffirmação ele um principio, 
e ell<1S -i! e modo otlgum podiam .preju:cli'car quer o 'I'hesouro, · qu·c r o ins tituto el e 
c:I •ecli to a. que e lias s e r eferiam, pois tratava-se rJ.e u ma qilestãio já liquidada. 

. . . 
Eu ip()d-ia fim\ r a!qui, Sr. Presildente, n1 us tendo, na sua resposta, o !meu hon-

rado a1ni_go ido a1ém ela conttstaçã-o com .ente vi.era honrar-tne, e dito al-g um-a 
· cou~a ."Obre a minha a ttitude como homem ele artificios . . . 

O SR. LEOPOLnG DE Bt:rr.HõRS: - 'De .protecoionista; 11ão ,]1a nisso of.fens ar. 
O GR. Jo.;;.o LUIZ ,>..LVES - . . . sou forçado · a ciizer alguma co usa ·nesse· sen-

ti-do ·: 

"·.0 nohne Senador pelo Espi.rito ·Santo . é pr?teccionista; enthusiasta 
das tarifa s prohibit ivas . . . " · 

S o:11eça o -m·e-u nobre art:ti g·o por affirmar uma cou.sa qu e eu não sou · So_u 
_pr.oteccioniste., n1a.s não sou ]n·o7dbioi01tista . . 

·o SR. LEOPOLDO DE BuLHõrJS: - Eu me r efiro a a seu projecto ele tarifas. 
C :'iR . . Ío.ii.o LUIZ ALVJ'S: - Eu atlfirmo que V. Ex. nunca me deu a )lony a de 

·le.·r o P1·eu proj eéto, p o·Pque se m•e tivesse dado essa honra, nunca ~ffir-n1aria s.e:-
·melha nte causa. Os projectos de tarifas ofie redclos pelos Minis tros ela Fazenda 
são ma is proh tbit iv os elo que o m eu . Continúo: 

"Protecc ionista... ~nthusias-ta ela Caixa. de Co•nversão, tudo .· .isto 
En1 ·favor d:1 industria nacional. ·' Tiv,c ndo em. um.a .atmospl1e r:a de arti-
ficios , etc . " 
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O rn'w proteecionismo. Sr. Pr; si-dente, tão malsinado •por a<tuelles que odelle 
nunca leram uma :in-ha e nunca ·e preoccu.par am com as pr;scri:pçÕes delle con-
sta'lltes, o meu proteccionismo, o que foi , o que é,- o que tem sido? 

Foi um prO'je~to de .rf'modelação de tarifas qu·: não l<Ygrou andamento, e no 
qual prO<!ure i r ed uzir cerca ele 300 taxas, no qual procurei modificar a..• razões 
.de odras tnn.tas pa-ra melhor-at· e favorecer a importação, no qua-l manti.v~ as 
_ta.x ll~ r:m relação_ a al~umas in-dustrias naciona-es, porque não me julgUei autorí-
zado a 'feril -as ce morte dia.nte ela situação que as cN ara; no qual pedi ampal'O 
e .p"otecção p9.ra o trabalho agrario nacional. 

J'l de, te proteccionismo, o uni co que Yingou em alguns pontos, · com a colla -
_boração de emin r.-ntes ami-gos, alguns elos quao; s estão hoje n·esta Camar a, como o 
.Sr. A.J enc~ !· Guimarães. :> Sr. ·Erlco Coelho e tnntos outros, deste proteccionismo 
agrio~ol:J . e pastor!! pouca cousa vingou, mas os resultados, os Cructos: ahi estão 
no d~s;,tn-olvi11'P.nto da lndustria peeua ria , no desenvolvimento da industria agri-
cola , -desenvolvimentos u11 e outro <Jue, em f<tce das estatisticas de importação 
anteriores e posteriores ás m ;<lidas adoptadas, revelam um resultado em favor 
ela eco.nomia nacional de cerca de .80 mil contos annuaes. 

ltrport;tvamos, por exemplo. quando começãmos esta po!Ltica, 20 mil contos 
de anoz. Nes~ momento mal importamos mil contos. e .isto mesmo para abaste-
cer duas ou tres praças Llo norte. 'Onde ficou o resultado desse decres<cimo? N·a 
lavoura n a cion!ll, no· a•prov~itame-nto de suas tenas. no lucro de s <us ·bra~os. no 
t•·aJballlo dos 'J)roprietarios brn.sileiros, diminuindo por esta fórma o defici.t da 
nossa balan<}á internacional. 

Nfl m~smo ca.~ do arroz, estão a n1antei·ga , o xarque , o gado, a banha. ·· a 
'bat:>l:L o feijão, o miJ.hn P tantos outros productos d11 nossa lavou= -c da no-~sa 

ind·ust r!a as;raria ~ r-ecuaria. Se essas consequencias nhi estão imn1ediatas, · em 
fa.vor do Thesom·o pelo menor desequl!i•brio ela ·balança int: rnacional, e em ·ravor 
da economia nacional. porque o que gasta·vamos com a importação ficou no paiz. 
remuneraY}o(lO o tr!lba lho e valOTizando a terra, taes conse<tuencia.s. nest-e momen-
to, só -deYem regosijar o e~pirito daquelles que por e lias s ~ bateram . 

Qal nos importa termos uma esqua·dr.a forte e um ·Exercito valoroso, · sé IJlão 
'Produzimo.<:: o nec , ssario para a nossa subsistencia e alimentação. da,d;t. . a possibi-
lidade de um bloqueio ou de um conf licto internacio:>nal, dizia .eu . ao iniciar: a 
minho campaniha proteccionista? 

E:.t prPvia, então, não uma conflagração como a europêa, em que não ~Ot:JUi.

mos ]>arte, cuj'!s consequenclas, porém. sof.fremos, mas uma conflagração no 
nosso proprio p~iz, cuja situação· seria a mesma. podendo dizer-se bloqueado. sem 
lJ()der importa r os genero~ <I e pri·meira nec~ssidade. 

A Re putb]ica Ar.gentina acaba de .prohi'biJ· a ex-portação · do seu trigo; daqui 
ha pau co .r-rolütir â a ex-portação do seu xa•·crue para ·os nossos mercados. 

C tnesmo pod.< riío fazer os Estados Unidos. quanto ao trigo. prefer indo abe.s~ 
tecer os mercados europeus. que pagarão maior preço elo que n68, por essa mer-
cadoria .. 
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Picaremos con1 o _n.qss9 1110rcado fechado ~1o abastecin1ento d-2 deus neces-
sariofi procluctos .ela . . e.lin1e.n~ação., as..~tn1 çomo v-e l-o...,hiainos· fechado ao gado, se 
não tivessernos ~ogi. tado de proteger e des ·: nvolver a industria ·pastoril . 

_Re_goz!jo-Jne n8ste n1on1ento cqn1 o m ·eu proteccionisn1o, porqUe, p elo ·tn :nos,. 
_não inll'Ortamos . o arroz, . não in1porta1nos o 1'eijã{), não itnportan1os o n1ilho, não 
i~pçrtamos a bat~'lta, não. inl})Ol"talnos o gado, não in1;portan1os o xarque, não inl-
portamos a •banha, .e assim a produ'Cção brasileira abastecer·á o mercado cl : ,ali-

\me.ntá.ção e evita1·á a fome, que se ria fatal setn aquena prod·ucção, proclu-cção, 
que teria sido in1possivc l s.:n1 a protecção . 

. St~ não fosse o n1eu malsinwclo proteccion isn1o, o que serí.a de nós nesta hor·a? 
Aprov~ito a opvortunidade que se me off•2rece para ·chamar a attenção elo Go-
verno para e~~e •Jrob!·Ema ·ele alimentação, afim de, por modos cih·ectos e itldire-
ctos e r ; !R, fi~{;aliZ'ação do abastecimento do mercado, impedir a explo ra ção· e a 
gB.nancia dos atra vessl:ldores. E' pr2cizo velar pelo aJbastecimen·to ue ali.men-
taçãr •. tendo em vis·ta o q ue aca•ba de fazer a Re'!>u>bJ.ica Arg>·mtina , e u sando das 
.a utorizaçfJ~S que as I·eis orçame.ntal'ias e outras conceden1 .nesta materia, co·mo,. 
por exen1J)':I1o, a su&p·e n~ão .e :l rr.d·ucçã'Q de direito,~, etc. 

·O ot~tro :-trUficio no.sso alén1 do ptoteccionisn1o, é a Caixa de Conversã·V. ~ 

íVIas a Caixa, desd E' 1 ·90>6 até ] .910, época em q·ue se · deu o eclypse pela po litica 
tlo .Sen3•dor Bulh~s. e desde 19·10, 15 de Novembro, até ·1,9!14, época actual, em 
CJUP. Sé dêu a conifla;g-ração ·europêa, a ·Caixa de Conv·erSão, dig-o, rn:a:nteve a es-
t.aJbilidacle cambial. D eu -nos oito annos de · tranquilliodade absoluta, paTa o Th·>• 
.5ouro, paro. o cornn1ercio, para a lavoura, para a i·ndustria, pai·a O s3. Iar:o eloS 
operari':>s; deu-nos a tranquillid,ule abso·luta durante oito anno.s pela esta.bil idac 
_ele da taxa, cujas vat'i'ações até entã.o er.atn 1nuioto n1.e:is ·pe-I"nici·osas do qu -: os 
m;>o~ :"!feitos qtre dessa estabil:idade pucleE·S'; m vir a:o .paiz. 

Tod.o ·o lprob l"rna .n1·onf'tario brasileiro estava~ está e- e-stará -sempi'e e princi~ 

paln eu t e en1 estaíbi lizar ·o canrbio, paTa .que a ·s suas bruscas variações nã.o pre-
~ udiquen1 o rl'he.souro .nas suas rc1nes·sas para. o exterior, não p-r·.:.judiquetn o. con1-
tnl·2il'Cio na sua i·tnpo.rt;lç5.0; ·não pr~j-u:diqu: n1 o.s '}Jrodu:cto:·es nacionn-es no pa.g·a-
moe.nto drts seus com1)ron1•issos, nas variações de salarios, etc. 

Esla·hilize.r a. taxa· c:a n1·bia.l é un1a· politica muito mais pt;O'fícua, n1 ai.S ·nor-
m-al ·(lo ·que a dn. valoriza·çãO por ~alt-os, .pa.ra chega~ a :trn1a 7Ja.1·idade inatting-i-

rvel, s-e·nã.o :d3'QUi h a 111UitOS ·e muito·s aTilnOS, ·JJO?~iclacLe C0111 (1U e OS .th eoristns d:1 
cii'ct•.!aç;ão ouro, en1 un1 pa iz ·que tão cedo. nào poderá ·tel -a, nos a·c enanl . 1J(O'·i -

<.lacle Ct)l11 B qun.l não s·e pa..g-n o '"l'hesouro ... o -co1nm ercio, a indu str ia, a l.a voura, a. 
procl:Jc.~ão na~:ional, o s·,, u operariado emfim, T;unbeü1 não se poderão pagar, 
nes ta h ora el e a!lg"Ustias, os co1nprotni-ssos .do The~uro,. os con1-pron1is::;ns .com-
n1·er-cjaes, 1~iio Ee pocl·erã·o satisfa z·er as necessidades da lavoura, ·qu-8 preciz,a ele 

numerar.io .rara pa;g·at.· os ~eus çolonos~ dos h1t·; r<nle·di·a,r·íos ·que delle· precizrnn para 
ac-q_uisi ção dos 1proc1uctos. ag·ri.c_o1as. tan~betn, .. neste monTento , nã.o se pagam · taes 
con1promi~f-'OS, nt:!l1 Be satisr.~Z'~n1 t~l es n ~pe~~ d~d·es co1n nn1a en1issã.o d ·= bonns 
elo Th,eEonro . 



-107-

O. honrado S~;11~clor preconiza essa en1issão e diz: "_Os .l\IIinistros que Sé uti-
,lizaram desEe reeurw rcsgatara·m · esses 'bilhet.; s do Thesouro: Bernardino ele 
Camt-os, Rodri"f~·ues. Alves, :Mm·tinho". 

· ::VIas, Sr. f'recsldente, os •:Ministros <1:Ue se utilizarahl desse I·eeurso elnitti-
ram biJ.hetPs do Thesouro como simple.s anteci·pação. de r2-eeita, •ém •condições nor-
ma·es, l~zeram emissão de 10, d e 1•5, de 30 .mil contos, não m e lemb'l'o agora, 
Jn as comtl a-ntecipação da ;propria receita do anno; ·~ ·por isso, Rodrigues A)v.Es, 
:i\llilrt\nho, Bernardino de Campos, como todos os Ministros em todos .os , paizes 
do nnmdo, ên1 id enticas condições, resgataram e.. en1issão, qu.e nã·o era mais do 
cru e anteci·p~çã.o <la receita. l\1as, no caso actual póde-se con si•d-êrar uma emissão 
de bonq,s, como é proposta, como t1ma anteci·pação de receita? Que quantia par<\ 
essa en1issão? 

C Sr. Antoni·o Crur!os, um dos mais veh emenUs cornlbatente·s ela emissão ele 
papel-moeda no momento, 1n'opôz uma ~emissão ele 150 mil con tos ele bom's . 

Pois~ senhotf.s, é possivel acreditar- .se que e'sses bontt-s poss~m s€r emit.tic1os 
como ·.wt·2 Ci·P>l~ã.o ele· rece ita, mesmo P<tra um período ele clous, tres ou qua-
tJo a nnos? 

HaNer'á alguen• 1que acredite que pos~an1os desp-2nder no .pr.bneiro anno 7 5 
mil ..:!onto~ e n1ais nov-e n1ii de juros, ou seda·m 8·4, para resga.ta: bonu.s ~· e 75 tnil 
e majs 4, no ségundo anno, dacl·o que o prazo seja d-? dous a.nnos? 

Se J'ôr ele quatro, s·.>rão 4•6 .·500 contos, no primeiro anno; 43.000, no se-
.guncln, etc ... 

Potlemos contar com esta receita cl·ls;}OlliVel, pelo menos, os do:us prim<:> i-
ros · a nnos?· 

N.=io, evicl·-~ ·nt~mente não. As reeei tas n1al hão de bastar, . cotn severas ec0-
.. rion1i3s, p'i:1ra o ~cgli1ibrio orç;am-ente:rio. 

Porta.'lto, fazer-se a emis...c;ão desses bonns porq 1Je elles não traze1n os incon-
vamencé·~ do. papel-lll0'2>Üa, é i Iludir-se a si pro.p.rio. 

O ilR . LEOPOJ.no DE BULHi'iES: - Com o paJpel-mo·eda é que não ha illusões. 
o SR, JOÃO Lmz ALVES: - Eu pe<nso que com o lpaJJ}el~moecla não ha illu-

rões. uma ,·ez qt!<> ' ~ão ·e~ta,belecidos ·o·s meios 'do seu · resgate · e qu~ a: jlol\tica 
.<}esse Nsg:ue se. faça, certo ~orno é , Sr. Pres icle nt~ ,. que ·essa politica terá d·J 
r:.e-r feha e se fa1~á pôr · hotnens que n1e in::;piran1 a n1axin1a conf iança, con1o· o Prc-
side11 te el.dto da .R épu1b1ic:r. 

Porlant'O; os bon·ns · n'Jo seião o .i-emeclio, e ··2u COJ!.·tinÚo a _sustenta.r _que, con-
fiança rJur eO-nlf:jan~;-t ·qu\~ po-ssa inspirar á Naçã-o, ta:llto vale a em-issão de bonus., 
como a e!ri~siio de· papeic,noeda, have JÍ•clo a·pena·s esta di:f>f\erença: que os bonns 
·ôneran1 o 'Ih·? ~ouro· Co1n ·a p3g·:::m.ento de Ju ros, que com os bon-us ni·nguen1 paga 
o que devE\ poã'.cnr]f:7- quando ·n1uito, e-xoneraT ... se o T·h•esouro, 1n as que a sá1uçãll 
d!l . ·Til'esom·o q·uer dizer a solução nacio·nal, 'emquanto qu·e, à emissão ele papel-
;m>edn, que 11ão sof,fre· dRsconto na praça e pela qual ·o · Governo l1ão· fica o·bri-
g.atlo a pagaT jnro8, cl esafc>gà o commercio, ·a lavoura e a industl'ia, não pesando 
tão fot't-elnf:nte nos orçamentos, ·po.r.qu e o· r'esgate de:::sa ·em·issã-o ,.:·.stá •d'etErnlinad~J 

-e. pt,r.e.visto r1. ~ 1110·10 segu ro e lJOSSi:V.e] , nü"· prajecto que 8PlH'OV'.ârnos. 
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•0 . SR. LEOPOJ;úO DE BuLrrõES: - Fmtr-e unta e outra emrissão, ha ape·n aS esta 
differonça: emquanto o Pll!)e!-moeda tem curso forçado, os bo1vtts não têm curso 
força elo: em.quanto os lion,.s não deprimem o cr-ed ito nacional, influindo directa-
mente. no cambio. o papel -mo.eda, que tem o seu se·g-redo na sua obrigatoriedAde, é 
.de consec_mcncias ecen ·om·irc~s já ~bastante conhecidas .. 

O Sa. Jo_;;,o LTHZ ALVES: Mas, .passemos ad•iante ; por-que, Sr. Presidente, 
·se toque! nBsSe lpOnlo agoTa, foi ap.enas p·ê.,ra d.izer· .Cltl·3 0 hOnrado S,enador :IJOl' 

·Goyaz ]"'l'opõz como soluçã•o esse remeclio - urtüt erúissã.<i de b·on•ns. 
O iSR. LEOPOLDO DE BVLHÕF.~: - Não pf'opuZ cousa algun1a; l emrbr,€i a.penaS. 
ú SR. Jo.;;;ci Lurz ALVES: - · Su-g-g-erio ' isto no fim do seu discurso. ·Aet·edito 

mesrr.o que. S. :f!;x. não proT>ôz ·co usa nen•huma, não t eve in-tuito nenhum ao nos 
referir o seguinte : "Como na gra·nd-e cris.e de 1!9017, -na Repu:})lica dos ·E·stidos 
Un•iclos dn. America do Norte, soe resolveu a difficulda-cte? Ós bamcos emitti·ram 
va·Jeg. · certificados, ·que · corriam como dinheiro·. Passada a crise, tod-os esses ·va-
Ies uu c·erti-fic~dos · foram retirados 'da circulaÇão·: ·· A cri·se resolveu-se por si mes-
·ma, se.rt nenhum:'l intBrferencia do Governo . Erri . 190:s;· o legislador quiz ev-i·tar 
a l'c·pro:ducção desse. facto, e a reJ'ol'ma, então votada, permittio que · os bancos 
fi zessem nma emi,;são addicional em momenios de crJses, em certas e clctenmi-

·na,da.f~ condiçõe-s". 

Nâ..o sei sP. o honrado Senador, re.feri,I~do e st~ facto , teve por intuito sugg·e-
rir-nos p~tC' outro remedio. 

O SR. LE~POLDD DE BFLHÕE~: - 1E'l•l ·:> já havia sido ·sug-g·-eric1o em S. Paul<;, 

qua~·do -:t1li se cogi·tou de emitt.ir vale~ pa.ra paga tn ento e ft' 2tes d~ es trada:; 
de fen-o. 

·O SR. JO~\o Lurz ALVES: - Portanto, o honrado Senador .nos sug·g;erio ess-a 
emi·s.são de vales ... 

O rSR. LEOPOLDO DE BuLHõEs: - Por conta e responsa•bili/1a-c1B dos _b~n_;?s 

emi3sore·s. 

ü SH. Jo.:;; o LUIZ_ AJ.\'ES .. c- . · ... _ por co·ntl\ e re~ponsaJbilM.ad·e dos . 'bancos:. 
l\':os . e ntã-o - d1_go en - ·mesmo q~1 e essa idléa fosse. possivel era suggerida 

em um mo:rn~nto iEoppor!:uno, ponque não é precizam.ent.:-. no . m'omento d e cr,i~e 

,que pod.eri_anl'OS çogitar cl~. org-a•nizar - po.rtque ?ão ·era · outa~ cousa - um re-
ginle!l ele em·i~~ão banca ri~. No!3 Estados lJnidos assim · se fez porque O· re·gimen 
já e~tav.a ·estabelecido , 'J)orqu(• os bantos_ d e emi~são j á existian1. A-gora mes·mo o. 
Banco de Inglaf.en'a -foi a utorizado a _emi-ttir. mais ;;o. 000.000 li'bras; o Banco de 
França ·e o BRr.co" à a Allema·n·he, -têm 'tido igual a:utorização; mas são institui-
.t;ões qu-e j á ex istP.m, com nrg-ani ~açãJo .. co·m last•ro e com o a:.poi.o do Go.;erno. ·. 

r,;ós não podDr!amos cog--i·ta-r . disso n.es te -momento .. Depois, se essa emissão 
não tirveSse curso força·do, que van.tu·ge•m traria i€" l .~a para a ;n1ass-a geral da- po·pu .. 
!ação necr:ssitadg_? r=:orque sen1 curso f ·o·I_"çadf:?, esses vt:~· les , essC<.s bilhetes, .. essas 
_no tas ele banco ~e1·!a ·m a rn :sm~ sig:üficação dos bo?Vns do Thesouro i sem· curso 
~?.rça·do não l)aga.d am dividas. Dar-se-Ih~s curso forçado ser-i-a attti'bui r"Ihes in-
contestav.elmente n .f'l:ncçã<> de papel-mee<:la bancario . em substituição do pap_el-
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moeda pelo Th~sotorO· : Entre os clous males elo papel-moeda quem · preferiria n 
E:n1ls~ã.o barcaria á emis.=:ão do Thcsouro? Por co-nse·quencia, a ·suggestã.o da pt•a-

- tica norte-americana não ·tem appHcaçã;o; porque nós nãD temos bancos de emis-
são, ne'11 era occn~iâo d·e creal-os. 

Du cli~s e que a emis..<ão elo papel-moeda era u'm mal, ma.s ·;_,m mal necessario 
no P."' On1e-nto .. Feliz.m-énte · esta opinião. s e g'eneralizou j a th!:: se é uma these ven-
cedora. A emissâ.o é U:n1 mal necessario,· a ·emissão é indispensavel en1bore: s E- ja 
u·m 1nai ; üHa ven1 ·r e-solver umá ~situação i1nsusten tavel, soccorrendo a-s- 'i.ncl.uS-, 
t-ria ~:;, o ca1nn1-ercio. a lavoura e o- 'Thesouro; ·ena vem até garantir a. ordem pu-
blica, na Javoura onde mil~a-res de tralbalhadores nã:o pa;gos produzir-iam levan-
tes e n es ta Cru,, ita·l,. on-d{! milhares ele Of>?rarios já passam fome porque . as fa'bri -
cas não podem fazer Eens Jngam:entos por falta de numeraria, E' uma sol u-
,ção fJllE; se Jmp_õe .por todos ·OS .tHu.J-os áqueHes que d esejam salva r o pe,iz, pa1-a 
qu e n1ais tard-e ~.e . ~possa :-tpplicar: r_en1cdio ·tnais s-oientifico, mais duradouro e 

.ef<ficaz . 
ú c.t:ue quer·?="l110S é e\_rita( a rui_na; nós outros t çn}os medo da s ruinas ;·. não so-

mos come os va;:õeE fprtes a CJUe se refere o .Poeta latino: "·Si fra.ctus iii.ahatut· 
orbis unpavidum. I<•ri.<>.nt rninoe". Se a terra. se todo o~be, s" este paiz se par_tisse 
_em J.nii p ~ daços, i·rr.pavido~ conte!llplariam as st~as r.uinas, satisfeitos por verem 
salv<c '' theoria ele J;(icardo e ter,em im·PecJ,ido a emissão! ! 

T enho concluido. (Mu-i!: o bem ; mu·i.to bem .) 

SBS·SÃO DE 18 DE AGO.STO 

O· Sr., Leo)) 0 lclo <le· B11 llt õ~s - (*) .: - .Sr. Presidente, começo agTaclecendo· ao 
meu Jlustre ami·go, Senacior 1,>'2lo Estado elo · Rio de Jani'iro, as refe~:encias CÇ)m 

-qua m€ honrou e o !'~Hei to pela so!.uçã·o (]Ue deu ao caso elos cliag;nos ticos formu-
lados vor c1ous ba.chare.is c-in ·direito . 

Con formo-me com :l dec isão ele S. T~x. 

Volto A tr~buna , Sr. PresWenrt.?, Para re:;,ponder ao no.bre Sena,elor pelo E s-
pi-rito :=3a.nto, :.que r.~ s~ss~o d~ hont.em r ee_di tOu as cr nsuras que já an_teriprn1ent,e 
hnvia f&ito ás ndmi·nistrações . ele 190·3 a 190G e ele 19•10 . 

s·:- r e-i breve, P,f,r(J Ue OS prg-um_~ l~tOS _proclt~zidos Ct!l d <.'fesa Çlaquellas Rdini-
nlstra çii eS não foram refutados e não poclia.m sel-o. pot'CJUe Ee esteiam .. em factos 
indiscut_iveis, em nlp;arbJno~ i _nsophistna:v~~is. 

Esta.rlft d esobrig·~clo dC' volt-ar á tribuna é de trE·plicar se S. Ex. não _ .m '-: 

sol'prencle~se e· ao S·enado_ con1 novas ~ sensacionn.es . r.ev~}ações. 

s·. Ex. ·re-p etio ao Senado na s : ssão ele hontem: prim<>iro, que a elevação 
camiJial ele 19110 fõra. artificial; se.gunc1o, que o S·r. RCYdrlgues A'lves n-o seu Go-
verno se a'fas taí·a elo pi.nro financeiro dóS Srs ·. Cam~Jos ·salles e ~1urtinho. ___ . __ ._ . __ 

( '') Discurso proferido na hora elo expeclicntL 
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Sr .. Pre.si den te, .eu liv<> j·á occasião de PX'))ôr ao S enado, na sessão .de ·H , a 
eitua~ão economica de 1·9!10. Os cla'Clo·s c·alhi·dos em fon tes offi'ciaes, como os l't-

J:ttorios d•1 Estatistica Commercial, dado.;; . jncontestavei.s, provaram que o exce-
d•e nte da EXJlOrt::tçilo SO'bt·e a importação a ddi cionad0 á im~Jortancia do C:l!J ital 
novo que 1!n.t rou no <paiz em 1909 e 1910 n·os deu um, saldo Sltperlor a 60 milhões 
de lloJJras, no no sso bali:~nço ec·onoJnicü. Não precizava a1Jresenta:r outra l~a zão 

.1; a.r:1. . ex•pli.ca.r o enchimen to da Caixa lle ConVErsã.o a 21 d e :VIai<> c]·.: 1910 e a 
alta ca'n'biRl qne se eeg,,;o de :.vraio a Outubro . do mesmo .anno , 

C' :>obre Sena·clor di sse e repetia que essa alta se tinha operado em clous 
d ias. l\Ios t rei com a~ ta.be11as dns cot~tções ca.m'bia.cs que es·sa alta fõ t·a r eali - . 
za1dn g'raJcl -A.t ivanTente dre 1\:ta-io a Outuhro, 1st o é, no prazo de s·.; is 1nezes. 

Suj)p11n'ha, Sr. Presi•dP.nbe, te.r tambem ev·id·endado qu e o Sr. 'Rodrigu es Al-
·ves r.ão·· se afastou unut l~nha sequer d-o progra·Inina fina,nceiro C!:.= Joa:q u in1 ? .. 1ur-
tinho- e fui a dia.nt,f' , dem.onstrando coJn os factos que esse prog-ra1nma finan oeiero 
não <ora incam·p~tiove!, ·e, pel<> contt·aTio, se conciliava per·fl,oitamente com o p la no 
econc rníco d e ni.P.lhoratnicntos n1ateri·a es, de expansão das fontes de producção, 
desde qu··: taes m el.horamentos, tal ·expansã <> não exced·ess·<m ás forç>lS elo nosso 

·credito, nã o !'mlbaraça.ssem, como o não embaraçao·am , o equili·brlo orçan;entar:o. 
O nobre Sena,dor não s·e dignou tomrur em consider ação as minhas pon dera -

çõ·es, os m~us :J.r·g·utnentôs, e 11'-: m ao n1 2nos voltou sua preciosa attenç:.ão para os 
a.lg-ar.iswos apr:e-sentados. 

·Or-1, este assunJpto é positivo: não permítte nPnl tolera divagações . 
Desde que n ~ nossa cont<t internacional, no nosso balanço economico, ha um 

r.alclo, e saldo avultado, em n osso fav<>r, desde qt:e o paiz goze tranq uill'ida;·:l:e. e 
o seu Governo cie con1fia ·n~.a. a alta ca1nbia l fa.tftllnl en t e s e PTOnLnlci•a·ria. 

Pl'·~:enchi·doR os deposi-t.os da Caixa de Oonver.são, essa alta nã.o podia ser 
.conti da ,e nãof de,yi::t sel-o; a taxa foi se -elevando, .não ~ru·sca.m-~e1te, mas g-rada:ti-
vamcnte, g raça s á intervenção do Banco do Bras il, a té 18 1 14. 

P•.'rg•unto ao nolbr·e ISPll!t'dor ~J c'~O Es.pirito S a<nto: ·e m {J UB essa alta compro-
m iOttia. á Caixa de Conv2 r~ii.o , como S. Ex. affkm-ou? 

~·'. -Jei r1e 190·6, que creou a Caixa, tinha .previsto a alta, autorizand o 0 Go-
verno a peclir a ele \~ação d€ taxa para novas en1issões. Outra cOusa não feZ 0 

' Gover~ o do Sr. ~·i! o Peç:anha , em Abril e Outubro, sem n ada conseguir. 
Bem ,;el, Sr. President·' , qu" entre os sustentad{).!'es da Caixa a lguns h a que 

·8.cr·edita-van1 qu~ e11 a im9o·r ta.va en1 qú-elbra do padrão n1onet.ario e que jámais ~a
hiriamo.s da tax ?, de 15. Esses foram illu didos pelo cles~nvolviment<> ., l'iqu cza 
elo pa iz: .?~ Caixa enclú~·u-s e, e o cam1bio, libertO, l.Jôdé 81evar-se a 1!8, taxa. a 1iás 
j á attiilgicl a em 1~ 0·6 . 

)!la s, Sr. P·rc-siden ti.?, s~g·u irE-i a ordem cl·e jd-éas ou a orden1 elo~ a taque~ do 
·n'obre Sena dor pe'Jo :Elspirito Sa·nto. 

S . Ex. di ~.Re qu~ eu combati o projecto ele creação da Caixa em 19 06. 
E ' Certo que fiz . quanto n1 e foi poss·ivel pare. in1p€d.ir qu.e ~ssc pi'oj ~cto se 

convert~ssc em le i. E por que o fiz?. 
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Por.que consi·derei, como não podia deix..aT ele ·considerar, a Caixa como uma 
reacção COP.tra R P'::>litica financ:eüra d e Joaqu!n1 Murtinho, e, portcnllo. contra a 
po!Hi•ca financeira de Rodrigues Alves, que o•bE>decia ·aos 1'nesmcs principios 
e douLrin~ts . 

i 'érei, porven~urn , me enganado? (Pm<sa) . Os factos dã.o -me l'!lzão: a ctise 
nos· 'affli-g-e d'e-scl·~ f912 e faz-nos voltar ao regimen do papel-moeda. 

·Em 1-9110, não comba t i a Caixa, é um equivO'co elo ndbre Senador. M inistro 
.do Sr. N ilo Peçanha, dir igi- lhe na ela menos de t res exposições, nas quaes, de a c-
·Côrclc cmn a lei õel •906, indicava uma taxa ~ova pa·ra. as etnissões e suggre-rla 
a·lvH~e p~.ra mel•horamento elo alludi.jo instituto financei-ro. Eu tinha sugge.ri"do 
em urna dessas exposições qn e o GO'VeTno fica·sse. autorizado a moclitica·r a taxa . 
.ele accôrdo com n s ituação i'.COnomica do .pa·iz. Não fui att~nd·i'Clo nesse ponto, e 
la·mer.to que o Cong!'es'so não tivesse prestado a devida attenção a esta questão. 

Se o Gover.no rst ives~ e autorizado a ei ;-v<.:u: a taxa para as ~missões, teria-
mos evitado a grande perturbação em que nos achavamos em 19:10, uma agita-
.ção que durou qaâSi todo o a·!!no, e que te: remo.R ig1ualnl:'E'tnt ? de sof.5rer todas a::; 
vezPs c1ue tiver el o ser rr.odifi::ada pelo Congre3EO a taxa carnlbial .. 

Deste ultimo perigo: parec·.::., estamos livres. po_rque é crença g·era l hoje que 
.a Caixa foi trFtg-a.fl:l pela crise que e lia m·esrno pn~parou. 

Nuaca me iJI•udi, Sr. Presidente, ·so•bre os resultados que a Caixa daria en-
tr ê- nó~. Consi·derei-a desde o prim ('-iTo ffi Ü!tnento con1o uma fórma. a de inflacio_~ 

,;·ismo, ele proteccioni~~10, e outra cousa e.l la não é. Affirmei , na introel ucçã.o do 
mect rciatorio '(] ,; 1906, .que a Caixa nfto s·eria ·ela conv·E.rsão 'P sim . ele emissão el e 
pape1-n1oe.de. . 

.:,r. Pr42s idente·, já tE·n1cs 20 1nil contos etn c·hrculaçã.o, se n1 o correspondente. 
lastro meta Jli·co, já o troco est:á suspenso e pla-neja-se dar curso fo r çado ás notas 
da Caixa e d!spôr o Governu livrem-e nte do lastro metallico . 

O no·bre Se na dor J>elo Espirito Sa-nto di.sse CJL~e a alta camb·ial ele 1·906 kve 
por fim impedir a creação el a Caixa. Não passo comp·nEihen.cler a razão desta a l.-
legaçãc . Se S. Ex. exnminar a situação econornice.. de então, · ~ c<>nfrontar a 
data elo projeoto ele cr.eação da Oaix a , apresentado á Camara, com a data da ele-
vaçã'J cam'bial, vcr<á que ·úão t~m absolutamente razão. 

_-\'qu:elles que visavam apenas a esta~bilidacle da taxa, pouco imtpQ·rtava ctue 
fosse ella de 1'5, 16 ou 17 , cl·esde qLL~ reflectisse a do inercado, firme, ·estavêl. 
e a situação econ·omica do paiz. A'quenes, po·~ém, que qu·,'Iiam nesse tempo, como 
hooj.e, jogar, almej•ando a de'pressão elo ca-mbio pata dar um a!Je-nto iJ.lusorio á in-
dustria e á lavouTa. só a esses a ·nlta cambial pod-eria contra.riar. 

:.\Jns, .Sr. Pre~icl ente, os intuitos da lei ele 190•6 nã;o podem ser com testados, 
·porque <fo ram ns da primeira corrente que triumphou . !Nós veremos daqui a 
pouco o granclo esfo rço rqu p se <fez para se deprimir a t 1<Xfl, em 1•906, de 18 pa!'a 
1. 5, afim d~ accommodal-a ·ás exig·encias elo no'Vo proj.ecto da Caixa de CO'n·· 

-v e·rsã.o . 
o 11ubrc Sen!trlor pelo Espirito Santo disse que o representante · de Goynz sõ 
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s.e preucm1·pa com a valorização da m':>e.da, .acreditando •·{alv·>z .que a solução <deste 
problema impo,·te a de todos os outros. , 

Sr. Pr!!sidente, 11j'ío ·h a duvida nenhuma d·e '(JUe a .yaloriza ção da moeda ~ 

d :eixo :de todas a:s questões econon1icas e .financeiras. rO curso forçadn é ;r~g·ilne~n 

anormal e ne.fa«to, ·cónd'emnavel e conàemnado .'E m todo ~ mu ndo; a ''alorização 
da moedu é -o pro'bl&ma dos .Problemas, para cuja .,solluçã<J todas as nações c iviJi, 
zada~ !1ã.o se -pou~)aran1 a sacrificios. 

lHas ·i11io é ce!'to ·que só me ;prtoccup., com a valorização da moeda . . ~ • .oste 
Pom1:o ·c .nobre ·S?.fnad-or é contradlctorio,_ por isso que tanTbem 'IDe argúe de .ter 
Pactuado 'com a pülitica de melhorame.nto.s materia.e>;, .de ;; xpansão .. econom ic~. 
llo~~ gOvernos a 1QUe {fve ft. honra rde :P-ei~tencer. 

:Oi'sse o nobre ·sen~>dor, lendo a prugina ·3'716, d e mn ·PI"~cioso livro, La. Polit-i-
qne Monetet·i1'e, .fle Pa.ndi•á Calog-era-s - ;que eu tendo ar;recadrudo ;para o fundo d e 
J'e,sg;ate •20 mil contos, ·e i·ncinerado sete a.J).enas, passei oito .mil 1Jar>l a ndnünis-
tJ•"çào do Sr . Affonso P&nna, quando devia ter vassad'o :13 .mil. 

Sr .. Pi'--esi~dente, não ~ei ·se foi a -icterícia ou o . d~1lt·o.n i_stnu que _ -fez corn C{lle: 

o · il!ustre :Senador JJ ~ Io 1E•pirito Santo lrese CO'tlsa rli'fferentc d.o 'que está .escrip to 
á pagina 37·6, da obra Po!it-iqu.e .l!ionetad.1·e do .Sr. IPandilá :Calogeras . •CJ·elo que 
este livro não tf'.·m óuas ed ições, por o.o~nsecJuencia S. ·Ex . . e:qu:•vo·cou-se. 

L 2io á 1)ag·ina 3"7·6: 

:h.ec\: ita a:?:recaclada para fundo de res-gate . 
Qu:a'1tia i!:;cinerada em 1902. 
Quanti~ incinerada em 1-905. 
Em B06. 

~.000: 0\J0$000 

3.000:000$000 
4.000:000$000 

10.000:000$000 

20 .00 0 :Otl0$000 

Fist:1.o a.hi 10 mil contos ele .despeza, q.u e, ad·clicirynados aos 10 mil contos em-
prestados ao B an·co tela R er•u:blica, p:rJ'azem os t20 mil contos ela receita, jogan-
do, poh"j, G$ta con1 a;quena. 

Onde estã a ·di{'feren~a de 113 mil ocntos, notada por· .S. Ex.? 
Dciendo-lne, Invocando o pr O·PTio trec·ho el a obra ·do \Sr. 1Pa.ndi1á Calogera.s, 

treel10, ·a.!iAs, que creio t <:r sidlo ·extrahi-clo do relatono da Fazenda ele '190'.7, do 
Sr. David Ca·mpista. Ha a.pt>nas uma l}equ·ena àif.f.er ença de lfracção. No relato-
rio o sa-)do que .passo u de 190•6 ·para 1907 , <é d e 7•1'8 :000$ , ao passo ·que, na obra 
do ·Sr. 'Pitnd~á Calogeras, é de .87·5 :~•3'5$000. Ma·s o . proprio rela.tor.i•o explka {!ue 
os excrcil:!ios rle ·1005 e Q'90G nãc es tavam liq·uid<a·dos . O N latorio é de il907 e a 
ob ra do ISr . ·P:w·dht Ça.Jogeras 'é {1.e 1oHO. 

s~ o T!O·bl_·a Senn•clor pe)·o (8spirito .Santo ·não se linlit~ss~ a ler o livro do 
Sr. Pandiá Calo;o;eras e r ecorresse á f o:~ te offici<il, t€ria occasião de .verificar que 
<=m 1 ~04· o fundo de •resgate ficou 2. devrr rti. Caixa Geral do Thesouro ,.20;1 :000$ .. 
Resgatnu-·sP. mais do que s.e tinha arrecadado . Tal a· ;e·scru.pulo, o z·elo posto na 
€x ecuçiio ·ela lei de 18•99. 
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O )~·)hré Sena:dor não se l'<?l':ér io a os outros fundos , l)()r exem)lló: ao de res-
gate de a))C'!ice-; ·_que o ::>r . . ;\>Iurrtinho deixou com -13 .mil contos ·,; ··o :sr, Rodt:, _ 

_gues .Alves elevou a 20 mH contos; a caixa Qc1.s 1'Csc:-is-ion : bontls que funccióna· éfl1 
]..,o ~üre.s, .peja (Jlla·!· rJ''Oram resgatados titulos no va'le r de .19 ·mil contós; e ' !fin.::li-
m enLe . ao fundo de _garantia que _Joaquim -1\'[urt inho d eixou · com uri1 · niiHÜio ·e 
ta<ntç . e Rodri·gues _o\lves .~ levou a cerca ele sete mi•lhões ·esterlinos: 

{.,o'': ' · '"' concluo a;,;·o.rn, o no'bt'e Senador deve concluir ' <iue ó Sr. Rodr.ig·ues 
Ai v •·.-: .cumprio o plan-o •financeiro do Sr . Campo« Sanes· arcançando ecjuili-br'ÍÓ 
orç:aJnentar:o e a va:oriz:tçiío .da n1oeda . S. Ex. d eve reconhecer· domm fg·o que 
lr()uxeJ'~Irl gra·ndes r-e~ultax:lo:s para a receita do 1J.aiz a acquisição do t errit01rio do 
Acre, a c ~nstrucção. do ?Orlo e de estra·das d e ferro, m•edic1a·s estas •qúe ·não per-
l.ur.ba ra n: e antt>S nuxi1ioram a. ex~uçã-o do ~llamo financeiro ·de 1'899'. 

J1; ,, ·''Pa-rte c1i:ss e a S. J!;x. que o •Sr. 'Rodri•gu f s à lves tin ha conrpletado esse 
IJl.:tnt·. Vou .denlt1ns·tral-o. 

ú Sr. Rodrig'ltciS Alves não se lim>tou ao resgate do ;papel e au-g·riiento do 
fuJJclo de gar1mt!a: tran~formou em definitiva a carteira -!~rov isoriá d o Banco 
c;lo Bra·si1. Deu-Jh.e - m~1oreR recursos pa:ra r-eg-ular o n1 ercado de cambl.Os e de 
des ce! . to~. 

O Sr. Roc1rig·ues AJv ês, Sr. !Presidente, deu ao Banco ·do ·Brasil o direi.to 
de -emlitir sobre ouro ; su•bstituio rpor .prata as n-o tas ele pequeno va'lor; propõz 
ao Conp·e,so um projecto reg·ulando os . cheques e as -bases .para a org·anização 
das dea?'i?•g-hm.t-sr:, ·ist-o é, ·f ez todo o i}O<;S'ivel para encaminhar a c<Jnversibili-
õade ela mo E da ao par, cles·idenbtum elo Sr. Joaquim Mm'tinho-. 

O !lU e mai·s sorpreza e pasmo me causou ,foi ouvir d-e <S. Ex. que o Sr . Joa-
quim M·urti nho tiori'ha emittido pa·pel-m-oeda. T.ra.nquillizei~m< , rporêm, quando me 
foi d&da a prova desta arrojada aSS€irção. 

Co;uo~istio -ella na a fflrma:tiva de que Joaquim :NlurUnho emprestara, em 
.1900, J O .'000 :000$, elo -fundo de res-gate, ao Banco da. RJf!pU'blica. I&õo par.eca de-
·monEtra r que o no·bre Senai'l·or nã-o se recorda ;de· ractos recentes : de nossa vida 
financei.ra.. 

E•n 1900 houve uma. criS ·?, segu ida. d·e uma corrida sabr e o Banco ela R e-
pulblica. A di·rectoria -elo Ba'llco pedio ao Governo u-m auxilio de 50.000 :000 $, 
papel. O Sr. Joa'qui·ll! :.\1urti'n'ho o nf!gou firmemente, mas deu ·pelo fundo ele 
garantia 700 ou 900:000 li•bras. Como esse auxilio nã-o bastasse, wvattou-s~ en-
tão a id'éa da. emis·são de i·nscri:pções com a r esponsa.·bilic1a.de do Thesouro. O 
Sr. Jo<~.quinc, Mu!'tinho ·assentio, im-p-ondo ao lBa,nco elo Bra<3il. as segn.!in.tes condi-
ções: que e ntras~e f'lll liquidação e qu•e os liquit\a·ntes fossem de· nom-eação do 
G-o-v erno. A llquid:lção duraria cinco annos, devendo dentro d-esse prazo serem 
re.sg-atadas aB i·nscripções. Pron1 etfa crear, para facilitar a ltquidaçã.,o, ·un1a ca·r -
t Ei.:- a , ~·mpr.,sta•nclo-1-h c até 25 . 000 :000$, pa•pel, para descontos e um milhão es-
terlino, do fundo de garantia, para sa'ques so:bre as praças ele, Lon-dres e Pa·riz. 

Eace accôrdo. foi sa ncc ionado pelo Congresso e só ago ra -o no•b.re Senador pelo 
Espirlto Santo descolbr.io CJue, na Ex-ecução da lei , que naturalmente foi .votada 
por S. Ex. , o &r . Joaquim :.\'lurti·nh-o emittio papel~moec1a. 
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Perg-untoti-n1e ·o nohrP. S 21lador· qual a razão por que nos balanços do Ba.nco 
do Bt·asil figura sempre uma divida· !>ara com o TliesouTG, d e ·f 1.000.000. Esta 
pergunta e!"·tá Tê·spondkla em qualquer dos rela to·rios, ·que.r do banco, que r do,;; 
Ministros ·da · F:otzenda: é · do em.prestimo f ei·to, ·em virtude da l ei ·n. ·6,8·9, de '2'0 
de S etem bro de HlOO, posteriorment? transfe;,rido a o Banco do BrasiL A•lludira 
ainda o nubre. ·S PnadO:r á '3. reuniões da Coni.m•issão de Fina:nças do s ena:dó, em 
15 de Setem'bro -e 14 ou 15 d -·· Outu•bro·. Não compareci, como V. ·EX. ,sabe, á 
}Jrim-eira re união, nen1 de-11 a . tiv:e conh echne-nto-. A~· seg.u nd-~l· co.m!)areci a convite 
da Commissão-. 

A primeira . reunião da Com missão foi, -talvez .. int-o-npreta·da mal pela praça, 
que SU'[ooPÔZ que o Sena do Íll fa ze!' YOtar uma lei so'b.re· a Caixa de Conversap 
adopL~ ·nd-o a .taxa d o. ·15 ou 16 . A'baJou-se a CO'Il·fian ça no Governo, cujo m a nda to 
.t>Stava a expi-rar e não s·-; podia prever .a o1·ientaçào que tomaria o fLlluro Governo. 

Ü~ tomadorES de can1bio rp:reci·pitaram-Se SC!bre OS bancos, es.taJhel·ece.ndo-se 
o pa nico, 

Cs bancos ·extrangeir os r eti<ra-vam as suas -ta·bellas; no dia s '·g·uinte vo·Ita-
ra:m, af\fixnndo t.ncas de 1.7 11'2, 1'7 7 j.S, 17 1 1·4, quando anterio·rmente todos man-
tlinham a <'!e li!. 

6ó c -Ba·nco elo 'Brasil sustentou esta ·ultima taxa . 
A directoria ·do ba.nco ma-nteve a sua taxa d e 1·8, ·como já :wterioi·morit, ' ha-

vi,a m.anticlo a cl_p 17 e 16. A ·sua mi·~.s ão é regúlar o 1nercadO ,de . canlibio, evitar 
{) jogo .. e .«~·Sim tem sido .-lia comt,rehe ndida . 

P 2<,;0 licençr • .a V . -Ex. •para . le.:· a:lg.umas 'J)aiavras do· r elatorio do Sr ·. João 
Ribeil":>, de 190·8. Dizia e.J!e a os accionistas do banco fJUe G lucro da carteira oam -
bial fôra n1uito insi·gi"t i.f.icante, a-pena.s de 6·6·9 co:ntos, e a.ccreECentava: 

"Este :resultf1 do el eve s Er co·nsid -:- t~a.do mtuto satisfactori·o. _;, cartei.rn. 
cambial ·pela r ciçào .especial receb ida na reo r:g.anização do <ba11co, exe•rce 
uma ·funcQão de ordem puJb'lica, inte-r e-ssan.do profundamen.t e a -economia 
geral do paiz. A~sirn as suas vantagens não ,podem ser aqui-latadas pel-o 
1·esultado material della auferido directame.nte . ü g rande obj ec tivo col-
!ir:lado é a garantia da e-sta•bilidade cam<bial, a eUe cumpre sacrifica-
•!'em-se toda·s as oatras preoccUJpações subaloter·nas . n 

Eis a razão por que o B a nco d o Brasil m anteve as taxa.s como foi man-
tend", d e 16, 17 e 18. R e·sistio ás t entat ivas de ba.ira em IJ.VIaio e Ju:•ho e -á cor-
rida, porr.(tf·e a .sua rn issão é esta . Se recuasse naquelle mo·n1en to , riã~o se nód .. ~ 
i magi nar o abalo que ca·usaria nF.-sta praça, o'S ·prejuizos imcal-culaveis Clll e acarre -
taria á fortuna pn.rticuhr e publica. 

Em Outubro o banco pe-a.i-a ao Th·?·soum um auxilio . Era impossível nega l-o 
-e não se o devia fazer, porqu e o ba·nco tinhcl em seus cofres na-da menos de qua-
tro m ilhões em notas da Caixa de {Conversào, podendo perf·-?itamente retirar o 
<>Uro e r E·mettQI-o pa·ra a EÍlro·pa. ·Como i sto concorreria .par·a. alarmar mais a 
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pr.açr,, deixou de. fazel-o, .solicitando do .Gover-no um· auxilio de fpundos .. 1;10 'ex-
.tJa-nge2ro. 

Sr. Presidente, a situação era clarLss.ima. O banco su·sten,tava · a taxa 'de 
1'8, a que tinham chegado to-dos os .ban.co·s da praça.. As letras, as cobe,r.turas 
_a:hundavam, mas dada a crise, assim oomo o m·~io circulante retrahio-se, a.s _ ·l~e

tras desappareceram. •O . banco tinha que vep.der ·e não podia comprar. E' Uil,J 
facto que se repete fre:quentemente, mas que naquella occasião ·se tol'nara anorc 
.m.al e jntenso. 

Ha meves ~>m que se vende mais, ha outros em que se compra mais. 
E' sa•hido que a exportação do caiÍJé começa em .Julho e termi·na em 'D.ezem-

;bro, a exportaçã0 da lboracha. co•meça ·em Janei·ro e tel'mina em F12'Vereiro. e 
1\'Iar.ço . rDe ·Abril e. Junho não ha quasi cambiaes, todos os ·bancos que sa?am 
hão de, forçoF!atn·ente, sae.ar a de·scoberto. 

O Banco do Brasil, tendo obrigação de !'·2gulrur o mercado cambial, coostuma 
a :fz"'r o stock de letras psra os .periodo.s ·em que escasseiam as coberturas.. O 
director do cambio, Sr. Norberto Ferreka, puhlicou uma eocposição •docume<n-
tada, provando ql!le a alta tinha sido natu;ra![, e não se comprehend·e que ·se ·esti-
V3~·!3e .a fazer jogatina em uma casa daJQuella·s, que ti·n'h·a, então, ·á sua frente um 
:espirito surperior, um republicano d.e .fina tempera, um caracter illtbado, .. ~ ..SI': 
Ubaidino elo Amaral. 

O que muito concorreu para perturbar a ·Praça, Sr .. Presidente, era tam-
bem a situação política. Terminava o m.amdato o 'Srr. Nilo iPeçanha. O 'Presi-
d~.nte ele-ito estava aus.eute. Ninguem sa-bia nem podia 'Prever 'que S·?guimento 
teria a politica •fina:nceira. Uns diziam que seria mantida a taxa de 115 oe pugma-
vam por isto. Outros, que seria adaptada a taxa de .. 1r6, .. 

O G•ovcrno IJ.)r.opôz a taxa de 18, qu'e ·era a taxa do mercado, .e muitos entell-
diam. como c.onci'liação, que podia ser triump·hamte a taxa de 17. 'Era essa a 
maior causa ela pertunbação . então reinante . 

.F ei'gnntou o nobre Sena.dor por qu.e razão a taxa, sendo natural, estando a 
.18, foi recuada para 16 em 48 horas, depois ·que deixei o GoV'·?r·no. 

Dr:jicilem re:m. postulast-i! 
Esta. pergutna, .Sr . . Pr~sidente, não d-evia ser diri:gida a mim, mas aç hon-

rado G.\111nistro d.a ~azenda que m12 substituio. 
No seu relatorio de 19'1'1-1'912 o Sr. i]\l[inistro ·da Faz·enda nos clá a explica~ 

ção (lo caso. O Sr. Ministr-o r,os diz que tres a}vitres se offer·ee'iam: ou m·anter 
a taxa de 18, para o que serta ·necessario que o Thesouro amparasse o 'banoo, 
.o·u faz.er 0 banco Rba·ndona1r o merca1d_o, o que seria i.n:conve·niente, ou recuar a 
taxa r..~ara a taxa normal do 1nerca·do . 

Ora, eu desejava q.ue alguem m,., ex'Plicasse qual era essa taxa nonnal do 
mercado ·naqueHa ocacsião. Como a tprecisar? 

O Ba•1co do Brasil sacava a '1:8 e os ·extrangeiros a 1'7, até .fins de Outu-
bro. ·Só :1 arguc:a •do Ministro seria ca[)<lz de descobr.il-a, como de ·facto des-
cobria; mandanào affixar 1•6. .. . quando as condições ·economkas indicavam 
.a ele 18. 
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Cyrano ·d·e Biirgerac, Sr. •Preside·nte, tam:bem di-zia que havia s-eis caminhos 
para ir á lua . Perguntado qual delles P.scolheria, respondeu qwe iria pelo se-
timo. (R-iso.) 

E" 'o caso, S1•. Presidente. Nenlmm ·dos nwios fndicados ifoi ·escolhido, e sim 
'u\n ;Jua·rto não previsto. Entrettanto, mantida a !posição d-o banco, independ.ente 
'de qualquer auxilio do Thesou-ro, a situação se norma·liza'ria, sem pr<lJjuizo al-
gum. 

Em 190•6, Sr. Presidente, o cambio andava ·nas alturas de ·17 112 a 18; e 
quando o Sr . Affonso :Pe-nna, ell?- ·co·u:f.ei'té"ncia con1migo e com os directores do 
hanco, se manirfestou fa v ora vel á Oaixa e á fixação da taxa em '1•5 d., iminedia-
truinente comeÇámos a liquidar a nossa sHuação, e qui:mdo se · \'otou o projecto e 
'o cambi•o deso-eu a 15, nem o 'banco nem o Thesouro tiveram prejuizo. Aqui está 
o rêlatorio do Sr. Custodio Coelho, 'qU'e diz que, em vez de prejuizo, o banco 
'teve lucro : 

":No praz·o de 3o diai;. restitui, -em Camibíaes á vista, a i~mvortancia de lí-
'brai! 1. 000.000 ao 'I'hesouro, qwe as havia emprestado ao banco; cobri todos os 
sa,ques emittidos a descoberto, no valo•r de f 4. 000.000; acha,va-se intacto em 
J}oder i! os 'nossos ruge.ntes, no exterior, o fundo d·e f 1.1•30. 000, constitui do 'por 
consolldados inglez~-s e prussianos e rem•da franceza, de que f .1<30 . 000 pertencem 
ao banco; .e, fina-lmente, accumulei, ma1Jtendo as -taxas acima de 1-5 d., e apu-
riLndo uin •lucr-o de 507 :000$, o avultadissimo stock, em ouro e em cam:biaes, de 
'j; 4.302 . 000 ... 

Saoe V. Ex., .Sr. PY.esidente, a app!icação dada a essa grande som ma da 
carten'a canthinJ? 

O o·uro foi importado para se.r convertido em notas ·da ·caixa de Conv·ersã.o, 
afim dé se forçar a abixa até a taxa adoptada para as emissões da Caixa de 
.Comvers5o. 

Ora, por fJUe em 19·10 não se procedeu do ·mesmo modo? Seri·a facil ao - novo 
G-overno sP-gui.r o exem.plo~ quando a-inda não se pronuncia,ra sobre o assumpto. 

Se o Governo tivesse deixado o banco entregue a si mesmo, faz.endo a sua 
politica, até o fim rue Novemhro ou Dezemlbro, teria elle liquidado as suas ope-
rações de cambio, pod-endo em-tã-o, sem pTejuizo, recuar .para a taxa que f<:>sse 
com'binada para a Caixa de Conversão. O ba11co tinha cerca de f 4. 000.000, em 
notas da Caixa. As co•be:rturas não podiam continuar su'b-trahidas a•o mercado. 

Ora, se o banco tivr-?,.&se licença dP continuar na resistencia aos baixistas, os 
possui~ores de letras vcer-se-hiam forçados á vomita:l-as; j•á as Unham repreza<do 
demais. O banco era o unico que podia comprai-as, por{Jue tinha em caixa avul-
tadissima som!na. Só ·"m No.vembro 'e Dezem-bro comprou elle em camfbiaes nove 
milhões e aind~ ficou com uma ·quantia sup·erior a 50 mil conto·s em Caixa. 

Conseguintemente, o prejuizo :qu e ho·uv·e f.oi devido a q.uem, ino-,-rvindo no 
ba·nco, impôz a solução cOnfraria á ;:;üa imdole, contraria aos seus interesses,. 
éon.fol'me consta do proprio relatoriu do 'Sr. No!'berto. 

Diz o Sr. ·No!'bel!"to, no relato.r-io de 19•1'1: "•Fechada a Caixa de Conver-
são, em 2'1 -de Maio de 1910, por terem &eus depo·sitos em ouro attingido ao ma-
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ximo legai de 20 milhões esterlinos, começaram a se manifestar tend!encias de 
alta .no merc:tdo de ca.mbi·o. E foram assim as taxas se elevando progressiva-
mente arê alcançarem a cifra de 11•3 1!4 d., no mez de \Setemhro. •D'eli'bera·ndo. 
porém, o Poder Le·gtslativo reabrir a Caixa de Conversão com a taxa de 1•6, au-
gmer;tan.:!o o limite dos d·epo·sitos, sobre esta nova base, a 60 milhões esterli-
nos, o Banco do 1Rras1J, attentas as di.ffietüdades •do momento, foi forçado .então 
a collocar a taxa de seus saques no m·esmo ni·veJ da que fõra f.ixada para a Cabca 
de Conv•ersão. A·ssim procedeu, de accõrdo com ·O Poder Executivo, tendo sido 
resal vados os interess-'s do banco ". 

Ora, a lei foi votada a 30 de 'D'ezem'IJ.ro. Com que direito o Governo, antes 
que o Congresso se tivesse pronunciado so•bre a nova taxa, or<J.•enou ao banco que 
.recuasse de 1'8 ;para 1•6, em dons dias? 

Ganharam com isto os jogadores, que immediatantente vieram o.ffeNcer as 
le tras que retinham; perdeu o 'I'hesouro que teve de encampar o prejuízo im-
posto ao b~.nco. Que res·ponsa;b>ilià'ade pôde haver •Para o ex-IMinistro ·do Governo 
élo •Sr. Nilo P.eçanha, nesta preci-pit ruda Jiqui·dação? O acto não fo'i delle. Elle 
fruda a m esma -política de 1906, que deu tão bons r.esu'ltados. 

O nobre Senador, desde o começo do seu disctwso até o fim, repetia e in-
sistia ··Jue a alta tinha sido artificia.J em 1U06 e 1•9•10 . 

Sr. P1•esidente. não podemos nesta di·scussão abstra:hir dos elementos de 
&ntão, da época qtfe se ana·lYsa e se a•precia. O Jo1-na.l ào Commeroio havia pu-
blic~d<J entã;o nas suas Varias que o cambio elevar-se~hia aci·ma de 1•8' e isso 
mesmo re.petio no retrospecto de '1911-4, acc1'escentando ·que a aJta .previste. não 
;podia ser contestad•a por quem aco·mpanha-sse os piJle.nomenos economicos que 
s·e desd<Ybravam. 

Diz o Jo1·nal: ".Vejamos qual de•via ser a taxa do cambio em 1:90•6, quando 
se estabeleceu 0 reg·imen da estabi'lização. A fo.rmula então .se exprime assim: 

53.0·59.480 :E 
'J'axa = 119 3164 d. 

668.3-47.014 $ 

P ela fôrma ~tfrtinho, aceita pelo r edactor do Jornal do Comm•fl?·o·io , a taxa 
;em 190G devia ser d·e 1·9 ·31·&4 , acima, pó,r conseguinte, da taxa sustentada pelo 
Banco do BrasH. 

Quando a ,1.91 O, accresce.nta o JcYI'nal, feito o ce}culo Murtionho, teremos a 
taxa de 17 1•51'6'6, isto é, quasi 18. Em 19·12, a taxa seria a de 17 '111 1·1•6 ; ·em 
1.911•3, a de 17 1J4. 

Vê V . Ex., Sr. Presidente, que os e.Jementos de .alta, a:p;r!·2Cia.dos po.r quem 
·entende d'esta materia, ,provam que a alta era natura;] e foi apenas contra;riada 
pela Ca1xa de 'Oo:nversão, velo voto -leg-islati'Vo. 

O ne>bre Sen'-!id·or ·pelo EsiJirito tSan.to, ao terminar o seu discurso, ainda vol-
tml á delbatida questão da emissão do papel-mo'eda e bonus ou bilhetes do Tire-
·soul'O. 
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.:rfl. me pronunciei sobre esta questão, opinando pelos hHhetes, ·e não .voltar.ei 
a elJR.. Felicito a Commissão de Finanças da Camara pa.r ter . perfilhade está 
acertada solução f\na,nceira. 

Sr. Preside<nte,. peço permissão para recordar qllle o Visconde de Ita'borahy, 
. just~.mentl' considerado o primeiro financeiro da sua 'época, .quando estavamos 
t~m guerra com o Para.·guay, 'escreveu 'em seu relatorio de 1869: 

"O àefici.t ·el e·va-se a •275 mil contos. Esse deficit foi pt·e-enchido. cDm: 

.Saldo do exercicio anter i.or ao de 1•86·2- 63 . . · ..... . ......... . .. . •618 :462$000 
DepoBitos. 
Atpolices. 
EmoresUmos externos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 89·3 :·30'1$000 
. ... . .... .. .. .. ... . ...... \_• .. :.... . . . . . 155 .1231 :14·5·6$·000 

Emissão de pa,pel-moeda. . .... .. . . . . . ... . .... . .. . . .. . .. ... • 11011.-6•8•5 :•202$000 
'Bilhetes do Th'e-souro ................ . .. .. . ... ... . .... . ·. .. .... 63 .•109 :0•18$000 

2'75 .•95·3 :714$000 

E eomo n{) :!'im do exercicio de 186•1~6·2, anterior ao primeiro dos indica.dos 
no sobve<'lito qua·dro, tficare.m em circulação 5 .'741 :500$ de bilhetes do Thesou -
ro, segu·e-se que a som ma destes titulas, no fim do exercicio de 1816•7 -·6•8. se e leva 
a · &8.850~00$000. 

O papel-moeda só póde ser justi·ficado em casos ex.tremos; e tenho fé . que 
acharemos de:ntro do nosso proprio pa·iz as sommas de que o T\hesouro ainda 
carece. 

l<'ot oom este fito que se r ralizou o empréstimo de 30.000 contos ouro no-
mi·naes, a ·Pr·eço de 90, pag·o·s· os juros de seis e arflortização ele 11 °] 0 ao ca·m -
b io par. 

l!'azendo ·esta operação estaV'a e ainda estou convencido que foi .mais favo -
ra:vei do que a e:nissã{) de igual numero das a.ntigas apolioes, as quaes não po- · 
deriam então ter O<hti·do mais de 7-5 •!• . 

E' v~rdade . qu·e nos primeiros sem·estres havemo:s d e despender e:n paga-
mento dos juros maior somma do qUie nos custaria o das outras apo-C 
!ices, mas como •t>.sta differença tdese.:ppar·ecerá:, .Jogo que o cam'bio se eleve 
a 2·3, é claro que o Thesouro ha de resarcir dahi em diante o preljuizo que l·he 
r·esul ta r da actual depreciação da moeda circula TI te. 

Ac;!resce ·que a operação a que me r e,fi·ro :pro•duzio o !"esultado d e· r et er no 
Brasil não pequena somma de capita·es extrangeii'Os, ·e deu aos credores do Es-

tado e aos PO"lOS com qu·em commerciamos o so.J·emne testemunho de não pr:e -
tendermos r·ecorrer a novas alt erações do padrão mvnetarioo : " 

O Sr. Belisario tambem era Udo POr .grande fj·nanceiro; não conde.mnava · o 
bithete do The.souro, e regi-strou em s eu relatorlo qu e ·então c-orriam na pr aça 
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cerca .de 77 mH contos ·nessa es·pecie. Por que estes ofi.nancistas davam PJ;efe·ren-
cia á caricatura e temiam a tal realidade do papel~moeda. 

O honrado Se·nador allegou não vir a pro·posito recordar ·eu o caso ameri-
cano da. crise de 1•90·7. illlsse caso exemp'li-fica que uma crise se resolve por si 
m~smo ·e a reforma d'e 11908, a que de u lugar, permittindo ·aos bancos ume. emis-
são a.dà.iciDnal, cercou-a ele garantias que temos a i·mprudemcia de desprezar. 

·EaUe V . Ex. quaes E-ram es.sas ga•rantias? 
Podia m oo 1ha ncos emittir sobre effe itos commerciaJe.s: 1°, a.t!ê 130 o[o; 1! 0 , 

sóme n te aque lles ·bancos .que tinham capital intacto e •20 °[0 d e fundo de 
res·erva . E-ntret a nto, 1.3. g·ore. v a i-se ·autorizar os banco·s .qu'e. :p:eld·em mo rato-
ri a e . por conseguinte, não estão em condições de v iver vida normal, a f a zerem 
emissões sobre effeitos commerc!a'es, até 70 c\ 0 do seu valor! 

V ou termina.r , Sr. Presi·dente. O Sr . S <n a.dor João Luiz Alv es, cuja ausen-
cia lam·en to, terminou o seu b <Jl.lo discurso ·en toa.ndo um hymno ao v a pel-moeda, 
ao pro te.ccionismo. Felizmente em seguida fallou ·em ruínas. Esta s tres idéas 
s e l igam , s e associam. 

<)~m effe!to , o proteccionismo e o papel-moeda ·nos conduzira·m á crise de 
189,, leva ndo a ba·ncarrota ao Thesou•ro e a miseria ao povo. 

Sinto-m e b em ne~te de•bate, por:que f allo em nome de uma politica qu·e deu 
á R epub!íca o,o seus m elhores dias ; d·e.u-·lhe .p r esti'gio, deu-l·h e credi•to ; fallo em 
nome df' u ma politica que con s eig uio o equili-bri-o orçamentario ·e a v alorização 
da moeda. At tendeu assim á s duB.s n·eces·sidacles mais pa.j.pitMlbcs da nossa na-
ciona liila de. 

L am e1: to qu i'\ e~ piritos brilha-ntes se cDn<vertam em campeões da a narchia fi-
nanceira, ·e.m mi<t~.ionarios do descredito naciona l, elo deslba .r a to da fortun a pu-
·blic'l e par t icular. 

R ecor da-m€ de que "~ Con s tituinte, quan do o Sr . Ubaldino do A;mar a l disse 
que a os h'omens pt~hlicos do Brasil não fa ltam tnlento e sa·ber, mas fa lta-lhes 
pntriotlsmo, houve protestos . Eu tambem provestei. Hoje não protestaria. A 
m a ior par t e dos noss<>s dirigentes têm i'nte!ligencia, têm talento, têm vontade, 
têm sal:;er , m as não têm patriotism o·. (ll!f~oito bem! llú<i.lto bem!) 
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C AM ARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE H DE AGOSTO 

O Sr. SerzP<dello Corrêrt. (*): - Sr. Pres idente, tomei a pa.Jav·ra, ap··2nas, para 
dat' uma hreve respoHa ao eminente SE>nador por Goyaz, o Sr . Leopoldo de Bu-
ihões , oue me concedeu a !1onra ele r·esponder da tribuna elo Senado a ligeiras ob-
~ervaçi>es por mim formuhdas sobt·e opiniões de S. Ex . , a respeito da crise que, 
infelizme•nte, assoherba, n:i .hora presente, o nosso •paiz. O distincto Senador por 
Goyaz [ nma das com.pete11cin.s mais accentuadas em assumptos economicos e 
financeiros que tem o nooso paiz . (Apoiados) . S. Ex. illustr~ s·empre a tribuna 
do Se.1ad0 todas a.s vezes C!ll<e se occupa de ma-terias desta ordem, naquella Casa; 
S. Ex. ·po·ssu~. ai-ém disto, uma longa pratica d·e admin•istração, tendo gerido 
com assás notavel brilhantismo a pasta da Fazenda , me.is .de uma vez . !Parece, 
por consequenoh, Sr. Pres;dente, ousadia de mim !ta parte contestar a·lgumas opi -
niõe" e.nittid3.s .o·or S. Ex. , a respeito da crise que vamos atravessando. 

Eu disse, Sr. Presidente, que a crise que ora o·pprime o nosso paiz é su•b-
sta·ncialm e·nte differente da:quella que assO'berbou a nossa Patria, durante o me-
mo,·avel éJUatriennio Campos Sa!l es. Na:quella occasião, a crise se d··2sen·hava por 
uma baixa estupe11da da tnxa cambial. O carnil:>io havia desci·do ás taxas assusta-
doras •de 7, 6 .e 5; votava mos os orçam'entos consig-na•ndo a verba de '1.50. 000 :000$ a 
1-80.000 :OOC$, ga'O'tos improductiovamente só para 0obrir as diiftfere·nças de cam-
bio. A crise se desP.nhava, porta•nto, de um modo sim.p~es, pela imposshb:lidade, 
Eom que G8tava o Thesou,-o, de fazer 'frent,e ás de·Spezas no exterior . Os recursos 
que th~hamos davam de sobra para vivermos internamente, para pag·ar nosso 
funcciona•Jismo, nossa administração e todos esstls encargos internos do Tlw-
''ouro; era, porém, absolutamente ·'imposshre] fazer frente ás des·pezas no exte-
riot· com o serviço óa divida, i'.s c1:2spezas do Corpo Diplomatico, porque só em 
clifferença de cumhi·o ia reg-ularmente mais da terça ou quarta parte de nossa 
receita total, g-e.sta in1productivamente. F·O'i nessa occasião, 1e·m conferencia com 
o finado Dr. Joaquim ·Murtinho, qu e lem'brei a cobrança em ou,ro d e uma quota 

( *) Di seu no r>rof,·rido na hora do expediente. 
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destinada exclusivamente ao serviço da divida. S. Ex., acdtou a opi,n ião e eu 
consegui fazer passaT na Camara utn projecto esta·belec-endo essa quota, ouro, 
que dava de sobra para pagamento da di·vida no ext·?rior e ainda um sal do em 
ouro, que era con\'ertido em pap·el e a]YJJ•licado ás nossas despezas internas. A 
crise actual de·senha-se, Sr . Presidente, de um modo tota·lmente di•verso; as nos-
sas despezas do exterior, se o paiz não gastar en1 outra cousa a quota e1n ouro, 
esão per·fe.itamente assegnradas, e nós poderemos declarar aos nossos credores 
ex·tr:-rnos, qu e jlámais d=eixarernos de pag ar os juros e todo serviço da nossa di-
vida. pelos recursos fornecidos !lo r e·ssa .. q';'ota, :em' .ou·;·p .:· Dlá-se, pol'ém, exact;~ 
mente o contrario rJo que então se dava: os recursos que ficam no Th<esouro não 
che-gam para pagann:ento de nossas despe·zas internas, para o pagan1•2nto do largo 
e vast-:> funccionaJi.smo que temos, pa!'a a a.clmi·n istração das d üf.f·erentes pastas, 
pa.ra os v?.rios serviços po:;;tos em andame:1 to pelg Governo actua l ; dahi a cris·': 
do Thesonro . 

Nesta emergencia, Sr. Presidente, condemnanclo em !!Jbsoluto o empréstimo 
~e~terno, por inoql,lveniente, po.~que 1:91e parece_u sen1.pr'8 que um . etnprestim·o, na 
quadra actJ;I~·l, de flepressão do n o&So credito, só po·de ria ser obtido a tY'PO ib aixo 
·e juro '' . e!evados e com exigencias d·e garantias por demais onerosas e .. humilhan-
tes pa ra nossa ratria declarei, aJq,ui, pred)eriri a, em u'ltimo caso, run te os m a:.Jes 
que pesa,v<tm so;bre nossa Pa•tr.ia, uma emissão de prupel-moeda, a qual , se produ-

,zia males inter·nos, que ficar iam entre nós, não suj-eitava o paiz á s it uação do 
Egypto e da . 'Turquia, que tiveram s uas rendas hypothec.a.dns.; -evitarian1os, as-
si·m: tr·em·ulasse!n Qand·e i.ras extrangei.ras nas a1neia s _das nossas al,fan d e.ga~, 

·parR cobrança dos-respectivos. impostos . . 
L emhre·i a·incla, Sr. Presid.en te, da tt:hbuna da C amara, como r ecordei em 

artip,-<' que r:a•e f'lz a honrj_ de pu·blicar o Go,~·f'!io clct· Jli[(L?"hü·, o alvitre de contra c 
hirmos um emprE'.stimo interno, entrando em aécôrdo com os nossos Cl'2·dores ~ 

.fazendo ve r qüe o Thesouro não po(j.ia paga:· em dinheiro o que lhes de·via,. mas 
qua se comprometti ::t a p:1..g-ar em inscripções ele conto de r€is, vencend·o jUl'(!S 
de . G o;o, re . .;;gataveis em um prazo de oi_nco ou d12 z annos, e que na pro'porçM ele 
20 •I• seriam r.ece'bidos nas . alfàndegas, para pagamento de impostos. Tinha cer -
t eza de que . . com essa. proviclenc·ia, os cl'edores inte1•nos f icariam satisfeitos -
primeiru, porque seriam pn:gos; sr=g-undo, porque t erianl o seu dil11h eiro en1.prega-
do a juro razoa vel; terce•iro, -porqu•e o emp1•esti-mo havia de a'l-cançar cotação 
qua~i ao par, .clesd·e . qu~ as outras apolioçes de 5 •J• estavam sendo co tadas a 
SOO$.; mai<' ainda, haviam de se.r ac·eitas pelos bancos, especialmente porque, na 
imJPyl'ta-nt.e IH'Oijlorçoo de 20 •J•, ellas seriam rec·~bidas nas alfançlegas em pag-,tc 
niento elos in1po~to s aduaneiro.s. 

'8. Ex., c <:r. Leo:po!do de Bulhõe~. c1iscol'c1ou desse mod.o d-e ver . S. Ex. 
r,rcferia os l)iJ'hetes do Thesouro . Achava CJ tfe er a um expediente mais usual, 
mai~ commPm e m ais frequ•e·nte. Todas as v~z:es que o Thesouro ti.nha necessi~ 

c1a<1e ·ã.e recursos. emittia biJ.h<tes por adiantament-o da receita a cobra r; fazõa 
fre~ntP á3 despezas com esEes bi lhe-tes; n1as S. Ex. esqueceu, confo~n::e o·l?temp·e::-
r ei, qu e a ·emissão de ·bilhet es não era s ufficiente, CJLre as respon-sabilidades do 
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'J'he-soq·~o .ia1n a 1110 b • de -150·· nül contos e que S. EX., con1 essa emissão de bi-
lhete l, . •não. solvia ·a cl'ise. S. Ex . achou fundada a minha objecção e declaro'tt 

:r esolv.ida .. a quesrão, ponJue, pelo projecto -do Sr. Antonio Carloo, era ·elevada 
a . son1ma a 150 mil eontos. 

l<'iz uin'a segünela objecção - a de que a emissão desses bilhetes ti·nha um 
grave inconveniente: era a·diantamento de receita,· devia · ser resgatada e-m prazo 
curto e o Thesouro não Unha rr:eios de resgatar esses bi-lhetes. 

Né iinp'o>:Ribiliclade ele r·e~gate; fi<:ando eHes -na circulaçiio, ·arrasta'r.iam á 
·Ttüna · o cr-o::dito. 'pnhlico. S. IiJx. ·me res·pon:deu: Não ha lei para o re-sgat'e; esses 
'bilhetes ·le,;arão o prazo ele quatJ·o, ci·nco ou dez annos, para serem r esgatadOS. . 
A S. Ex. dei a restJOsta immediata: esses 'bilhetes não seriam bilhetes do The-
..souro ; p er'deri1a'm te..l caracter. 

A idéa do bilhE;te do Thesouro era para o effeito de ser a emissão realizada 
por _aill àn:tou:;.,ento de r~ceita. Co·brada a receita, ·esses :bilhetes deviam ser resga-
ta'dos e irdnerados. 

Esta é a noçqo de 'bilhetes do Thesouro. 
~e~1arei, cvn1o terceira obj ~ cção, (!Ue n1e parecia aíncla incon.ven.iente essa 

emissão d·e bil'hetes,_ •porque iria onerar extraordinariamente o Governo do Sr. 
Wene8sláo Braz. E,-a a ·elle qu•e incumbia resgate.r esses •bi·lhetes, para o que não 
teria .recursüs no . TJ1e·souro; ~ra. sobre sua adm'inistração, sob-re •o seu Governo 
que iriam J)esar as responsa·bili-cl-aclP--s de actos ·praticados •pelo actue.l Gov<rno . 

·S. Ex. m" respond·eu : As s uas inscri.pções tambem oneram o Governo do 
Sr. V\Tence·S]áo Braz! 

.Se, p~rém, minhas. inseripções tên1 o resgate .po.r 110 annos e se se me..rca 
li. qmwtia , de 20 mil contos •]}ara esse resgate; quen1 dir\á que não façamos eco.-
non: ia ~. nos ~rça:nentos, de 20 mil contos, para o resg-ate dessas inscripções e ser-
viços ·<tos €.eus juros? 

A rybj<>cção (lo illustr.e Senador Bulhões não colhia. 
F:ne:lmente, aprese-ntei, como outra objecção contra a emissão ele bilhetes, o 

fund aynePtc de. que ti·nha o inconveni·~·nte de só servir para o pag-a.n1ento das di-
v irdoas modernas; os credc-res mais 12nbgos, a,;quelles {!Ue recla mavam ha mais 
te.nlpo os S{;US paf!;anJ.e·ntos,· esses ficariam ·in alb·is_, não serdan1 a ttendi-dos . . s . Ex. 
me r.?spondeu di7.endo :. Não conheço a lei citada pelo no'bre Deputado; o bilhete 
do Th ?.~ouro serve para . p~gan1ento ~1e todas .a~ . suas divid~l..S. 

·Não -ha tal . Os :bilhetJe·s elo 'Thesou<ro, como a sua noção l'sbá demonstrando, 
sendo 0m;ttidos por e:cliantamento ele receita, só ,podem ser ap.plica;clos á d es•peza 
pu•blica que vai ser coberta com a renda elo exercido, ás dividas actua·es. As di-
viela.; passadas ~ão cobertas por m eio .de creditas supplementares, solicitados ao 
Congresso para o seu page,m·ento. 

Sr. Pyesicl e-J1te, já que estou ·na tribuna, direi francam ente •á Canrara que 
fOU; e ·11 ·principio, ·em these, e1n doutrina, en1 ·€1SCo·la scienUfica, JlO meu pa8Sla-
clo, nas mi•nha:~ tradições nesta 1Ce.mara e em grandes· d e1Ja tes travados n·es te i? ar· 
lamento, absolutamente contrario á emissão do papel-moeda. 
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Chegamos, porém, •Sr. Pres>dente, a tal situação pela impreviu·e.nda do actual 
Governo, j.m•previdencia tão gre..nde, tão as.sombrosa, que deixou o paiz lr. cami-
nho de •bancarrota sem lhe asslsti.r com uma sõ .providencia, ·Sem tomar u ma sõ 
medida para imp~dir a quéda da LPa-tria no fundo do a·bysmo •em que nos acha-
mos, çtl.te, infelizmente, digo ao Parlamento do •meu paiz, o actual •Governo não 
t em h oJe outra sahi-da senão e. emissão do papel-moeda. 

E ' •effectJ.v~tmen te um meio facil de so.l ver as crises . 
Rempre p e.nsei qu·e, quando uma cirse economica •aoffectava as cordas vitaes 

do p&iz, quando uma crise ·financeira pemetrava fundo dentro -do Thesou;'O Na-
oiona·l, o ·paiz s·e achava diante de uma situação delicaJda, difficil, para supportar 
esta cnse, e. clifoflcil, mais diffi ci! ainda era aos hon:tens, aos estadistas, escolher 
o ren•edi-o necessa rio ·para sa.nnr os gramdes males 1que o atorm·entavam . 

:i!.in1ittir, porê·m , para solv-er u1na crise, é rea.I·m'e·nt-.: a n1ais ·facil de tode.s as 
pr·eoccupações, é ma.ndar a Caixa -de .Amortização assign·a r 1iotas .fabricados pele. 
Con;panhi·'l A!nericana de Notas do Banco, fazer dinheiro e espa lhar ess•e di-
nheiro }Jelo.~ bancns, pelos creà.ores -e s·olver, assi·m , a. cri-s:e. 

As con.sequ'encins, porém, ·que a dvirão serão Ü'€mendas . (Apo·ia.<:Zos . ) 

Desde j•á, Rnnuncio ii. Ce.mara que a emissão rd ·> .300. 000 :000$ é abso·luta-
mento j.nsuf-fici·ente para arrancar o .paiZ da temerosa crise ·que o avassala. Nós 
iremos a uma emissão ·de <5 00. 000 :000$ ou 600 . 000 :000$. Quer dizer: havemos 
o.e atirar na cirr-ctlação .c orca d•e 1.1200 . 000 :000$ -de .papel-moe da inconvertivel, a 
ins!1fla1 a praça, a activar a 'ini·ciativa, a trazer momentane-amente u1n c _erto be-111-
est~r, mas e.. trazer, ~de ~futuro, gravissim·as ·co~sequencias para o nO..'?SO paiz 1 para. 
o nvsso comrn·ercio e .para a nossa industria. 

Sr. Presi•dcnte, .ninguem SB ill uda. Quando de accõt•do com o ·eminente Sr. 
Dr. Joaqulm JVIurtinho, fiz passar nesta rCamara a quota em ouro para p.aga-
m ento da divida exter na, t·inha conscienéia -d·e que arrancava de sobre o ·T h e.souro 
uma dH>ferença cambial de 150 a 1180 mil contos, ~tu e o <Th"souro ·não · pagaria, 
mas qu·e eram atirados sol'bre o cotnn1-ercio elas p.raças brasileir'as, que era quem 
havia de pagar esta ·enorme quantia. 

Ora, S·e emittirmos 300.000 :000$ e m pe.pel-moeda, é certo, é claro, é evi-
dente que a taxa cambial ha de baixar. O abaixamento da taxa cambia·!, tal vez, 
a 1ú, trer"'- onus enormes ao commercio, que se sentirá na impossibilidade ele im-
portar para fazer o pagamento da quota ·em ou ro ao Thesouro: trará a rui na 
do commercio, ele norte a sul , ~ g-raves diofficuldades ao •Thesouro, üescle que só·-
mos u1na Naç~o que viv•e :que.si exclusivarrrrente, em nove od ~ cima •s .partes d·a sua 
ren·c1a 'J)tJibJ.ica, do i!npost.o arrancado da importação. 

E eu digo que ·300 . 000 :000$ não bastarão para attender •ás n ecessidade.s do 
paiz: pela confl~gra.ção europé<t, descrescerão os recursos da im•portação; a Al-
fan de?,'a ·quasi nada renderii., nos mez€s de Ou tubro, iNovembrú e D ezembro, e 
ta.Jvez já. Ne~sa~ cond·içõ~s. •0S 300.000 contos, que actualmente se emittirem, 
darão para v.iv;;r até fins de Set~bro; ·em Outubro, Novembro e "lDez-emhro virá 
a n•l8PSsidnd·e ele novos recursos, is to ·é . de nove. ·emissã.o de 300.000 ou 400.000 
contos a mais, para faz er face ás desp·ezas internas do paiz. 
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A situação é, por conse-guinte, uma ·Situação dolorosa, u11na situaç-ão grave, 
uma zttue.ç8.o capaz de aca•brunhat· o espirito de todos aqueHes que se preoccupam 
com as cousas pu'blicas, que têm desejos de ver a nossa patria f•eJiz, acobertada 
das necessidades, da•s miserias humanas, caminhando dese.ssom·brada para o pro-
gresso e pnra o. futuro. 

Mas, Sr. Preside.nte, a emissão vem nesta quadra, diante ela imprevidencia 
do actuoa.l Gooverno, imprevi·dencia que ass01nbra, que assusta, que produz no 'es-
pirito uaquelles que se preoccupam cbm as cousas publicas, verdadeiro honor, 
porque é pura verdade qup. as crise-s não s2 desenham da noite vara o di-a; e.Jlas 
têm. inicio, ellas vão se aggr.avn.ndo lenHunentE', vão caminhando, â vis-ta do Go-
verao d')R paizes. Que hzem os Governos competentes, capazes e atilados, que 
se vêem cercado ·de difücu-Idade·s? Vão pwcurar com'b-a-ter a mesma crise, onde 
ella se lna!ldfesta, neste ou naquelle ~ponto, ·de 1nodo e... lhe crear embaraços, a mi-
·norar seus effeitos, a abrandar a situaç·ã.o; de modo a salvar o ·paiz, ·e a che:gar 
e1n u1n periodo mai~ ou !nenos ,remo•to, ma·is ou menos proximo, a co.ndições nor-
ma·es de vida. ·o actue.l Governo assistia im.passivcl ao d'esmoronar d~a crise , ag-
;;r·1vando-a con'l despezarr extraordinarias; creou-s-e um lVIinist erio da Agricul-
tura € emprehend.eram-se serviços ?- na-ba-bo; organizou-se mesmo um serviço de 
dP fesa d·e horrg,che.'. 

Era jn;>to, era natural, mas ... (Hn vcwios npcwtes.) 
i'Jão vale ·a pena, na situação actual; abrjr recriminaçõe•s. 
O SR. J'l.ODOLPno 'PAIXÃO: -Nem ,fazer dissertações doutrinarias; o mome.n-to 

é de acção. 
O iSR. SERZBDT~LLO CORRF.A: - I-ndiscutivelmente, o actual Governo, como al-

guns Gov"lrnos a.nter(oreos. tem enormes re-s'ponsabilidaodes na presente crise. Di-
?er-se que .o ·Governo actual não tem responsabHiclade na crise, parece uma ver-
dadeira utopia; .m·as, tamhe1n não a•diantare•mo.s cousa e.lgu1na com o · estarmQs 
com reerhr.inaçõf:\s. Se a Camara tivesse de processar o rGoverno da Republica , 
ele arrastai-o a um tribunal, -de to·rnal-o re&ponsav-.e•l -pelos abusos commettidos e 
pela execução de actos n,'i.o autorizados pelo Parla-mento, se nós tivessemos a 
energi.a necessaria pa.ra isso , as recriininaçõ'es teriam ca:bi:mento, albririe..mos um 
i-nqu8rito a respeito do i\ssumpto e depnis desse inquerito seguiríamos; -mas, não 
se faz.: nada disso, cifra-se tudo em palavras, f€-ffi ·doestos, e·m ataques., sem resul-
ta.Jdos •pr~ticoo e ut"eis á Nação; nessas condições, eu prefiro não atacar o Go-
verno, não o doestar- e estudar a crise nos seus ef.fei.tos, nos seus males, Vêndo 
nos :pequenos recursos d0 que disponho, no.s pequenos recursos que restam á 
n1inha .i.ntelligencia , ·se ertcontro u1n meio de tirar 1neu pa·iz do abysmo €111 que 
elle se acha actua·lmente. 

Ning-,Jem se illuda, Sr. Presidente. O ·paiz atravessa presentemente uma crise 
que não tem igua.I nos fastos da nossa historia política, 'economi-ca e fine.-nc'eir~. 

N .en1 dt,rante a g·:1erra do Paraguay, nem durante o ·memoravel quatriennio do 
Sr. Pru-dente de 'J'Iloraes, <eg-uiclo depois pelo não m enos memoravel periodo Cam-
pos Sa.Iles, o -paiz se achou em situação tão delica•da , tãio prenhe de difficuldad·'S, 
tão aggravadas, como na hora presente. 
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O •SR. •RODOLPHO iPA1XÃO: - Essa é a ·verel•ad·e . 
O SR. ·SERZEDELLO CORR"fl:A: ~ Já se t inha desenhado a crise ·em .noss0 Paiz, 

'ja· estavRmos a brasos com enot·mes elifficuldades, •quando a conf.Jagração · <íur·ô-
pêa v~io trazer u1Y1 conti.ngente valioso· para dHficuitar ai·ndá m&i.s a ·Soluçãd do 
nosso problema e crear-nos embaraços ·d·escomn1unaes, e~mlba:ra·ços ·extr·ao'r-di:ti.a'-

rios, !)or isso que somos uma nação que· vive exclusiva:méÍ1te · das· suaS rendas 
de imrportg ção. 

· Ora, eSsa ím.portação cessa, ·conlo disse, d·iante da conflagração eur·opéa:; 
qtre!' ,lizer, el•ese.pparecem cerca de 4[•5 partes da r eceita, com que devíamos fa-

. zer frentE' ás •rlespeza.s da nossa v.ida interna e externa. Nestas condições, que 
r-e.curso .nof> resta? '"q;ue .fttze'f? J":"··:;; >•: 

Feliz.rh'E'nte nos acha.rüOs ·én1 condições Uin pOuco .favoraveis para ·-esSa emis-
são primeil'a de 300. OO·O·:o :OO$. ;Essa em}ssão primeira <le ·300. 000 :000$ terá e. sua 
acção !na!e.fica un1 pouc6 rYünorada pe1a · ·creaÇào da Caixa de Conversão . A Caixa 
ele Conve.rsão hn-h'll un1a emis·são de quatrocentos e tantos mil contos . 

. As .praças de> Brasil j'á se tinham habituado a vEr nessa emissão da Caixa 
de Conversão -papel -n'loeda semelhante ao que o Estado emittia; eHe circulava, 
elle· fünccionava, elle Hberava dividas, pagava credores; eJle comprava, e•lle ven-
dia da n1esn1·a sol'te que o pap-el do ;Estado. Quan:do um de nós rece-b ia as notas 
ela Caix.a •d:e Cotivll~r8ão , dava-a·s con1 ·a rn'·esma f a:cilidade , na con1-pi·a -Idos obje-
ctos de ·que necessitava, que o papel inconversiv:e,J do Estado. '""~\. funcção era 
exacte.Jnente a mesma. 

Diante, poré1n, d.a•s necessidades de ouro na Europa, os fbanco.s que tinham 
Udo a previden~ia de armazenar grandes stoclcs dessas no1a8, correram aos g"uA-
·chets ·da ·Ce.ixa de •ConvE"rsão e coillverteram-n' as em Ji:bras, retirando, assim, 
cerca d e 300.000 :000$ da circulação, póde-se dizer,, que principalmente da cir-
culaçã') -desta -praça, com algu·ns -l'eflexos nas ele 'S. fPatilo , Rio ·Grande do Su1 
e Mi·na•s . 

A emissão de HOO. 000 :000$ de ·papel-moeda inconversiv.el terá uma certa rec 
percussã.o no· c~t.~nbio; elle ca'hirtá, neces..-sariamente baixará, n1as ha, para ·evitar 
ese:m baixa um <'o"rrectivo ·: a c-reação el a nosse.. i-mportação , po·r:ém, cessará. P·or 
conseguh:te, o equiHhrio Berá f'eito a nosso favor e isto contri:buir"1á para 1nino_rai· 
os effdtos do~ 1300.000 :000$ , el e papel -moeda .. · Além disto, ·os •bancos continuarão 
a recr,rrer ·á C<t ixa de Conversão, retiranelà -se ela circulação os ·1-50. 000 :000$ ele 
)'JOtas conversivef.q, que ainda ·existE>m . 

Assim, os 300. 000 :00 0$ n emittir pelo Estado não pesarão sobre a citcula-
çã·o, n.lo t<"rão uma influe'1ci-a tã•o maJetfica , tão nefasta . O mal seJ'á de alguma 
sorte mi-norado pele. retirada do pa·pel ela Caixa de Conversão ·e pela cessação da 
imrpr,rtação, i.m·peelindo a maior quoéda elo cambio . (A!JOiaclos.) 

Pc.r essas razões na quad·ra em que nos achmnos, ·eu, que sempr·a dei com-
bate, con1 g-rande viül'e1ncia, ao pa·pel-.moeda, não o lju lgo do-s :male·s o · maior~ 

a .qudle CJtie · mais .a.ffl i!;lio o nosso rpaiz, 'porque, não se illuda· á ' Gámara, o ,papel• 
moeda tr:!m servido, desde o tem=po do Im·Perio até a RepuhHca, ·pe.ra increnTen-
tar os ·ele-mentos. do nos...;;o ·prog-re.s·so; é com e11 e que ten1os:.yi:vi-do, 'é cnm 0 pa-
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pe-1-ropêd,q que __ t~mos ,oaminhado, é com ell e --que temos const-ruid·o as nossas es-
-tradas d<> ferro, - é _ com elle, em fim, ·que t emos .fi-rmado certo numero d e indus-
trias no nosso p a iz. temos a limentado o nosso· -desenvol.vimento. 

O pape-1.-!l)()'eda tem, entretanto, •g-raovissimos inconvenie nte<;;. D e to-dos, o mais 
g r-ave, de tcdos . o mais perigoso, é •que o prupel-moeda é um instr umento de troca 
que i Gola 9 ·paiz r'! os <iemais p aizes do mundo. 

O ~a_p . .= l-moeda s ó circuLa d entro das nossas fronteiras ; e, nestas condições, 
as e3.traGas de ferro, os ~n stituto·s, as industria.s, a·s creações .feitas co-m o capital 
dessa ordem, ·não encon tra m nos m erca·dos do extr a ngeiro a assiste.ncia fina ncei -

.. ra Cll.l e: •encontrarlan1 se 11ós tivesse·mos a moeda me tanica . 
:E::' um g rande mal esse, contribuindo podero·S<Lmente pa ra demot,ar, retar-

. dar o . nosso ·progresso, difficul•tando-o e f~zendo com que em vez . d·c ser ·.na pro-
: porção de quatro para cinco, seja d e . um para dons. 

Mas, Sr_. PJ:csidente,. dizia, eu •. Tias a'ctuaes emergencia·s, dirunte da presente 
erise, diante, •d'as diffieu ldades do Thesouro, sem importação, sem recursos para 
as suas -despezas in t-ernas, sem meios para fe.Z~er pagamento ao :funccionalisn1o, 
_ãs .3e-:>ret•a.ri.aq, ·aos nünisterios , sem lneios, ta·l·vez , daqui a .seis mez:es, cpara·. ·paga-
mento Üa·s r e.sponsa bilidades com o serviço de juros, d·e a.mortização da divida, 

. impossLbilitaJdo }á de lançar m ão das providencias leJnhl'adas, como seja a emis -
são ck -bilh•etes do Thesouro, ·n a importa•ncia de '150 mH contos, ou d-e inscri·pções 
de conto d1' réis, a juro de seis 1JOr cento, resgataveis em dez a nnos, con-forme 
J.eonbc.ei; lmpo·&SilbiJHa.do de lançar mão d e um só desses a-lvitres l'e-mbrados, ·e- im-
poss;-jJili t ado pela imprevi:lencJ.a do -GDverno, pela sua sem ce!'emonia, em cruzar 

. os br;:,_ços e d·eixar qu'e a crise fosse ca·minhando e assoberibass.e o :paiz do modo 
terrível por que o a.sso,bt::r.bou; que recu rso tere.n1os? que :f.az-er ? ·Toma-r e-sse ex-
pediente tão ,fac il , tão simples e comesin<ho: f<llbri'car notas do ''I'hesouro .. -

E'., Sr. 1Presi U-ente,_ o -que vai 1fazier o Governo , ·e eu qhe dou os meus .p-ez.a.-
mes com tristeza, com acabrunhamento, com a minh'alma de patriota coberta 
d-e luto. 

T enho cl i to . (Muito bP,m; m.u.ito b-e·m. . ) 

SEJS•SÃO DE 15 D:E:: A-GOS'I'O 

O Sr. Fonse"a He,rnws (*) (movinwn.to -ele Mtenção): -- Sr. ·!Presidente, 
tem-se attJ,ibui-do >á. Camar a dos Dt>putados o proposito de •protelar a adopç_ão da 
meditla .reclamad'l T>elos interesses geraes do paiz, e que foi concretizada em um 
pro j ecto Qu e o S·enado votou rapidamente. (H a mn apa?·te elo S?·. J?•i.ne?i Jlfct-
ohado.) 

:E::' uma injus tiça, .Sr . .Pl'esidente _ Todos nós, mesmo os que diverg·'m da 
·medida, <;;egu-ndo nffirmações que tenho col'hido, -temos o proposito de votar sem 

( *) Discur s o proferido na ho ra do -e"'pt>d-iente. 
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delongas o proj·ecto da emissão. Logo que v< i o do Se.n·ado o proojecto a que me 
refiro, com extr.ema solicitude, o honrado Presidente d~ Commissão de Finanças, 
antes mesmo de reunir os seus collegas ou ·esperar sessão ordine.ria da Commis-
são, di·s~ri·buio os pa ·~is ao illustre representan~e de Minas, o Sr. Antonio Oar-
los. E ·essa distribuição S . Ex. a fez porque ·é o iHustre Deputado Antonio Car-
los o R elator da Fa2>enda. Fel-a, portanto, por connexão de assumpto. 

S. Ex ., d·e posse dos pe.pei8, recolh·eu-se á sua r esid·encia ; •e por ser ma teria 
em que a.s opiniõt-s são c<>ntrovertidas e sobre a •qual S. Ex. na reunião conjunta 
das Gommissões de .Finanças da Camara ·e do Senado emittira conceitos larga-
mente -fundamenta,dos, entend·eu, e entende pe~e. gravidade do assumpto, pela re-
h"•ancla da mahi'ria qu.e o projecto •exige estudo acurado, ref.lexão madura. E' 
natcra:i que IS. Ex. com· a maior brevidade, atten·d·endo a que reclamoo ·bastante 
justificad,Js exigem o a•ndamento do projeCto na Camara dos Deputados, trag:a 
o mais brev·e })Ossivel o producto do eeu ·esforço e de suas convicções . 

Regim·entalmente nós, Camara dos 'Deput-ados, ~ão devemos estudar o assum-
pto sem o .parecer, antes de d·ecorri·dos os 15 dias qu•e o 'Regtmento •faculta ás 
Commissõe·s para darem o seu voto e opi.niã.o so<bre qua·lquer materia su jeite. a 
seu exame . Se €Stamos dentro do ·Regimen to e se .eu declaro em nome da maio-
ria parlamentar, que a medida é urgent-e e que ·ella não n'a cO"nsid.ere. so<b o 
pr·isma do partidarismo, acredito •que não eshá nos pro'positos dos Srs. Deputados 
que se •lhe oppõem fazer d·e a~sumpto tão grav.e uma questão politica, ·protelan-
do-e., mas antes, que ·darão o seu voto sem del<mgas nem protelação. 

Cz.:da um ·de nós, estou certo, da.rá. conscienciosa.m·ente s·eu voto, mas nin-
guen· usará ode recursos imnatrioticos com o f im d•e dilfficuHar o prosegu.imento 
normal da vida do paiz, cuja opinião reclama a medida com insistencia .. (Uuito 
bem. O o•·aaor 4 cmnp?·imentado . ) 

SJDSS.~IQ 'DE 1•9 'DE AGOSTO 

Anto·iza n Goven1 ~ a jaz:;·r wm.a enlis.são de notas ào TI&BSO'lt:ro Nacional .; co1n 

jJa;·ecer e stt'Vstihtti.v·o da m<r-ioria. da Com missão d'e Fvnanças; voto em sejJa-
raflo <la 11tin o,·ia e •·azões "ie voto dos Srs. ,il'Ianoel Bo•·ba, F elix Pa.checo e 
G,tetano fle ,tlbuquerqne 

}"' a•ceitavel o projecto do Senado . Urdido em ambien te doe pa-n ico, ·ene con-
cretiza .formidavel retroc~ sso na politica financeira do Brasil; tr'iumphante, im-
plicr:rá na resta umc;ão de det~sta veis proc·essos cJ.e finanças ; e. suppondo resol-
ver óif•ficuldades da hora ·presente, m ais as enre·da e a·ggrava de facto lançando 
o paiz no íngreme declive dos d•esvarios financ·eiros, quiçá no do seu irremedia-
vel e.nniquilamento. 

Se, -e m assu.mpto de f!nan~as, a opin~ão dos espkitos esclarecidos tem repou-
sado, dentre nó.s, tr·anquil~a sobre a :estabilidad•e de a·lguma conquista d·efinitiva, 



- 129-

essa fvi e ê a de que jámai's o pa.pel-moede. de cuvso forçado seria d€Cretado p e-
Jos poderei:: publicus. Tão abominavel processo d·e administração financeira pa-
reci<a fu·mem ente, a essa opinião esclarecida, para sempre e dec;didamente pro-
fH!ri•pto das cogita.:,.:ões d•os nossos esta,distas. O 1)roj:ec1o, 1nestauran.do o d-om.inio 
ii:e tv.o som·bria politiea, escandaliza de verdade e estrepitosamente essa mesma 
Q-pinião que da (:'amara recl•a ma. seja eHe rej.e.itado jncondicio'llal e .peremptoria-
mente. 

O momt>nto não comporte. explanações theor.icas so·bre o papel-moeda. Aliás, 
se assumpto ha ,.m que a theoria tenha a base inecusave J dos factos, ess·e o é. 

Cumpre acreditar, porém, que a-s conheçam os legislador·e~ solicitados ao voto 
de tào grave medi·da . 

··.r .;do aconsel'h(l, pois, que nos restrin1jamos ao exame do proj:ecto no ponto 
'de viBta pratico dos interesses do Estado-União, dos Estados ·federados e d·e 
•quan te>~ ha-bitam o terrHorio bra;;ileiro; e isso mesmo só nos é dado fazer :em li-
nha.a geroes, em o:bservaçi'ío de conju'llto, f ugindo a:o detrulhe qne, entretanto, se 
preciso fô r, terá d·e ser levado em conte. na occasião do ·plenario. 

O proje.cto obijectiva resolver ·duas crises qu·e reputa ·existirem: a do Thesou-
ro e a cios bancos . Na realidade, porém, não as resolve. Complica-os ainda mais. 
EJngendra C!'i"es novas e maiores. Arraste. o paiz a tristes destinos, <f·eri'lldo-o em 
ponto vital. 'M-enospreza P a'!l·niquila os mais respeitaveis interesse-s da Nação •e 
dos b;·asileh·os. E' o que se vai demonstrar. 

~UANTO A' CRISE DO TH·ESOURO 

A cri s<> do Thesouro , provada nas vi·siv.eis a-Ilerture.s em qu•e elle se acha, 
não se ·exprime, infeliZ'lllente, por ci-fras conhecida;;. 

Embora s·<j a certo que para ee deli.ber-ar consci·en te ·e pro-ficuamente sobre 
crisiJ dessa natureza, a nPcessirlacle primeira consista em conhecer e.s mi'!lucias de 
~xacta. situação dos cofres pubiicos, o mais c•erto é que, a esse respeito, tudo ·está 
ainda até C·erto ponto no ten'Bno das conjecturas. 

O Sr. M-inistro -da T!'nze nde. in.forma que os pagamentos ·processados no The-
sourc não excedem de vi'!lte mil contos (20.000:000$000). 

O Sr. r~lator dos oredi·tos ·diz que orçam por cem mil ·contos (:100. 000 :000$) 
os soli citados em m ensagens do Governo; uns para despezas feitas, outros para 
ape1Ms fllanej'!-"tdas. 

Em outros Minis terios ha contas ·prooesse.das ou em preparo, na d·ependen-
cia de ::·~qnisiçõeF\ n1as de algarisn1os ainda não publicados. 

tlrn rr:eio de taes imprevisões, o algarismo que se pôde adoptar para base 
de qualquer plano e ·deliberação tem de ser o r elativo ·ao em·prestimo ·externo 
e-m negociações quando re·ben tou a confiagração ··européa. 

Esse a·l·garismo, tambem ai·nda vago, era o d,e (22.000.000 li·bras) vinte e 
douR milhões e·sterlinos, que teria d·e reduz'ir-<Se, deduzida -a di.fferençe. de tY'PO e 
com missõe s, a dtozoito milhões est€rlinos ('H. 000 . 000 Ubras), dos quaes (110) 
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.dez milhões tÚiB.m de ficar no extran.g eiro para satisfazer compromissos urg·en-
íffi e verificados, ·vindo para aqui · os restantes (·8. 0-00.000 . libras) oito· milhões, 
.que, ao cambio de. 11•6, r epresenta.riam (1120.000 :000$) c·ento e vinte mil con-
tos de .réif!. 

i\. emissão dE' que cogita o projecto attender·á ao pagamento das .. contas· d·e-
.Yidas de·ntro do pai2l. Mas, quanto •ás externas, .tão urg'entes e tatvez mais r ele-
vantes •tJU·e as internas'? O projecto abandone. esse aspecto importante do .pro-
.b le rna . . tentando resolV'!>l-o · a·penas pela m etade; · mas tão de sastra·damente o faz, 
que diffku!tará a solução quanto e. esse outro importante a specto . . 

. Co.m et:!;eito, se na economia poUtica ha algum pr.incipio a que se . tenha d·e 
attribuir a força e a 1!atalida·de das !>eis da meoonica - esse é o de que . .,---'. q'ual-
quer emi·sBão de !Ja!Je!-mo·eda o}lprime o camlbio, baixa·ndo-o a taxas vis, . L~ ia-se 

a histori~ financ eira d os povos, ·notadam.ente Estados Unidos e F1rança, n~. seT 
cu lo À VJ•II. Chile, B!'a·s il, Italia, Hespanha e Russia, no s•eculo findo , e se verá 
_a c<>nfirmação estupenda d~ss·e ineluctaYel principio. Póde-se contestai-o, ma,s 
unicat1rent9 pel·a força da teimosi·a e da o•bstinação que, por V'ezes, _ impe1le m. os 
h omens á d·e.fega dos n1aiores a,bsurdos. 

Proj e<:tada ·ra importancia de mais de 50 •1• da circulação inconver~iV'e.J. do 
paiz. a em, ssão immine nte terá de d·eP;rimir o cambio mesmo levado e.m conta 
o d epqsj.to da Caixa de Oonversão, qu·e ·de prompto &e esvairá, abé á tax>a de .8 d. , 
por 1$000. 

·J~ Essa taxa os dA·bHos por contas no extra·ngeiro exig-irão para seu pa,g·a-
mento um.:1 solnlna ·à-e libra .... q cuja acquisição terá de custar a-o Thesouro a im-
portancia de '300. 000 :000$ (tre,e·ntos mil contos) quando, ao cam'bio vigente, im-
porta r iam em 11·5·0. r. o o :000 $ ( cen:to e cincoenta m il ). Essa -tem >d·e se r a .primeira 
des p·eza por differença de cambio qn,f mostra11á quã,o illusor.io é pag~u dividas 
com ·emissões de papel-moeda . 

AeN<litando-se pagas com a {'[uan.ti a a emittir, 200 . 000 :•000$ (duzentos mil 
contos) rt-e despezas. e H.e-ctivan1ente mais i1ão Se log-ra~á do que cre.scer as con:_ 
te.•s devidas ao 1€'Xtran g·e-iro em oparcella quas i igual á da quantia ·emi·ttida. 

A~ !. ;:.Prtu.ras elo 1'Dhesouro cOnti·nuarão a s mesmas, aggravwda, porém, sua si-
tuação com uma ·divida a mais - - a das notas lamça•das 'em ci-rculação. 

,.Se. tie prompto, esse t erá a-s se·r o primeiro e f.Deito da depre·ssão cambial , ou-
tros e ma ioPe•s terã"J de v erificaT-se no decurso de ex,ercicios vindouros. 

T. Orçam por f 7 . 500 . 000 os com'J)romissos annua•es •a que o T•he·souro· tem 
de e.ttenãer no ex trangeiro por s'erviços de s tM divi·da ~ex t:erna e d·~ g·ar.a·ntia de ju-
ros . Degradado o c~. mbio a té a taxa p !"evis ta, ta l despeza d emandará quasi o 
dobro, is v> •é, exigirá (122 5 .000 :000$) duzen•tos e vi-nt~ e ci·nco mil contos, a seretn 
deduzidos de su;,. r en.da maxima ~1;; ( 400.000 :000~) ·quatrocentos mil contos, o 
que fa rá :-estar para as ·d-emai-s -despeza s -d.:::J. . 'ND.ç·ão, ·ex•posta;s, ·em ·oS ultimos an-

nos, por cifra<; nu!1ca in fe riores a (·500 . 000 :000$) quinhentos mil contoo, a•pe" 
na-s (175.000:000~) cento ~ sHe n>ta e ·cinco mil conto.s . 

IT. O encarPcim ento de todas as 1nercadorias ext rangeira5, d·e muitas d:as 
auaes Ii ã.o pódP o E s ta •] o prescindl·r ·para seu uso prop1:io, J}rovi i·á fa.ta.Ime n t e da 
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depres-ão d Q cambio, a1ém de resultar· do só a.ugm·ento ·excessivo do me~o cir-
culante . 

Q pr.eçc dos g't'n &ros :Ie prryducção nacional fatalmente .se · ada~JYtará ao nível 
à os extrang<"iros. A caresti<t da vi·da se ass ig-na>lará d·e modo premente. 

O Thesouro, forç·ado pelas circumstancia s, terá d ? augme•ntar o vencimento 
do·s fuüccionarLos e do seu operariado, exclu ídos, por inexequiveis, qua-esquer pla -
nos de rc-d·ucção ou de im<P<?sto solbre· os mesmos vencimentos. 

JIL Os ,preços altos das mercrudor<ias ·extrang•eiras, ocoosionando a retracção 
õo consumo, de termi-narã<:> qua a importa-ção se r·eduza e com ella a !'c-nda dos d ;-
reitos adua.neiros, a mais !\vuJtada da r eceita ·do Thesouro. 

Tsmbcm fica!'ão d e•primidas •as r.erndas do consumo interno, .por força do en-
carechnen to das meTcadoria.s nacio•naes. 

A ttenuando os etflfe-itos da quéda da importa çã.o, não podE·l'á ser invocada a 
melhora do cambio: a impo:·tação d·ecadente acarreta, em regra, é\,eclini·o na ·ex-
porte.\iãO. F luxo e r,efluxo, uma e outra se ligam na ma-is intima l'elaçiio de in-
terd<CJ}endencia. 

•.)ra, ·a vida orçame,ntaria, mais qUR e:Ja, a existencia ·finrunceira do Estado, 
já excessivam·en·te precn.ria, é incom.pativel com tão gTav-i.ssimB~s conse-quen-
cias . 

Os deficit,ç -terão à.e toca r a algarismos que asso.mbram, a im.pontua!Ldade, que 
hoh é parcial, terá de gen-eTa.!iza r-s.e, não s e ficará distante da suspensão 'geral 
dos pag-amentos, a qual, sP cheg•ar até aos s·erviços d•a divi·da, t e.11á de ser segui-
da da arrecadação d-irecta pelos credores, j1á, -e ntàJo, inste.•Jol a doo na Alfan:dega do 
R•io de J-:tmeiro por 'i.ntermedio das comn1issões interna.ciona res, das rendas dessa 
m esma Alfand·ega, q ue l'hes estão especi.ficadam ~ente hy.pothecadas. 

A q uantos s" lamhrem do •passa-do ·t!ão deverão so rprender ta·es co•nsequen-
cias. .Devem _.n.as e-sv·erar, a.o contrario, firmtern·e•n te, 'POnque nã-o mais occorre rá 
senão a !'éproducção, noln.velm ente a•ggravada, do que j'á se deu, â .qui m Esmo, 
em 18~8. 

D a -emissão em emissão, o Governo la·nçou sobre o m eio cii'cu lante, a partir 
·de 1891, notas inconversiveis no total de 2·7-2. 2•14 :000$ pouco mais de 50 •1• 
da. cirmliação exi.stente t!ruque li-8 anno - 511'3. 727 :00 0$000. 

O ca mbio, que em 1•S9'1. se exprimia .pel•a taxa d e .1'6, baixou, d·e quéda e m 
quéda, a tê toca r, em 1898 , á ex•pne·ssão m inim a de 5 •51 8. No t e-se quanto os al -
gar isn1os se ass'::·lnelha•nl: agora, a ·emissão é tamtbenl de 50 ° [0 sobre o m·e·io cir-
·cu1ante ; a ultime. tax•a de cambi.o foi a de lG; apenas a quêda pl'evi.sta ·não va i 
a 5, ficando ·e:-m 8. ·Seguirçlm-se i"n-e·narra·veis 1difrficuld•atdes. 186 de ·differ enças de 
cambio •p!\g::tvam-s·e ppr anno 150 ·. 000 :000$. E houve sa :-ctos na ba l.a.nça do com-
mcrcio in tcrncclonal, O •pa iz ficou sem dinh eiro e sem cr.edito . O fl!ccôrdo com 
os c ::·edores ext eTnos, firm ando a suspensã.o do pag-an1ento de juros e da all111)rti-
zação da d·ivida exte.rna, n1arcou o i·nicio das med.i<:Las salvad·oras, no l"Yl€ :o das 

'qua,ps. a !~.-:: ~ eve.nte fui, prt?cisam.ento? , a inversa àaqu ella que., se 1pretende pôr en1 
prati.ca -- o resgate cor~tinuo do pape.l- moeda, de resto in1·po sto pelos proprios 
cre:d4-;r es, ta n.to a elles, seguramen te, mais qu e a·· nós, repugna tra nsigir;· cO.n1 as 
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naçõe·s que não se p~ejam d~ recorre.r a tão n~í'ando expediente d~ ·pe.gar divid·as. 
Naqu e.Jle momento foi possível ainda uma solução. 
S&J.o-ha. . ago1"a, •a•pós a .r cincidencia, desavisada e impude nte, n·a pra:tice. do 

mesmo ·1•rocesso que, moralmente, nos fioou VJedado ~lo ·accôrdo de L ondres? V.e-
rüfcar.-se.-ha · o com<Ço da ruína, a . que te.mhem serão ·irrem~dia'Ve1rnente arrasta-
dos todo.s .os ·E"tadcs da Federação que respondem· por dividas externas. 

N em por outros. motivC}s, senão e unicamente por es·se.s, exclamou Webster, ha 
s cculos, . no •Parl•am&nto inglez :. "ü pa.pel-moed.a · nO·S bem causa·do me.iores males 
do qqe qualquer otttra calamJda:de. EHe ha contri•buido para corromper e pe'!'tur-
·bar os mais caros inter-esses d3, nossa Pe.tria, e deu causa a industiças maiC}res 
do .que as arm1a-s. e ·:os artificios .dos ·nO·SS0s inim·ig;os". 

Melhor, pois, do que tão calamitosa situação, é não dar solução aJ.guma. 

QUANTO A' ClUSJil BANCNRIA 

A crise d·? alguns bancos, o que. não vale., pvr m;ise oo.ncaria,. <l!ecorre do pa-
nico r~sulta:nte da contt:hgr3ç:ão européa. Quasi que se lim,Ha a alguns bancos ex-
trangeiros, que a si mesmos prepararam situação diofficil, e nfre.queoendo suas 
caixas com o troco de suas no.tas, em a Caixa de ConveNão, .P·2"o outro destinado 
á rem~ssa ·para sua.s matrizes ou e.o enthesouramento. €m Bnas. casas fo!l"tes .para 
as especulações opportunas sobre o cambio. 

QUJe tem o Estado com ta .. >s bancos? Cabe-lhe. unicamente d·e.ixalcos entregues 
á propri•a ·sorte, so'bretudo quando não t em ao seu alce.·nce os meios precisos para 
um auxilio eff.icaz, .que outro não póde ser senão o consistente em ouro ou -e.m 
nota~ conV•c•rsive i~ a .esse me·tal. 

Enittir pa1Jel-moeda para semelhante auxHio é o ·que não ·lhe permittem os 
int~r·esses da collectivida(le, mais altos e resp.eita.veis do qu~ os dos bancos. 

E' c erto, po!'ém, que, tentando .praticar o a uxil io aos bancos, o obj ectivo pri·n-
ciopa! do projecto é Ir ao encontro dos reclamos do commercio e da. industria, 
d esde ·iemr-o:;. em 1ncon t~sta vel situação de crise. E a propria ·emissão . poara o 
'l'hesou!'O obedece a esse ~nsame.nto. 

'J'aes reclamos ap'enas reproduzem phases jlá verificadas, não só e m outros 
pajzes. corno em o nosso, nas ·quaes. melhor e.ndariam os Governos negando-lhes 
def<erimen to. 

Phenomenos .inevitave!s n.a evolução economica .dos povos, as crises podem 
ser conjm:adas se previstas a tempo por Governos .esclarecidos . 

..:'h;;gadas, porém, a um certo ponto, o que cumpre é ·deixal-e.s ·entregues ao 
destiro ·que lhes dictar a fatalidllld·e das leis ec<>nomicas. 

E' em o s ubito e desmedido crescimento do m ei·o circulante, por motiv.o das 
emissõe.s dr.. Caixa de. Con:versão, que se dev-e ir -buscar a , cause. da· cr:ise. 

Com o augmento rapido da_ circulação, verificou-se tam:bem o crescimento 
d:t imvortação, a activid·ade oommercial se f ez intensa, formam-se em·))t'eze.s, 
mu.J;üpiicam -se e·speculações sobre terrenos e titu,los, immobiUzam-se em fa'l:>dcas 
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?a·pitaes· avultados, ha baixa. no juro, wbusà-se do . cred1·to·, a sHuaÇão é de la.r-
guezns e f.acilidwdes. 

JWas os de·positos da. Caixa, aHás em obserV'a-ncia d'e filpcção que lhe é pro-
pria, entram em de·crescimemto. 

Comreça·m· os commente.rios e as qtl!eixas por mot>vo de .fa.lta de nume.rari·o. 
Em 'C·s primeiros mezes de '1912 inicia-se ·o periodo prophame·nt~ critico . 

"IEJssa f€1bre (a das es•pecu.Jações) - observa o Jo?"1UÜ eLo Gomnve?·&io d·e '2.9" de 
Março, fez remissão. O · per.jodo que actualmenté atravessamos é o de depnessao 
.::orrespon.dente á excitação anteriormente veriHcadà". E a.c.crescen·ta o Jon'a~, 
descrevend1o o m··Jm.ento: · "'Co.mo sem·p-re acontécle, nesta emerg'encia, nfÍ.o se sabe 
o .que é feito do dinheiro, não ~·ê sa•be onde está a massa enorme do papel ci'r-
culant.e. Àssign<tlam-se a diminuição !los cle•positos bancarias, e. alta do d·ê.>conto 
a .escassez ·e di>fffculd•ade, cada vez maiores, elas operações d·e .Credito" . 

To~a ao auge o p·eriodo critioo no segundo semestr<e do anno··, A r e-tracção 
·do cn~dHo é e.sphyxian.fe, as espeeulações audaci·osas ·entram em começo de Ji.qui-
dação, v~rific·a-se a alta dé juros, ha queixas de escassez d•e num·,•rari<i, crescem 
os Gnc ,vi:>oes ba·nc·ario·s, depreciam-se os titulas da Bolsa, g·rita-se contra a falta. 
.d·e nu rn.:erari•o . 

Poi ·por ·e§e kmpo que se ce.le•braram as reuniões ela Associaçã.o Commer-
cial e do Centro Industrial. 

A emissão do papel-moede, invariave lmente, a lvürada no Brasil em momento 
de retracção de C<::J)Hal ou de •ct·i·se, fo.i susoitada. 

Des<-nhou-se a situação com côres sombrias. Gomeçou a agitação na im-
prensa. Nã;o tarda:~am a s·e manif.este.r os primeiros indicias elo 1Janico. Mas, a 
aHkmação termimmte do Ministro d·a Fazenda de que o "Governo rE'pelHa o a l-
vitre do pa:pel-moeda ", desvanec,~? nd~o esperanças, d·eixou os aco·nteci·tnentos entr-e-
gues ao .SflU curso natural. 

A phase elas li'quidaç0es, cat•acterizada pelas moratorias, ,faJJ e.ncie.<J e conco·r· 
catas, teve começo e teria d·e evoluir i·nâ.epend.ente de quae!lque•r pre.teilsõ,es á in-
tervenção o<fficial, se não occo•rresse a guerra europ·éa. 

E com o pretexto e sob e. pressão desse facto qu-= r·enasoe·ram as reclama-
ções inCLe f.erida:s. Fonma-se o ·pan:•co, em cUija corrente se eleixa Ievai' o Go-
verno. 

Não m a.is se m edita sobre qua.J tenha ele ser a medida dos effe itos ela guerra 
em a es·phera do nosso commércio e industria. Considera -se ·desd e logo que elles. 
s eorão largos ·e profundos. 

En11be.~d e se a:ponta a quasi normalizaç~o da vi da financeka -das praças· d.e 
Londres e de Pa·riz, es·pecialme n•te naque.Ha, o!lcle a taxa cl.e desconto volta 
a 5 "i". 

Ern Yão se :ohserva que -os den1ais paiz;·?·S an1erieatnos, eSlpeohtlmente os nossos 
vizi.nhos, não cogitam··, da m-edidas 1extr•~n1as, e, ao · contrnrio, con1eça.m a recuar 
nas · po·uco ousacla.s que praticalfMn. 

O Governo, opprimii!o pelo panico, mostra-se vaciJ.Lante .. tenta r esisUr ; mas, 
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. por fiq1, deixa-se v~ncer, capitula.nd•o que.nto á reclama;da In•tervenção para o la-
mentavel fLm do jorro d>cs emissões. 

'l'ud·o faz crer que, se ainda uma vez, a attitude dq. JVúinistro da ·Fazenda nã<:i 
ãiscorda·sse da assumida em A•gosto, o ambiente se h ouvem des·fei-to. Rersisti-
rJam fa}'lencias, concordMas ·e liquidações •força,das, o -qu.e r.e•presanta occurren-
cta.s naturaes na vida commercleJ e industrial. Mas, a crise tocar-ia normalmente 
·aó seu termo, sem que a ella se jungisse, pa-ra o effeito unico dos prejuizos, o 
Thesoua-o, já . domin~,do, por si só, -pela mais grave das crises. 

E' contraproducEnte emi•tU.r pa-pel para auxi.Jin.-r a bancos <JU a praças por 
mc.tiYo ·de crise :m. o que •é o mesmo, para sup·prir suppostas · de~i'C'i·encie,s de nu 
m~e.rario. 

Bancos e pr.a~as apro-veitam ephemera e illusoriamente; ma-s a -emissão não 
, .lhe-s altera · o des-tino; poderá distancial~o por pouco, a•gg>raw:tdos, porém, os .pre-
juízo~ du liquidaçb.o. 

Cert;} é, •no e!nlanto, que o •Estado que -se lanç:e, na aventura de üt;es emis-
.. ,sões não l~tcra, ner.1 Hlueor:ialn&nte, e .pód.e cav.aT prura si os ,mals ruinosos pre-

juizos. 
· · ·""'~ Em l:'l.S reclamos dos jn·teres~ados, ta:e.g como ~aca;baram "de cel'ltificar-se, tri-

umpha-ndo, por fim, nos corselho-~ .do Go'\'etmo, repro.duz-se •Phe.se frequent<J na 
., Vi;da ·daS •g'ranfl:e-s praças, -?:rrand·o, ·jfá o dissemos, em .regra, a intervençã.o offi-

cial, quando lhes dá .apoio a·lém dos limites traçados á funcçã•o •do ·EStado. 
Sla,nl·éy Jevon~. g-rande economista, .não a;penas theori•co, ma•s dota;do de no. 

t.avel sen.eo pra!tko, -d.escr·eve até -o qu.adro classico de ;taes situações e dá ··o con-
.: f:.e lho •que a com!!lurn s:ere.nidade insinúa e recom,m.enda,-. 

"::\!.ã.o _ha paiz, cliz o eeonomi.s•ta, onde, .por vezes, não se te-nha·m i'evantado as 
mais VlV/:t .. s ·queixf!s contra a ra,ri·dad·e da rnne:[J-a em clr:culação e .so~br-e a UJrgente 
:fi€:cessic1alde _de a augm·en-i:e.r. Todos ·os males ·e·m evidencia, d·iminuição do com-
:nercio, baixa de preços, diminuição de rendas pub-licas, .pobreza •elo povo, falta 
de traha:lho, faHen•cias, -pa•n\co, têm si·do attri•buid•os á fa·Ua da moede.; o remedio 

·que se p:mpunha •anti-g:ame:n-te era faz·e;r trabalhar -os bMedores de moeda; hoje 
é urna. nova enüs~·ão de pa-pel-mo.eda". E accrescenta: " . .. nada convém m·enos 
ao homerh ·de Es·~ado elo que tentar regular a quanti~la•de de mo•eda; qua,-i sem-
pre a r-ar:id!'lde r'BsuHa de -especulações illegitimas ou de qualque-r mal-es-tar cl·o-
comnl~j.rcio, que t;eria ainda .a ~gg:r.avado por um a·ug·mento novo da cir'culaç·ão em 
papel'' . 

Não ~6 1Staml0y Jevon,o. condemna, em taes casos, o aux·ilio pe1o papel-mo.eda. 
Ninguem. C.e autort•dtrude 0 tnlera; ·e, n1esmo -ent re os qu'e transigem ccrm o 'Papel-

···Jnoeda, todo.s se i.ncli·na•In a re·putal-o perigosíssimo qua:pdo se emitte pe..·ra. a·culdir· 
;- a -~GSgraças · jmrninentes da .praça. 

E' cer to que errüssõefl realizadas com taes ·d•esi·g nio.s a1rrasta•1n novas emis-
sõe3. O test·emlmho de, hi>'t.oria é ain-da Blo.quente a ,es·s·e respei•to. 

Para não sahirmos dos povos sul-americanos, que todos tanto se parecem no 
que coneerne á ·-1.dnünistração do finanças , invocaremo-s casos do Chile, -da Ar--

. g,entina e do Br~ ·sil. 
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Em 9 89·8, no Chi:le, e"i:amelo os bancos em uma sitmir;ão critica, de ' panico, au'-
tor.i~ou-se p-rimeirn·n1ente - como a1g'IQra aqui - un1a rriora1oria, e .........:.. .ainda comõ 
.aqui aeontecel'á - ·emittio-se, ·em segu1'da, papel-moeda, f·ixando-se · todos na 
ci>fra. r.eputada mais •que insufficie·nte, cl.e •50 mi'lhões ' de pesos. 

ArpOs relativo r ·epouso, em 1904, ·nova situação critióa s·e manifesta, britela,.se 
contra A. iosi:g~n'ifoi'c.ar..c1a do meio circulant·e, fórma-se IQ panico, ·e o iGover,no emitre 
maia 3 O milhõe•s . 

. M.9.b, em · com<:ço 'ele ·1U06, reprCJduz-sG " lnquietaçao· 'btl.ncaria; oa encaixes 
diminuern, o.s ~bancos t•8tm·em pela. ·c·o-rrida .e annunciaffi · qt1~ f:echa·rão suas portas· 
s<~ .não ·Dr .emi•ttiào ;pavel-mo·eda. EmitU.ram-.se mals <40 milhões. 

P err:;is.tem as ·d.}flficultl.ades e, logo no an i-t·O· imm·ediato, o .Jni-note:ul:O insacia -
ve l das praças ·em crise reclama ·e a1cança mais ·~o mHhões· de pesos. 

Nvva crise em ;19.12, com a •qual se està contemporizando mél.'iànte· o fun~: 
ciona;nen to de. rGaixa ele ·Co·nve r são, a•p·pare'lho tão apropriado aos sur.uo.s <do in·~ 
tl-accto~nisrno, QUf!ll'.l-o vtcivsa-mente o·rg·anJz.ado. 

E·.n fi·n~ d·0 :1S814, na Argentina, 1veri.f'i:ca -.se corrida e.os banCoS: i·Ogo · atnp~~ 
rada peia ,~m i~sã-o 'de ·pa•pel inconrv.ersivel. A d1e·preciação do pfllpel s·e " as.sig-nalou 
d.e :prom,pto; ~~e!1'!. en1bargo ·disso, por~ém, os negoci'Os se movinte-ntri.i-a•rn, as espe-
culaÇõeS, tão pl~O·prias do ambi·e:nte "in:Naccionis1ta u que o :pape:I-mÜed.a \!I êa, etJ-
trab:tni em i~he..se rle· -g-raúd-e agi•ütç~o. 

Logo e1n l 188q, a situaçã.o ·s·e ·tra.nsfig-ura; os 1bancos se dizem, de novo, em 
perigO, a praça sP. n1ostr.a: :em cri'se, recla-ma-se pelo augmet\.to do meio .circulante. 
'Ü Gov·erno per"'•ittl' as emissões •e põe, entã.ó, •eBJ p:ratica um .p·lano que muito 
<'e e.Só'ernelha a o c)!le vai ser aelO·JJtado a•qui: "em troca do d·eposito de fundos pu-
•blicos. promp·tiflca-s.' a fornecer bilhetes .i.nconversiv·eis" - e só não é igual 'a'ó' · 

que o p·rojecto .adorYta porque ;não s·e lamÇou até á eXJtravaganéia ela •emissão so• 
bre effeitos comn,ercia·es. 

Em meados d0 1888 ; os a•pertos voltam, rrenasce o. pa.nico , dtá--se "kre.ck" nd 
Bo:~a , ao qua'l S l.~ccedem, em 118•8.9, etnlssões no.vas. 

''Se anmenta. el cornbustibile, pe.ro la ma·qui.na, tende a paá1r", comm€.nta 
o histvria!!or. 

Lus'O ·~m •1890, r.os · meados ele Março, os bancos <oliCita\11 novas emissões; o 
G-o verno a .prindp\o v.acil'la, mas· depois cede. 

Em i1<8·9·1 j<á nãü eram possíveis emissões ·novas ; depreciação ·do I>apel ·qua-si 
j á tocava aos as-si•g-nados d.a •França; occorreu a "-d-ehacle ", .cujos ·es·bragos, com: 
mente .. -oH ~ ·hi"stlilr·ld., U1ze;Ht.h, 

·'Ji:i huracon .d·esencadenado fue de aquellos ·que ·persistem e<1 la memoria dt· 

los ho:ubres, ll.iOl"l)l.l!e na dejô -en -p-i.e n:i bancos, nl g.o'bi-ernos~ y ,porque dió en 
tierra con J.as fortunas ·improvisadas, las iHusiones y el o.rgu'llo pec uliar á nues-
tra raza." 

Póde-sc dizer CJLl'e com a ultima 'ém issâ>o ele 189·1 cessou de vez, na Argen-
tinu., o •d·€$\··al'io ·a que o pa·pel -moeda conduz. 

A JJa.rtir de 18;92, :Uuiz Saenz Pena, a 1Jlitica Hna·nceka muda de 'rurnlo i·· 

Cel t:l.Jra-E-e a montoria ·para os serviços ila ·divida externa, d;á -s·e a co~:·-solidacà.o 
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d,os debi,tusc .esf0rqa-se pelf!. normalização da ''ida fi.nanceire., ütsNtue-se, · em 
1•&9.8, a Caixa de Conversão. 

J:'~; bein m'Cnos amoesicos do que nós, .os ~stadhstas ar>g~ntinos, nãJo obstante 
li. l'8[Jêi'·CUSSàO QUE' ·.aJ'Ii ta·rnbem teve a co.nflagr..tçã,o euro:pêa, não cogitaram, s'e-

_n>(o' para rep.eJ.Jir, d•o tdste eX)le•diente a cujos effeitos deveram tão caJamito-
,sos d.ia·s. 

Em nosso ·pa·iz t ·er-'Se-·hia d-e ir long e nes-&e proposito d-e provar que arises 
;debella·das .por pl);pêl-moeda . ~ão. Jogo seguidas de novas e mais graves crise ... 
Destacaremos, .·Po+•ém, ap~>..nas duas phases: uma ,elo ·l mperio, •outrru da Repu-
b)ica. 

:)!:m .118•5.3, •qu.ar,do se apresentou o . relatorio da .Fazenda, :d:e 'fo1rte · Pt'essáv 
monetaria ,queixa,va-s.e a praça :do ;Rio 'de Janeiro. O Gov.e.r.no, tr.a-nsigi;nclo com 
as repr.e~.<;n-\ações d.o comm·ercio e da inclustria, conveio na emjssã.o d·e •bHhetes 
·!le poder Eberatorio, p>.~ra· o fim d:e as .etnp.zestar ,a bancos sob caução de apoli-
ces, alarga-ndo-se ass-im o meio circula:nte .Logo ·e1n «18155, re.prod-uz.em-'s~e .as mes-
mas reçlamaç.ÕbS. 

A emissão SP a>larg-!l de novo. Em 1-856 13 185'7• ·persistem .as di{fi'cu:da-de" 
que, a~nd.a um.a vez, ~se ·pr.eten'dem corrigir con1 ·emissão. 

Dii.-.se a crise ãe ·1'8·59 ; .. emissão ·nova. E nada d.isso obstou, antes concorreu 
pa·ra - a g-rande crise de '1S64. ~E' urn caso expressiva esse do ll.m·verio e como 
e lle outros. 

V .. :arta.s .d:Hs e!lTissões feitas de !1;8t912 a 1189t3, já .em o novo regi.m ,en, c·orreraru 
por conta <le dif·fi('uld.ade~ .da •P'l'aça e defiüiencia -elo meio circulante. 'Verifica-
va-s~ .n~11 _p~r!eito c~tculo .viciys,o. tA•s .e1n:hssões, não só para o ;'l'hesouro, oomo por 
111otivo .:ie Jnsuf.fici.Emcia .monetari!t, d•esvalorizavam o meio circul.antt: e 'ãepr·,. 
:müt'll o , cambio;- a d.esva:\orização do meio circulante· e . a . depr%sào do cambio. 
lanç.antlo a p·erturhaçilo ros negocias, 'e n-carecendo a vi·da, :din1fnuindo o valor 
,!wquisit;vo da moPãa, ·d·eter,rninavam .novos . ~ ma·is abundruntes ja.ct.os ·ãe emissão . 

j{: ·teriü sido i"nfi:r;·dave! •es.qa 1d~s.a~trada .séri·e se, ·em 118918, 13- política não :pa·~

S:a..sse a nortear-se .por o.utr.a :ma.is sadia e patrio-tica orí·entaçã-o. 
As ~err.issõP.s 1-nlp:e·IHra-m o paiz 1â moratoria, 18.0 "fundi•ng-loan H ' .ern ·cujas en--

.trehnh!lS ·b~·m ·.~e lê o compromisso at;;·&umid.o pe1o Bnts H de não mai.s v.oltai· a tão 
desastro<'!\ ·politic,,. 

EsLa.ncon-se 3 fonte . d•e.sse· ma•!, revog·aram-se as leis .que o permlbtlam, .foi 
affirma..cl-a. com energ.ia .e .mantida sem v·3!cil:ação a ·dlrectriz do resgate, <> melu 
circulante $e valor'i~ou, -os orç...~·mentos se equili:br.am, a viela 1inan-ceLra ·se norma-
1jz.a, tud-o -perm!-t:i11do o · .g·rancle surto d·e. ·ex.p·&nsão .progressiste.. dos ul1thnos -annos. 

]~' de rememo:ar-se que, no decurso dessa nova e g~loriosa poNtica, o ha1bit-o 
i·nvet.et'f.l dG .impcllio, ainda. uma vez, a Jlraç.a, por i.ntermedio dos bancos, a r·ecl!J.-
mar do Governo .'\. t:hera·peutica do ·papel-moeda . 

.<.'oi , em :Setemuro 'de .1 900. ,rã nos pemrlt'imos cli·as de Agosto, re:ata um ·dos 
historiadores do tempo, "a situação do •Banco d.a IRer>nlblioa do Br.asil tinha che-
gp.do .J:o extremo; a . a<dmin·istraçã.o .exigia novos auxilias; -e , desta vez, com .a. d'e-
clara~ão positiv·a <d·e que .precisava do -.pa pel-moecla " . 
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A qu9ntia re.ptotada ne.oesroria .. pa•ra conjurar a crise era avalia'd•a ' pe'la ·· ad· 
minist.ra(;ão do banco 'em 50 ou >60 ·mu contos. 

''~4. contla·nç:.a. tto 1Govc:rnv 110 seu 'prog·rarntnb., a sua Hrrnezu - ... observa o 
m<=smo hi·storiador, deveriam ser submettidas a uma duro prova". 

foJ de.~SB. pqrova ·elle brium.p-hou . . 
Re·s·~~tir.dD á pr-essão -que, então se [fez, ·dominando ·o · pa..ndco intransigente 

nas opi:i.Hões que éram as-· ;:;uas, vi(llentando conveniencias, à.-rro.stand·o· com a -' i·m-
popularidade das 'del.n):)Br·2.ções que :f.er<=m Lnter.esSBs, Campos . ·Sa'lles e .-Murtinho 
não vaaiUaram <=m a dedaraçã& peremptoria ele qu·ü a emissão de ·papel-moeda 
estava íiir-mentc-nteJ proscrlJ.•trt das •sua~ nor.rnas -de goverJ:I'O. 

Seguia-se a qt1ehra do banco, e ·con1 eHa, de outros :bancos. 
Liquhlaram-.se aigumas .casas ·de eommerci·o · e emprezas industriaes . . Mas, 

sob!'t} os es:combro"5, reha·bilitaram-s·e a.Lguns dos tnesmos baneos, : sur.giratrn ··ou. 
tros, e ·o commerc·io e a inclustrie., emb~r.a a .qu1éda . de · &lgumas casa'S .e errip:r"-
zas, reacl<ruirir :vm, fi<=I)Pessa, ll10Y<I S força,s ·e não tar.da.ram a recuperar: a .pi·ostpe-
rM•acle a.nt!gtt. 

Essa ·e.ra a e.ttitude que ca•bia e cabe assumir agora, sa,lva.nclo .a ·POlitica .: qu;; 
a:queiles glo!'i·oso·S e3tad·ista.s tniciaram e 1ihertando lo paiz da .humilhação , que ·~se 

lhe infringe com a vo•lta ao .papel-moeda. 
Tudo faz c1·o=.r que .novas emtRsões nã.D te.rdarã.D a seguir· .áque11>L ·qu e o pro-

jacto autoriza . . 
·~~ •o qt:d a juslH1ca (' a n·ecessWade de auxiltar aos bancos, convençam-.se 

todos •de (lUe .essa nEC''ssi-clade persistirá, não obstau~e o auxilio de 100 mil 
co.ntos. 

SÓ Ql!anto aos be.n:cos desta Capital, a differença enbre os encaixes e os ore-
ditos de conta con'ePte atU.ngia, em Junho ultimo, a ·129 mil contos, quantia que 
deve l er ~resci>do ~om ns retiradas cl·e Ju lhv. 

Ha a.inàa para .considErar os d.e S. Paulo, Bahie., Minas e outms Elstádos. 
E, ~é certo, ou o ·auxilio atti-nglrá a qua.:ntia que son1.macla ao .encaixe do,:, 

bruncos perfaça o q!.lB dl<>s devem por contas cu•rrenfes, ou não lhes será sJ.ado 
resi.stir á corrida ·flUe os factos u ltimas inevitaveJmen-te determi·narão, . 

E a · essa •qua ntia te11á. ele chegar logicamente qualquer plano emissor, >tanto 
UJH pass? .e ~cabro.zo no terreno das fi:na.nçe.s log"O exig.e outlro e asS:i tn por d-iantt', 
no formiday.e\ decliv<= das concessões ·precipitadas. 

Acer·í!.SU~ ~Ün':13., .pa~a o filn ·d-e ocCftslonar nova..s a-f.f.irmações de escassez de 
numersrf.o e cletermi.ne.r novos pedidos ele emissão, .a importa nte eircumstanola 
de que, prec•isam" nte •POr causa do pro,j ecto de ·emissão, a Caixa de Co.nversão 
tel'á ele a<·gc:>tar-se apenas se !'estabeleça a tro.ea db nota~. 

O papel-moeda te·Til ·de produzir logo esse 'effeito, ex'PeHlndo o ouro do Bra-
sH, :-m obed iencia á ce\.ehre .lei d•e Gre.shan. São .150 mil contos que não volta-
rão a circular. 

D<om se pócle 1nferi•r do .exposto que, 'lambem quanto lá crig·e bancaria, o .pro-
jecto elo .s .~nado, long·e de re~olvel-a, mai·s não co.nsegull"'á, -em pr-evisão O·lJtlrnis-

.ta, senil.o conter, e i.sso mui eph.,m eram ente, os seus · effeito~ ileluctaveis e fataes. 
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Mas o <:onsegüe Ja•nçand:o o germen de nt>.vas e mais formMaveis crises, nella~ 

envo1ve.ndo para o uni:co fim de participar dos prejuizos, e na .parte rnax!ma, o 
Estado, Isto é, a conectividade na:ciona•l, de Iacto a umca victima qtté, por ma•s 
tempo ·e mais prornnd•amente, terá de .pagar as lamentaveis ·consequeuciás dos 
desvari·os fina.nceiros, que as ·emissões de pa.pel-moeda symbolizam e acarretam. 

·Tam·bem, quanto a essa out·ra crise se .póde dizer, como j·á se o assi•gnalou 
qu&lll<> •A c'o Tht:~ouro, •que, a propür tii.o •nfeltz so·luçi:to, melhor <fOt'a nao pro-
pôr: ::.;olução a!gp:ma. 

OUTROS EFFEITOS 

J\.• · •Jarnentavel~ con·seque-nclas que ·para o '.fhesowro .e para as pro·prtas clas-
ses do com.mercto e ln·d,ustrla estíJ.o apontadas ·como devendo provir da ·emissão, 
terão· ·Je r<>percutir fortemente na eco•nomia nacionrul. 

:P:a, porém, algun•s effei.tos d ella d·ecorrentes que podem ser desde· Já pre-
vistos. !Com a depreciação do meio circulam·te, sor.prendido subi·tamente, · pelo for-
midavel accr·escimo ·de ·50 •1•, tená de oe·correr o encar·ecimento dú. vida, que to-
carê., talvez a g·áo incomporta v e! . 

'Se .esse encal'ecimento se verifi•cou ha pouco, pelo unico motivo das .enns-
eõe~ da Caixa cte Conversã.o, a.pezar ·de ce>nversive is, ser-á elle inevitav.el e mais 
g rave em se bratl\ndo de notas de conversibilidade ·dlf.ferida para um futuro re-
moto e duvidoso. 

O encarecim<eonte> n.carretaná .a .necessidade cmperio.sa a .que terão de se sub-
m·etter União, Esütdos e mu·nicipios , .::ommercio, indus1ria € lavout'a, de augmen-
tar veneimen tos ~ sa larios do funccionalismo e do operariado. 

I.;, quanto o. 'Estados e municípios, ha pa;ra salientar qu€ alguns delles .têm 
comprornissos. 1no exterior, aos quaes, talv-ez, nem 1nesmo com ~sacrifici·o grand·e, 
possam satidazer. 

A do:-preciação :mpOJ'tará tambem na desvalorização da fortuna varticular, 
ne. t~.xa a'itR de ju!'o, na baixa d·os fundos '!JU'blicos, na reducção do va:o1r de to-
é'os os titulos de credito, na d•eoodencia ·do commercio d;e t·mportação, 110 declí-
nio Ja.s ·e:npreza!! que tlvt,rem divlila·s externas e na 'expulsão üefinitlva <los mt!-
t aes nobPeB, qtte fugirã;o aos negocios elo /Brasil, cuJo ~pro·g·resso, assim, terá d·e 
:30f.frer, por anno s- seguidos, vi·goroso ~ inv·encivel entrave. 

ERROS DO PRO.TECTO 

:M.'LS, mesmo no terreno do pnpelismo, o projecto do Se na-do, que, no. essen-
cia, encerra o germen dos muite>s males já. descriptos, teve a propriedade ·de se 
isolar, ern ITI€'io -de .quantoR conge.neres foram suscitados nas reuniõ·es das Com-
mi<Ssõe~ do 1Senado ·e da Camara, .pela ·exbroa,vagancia ele alguns elos seus dispo-
sitivos; tanto ·quanto pelo conjunto que afinal veio a constituir. Nenhum attln-
gi.o a cifra ·emissor.t tão alta. N enhum ousou amparar emissões elo Thesouro .com 
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ef'feito"' commr~rcia~a de bancos. Nenhum instituía tã.o -fa.Jiaciose.s 'bases de res-
gate . 

..r\ cifra ·da emi·ssão, consignada no proj.ecto, não se assenta sobre ba·se al-
guma. Re.sul ta de m·era s 'COnj.ecturas. 10 Sr. lVIin.istJro da Fazenda, para o ca::;U 
a lnfrrmaç'io valiosa, nãr:J considerou precisos mais -de 100 mil contos, quantia 
que foi a co.nsig.nada no projecto original .. 

l\la·S o .proj-ecto definitivo, esse ·que vem do ·sena·do, consigna a alta s·omm.~ 

d·e 200 mil contos, preciS'lmente o dobro da que o Ministro in·dicou. 
EJa.tr.etanto, 1nesmo os ·que toleram •O pap.el-moeda ·são accordes .em aconse ... 

lha1c .que suas e,·nissões elevem limitar-se .exclusivamente ao que, de rigor, fôr 
impnseir.dlve1 .para pagamento d.e despezas do Thesouro. 

O di'Spos!tivo -do projecto, portarnto, tripudiando ous•adamente sobre os in-
teresses da naçt..o, pois estes se sa-crificam na proporção em que as emissões 
crescem, não se conteve nem mesmo diante dos -limites traçados peJ-os que tola-
ram o emprestirno folrçado. 

:E:n11b.orrt illu.sorío, em regra, o resgate do papel-mo·eda que se emitte deve 
ser -preceituado, em as leis de emissão, -por fôrma lu'Cida e effici-ente. O projecto 
attribue a 'esse fim !lO o;o das r endas _das a1fa,ndegas d·e Sa.ntos e do -Rio '<!e 
Je.ne·.ru. 

A·~_ont·ece, poroén:!, que as rendas da Alfandega ·do Rio de Ja~ne~r.o estão . es-
pecific.ülas, no contrato do funàing-!oan, c-omo garantia e«-pecial dos titu:os eu-
tão emltticlos. 

E~se dispo.sitivo do projecto ·envo-lve, .pois, violação de urn accôrdo solen:tnl:::;-
slmo, a cujr, f-é s~ -terá de <faltar. 

l\fa-nda -o projecto que das a1fa.nde~as sigam os 110 °1° ·pa.ra a Ca.ixa de ~1\..mor 

tizaç:fí.o, C'uja ,estrnctura fica desif-igurada , •Porque sua funcção é -emittir, amo·r-
tlza,r e resgrttar, só lhe podendo caber o recerbimento do dinheiro que o Thesouro 
l-he erwie para um dos ultimos .fins. 

Receben·do dkectan1ente ·das alfand.ega.s, surg·e para e·lla um dever novo -
a fis('c..lizaç;ão d:J arrecadaçã·o das m.esmas aHa.nde.gas e até outra .escripturaçã.o, 
reforrn~:L d2- sua co·ntabil.id-ade, com 'i:ndis~pensavel àugrnento de pessoal. 

·Entretanto, mnito mais ~imp!-es teria sido affectar dLrectltmente ao Tr.~·· 

souro esse servjGO: que lhe é proprio e pa.rn o qual, tanto como para à Caixa, 
que d~!le é mera sub-ordinada, ·deve convergir a ·confiança do publico. 

A.ccrc~ce que exist·em no nosso 1n·ecan-i.smo f inanc·t-iro -dot1s -fun-~dos especiaes, 
os de !reesgate e. de gara·nt!a de pa:pel-mO"eda, e1·ee.dos -por Murtinho, e que, pe-la 
disp-osi.~ão do ·p.rOij·t'Cto , ao meno·s qua•nt·o á e1n i.ssão ' projectada, ficarão an-

nullados. 
TuJo aconselharia, no enTta·nto, r·espeitar a existencia de1les, e, até, dar-se-

lhes desenvo1vimento maior, attri,bui-ndo-se-lhes as · rendas porventura destina-
das á garn.·r.tia on ao resgate das novas notas emittlCtati. 

E' de pondera•r-se alncia que a emissão planejada substitue, .em par~e, v 
emprestimo externo ; dever.a dar-se-lhe, .pois, o caracter de operação r ealizada 
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-em antecipaçao ·!lo m esmo · emprestimo, cujo producto conviria destinar-se, pre-
ci-puamente e d·e m odo expresso, ao tresgate das notas emittidas. 

Sem·elha1lte refer-enma. iffiprtm1rla a emissão o cunho de pr0v1sorio, ao envez. 
<lo d~ definitiva, como r.es ll'lte. do, 'j)To.jecto. 

~~antu . á emLssao para auxilio . a b a.ncos, o .ppojecto, ultrapassando as leis 
·ao 1875 e .1•88'5, a cu.jo revigoramento o -Governo, em Ag-osto .- do anno proximo 
findo , decididamente s e OP!JÔZ, institue para lastro de emissão .el'feitoo coia-
m erdaes . 

G "l'hesouro, a.ssim, terá de tra:nsforma.r-se em banqueiro ! . .. 
E ffeitos commerciaes podem servir -de lastro a emissõ.es bancarias, mas em 

n\..õnhun1 ~banco emis-~or elles o. serve-m senão. sul;>sidlariamente, completando o la-s-
tro em ouro e aquAlle constituído pelo activo de todo o .banev. 

O •r:-rojecto, entr e tan-to os adopta como lastro princir.:a:l e até unico_. lns tt-
tue-se, ass.in1, uma. i!nes.gotavel fo·nte de prejuízos seguros, dentr._e os quaes o nl~

ItO!t' Bcrá. -O. esvinr ·o "Dhesouro para. a funcçâo, que nà.v lne fica bern , <lfj .cobrador 
Cle lcrras .e notas promissoria s não -pagas em die., ou d.e -prom.otor . da Hquida-
ção forç;ad-a dos bancos que se façam impontuaes no resgate de cauções. 

E', evi'denton·:.,ente, u1na ·modali-dade nov.a e sing·ularissim.a d.e em.issão, não 
ffl..cH ·de enc-cm1trar ná leg·is!aç:ão do.s povos cultos. 

Cumo esses, 011tros gravlssimos d'e!eitos, até mesmo de technica, resalta-ru, 
á, slm;>1es i.nspe<'ç~ o . do projecto 'do Sena do, ·mesmo no terreno do "papelismo". 
F acil ê pcrcebcl-0-S, para a obra da cor!'ecção, mais que nunca indiSI])ensavel . . 

A SOL U ÇAu 

Ao;sentB ão que ao 'J'h:e~ouro niw . cabe ir de qualquer fô rma , nes-ta emergenc'la 
em quü está empcvtrecido, a·o encontro dos ban~os para aux!Hal-os, e •á pra(;a, 'O 

p t·oblenm se s l mp~i-fica porqu e es tá restricto á criSB das' finança s · pu'blicas . 
Ha, pa.,.e. consi-derar, a esse respeito, dous aspectos .do problema: o relativo 

ao pag·.vrnento das contas ex i:g.ivei·s e ao que concerne á vida f.in a1ncei.ra do ·Es-
tado velo tempo afóra, sobretudo . n e_stes uLtimas mezcs do anno, em qUe a ren-
da terá 1m·ui -scn.:::ivel od ecrescim~ento . 

Quant.o ao p!."in1 ei ro 'ofH:;pecto, adia d::ts as neg-ociaçõe::, pa:ra o empres timo, . a, 

solução S·atisfactoria será o · .pAg·amen to por meio ele .bilhetes do 'Thesouro. 
'I'a~ solnçã·J', cunv~m rememorar, foi tns ta ntemente soUcitada , até bem pou-

co, .pelos cr.ed or.es. o~ 'qua~s. em expre~i.vo acc.ôrdo, a reputavan1 ex'!e1lente. 
J,\.g ora, só não a cnnsid ::wa n1 ~ace i tavel, e, ao contrario , a con demnam, porque 

sabem qu-e o Gover!1o c&pitulou a:os reclamos pela emissão do ·papel-moeda. 
Taes 1bHhell e.3 não constituirão fórma definitiva de pag-amento , mas provi.so-

ria, d0vendo ser resga-tad os ap 12nas se celebre o emprestimo_ externo, cu-jo produ-
cto a. nteci~)am. 

Ce m o juro el e 6 °\ 0 , p0 de:· libacatoriQ para imposto até '10 °1° em cada ca3o, 
'emitltdcJs em pNJUNtOS va lores. ele 100$ e seus multiplos, taes bi:hetes•, _cujo res-
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gate não re.pou.sar.fi sobre base falha, serã o um ti tulo de co!Iocaçào fac il e até 
mesmo de .evid E- nte poder circu'latorio . 

Para o resg~tc, na falta elo rdlu dldo empre.s timo externo, uodem SeJr desti-
nadas ·as rendas 01'a attinen tes •:to fundo de ga.rc1.:ntia ou de resgat e, cujo produ-
etc n.nnual t enl ·de 2.tting-ir .a nunea 1n enos de .25 rn i! contos, o QLt·e assegurat"i:l u 
pe,gamento tot.~.l. no prazo max:tmo ·de oito n.nnos, opémndo-s•e, 1~ orêm, o .-esgate 
semestrn.lrncnte .p o1· sorteü~ . 

E' ce r to (.lt'e €'~.e.s bilheb~s. e·mitticlos a lg·uns co.m a claus·ula d·e pag-amento 
e·m . ouro, para :a;aender aos c redores externos, ·são n a actualida.Ue, meio iont eira-
.Jnente norrn~! •de Sf'lução da 3 di-v idas do TheEouwo, e e .tê o un ico adoptav.el, 
desdoe qu·e S<õ toen ha em v ista, m ais do que o dos -cr·edores, o ·inter·esse da coHecti-
vidade, Isto é, do Estado. 

Sern cutl'so forçado , mas com incontes tavel ca:pacida de c irculator ia, venceo-
Co jurus, por isso mesmo de resgate mais c rivei, sem o cunho de titu lo deJflnl-
tivo, r11aB, ao contrario, ~-mitUdo •e1n a ntec ipaçã.o d·e um empt~esti.n10 que, mais 
tempo. tn enos tcnlpú,· tem ·'ct~ ~-tr~; ct l ~bntdu , ta.es •bilhetes não s•e confundem com 
d .pa.pel-moeda, cujas -d·eS-9.-Rtr~da~ cons·equen.c.ia::; jâmai~ delle~ poderüun provi!-. 

~os Esrf:ados 1.T!"":idos, na Austria, na r~ng·laterra , tê.m eU~s, por v ezes, co-nse-
guido r esolver sérL• s cri<Jes ·de .fi.nan~.ãs pu'b·licas. 

No .pr.esup!)osto de que as cont·a.s a pagar p<:lo Thesouro, im.portam em 200 
n1il contoa .. e$se t-er:l. de ser o algarismo da emissão a autorizar-se; ·mas coru 
elle se:•á poss!vel pagar os debitas do Thesouro no extrang·eiro. o que não se 
da ra. " m cstso .,.lg UP.I com o papel -moe<l·!L 

Quanto ao ·s ... gundo aspecto, o da vida f inanceira do Estado, sobwetudo neste 
fim de an·nn , a prcvidenc;a c~ ·pital só póde constituir em uma prompta revisão 
du orç,.amPnto r; d::ts leis · d e ors{tnização admi·n istrativa, para o f im .de reduzir 
as d ec<pezas elo Thesouro a o mínimo possivel. 

Haja -e:tergia na. execnção dessa obra, .q ue, se (não fôr praticada :hoj e, sel-o-ha. 
amanhã, 'e o nivel da despeza .ba ixa r á forços·amente a-té ao da receita. 

-Nã.o conse-gu1do, com -esse legitimo e val.ioso 1}roce.sso, o equili;brio -f inan .. 
ceiro, ha.vef--â, alêm d-e ot~tros, os recursos consi-stentes em o .a rrendamento ou 
vendr. dP bens dfJ pabrimo.nio elo ·Esta!3o, na- consolidação, por ti t.ulos de venci-
nlento a prazo curto, doS juros d·a divida ex tei·ne.., prooe:ssos i.nteiran1ente natu-
raes r~a .evo lução f l-nanceira dos po.v-o·s, de jus tificativa .tegilima e n.ce it-avel, j-á 
reso l·v iã"C's ·e adaptados, mn emergencias g_rav:es como a actut.tl , por rn1.1ita::; -das 
nações 'CUl·tas . 

. Certo, semelh9.nte salução, tão s ing··ela, mas reclamando -energin e dl?cisão, 
não tem a serlu~ção e as f acilida;Cies ela consisten te no acto mate1rirtl de bater 
rnoeda , especialmente quaP.do esta, en1·bora tenha de E·er . .afi1nal c unhacla com os 
fortes enc•arg:os e os prej1...lizos rle vu lto p·esando, de geraçãiO e1n geração, sobre a 
indefesa m assa do.s co.ntribuinte s, depen de , só e só, do rapido e SllH v e funccio-
11am en'lo das m a·chinas d·e Uthog·rP.phia ". 

Em t~ ·c& t er..,.-,os, por emq·uanto cabe .á Commissã.o de Finanças sómente pro-
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pôr a ·tdopção dJ proj ecto que segue, devendo vir a seu tempo as demais pro·-
videra..l·a.S. 

O Congresso X aciona:! .res:vlve : 

Art. 1. o Em ar.teci.pação ao ernprestimo de que trata o d·ecreto legisiativÓ 
r1. 2.8&7. de.;. cotrentG .anrtv, é uutor1zaau o Podtr Exel.:utivo a fazer emiSSão àe 
b.ilhete.; do Th esouro, observado o s;oguinte: 

!0 , a E>missão não exceder'à de ~00 . 000 contos doe ·réi'S, elev•endo ser ele 100$, 
2·00$, 500$ e 1 :000 $ o valor ele cada bHhete; 

2°, os bilhestP,"S serão recebidos em pagarn.ento de impostos na razão dz 10. 0 ]~ 

em c<~.da ca'So, i'lutUizado..~ ou incinerados os que a este titulo en trarem no 
Thesouro; 

3\ os bilhe.tP.s v.e111cerão o "ju1:o annual de 6 °] 0 , .que sená pago .por semes ~ 

tres 'i<>ncidns, e d·eduzidos, quanto aos bilhete& em pagr,mento d·e impostos, ·na 
propow,;ão dos mel?ies que faltarem para compietar o semestr e .. 

Art. ·2 . o O resgate total elos 'bHhetes emHtidos se . !fará effectivo, no prazo. 
maxi.mo de oito an•nos, a e lle destine.do: 

a) o pr'oducto do zmprestimo em cuja antecipação são emittidos; 
11) na faHa d-este, as rendas ft.ttribuidas aos .fundos de resgate e d·e gara~n~ 

tia do papel-moeda. 
§ 1 . • O r es;·a te se fa r à anm~ .a:mente, por sorteio ou compora, a juizo do 

Governo. 
~ 2. 0 S.e o resgate se der com as rencla'S attrtbuidas ao.s fundos dt .garantia 

e de_ resgate, Serfio t1les immediata e precipue.m.ente i1ndemnizaclos com o produ .. 
c to do empresümo de qu'e trata o art. :1 o . 

.t\i;t. ~.o !E' Jivre ao Governo •emitUr a tota.J.idad·e ou •parte dos 1bEhetes de 
que tra.ta o art. ~o. com a clausula do pa,g.a mento em OUirO , •á taxa Ide t6 di -
nheiros por l$000'. 

Art. 4. o () Poder Executivo fixará os diz'ere.s e fór-ma dos bil-hetes e ex-
pedirà as precisa.~ imstruc~ões para a boa execução desta lei . 

Art. 5. o Revogam-se as 1lis'posições em contre.rio. 
S;,la das Commissões, '17 de Agosto el e 1<914. -- IiomeTo Bapti.sta,, Presi-

dente, mantendo o Yoto proferido na 1reuniã.o das Commissões de Fin anças do Se-
na.do e Camara, cor. trario no proj ecto ahi e.doptado, e com restricção, quanto ao 
n. 2. do art. 1° do s ul>stitutivo. - Antonio Ccwlos, [Relator . - Dia6 àe Bar-
n rs, ve ncido en. relaçiio ao vroject!'l do Senado, ne- que ·respeita ao total do ar-
ti-go 2° e princj1)e.lmente á. lettra a, ao § l-0, in f;.n.e, no ref.er e.nte lás provid.encías 
a torrar-se co·ntra os bancos, no caso elo devedor não attend·er ao reforço da sua 
cauçP ... v; ao § 6°, referente ao cu.1·a.tiu11n dos bancos, para a fixaçllo camhie.l e fi -
nal do § 8•, no qu e toca. à retirada do ouro da C<li"'a de •Conver são . - Mwnoel 
Bo1·b(!) · c0m restri·cc_-;üe,s . - Fel.-;.x Paclveco, ae accõrdo com o R elator, salvo qual-
quer alteração minima a suscitar-se no .p-Jenario e .que não importe em i·nutirizaor 
o sub!S'titutiYo .no ~eu p·ensRmento púncipal, que é o de attri·buir tudo ao futuro 
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. ernprestimo, corno antecipa~ão delle, segundo as razões . ~e voto que appenso . -
.T m·q,w.to J11orei1·a, de c.c~õrdo com o Helato.r, reduzido a 50$ o valor mi.nimo dos 
bHh~tes ·e •elevada a 15 °1° a quo ta d0 imposto a pagar com os l:>ilhete·s emitti-
dos. Pen~o tambem que a emissão deove ser feita gradua1mente. - Pe1·eiTa N1L-
nes; ·vencid.Q, ~ceit.a ndo com r"stricçõe~ o projecto' do Smado, de accôrdo com 
as mocl'ficações rPl-aUvas a<J qu.ant1<1n da emissão e outros detalhes. - Tho11w z 

GlliValcanti, voto pelo ·projecto do Sen-ado, de accôrdo com o voto em separado 
e· com .,,; modificaçoes que forem pl-enamente justificadas no plen.ar'o. - Gados 

Peixoto Fi.lho, de accôr-do com o meu voto nas Commis.sões reunidas, n"go-o ao 
projecto vindo do ,senado. aceitando as razões tão ·bem exposta.s no relatorio do 
Sr. A.ntonio Carlo~. cujo su·bstitutivo oa·p(}io corno mu.ito superior e fran.c~m('<nte 

aceitavel; f<aço a .penatS rest·ricção 'quanto ao 2° do art . 1" e deixei d~ ler as 
razõ~s escriptas do meu voto 1 por ·pretender faz-el -o na Camtt.ra, S(; fôr ne-
cessario. 

A l'<'S!lüito do muito qu•e nos merece, e a todos os membr·os desta Commis-
sã.o, o <eminente autor do parecer sobr·e o '!)rojecto do ISenado, so.b n. 6, deste 

· anili.o: Jlão podemos concordar com os co.ncelt~s nelle emitUdos, .pe!e.s razões que, 
· succlntamente, pa~san1os a expô:f: 

Pensamos, a<• contrario de S. Ex .. que o referido projecto, . em todos os seu3 
deta·l J:.e~. co.nsulta nos l!it"resses do paiz, neste angustioso momento, e com·es-
ponde ás suas necessidades, pelo que deve ser approvado . 

E' ele todos conhecida a situação de averturas em que o Th e~;ouc·c, tem vi-
vi-do, c\e t~mpos a esta parte, e <:[Ue, aug.mentada·s pela depressão crescente da re-

. ceita fJUb lka, por causas varias, levou o Congresso Nacional u: 

"A..tttorizar o Governo a ?·e ctlizaq~J cle'lvtro o1t jó1·a elo 11aiz J as otJm·ações de 
cJTecl•to q~<e to1·em n~cessaTia,s, pw·a 1·egn!a1·iza.,. e so•l.ve1· os co1n.1l1'01nissos actnaes 

C. o 1'h~som·o Nacional, J!OT cl espezn" legal-mente 01'dena.c!(ls ." 

Mc•tivoR ponderosos, expostos com clarez-a e lealdade pelo Exm . Sr. Minis-
tro ela rFaze-nda,. na reunião do Oattete, de 3 do flu ente, impediram a realiza-
~ão, de prompto, do emprestimo enta.bol·a-do com banqueiros europeus . 

1\t>gociava-se. ain·da, o mesmo eomprestlmo, com probwl!iJ.id·ade ele rea!.izal-u 
em t o-..ts co.ndições ·moraes e materiaes pa1rra nós, quando sobrev·eio a maior ca~ 

lamidade até> hojE< r egistra:d·a na historia elos povos - a ·guerra entre as maio-
res potencie.s do mundo. 

:B'oi diante deRta situação aff!.ictiva e de consequencías funesüssimas partt 
o nosso ·paiz, i·ntlmamente ligado por interes~es economicos e financeiros com os 

, belligera.ntcs, qu'l o honrado Sr , ·Presidente d·a .Repu.bUca houv-e por bem con-
vocar uma reunião das ·duas Commissões de Fina;nças, dos Presidentes e leac~ers 

das cluas Casas do Congresso, do Pr<>-siden te d.o Banco do Brasil e seus úVIin'is-
tro.s, p1l_T·J. 8cr lraça·d•tt, Cúrrjunta·mentc, a róta H segu1r, ern tal ernerge.ncia. 

Voto em separado 
do 

Sr. Raul Cardoso 
e outros 
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F.'h~ou, então, a&.entad.a a tn~ratoria1 · como· recur-so de 1nomento, até que es-
tudos mais amiJ1os e reflecüdos sobr-e os no.ssos .. mal•eB e suas causas .pude.ss·ern, 
com segurança, determinar a therapeutioa: a . applicar-se. 

Após. varias e m emoraveis r euniõe.>· d·as Com·missões de Finanças de ambas 
as Cas&s d9 CongPe-sEo Nacio·nal, em •que, largo·· ·e erudito· deb3Jte fôra , por ve-
zes, travado, fi cou assentado, por maioria ·de votos : ('11 co.ntra . cinco), qu:e se 
!lze&<le a emissão de J>apei-moed.a, nos tennos do projecto, de novo (e em obe-
clie1,C1.a a.o ltegiFI.er:.t(}, só'ln.ente ) , sujeito â nossa critica .• 

E' oppor-tuno "otar qu·e no correr dos . deb.a·tes todas as classes sociaes; a 
lavoura, o cornmerr:io e a industri·a, por seus orgãos competentes, manif:esta·rám-
~o francamente pela "emissão, que reputaYam o unico meio de sal-vação . 

E o Sr. Minisbro da F az-enda, presente a todas as r euniões e · a principio 
contrano 'á ·emissi'í.o, declarou, afi·ne..J , que o Governo, IPr·esid•ente e <Ministros, a 
reputava1n lnlpresci·ndivel, pe lo q ue, S. Ex. transi g·i·a, por um dever :pa.triodcv, 
e a so!IC'it<tva . 

A tod-As as reuniõ~s compareceu -e, c orn g.ra.nde brilho e eru dição, discutio 
o assmnpto o ilJu~tre Helator elo parecer. 

s. gJi:. foi, porém, de uma intransigenci-a comp!et·a, quanto á emi~;são -
Itão ncimittindo ai!lda que tivess·e de as-sis tir ao c1eS'moro.namento g-ere.1 - a der-
rocada. 

V'"ejarnos CD!11 quem 'está a razão: 
A questão d·eve ser posta nos· seguintes termos: 
Com o era.rio on 1era·do d-e co-mpromif::.SDS inad-iavei-s, sua-s rench1s reduzidas em 

40 •i ·•, rc,t~rdado '' pagamento do funccfonaUsm·o· e · das forças. d·e terru e mar ., 
na in.possibiliclacle ·de um emprest!mo, por um lado, e, de oubro lado, com o palz 
sem 1ne:-cndo-s pat~a seus productos, sem m:e·ios de t.r•ansporte ; com-o ·que segre-
gado, sern ter a ~-uerra, mas so'fftendo todas as 'S uas co:nsequencias, pergun-
ta-se· de que remedio se deve lançar mão, pa.ra desafogar o Thesouro, salva ndo 
a um tem'l)o da ruína in1!11i·nt.:mte a lavoura. o com1D1·ercio e a industria? 

P c1ra o illustre R·elator, nada t ínhamos a ver com as classes pro·d·uctore.:s e 
o Thesonro àevcri:a pag·ar as suas dividas com letras, 1bon:u.sJ ou outros .quaesquer 
titulas seus, a juroz ãe 6 •J•, e ... fàzer .economias . 

C· primeiro r err.edio, ~obre ser immora l e ineffi'ca:z, era re;jeltado pc·l<~>> quo 
indirectamente Unham que supportal-o - os erredores elo 'l'hesouro. 

f': n'!io gomos nós quem arrlrmamo~ SUl! de.shonestidade, ê o proprio Dr. A n-
to,nio Carlos no voto em ·separado que dE'u ao parecer da Commis·são de l<'inan-
ças sobre o e1n-[.Jrestimo .. 

S" .. o de S. Ex. estas judiciosas pahtvras: 
"Des~ t.tenrd;dos os avisos, pelos quaes ha muito se impunha a directriz dos 

gagto~ '[JE!Jrcimoniosos o resultado, fata.l , inevitavel, Unha de ·ser o que ahi Pstá, 
mr:ío mo:·r.é·nto qu·c é o ela actuaJi.dade, caract'eri'zarelo pelas fo?·te& ·. ape?'t" l'as da 
1'7iesu,.-,, P. pelo•· · ma4~ · forte8 ·ai?ula ào~ ' qn~ · aom e!! e "t?'OM.si·gi?'amt. 

i\In,;, diante deJl.as - quando é notori"o que o Th eso'ltro r espond·e por paga-
mentos 1o?"gen t es, o· que t~m determtriado g?'a>t'es c!.amnos a.os que corn ell~ se te-
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nham e1npenha.do .:. en• transacções - é 11enn'ittf.clo ao Po&e1· P 1•blico 11rOc1·asÚnar 
· soluções ou lhe ·cumpre, ao contrari·o, ·Pôr em pl'atica: os ma.Ls promptos meios 

PA-RA PAGAR O . QtiE DEVE? 

:-<ão temos duvi-das em que o segundo termo da· alternativa é que constitue 
a · rota a seguir, ·i.m110sta até po1· 11mi dever cte nwralülacte·. E · S·e () meio unlco é o 
empre-=:;tim-o, não ha COlllO ·evitai-o. " 

g , accresctn ta: 

"Foi .sob • a pressão ·d('ssas circumstancia.s . que , .nas ultima s sessões de 19:113 , 
a .Conmdseã.o de FJ.na nçe.·s d·eli.J:>&Fou, sem vaciHações, autoriz,ar o G-overno a con-
trahi" um emprestimo a té JO milhões esterlinos pa.ra · pa~amento de des•pezas de-
correntes de crecU·tos · m·çarnm~ta1··ios, especi.a.es e sup1Jlement(wes; e as~tim lleli-

beron wn scienciosa e 1Jat1·i oticcumente l!Jté porque, po1· essa fÓ?'m·a , anniquilama 
ele começo a propag=c!n in/e li.,; pelo nefa~tto expecUent·e &o ·pa.pel-moed;a · incon-
verswe.l, qne, só em caso de i.nsania; .pôde · ser · objecto das cogitações dos · que 
diJrij tnn o Bra~U. 

(ls· .mot·lvos t/.et·ermi,wntes ·elo .. voto tamo,·avel · d àdd em 1•9·1·3 penlmram· ainda, 
a.yg?·avacl()s ta.l·ve~ . Não ha, pois, co-mo fug.ir d1a auto.ri·zação para o em·prestimo, 
t«n to m·ais quan t·o def-inidos os termos. " 

S : · Ex :, como bom financi s ta que é, 'bem· comPl'ehendia que a f·a:lta do em-
presUmo determinaria fata lmente a emissão do pape1-moeda. 

E' que só um ·desses ·dons recurrsos habilitaria o Thesouro Nacion al a hon-
-rar ·,s seus · compromissos. 

O segundo r em edio lembra do, a ma!s rl·gorosa ec0onomia · é, r ealmente, muito 
r·ecorr.menda.vel , co r1vindo, ·porém, não esquecer que, além ·de ser de ef fe ito lento 
e tardio, não aproveita, uma vez qU:e e.s .rendas b a ixaram a 4 O o I o do orçado. 

')~ · mtti~ , :E:·m~roJSo• córt&t·c na · ile8IJe"a ' nã:o conseguirã o talvez equilibrar o 
orçan1 ento. 

N enhum outro remedio foi suggerido pelos illustres íiJna ncistas pl'e.>entes á s 
·reuniões -. !Foi certan1ente po1r esta razão P\t'ir1c·i1pa1 que os n1 enos versados, como 
nós, em assumptos financ eiros, ·se resolveram a, acudindo ao aop.pe-llo gera'l , dar 
o seu 2,poio- á . em issã o de papel-moeda, unico m ei·o cap,a z de tirar não s óm ente 
o Thesouto, mas o paiz inteiro , da ()l'ise profunda e am gust iosa · que o a tor-
menta. 

E, realmente, a .falte. de pagamen to ·P~r p·a rte do Thesouro , a esta gn.ação 
nas a lfandegas de g l'and p quantidade de m erca dorias im·por ta das, a b aixa de 
todo,; os· titulas, inclusi·ve os da div1da publlce. federal, a d esva lo-rização de todas 
as riquezas, o grande numero de faHencias, a des·enfreada usura, a3 estradas 
percebe.ndo os f r etes em va les e o m a is •que po,r ahi se vê, não é fOrço8a m ente 
denunciador de e..bundancia de numera ria , d·e m eio cilccula nte, de dinh eiro . 

E não é extramhavel ·que o ·numer a ria escasseie, attende ndo-se a o escoamen to 
da Caixa de ·Conversão que em pouco t empo trocou, l"€tira ndo assim da circulação 
mais <1e dUz·entOS mil CO!'ltO.S. 

Foi urr.te. · v er·dadeira sangria no 'j'~á d'epaupe·radis&'imt) organismo eco'llomico 
Atten:da-se a inda que as .-estantes notas ela• Ca ixa ·estão · todas r ctrahida s, 
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_agunrd;lndo o ·desenrolar dos acont·ecin1entos •e, mais, que não pouco é o dinheiro 
que se pe!'d·e pel.o não recolhimento, incendio e outros accidentes. 

E' i!tdiccutivel, portanto, que não erram os que 1pensam como nõs que o nosso 
mal ·é o doe prof.unda anemia por insuffi.ciencia de meio ci·rcu·lante. 

E' a Wrr-ivel 10ressã.o mj)•netaria. 
Para tal enfermidade, qual o ml-ico remedio? 
ü ouro. 
Não sendo, por.ém, possível consegui•l-o •de momento, .substitua1nol-o 1pelo 

papel-uwiéda, que p!·eenche ped<Ji•tamente as funcções reaes da moeda. 
:) momento não comporta discussões doutrinarias, nem mesmo a demonstra-

ção r1oa &em r .azão od·os r•eceios manifestados so·bre os males que nos .po"d•erão advir 
.da ~mtssão .de papel~moeda. 

tSeja-nos licito, porém. d'eixar a.ffirmado paTa opportuna sustentação, que 
ao papél-mo·eda devem muitas nações, ·dePtre eEas o nos~o caro B.rasi-1, os mais 
rel-evantes serviços e que a sua -emissão, que no momento se impõe, só acarretaria 
os males que se !h·o a:ttribuem, quando ·não correspondesse •ás necessidades da 
circula~&o, q11ando ex-c.ess1va e ma-I applicaaa. 

~ão ,pod•emos, no emtanto, nos •esquivar a uma respofj•ta, ainda que lig-etr>a, 
sobre ;, ·parte da ·e.-nissão dE'stinatda aos ban·cos. . . O ti! lustr~ (Relator ins·iste em 
ne:gar Jí-s cla-sses productcras do paiz, á& suas forças vivas, os recursos de que 
_eHas carec~m, mom·en~~.neament·e, paTa p r~o~1eguiren1 em suas colheitas :e ag-uar-
-darem tranqui.Jias a collocaçã.o de seus productos, .priv-ados de mercado, já por 
effe ito d~. gu·erra eur·opéa, já .por falta de transporte. 

E' preciso n.''lo pel'd,er à e vista qu•e o !Estado não va·i, d•e ·facto, auxi-liar ban-
cos e ·si·m -á I.avon•ra, ao commercio e á inclustr1a - or:gãos do nosso corpo eoo-
nomico ·- ·profu-ndamente enfraquecido por escassez <d·e numerario e impossibi-
lida'!le materia.J, gll'C!Ta e falta d·e transporte, para collocar os s·eus principaes 
prodEctos. 

E os mais de~abusa•dos ·pa•rtidarios do ind-ividualismo, do lnissez !cvire •dos 
fra•ncez·es 18 d(l il 1ronao va rla se (Los 'ita.lianos, não ousariam, em uma situação 
anorn1a.lissi·ma com-o a nossa, negar ao -Estad·o, :nem só o direito, ma.s· o dever 
iniHudivel .à•e corl'er, m esmo por instincto ·de cons•ervaçã,o, em soccorro das c.Jas-
ses t!":t·balhfl.:dora-s, salvando da ruina o paiz inteiro. 

'E como faze l-o? 
:1-ião era p,ossi.vel ao Pod•e r 'E'uhlico ir d irectamente ao ·encontro dos milha-

res de v ro·ductores, "indu~triaes e coJnm·e·rcia-ntes. ·conhec:cr das necessidacl·es ·de 
cada u1n, rde suas r8aes condições ~econo.m1cas -e financeiras .paTa r e·m·E·dia.l-.as. 10s 
banc06 <'Onstituem o vehiculo naturalmente indica-do. Nenhum outro mais •eHi-
caz e Dron1ptu . 

l~ a medida contida no projecto não é n ovida de ·em nossa hist.oria fina n~ 
,ceira. 

Ern 1875, fez -se uma enlissão ele 25 n1H contos para auxiliar ou bancos. 1ne ... 
, -dian .~ e garnntia clP. titulas do ThesouJ'o, da · cltvida pub1icn ou cwnção de outros 
t-ihtlos qne se rBJJi'll.tassern segn1·os . 
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Os C6TI! mil Contos <de hoje ,não va~lem positivamente os 2·5 mil contos de 
então, ba~tando aHender para n differ•ença do me·io circulante, da população; do 
desen vo1vimen t-o das oper.::1ções C01n1nerciaes e outros el-ementos em •evidencia. 

Em conclu.,;ão: aceitamos o projecto do Senado . 
Bom ou 1nár, , perigo.Eo ou não, o unico rem-edio é a emissão; .faça-mo'I-a, 

·pois. •e na medfc'la das ·necessidades, para evitar reprodu :<i-1-a, conio de O<Utras ve-
z·es tem tuc·eoed:ido. 

Não nos 1esqueça.mos de que: 
lo' Sat'US pop1~li 87tpr·etna lex esto. " 
Haia das .Cmr.mis.sões, 1 7 -d-e .AJgosto de '1914. - RCI!Ul COJJ·closo. - Thomaz 

G-=olccunti. ·- Dias ele Bca.,-os, com r'estricções. - P e,-ei-ra Nt.nes, CQm r-estri-
cções . - Caetano de A:lbu querq1<e, con-forme o voto em sepa.!'ado. 

::-.Ji\0 f·ui eontr:ario ;i emissão d·e .paJ'el -moeda quando .foi o assumpto estuda:Io Voto do Sr. M': 
pelas Com missões reunidas •do Senado. Bo-rba 

Lembrei o a-lvitre de se fa:<er a emissão vare. o üm -de s·er ella posta •em cü--
oulação ror emp~e.<t imos JnPdiante caução de apoJ.ice.s da d·ivida p·U!b.Jica e ·á pro-
porçá.o -q ,le taes· ar;<>l ices fossem d-emandando o pa•pel-moed-a . Pa.'ieceu-me que a 
depreciação -das apolices é indicio d·e falta •de ·dinheiro circulante. Empl'estava 
o Gc.iv-~I"TTO esse dinheiro que se faz ·preciso -e .em garantia recebia as apo.Uees. o -~ 

contractos seriam vencive\s em um anno da respectiva l:lata, os juros seriam d·e 
6 °1' Se ilw ·deficiencia de dinheiro em circulação, do que pa-rece in-d-icio certo e. 
desvalorização da-s a-polices, ellas d•riam -se convel'ter em ldinheir-o na proporção 
da neces"i-clade der+P. 10 dlnhBiro ·posto em c-ircu-lação •daria movimento a-o com-
m·~rcio, ás i.nclustri~s, á lavoura, teria todas as ap·plicaçõ·es •q11e normal.m:e•nfe 
t-em. IIJd banCO;:) Operariam reere.b5ndo 8 pa·gando, 0 >C01!1ffi8fCÍQ VOltaria ·á ..SUa 

norma lidade, g.ener·os · Ql~;e a=gora não acham consumo, =pela d~f.ici·encia de dinhei-
·ro, seri·a:n1 con~um·iõ.os, impostos serie.m pa,g·os e o '!'besouro, haurindo o rnsul-
tado da normali zrtção r.tn vida des-ht c da~ outra~ ,praças do paiz, teria so-l-vida 
sua sirtü~ção. Doze ·mezes p.assaJdos, ou IQ di.nhei,ro posto a·ssim 1e·m cir-
culação ccr:es•pondia ainda a , u•ma necessidade dessa circulação •e achava 
oe:tpplicaçã.o remu.ne'l'a.dora e ;productiva e dê.vi.a assi•m perm-anecer., não 
·voltando ao 1:roco !}E:-las a11olice~. e neste ce..so seriam ·e~.ta.s ~ ncineradas, ou ha-
V•erh sobra d-e ·-dinheiro .em giro e as apo1ice-s serian1 nest'e caoo un1 ·bom empreg-o 
para aqu\' lh sob-r:.. e .seriam -procuradas · e inclnera-r-se-hiu neste caso o dinheiro 
pago e restitui'do ao Thesouro . .Parece um meio de remed-iar a cr-is-e -sem au~

gmentar encargos ·presentes ou futuros. 

E111itti!" osimplcs!nente, sen1 garantia de resgate ce-rto e ,proximo, uma n1n.s.."Sa 
co·n3iderav~l de ·p.«pel -moeda, é talvez produzir um abalo, um desequi·li'b.rlo, uma 
crise m<Lior c'lo ljlle a que se p>·etende remediar . 

l"ste meio -de debeHar crises lê tão s'.mpJoes que deve provocar a suspeita d·e 
não c~ra r couSa ·8:lgun1a. Com um p-ouco mais de boa vontade, se .rem-ed io a 
nossos rnal~:s pu>de'i\~e ser a emissão que o projecto au toriza, se faria a felicida de 
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gera.J do patz, dan·do a cada hrasililiro uma porção de pe-pel-moeda, todos seria_m 
ri:cos .e fel\z·es. 

Emittir dinhiliro com a -deolaração formal d·e ser para emprestar a det·erm'i-
nados estabél·ecime,-,tos commercia•es é provocar a grHa contra a Injusta -exce-
pçãoo 

As difi~iculdades n:l.o são só dos ·bancos, que mesmo po•r serem os maior-es 
commerciant.es não d•evem ser os menos soUdos >OU os que mais soiifr·emo Todas 
as class•es do commerclo, das im'!ustrlas oem geral, soffrem os mesmos apertos e 
s" descermos então rãa classes ol)erarias, aos -tra·bai<ha•dores prop·r'iamen~e ditos, 
ruh! sim, é que veremos as necessidn:des com a cara de he1·eo•e que lhe attd•buem o 

Os bancos, como todos, soffrem a cons•e·quencia da d'rulta de meJo circula·nte 
p.am compra·r, para. v-ender, 'Para pa1gar impostos, para honrar os com•promissos, 
para o mo'.'imento, emfim, da vida activa, Acudir a •essa ·deJfidencia de circula-
ção é curar o mal que nos affHge e o mei-o de ·emp,-estimos com cruução d·e apoli-
ces te:ria !\ vanta·gem d" a u scu-ltar até onde chegam ·rus necessidad·e•s doessa me'F 
ma clrculitção, ·e isto, auto·maticame11te o 

E' v~ga e dará ·tah'ez ·enseJo a injusta,s pTeferencias a disposição do no H 
do j)'rvj•ecto; "a·t~ cem mil contos para .emprestimos a ·bancos" o .Se · tem de vingar 
a iM:a rd•e emittir para emprestar a rbancoR, qu·e ao menos ·isto se faça com equl-
ã.adeo Os oem mil contos seriam entreg-ues· ao Banco do ·Brasi•l, que se respousa-
bHii .. ~ia pera·nte ., 'l'hesourt; pelo seu pagamentl'! ·e ·emprestar.ia a'CJUella im por-
ta·nc·ia a outro•S b<'tncos m•ed'iante os juros de 6 °! 0 , no maximo o 

O Bam·co ·do Brasil reservaria para suas rprorprias operações v>i-nte (20) mil 
contos, de~tin'aria par.a ·empr.estar aos •bancos desta c.a.pital e dos Esta-dos qu-e 
não têm A.lfand·ega, trinta ( 3Ó) mH &ontos, e os restantes ónco·enta (50) mil 
ser.iam emprestados aos <J9.ncos da·s praças elos outros ·Estados ·em proporções das 
rend~~ .(l,u; re~pectivas a!.fandegas no t~!Umo semestre o . \Se uma praça cuja Al-
fand·ega re:1da por exemp1o: cinco mH contos, 'tiver um empvesUmo igual a qua-
tro mil contos, aquella cuja Al1a·nd•ega render ·10 miJ con.tos pod.erá ter um em-
presUmo do dobro da.quella importanciao O resgat·e promettido no '§ 3° do at·-
Ug·o 1° 'do pro.j~ct.o é .pJ,qtoni·co , Todos ·sentem q~1e não ter·e·mos por mui.tos am·no::. 
arncadaçi:io , bastante para nossas despezas ordinarias ·e é . op.in ião .de muitos que 
os no~sos ·encargoLS arug.rrientarãJo considerav·elm·ente con1 a em·issão que vai s~t 

feit a, de u'odo qu·e é ;pouco provavel que o Governo s·e res'olva a queimar -de ver-
dad~ um din·h eiro de que elle tanto ·preclsa.r'â.. .Set'á uma renovação do supp!icio 
d·e 'l'an taio. E ta noto o Gov•erno est'á con.venci-do do pouco credito que merece a 
promes~a el e resgate, que a.ffirma que o ,fará .semanalmente; é uma á'órma de 
engOdo paru ·nó3 outrDs o E a8 remias que d·evem forn,ecer o qt~ant"'m para o res-
g·ate da 1e.missão jtá. constitu em o~b~ec_to •de .gara'11Ua. de contrato a11t•er.i.oi-, de modo 
que em boa e sã conscienc.ia ellas não d,eV'erão ·ser des v'ia'das para outro fim o 

Sou <éontrario a o IJ)rojecto do !Sena do, t a ! qua,l está co·ncebido; a .emissão au-
. tn~izad•a é pura dl"rrama d e papeJ, sem la·stro CLe qualquer espec\oe, ·e no momento 
e~\que o desct ~~u t o do Th esouro é completo, nunca visto. 
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1-<ão concluo apreseut()ndo um projecto su·bstituotivo por conhecer d·e ante-
mão a inutiJ.idadé do esfor!}O. As questões eronomkas e ,financeira,s no Brasil 
são hvjb postas no terreno da con'fiança politica: avoirun•do <:!Sse .JJTojecto se acham 
agora mãos que T>refiririam ser cortrudas a assignarem emi.ssão de papel-mo·<da. 

O Gover·no da Repub1ic.a ha muito só se vem ma-ni·festando e se faz sentir por 
aoto ; Ci·e vcmtad•e pesson1, tornada e-gora u Iel suprema do ,paiz, e o GoverJhJ, di-
zem, anda até irritado com a demora do amen legislativo. 

Cem mil contos ;paTa emprestimos a ba,ncos! Quaes serão os felizardos pre-
f.erild'os? SPrá a solidez e seriedade do banco o motivo da pre'ferencia? <Ou será 
o valor e o peso dos medianeiros nas transa,cçõe.s? 

Duz·entos mi·l contos para o 'Thesouro! Que d·e loucuras a di·nheiro não irá 
comr.1ett<:!r este Governo IJUe tantas j á fez fiado. Ave Cesa,,·! 

Sala daR Commissões, Agosto de 1'9H. - Ma.noe! Bo•·ba. 

De accõrdo com o i !lustre Re·!e.tor, Dr. Antonio Carlos, voto j,nteiramentevoto do .Sr. Fel ir. 
ocmtra o projecto drt emissão do pa.pel-moeda, vindo do :Senado e suhmettido ago-. Pacheco 
ra ao .parecer da Commissão d·e Finança.s da Camara. 

Ha papel-moe-da e p.apel-moeda. O pro.prio di·nheiro depreciado tem grada-
ções na sua utiUdade a;ppa"ente e fictícia . . 

O eminen•te Vi:lconde d·e Mauá, escrevendo em 78, sobre o meio circulante, 
a·dvertia que o .que tinha em mente era um pap.el-omeda emittido sob responsa7 

bi.Jidade d:e nações respeitavet.s, . com a sua fazenda .pu.blica apoiada em elemen-
tos BcOnomdcos e financeiros capaz·es ·de respond•er pelo valor lega•! , porventura;. 
dado iJ.O papel no acto de sua emissão. 

Es~s elementos economicos e financefros, já .aà.guma,s vezes os tivemos ·com-
pletoM e llastant"S, no d~curso de nossa vida commercial; mas, positivamente, 
a:gora. n&.o os temo,, para assegurar o apoio de que d'alloa va o grande i·ndustri.a I, 
tão favorave-1 ao pap·el-moode., n.a sua phrase "o regu.Jador da circulação de todos 
os _ valores, que 1'epresenta~ a riquez.a em nossa terra". 

A n·ossa balança, desde alguns tempos, está ef.fectivamcnte muito dese~m .. 
Jiibrad'l. . 

?\os a.nnos ·em qui~ ·O cafê e a boTracha produziram mais em nosso paiz, as 
quantidad·2B da exportaçã.o, ·~m saccas e toneladas, ·accusaram, com pequenas dif-
ferer.ç'l.s, o mesmo ni·vel de hoje. Mas, dahi para oá, a partir de 1190•6, as des-
peza:; subiram, Pm uma desproporção vertiginosa, de 41213. ÓOO contos, pavel, a 
mais s<;iscentos mil. <Os recursos colossae.s de que pudemos d+spôr d·esde en·tão e 
que desperdiçámo.JS como loucos, não os tirámos de nós mesmos: receb l'mol -os 
de .fõra, a prazo, ·~Om o comprúmisso de juros, despezas noval'l formidaveis, ac-
crescid :.::~.s 2.os noc-sos gast0s de mega_,lomanos. 

O s.erviço da div.1da, que nos absorvia naquelle anno, 17. 7·50 contos, ouro, e 
3·4. 095 papel, exig•e . . em 1<9'15, nada menos d·e ·511. 764 contos, ouro, e ·3•6 •130·9, pe.peL 

t) augm-ento de producção, nesse periodo, não che·gou para restabelecer o 
ju-sto e.quilibrio da. baian~a eccnnm.e:-cial. 
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As .perspectivas , oe~ ?. nt·es, as cer~ezas de diil:ni-nuição da renda, desenham-se 
cada vez mais fortes; e, entretan•to, os nossos habitas· perd·ularios, longe da Jce-
oessaria cor:r-i'g·e:nda, a ggrav.am-se. 

Ninguem .pensou ao sério em cortar no vivo, abolir o S>Uperfluo, oppôr-se ás 
demasias criminosas, I'edazindo as entro·sagans de luxo que por ahi ·Su<perrubun-
dam . As sugges~ôes feitas nesse aleve.ntado se·ntido foram r ep.ellvdas e postas 
de lado como pratelatorias. 

:8 e, em ·uma emergencia difificil e angustiosa camo •este., 1que ·se quer ·eil).ittir 
t!'esentos . Inii conto.s de papel-moeda, cem mil dos .q,uaes pata a,uxHiar a be,nco.S, 
que . deviam, antes, acom'panha:r a sor.te de .seus mãos negocias; qrue, ali'ás, 'ilão 
.parecem ser tão mws camo se quer fazer crer (*) .· E, entre esoos banco·s, figura 
o do Bresi!, que nunca ,prestou contas dos val•es ouro, de qut; tem o pr!v!J.egio, e 
que. péde, apeza~ de tud&, distribuir c1!'V'idendos aos accio·nistas, quando a· Nação 
se ox11aure para supprir as deticiencias desse seu proourador e l"epresentant·e 
nas praças CORl!Il~rCifi<eS internas. Embor•a dirigido hoj.e com a me.lhor orienta-
ção pos«ivd nest~ tdste qurudra d·e anoma•lias pelo benemerHo Conselheir o João 
AUredo e pelos ~.~ns dignos companheiros de director1a, esse banco, que só esta-
!Jeleoeu agencia~ or,d·e podia ir b•uscar di·nh·eiro, debcando ao aba ndono todos os 

1 •) Tem t odo CB.bhn€nto e, transcri,pçã o aqui de uma carta que pessoa evi-
üe·ntem'ente autorizada escreveu ao Jorna'l do Co·mmeToio·. 

~ 11 E.:3crevem -nos: "fCom·quanto não sejan1 ainda conheci,dos os tem'nos do pro-
j ect·l qüe p Commi~são Especial para esse fim dooigna·da pel a.s Commissões de 
Fi•nari.ças de. Camara e do Sem.·a,do d·ever:á apresenta.r siYbre a emissão d·o pa•pel-
moeil:t, t odavia. P'trece ·estar assentado qu.e no r eferido J)fo·jecto s·eja incluiila a 
-emissão -de uma cor.sideravel quantia dB~stinada a e:uxLliar os .bancos naciona·es e 
extr:t ng<ekos. 

S8m~1ha.nte aüxiHo, o!f·er:ecid·c aos b'ari.cos .eni co'ridiçÕes tão o.nerosa·s para 
a fortuna pulbolk<t brasileiro., S·erá reclamado por nec-essida>d·es reaes correspon-
dentes a legi Umof; intc·J·esses ·do.s bancos! 

Ailalyzemos :í. luz das estatisUcas. 
Segundo !nfo ~ma·ções q'ue nos foram prestadas na R epa:rfiçãO d:a Esta tística 

Commerei<tl, o dinheiro em caixa existemte nos bancos •da praça d·o Rio de Ja-
neiro era '0 se.guin t·e. desde Jan·eiro a Ri de Julho cl:o corrente anno, conv1ndo 
notou <]Ue c 0111 ref~ I'ene i"' 9.0 mez de Julho .faltam na estaüstica ·~ a'baixo o eu-
caix ~ dos bancos - o Hespan'hól do Rio da iPr ate. e o da ·Succursal do Brunco 
da P10vincia dr. Rio Grande do Su,l, cujos 'balancetes não foram ainda pu'hlica-
dos, mas como nos .fora.m mostrrudas •as ·éste.tisticas dos m:ez·es anteriores, appli-
c~mo.s pa :·:'l ·o estudo d·o mez de Julho a média obtida dos outros mezes: 

Jar.e iro. 
F ·eYere'ro . 
l\>j'arço. 
_{,bri:·. 
Maio . 
Jur.h,,, 
.Julho. 

C O?t tos c~e Téis 

. . . . . . . .. .. . . .. . ... .. . . .. .. . . . . .... . ... . . . . . ... . . 
. .. . .. . .. .. . · .. · .... . ... . . . . . . . . . . ... . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . 
• • • •• ' .. . ........ .. . . ... .. .. . . ... o •• • •• • ••• •• •• • • • • ••• 

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

•84' .1:72 
86 . 052 
82.547 
86.722 
8·3 . '7'27 

100.741 
88 . 397 

A an<t·l·yse m<>nsal acima demonstre, que, se exceptuarmos o mez de Ju111ho, 
cujo encaixe banca rio foi o mais elevaJdo, d·e 100 . 742 contos, foi exactamente o 
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peq.lfenos centro.s produ<Jtores, desamparados a.ssim de qualquer appar<Jlho de 
creditr;;, ni'i<:' PÓ.de viYer a vida i•nteira como um parasita do Thesouro, se é que o 
Thescmro, ror s:1a vez, já não se ha·bituou a consid.eral-o uma s'im.ples succu.rsal 
~ua, com um vago rotulo ·de autonomia, que, moa.J.á, não tivesse existencia só 
no pap.&J. . 

.0-unea, em ve'l•dade, os mais acirrados papelUslas pedliram emissão _desse ge" 
nero fi<>llã.o para esUmul-a.r a producçãc, facilitando, como dizia aque1le mesmo 
1\riaLJ:á, '~a tr~nsmis~ão de valo-res" . 

-.Gastar sem coP.ta nem medida ·e desafogar-se, depois, do pe:<a!deJ.lo da.s divi-
das, fa,iJr.ica.ndo dLnli.·eiro s -t7·D1 ga-rantia, para espa·lhar a manchei.as, na inconscien-
ch Je quem distribue uma simplc>s promes.-;a d.e pagamento aos provoca;dores e 
c'Qllaboradores da prodigHidade administrativa, pôde ser, não nego nem duvido, 
Jm remed.Jo promrto, rap1.do, fulminante . 

. Mas o doente, que lograria talv·ez, com a·bstinencia hon·esta e rigorosa die-
ta, escapar por fiEl da mol•estia, não se livrartâ nu-nca da cura, ou, pelo menos, 
chora1á mais tarcJa, d~uram-ente, as l:llusões de.-:; se a·llivio mo.mentaneo. 

E' innegavel ·que a situação univeT~e.:l se resent.e da grave conflagração que 
reina hoje na Europa. Mas, é abso'lutame•nte certo que esse incidente não foi 
caus.1 originaria de no·sso d·es.espero; est-e já era um facto, em cons-equencia de 
nos.sos ·desatinos e im·l)revid·encia; a guerre. actual apenas tornou i.m·possive1 
no rrt(.'lll,ento a Te.aiJ.iz.ação do gramde 'em'pr_resttimo, que autO"riz•ámos co.m o objectivo 
ele rtgu1arizar a i10~·S'a vida financeira. 

O a.difitme·nto fo-rçoso ld'P>E!Sia i·mPOI'Itantc operação - que, talV'ez, .p.u.d.esse es·tar 
effectuada antPs ·do 1nicio das hostilidades, do que teria resu.!tado para nós, des.ae' 
kgo, um ·llicro ·encrme, pela simples mudança immediata da situação do mer-

mez de JulÚo i\.quelle em que os bancos J'echar.am as suas ca.ixas com mais abun-
darcia de nume"!.'ari·o. 

A concl-usão a que s.e ehega <diap.te de taes al,gari.smos é _que a sJ. tua,ção dos 
bancos ne.•te momento (do dia 1 d·este mez até hoje as transacções f.or:am quasi 
null-as), se nã.o aprese-nta sensíveis m·e:lihoras •em relação aos 1nez·es anteriores, 
nã~ é com tudo de inspirar cuidadtJ no tocante li .f&lta de dinheiro ·em caixa , · Se não operam largamen:te .,:rn descontos, não ·é ·porque lhes falte dinheiro, 
me..s, .~-hn, devidD .a circurnstancias excepciona-es do momento, que exigem mais 
ponderada cauteln. 

Dar-lh~s d'inheiro nesta. <Jmergencia, e dinheiro depreciado res ql•tante de uma 
emissão de .papel-mo·eda feita 'nas condições ·em que vai ,ser esta que está sendo 
objec-~·.1 das cogitações governam-entaes, affiogura-se-nos uma remata·da impru-
de-n ci.a, se :r:ãD insensa.t·ez. 

Os bancos, de posse de t>~-1 d1nh:eiro, sahiriam pela força das circumstancias 
da sua Unha de pruld·encia, •e, como não ·haviam de f.i.car •com elle i•mproductiva-
Inente em caixa, o ap:p1icaria-m em grande .parte etn ~tr.ansacções a-Heatorias, con1o 
sóe sempre acontecer co-m dinhdro subitamente pl'ojectado na ciToulação, ag-
gravando de.st'arte a carestia já existente e que tão .asphixi·ante é á conectividade. 

,J1á que a.8 nossa-E' loucuras financ e-'ira·s, bruscam-ente ag•grave.d.a.s por acon-
tecimentos ~ex·tra-ordi•narios no ext~·angeiro , n-:J'S levaram á c-alamit osa situaçi.o de 
ainda 8~1ittir11fOS !)~vpel- :rnoeda, icl1éa que a partir de 1819.8 parecia 5. nteiran1:~ nte 
f!.fastada rl.a,s ·110~\c;:;.g_s. c·o gitaçõf~s. r-ecorr.a•m·ós então a -~s-se Ha g·eHo que rtem sido a 
-maior desgraça deste paiz. - .mas façamo l-o apenas:· Tia pro.porção necessaria .para 
s:~. tisfazer as necess !da·fl·es do T·hesouro. Não _ag~graven1os iiT)·Prude-ntes as no.<.:;.e:as 
àe;sgrn<:das ! '' 
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cn do moJ:E-tario, •e nã{) fôra o veso CJU·e temos de exac.erbar os nossos melindres 
patrioÜcon quando pedimos emprestado e, gastando ma.J, voltamos a pedir de 
novl' ao credor, c~m recriminações e arrogancia - o a·di·amento forçoso d·essa 
OFcra~ão •. dizia eu - n.ào póde importar no pen~<a·mento !inal ·de supprimJ.l-a pe.Jo 
artifielo desta emi,ssão, mal ideada. que, sendo exa.gger·adissima para os compro-
m1s·i<0S ~nternos, en: atrazo do Thesouro propriamente dito, por á'ornecime·ntos, 
obras e honora·riüs, não atten1deria, ·entretanto, na nwlhor das hypotheses, Renão 
a uma. e;;cassa parte -das nossas outras necessidades e o•brigações, multiplicadas 
d·1~ tr0 ·e ióra do paiz pela imprevi-d·encia., pe;a. licença, pelo alJouso, com a cume 
rlicid3üe crimino~ .·· àe nóo> todos ·do 1Congresso, on d·e os protestos i·solados nunca 
tiveram o . é~o devido. 

Qua1q··l.er emi~~9..o, a que as circumstancias nos olbri~gassem, nesta hora tra-
gica. d_,viR. por força ser feita cem re.ferencia á oper-ação futura e em condiçõ·es 
taes que a firme~a desse proposlto não pudesse ser j•ámais Hludida . 

Se e. nossa eircu.Jação cscass·eou, e ha quem duvide que ella fos·se tão es-
cass!l co•nJO se pretenue, pelo cffeito e mecan'ism10 . do a ·pparelho iHogico, que tei-
mámos em inslitnir e qu•e falhou juSitamente quando mai·s se pr.ecisava que ·ell~ 

cori,espondesse ao seu fim ·principal, o remedio não deve ser este de eng!'ossar 
al'bit!'ariama•ute o volume do numera·rio, a me.ssa dfl!s notas, es.pecioficando ga-
rantias írr!sorias, como essa dos ·10 •1• da renda das duas mais importantes al-
fa-ndegas d<t Repnt-lica, na·s •Quae·s a importação já d·ecr esce muito e decrescerá, 
com cert;,za, ainda. 

E$-a.g notas s-erão como si-lnp~Jtes vales, do g·enero da·q.ueHes . ·que, por defi-
cienc=a de troco no inrterior, illega}mente circulrum, :em algu·mas villo·tas Ido sertão 
com <> valor commercial, que se lhes marca, por consenso .gera.! e tolerancia ad.-
mi!Dtida ent~·e og lla.bita.ntes. 

Nós con.fundiriamos a;ss1m, mais uma V'ez, como já dizia o grande Joaquim 
M·urti·bhO, "D ·bilhete de ·emissão conversi'V·el, precioso instrumento de CI'edito, com 
o behe.te incomversivel, 1nstrun1•ento d:e di"Cta·dura .eco no mica n. 

SE; as condh;ões apertadiss!mas do momento ·forçavam de facto esta emis-
são, pela qual tantos bra·dam como por uma solução salvadora, df"V•eriamos res-
tri•n5il~it o mnis possiv·el, limitai-a stricta:mente ás necessVdades menos adiaveis 
do T·l,esouro , ma,s s0 do '.rhesour·o, e d•e t<l.>l sorte e com ta•! segurança. que cada 
nota representass·e ·Por assim dizer um saqu·e contra o emprestimo a vir. Ain·da 
assin·. reduzida ao min!mo, a em:iS8ão deveria ser lenta e nunca d·e um ja.cto, 
como se VRi fazer. esta•ndo j•á talvez as cedul·as mHagrosas impressas, num era-
da.s e as.sigr.adafJ . para gaudio geral dos in teressrudos que, a·nciosos, desde o an-no 
pas~ado, esperam, con.fiantes, por esse farto e g•ener.oso j·ubileu ... 

Dcvk1..-se a.ss~gurar o res~ate ·em ouro dessas nota? ao cam•bio official, co-
m-eçar d-esd-e log o a amortização por meios sérios e consentaneos. pagar com e l-
ias os juros de nossa div.;da externa, suspencler a amortização dos empresti.rnos, 
aguardanrto e!ltão a I'ea.Jizo_ção do grande e definitivo, do qual uma parte virh 
lfi·nalmente reS'gatar essa nova en:-i•ssão, assim lançada oomo uma antec.i.pação 
d<>He ou como um saque contra elle. 
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Outras me'Clid:>s !aterRes, como uma taxa aHa gravando a exportacão do 
()Úro, poderiam Dompletar o plano. 

De.sd<J as ses~ões das Commissões do Senado, o autorizado e C()mpetentissimo 
Relator d<e~te ·parecer vinha in•dicar;do esse caracter de antecipação ao grande 
empresti<mo. como o unico meio via,vel de legitime-r um pouco a desastrada idé!L. 

E o nüta v e! JSr. Ca:C:!os Peixoto, já na conferencia s·oiemne do Gattete, pe·la 
reput>·11an~ia q11·e Ih" causrtva o projecto de suspensão da conversibiHdadB das 
notas da Caixa, suggerio o imposto de exportação sobr.e o ouro como um re-
curso legaJ. extremo para impedir a sahida da mo<:Jda metaHica. 

Con~es·so que e>Sse imposto sobre a exportação do •Outro, em principio, não 
me .sorri. Compr·ehe.ndo um tri:buto de>Ssa ord·em como ·estadual, como um lucro 
sobr.:- e.. ·P1ro.ducç8Jo, uma. taxa -sobre a •riquezn-a natural c1ue rp;ro:cura o extran-
geiro. A União n~Lo cobra impostos de exportação, a não ser nos territorios que 
lhe r:>ertencem . 

Icod·eri2 faz•er-·se e co'l.viria uma íei federal não tolerando a sahida do 'ouro 
en1 1barra e consn_.grando a -exigencia de amoede...l-o .no paiz; mas reconheço quel 
como recurso extremo, é preferível o i·mposto a essa suspensão do troco na Caixa. 

D<cr.etr,r a inconversibHidade tempor·ada das notas é fe.J,tar á fé ele um con-
trato bilateral in~·o •;:Jhismavel. Nós, quan-do institu'imos a Caixa, pretendendo mo-
bilizar a·quillo que pela sua proprie. onatui'eza é osciHação, va.riação, fluctuação, 
expoente d~ causa.'; varias que s-e alteram e se mocUflcam, commet-temos, -àfé.m 
àesse ''no fundamenta-l, varios outros ·de fórma e composição, esquecendo-nos 
~mpre de a.ttender. á es-senckt das couE<:l.IS e pretend:endo gov-ernai-as a nosso ta-
lante Não tiveram a coragem de .quebrar de vez o padrão no .typo vi.J; conti-
nuou-se com o papel inconv;e.,·sivel, e as duas circulações se misturam absurda-
mente . Elevando. a me'J vec arti.ficie.lmonte, um .ponto no cambio, cahimos em 
outro erro gravo e deix&mos clesd·e lo•go em aberto yma responsabiüdad•e de mai.s 
eLe lH. OOU contns, cifra nova respeitav·el a Inscrever rr1 a rel-ação de nossas divi-
rda.s. E qu1.n-do vei-o ·o de<::equiUbrio da be.Jança, a moeda boa encare·ceu, as notas 
conversivei'< retrahiram-se e o pa.nico ahi est'á. Não é impunemente que se at-

: tent~. co!ntra rus l·eis natur2.es que ·regem ef56a ordem d·e assumptos, onde tudo ha 
de subordi·nar-se forçosamente ao principio me.x.imo incontrastavel da offerta 
e da •procura. 

i ..f o precio~o livco do antigo Ministro da Faz·encla da Arg·entina, Dr. JoBé 
Maria Rosa, Con,ersion ele /.a Jl!onecLa, encontramos valiosos· ·d·ados so·bre a . ori-
gem formação >da Caixa de Conversão na vizinha Republica. 

~\qui, fizemos uma repartição burocra.Uca, espede · ele apparelho •morto e 
sem acçã.o, um nr,gã-O depend;ente, o •que quer d.izer truncado. Dá, a administra .. 
ção ;; autonoma e está a cargo d uma director\a. composta d·e cinco cidadãos e 
não de um só. A acçã,o •la Caixa, na Argentina, é independente' e livre de toda 
influencia govern<tmental,. que não tem voz nem voto na.s deliberações da <:lire-
ctoria. Os S·eus a.dminist rac1ore.s não dependem, não recebem ord·ens .do GovBrno 
ou dt> P'essoa alguma, e r·espondem individualmente vela applicação dos va.lo-
lores, que lhes BstãC! confiados, a outros 1fi.ns que não o•s assignalados na lei. 



-154-

E', como diz o mesmo Dr. José Maria Rosa, .. "a co.lumna so<bre que r-e-
pousa todo o syst<Jma monetario ". 

Emquanto a n<:>ssa Caixa lida só com o pa.pel conv-ers-iv·el, •a .dos nossos :vizi-
nhos t•oncentra a emtssão, que ad-quire essim uma unidade de ori-gem e d·e typo, 
centrahza!da na •·na rudmn_i-stração •e protegida não <>ómen:te pelas .espedes me-
talJi<:as •de:;wsi-ta dn~. como ta.mhem pela responsa•bHide.•d-e do paiz . 

EHti?€ .nós ê o quB se v:e e •que eu me di-sp-enso ·de comme:ntar. 
Nãc- é -de mai-s, entretanto, que, para di·scutir por a-nal~gia ou apreciar por 

juxta~posiçã .o, eu inS:ira .aqui uma ·Qpportuna :e notabilissima ca-rta, que o antigo 
!Mi-nistl'() d-2. Faz~nda Dr. Juan José Romero diri"gio, em data de 6 do corrente 
mez, ao -Presid-ente .da' C-amara dos 1):ej)'Utados Argentina. Com.o esse docu•m en to 
não está ainda -divulga-do r:o Bras.i<l e é recentissimo, de,tando :d·e pouco mai-s d·e 
uma sema;na, quero traZJel-o ao co.nhecimen tcJ da qouta Commissão. Eil-o na 
sua 'ntegra: 

"Buenos A;ir6q, .<\!gosto 6 de .1 '9•14 - ISefíor Do.ctor d-on J:.Juis ürt.iz \Bas·ualdo -
!Mi es tima.do sefior - Un ami-go de uste d me m a·ni.fiestó qu>e el úl'ti-mo 'dia •que fun -
cionó la Gaja de C onv·ersión usted ha;bia dicho ai público que se apr-esnraba á 

cwmbia r <papel po'J' oro, que no •se at•·oTJella'ran, que no <pertu'r.basen el orden y 
que pura e! dia .próxi-mo se h a bio!itaria una venta-nilla mlâ,s para faciJ.itar las ope-
raci-ot •es de la cada. Como me aleg-ro, J.e oonteste, ver a:! d·octor Basua.J do en ese 
terreno . .DPmuestra que está b-ien en el puesto en que se encuentra . Alnoche tuve 
ocasión de oir á otra .persona de su rel•aci-ón, q'lle usted, en presenda de ,Jos ru-
mor~s y proyectos ·que .::i-rcuJ.an para cla·usure.r tem<pora-lm·ente la Cad-a de Con-
voersión, ha'bia ma•nifestado su .opinión decidida en contra rue taJ.es ideas y aue 
entencFa qu-e -Ia Ca:ja -de Conversión -debia devol•vér a i público ha·ste. e! último 
centavo oro á los que lo pidiesen en canje dili. pa.pel que J.a misrria ha:bia emit.-
tid<o. St e~ tos !lecl10s •son ex.actcs, :com-o ten g-o mo·tivos para cuerlo, r<eciba u sted 
m-is 1nás siuoer:a·s f~lici~taC:i 'o ·nes. 

Todo procedimi .. en•to tendiente á suspe-nd-er ó mod<i ficar J.a J.ey monetaria cn 
virtud de la cu<:Ll se ha•n depositado .]as •sumas de oro que ese esta·bel·ecimi-en to 
g'uarda f''ll su s a:rcas, s•erá una v io1ac ión de la f e púi>J'ca , sin que pue-da invocarse 
para cootrarresta1'1a ni-ngún •grande y verd·adero i-nterés nacione.;l. 

L a oa.ja de Co.nversión no es una casa de comercio, ni un banco . El.l a no 
está llama·da -á hacer negocios ni a-dquirir utili-dades. IEs sim<plesm:ente un depo-
sitaria bajo !a a·•imin•istración d·e per-sonas h!onorables, á CUY'a -custodi·;. todo e! que 
ha ~0n-ido una mon~·da de oro la ha confiado, r-ecilhi-endo en cam·bio un billete de 
mone<.la legal, -que en ~uestros usos ti-ene una más faci-1 y cômoda ci rcu.Iaci6n en 
todas las transacciones de _Ia vi•da, 1) a jo la promesa de que su me>n eda de oro !e 
s et'á devu>elta cua-J.quier dia y en cualquier momento en que él presente •á devol-
ver •e! biU.ete d"' curso .l egal que r ecibió. Por que se violari a este contrato? Quê· 
seria le. f·e pública s i él s0 vio lase al amparo mi:smo de las autoridades que están 
!!amad as á velar por -el ')rcl en social, cuanclo no ·pu:ede in·vocarse, ni justificarse 
po.r una r a:;~ón s üprem a de- sa-lvación n·aci'Onal, cuando ledos ·de eso se va á pro .. 
ducit· una ·Per-turtación i:ntensa en todo el pa is, :r· cuando se va •á aumentar el 
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ma,es.tar de la cri.s·e p-or la que estamos passa ndo, y lo que es más;· encareciendo 
e·l costo .ile la v.i.da, a.fecta.ndo asi ·la gran mayoria de la po•hlación y sobre todo, 
á las c.Jases m •en<esterosas, ,\as más dignas de .Ja solicitud de los poderes pú-
·bllcos? 

·l\:l.uchos afio~ ·necessitõ nuestro pais para J1.egar á tener una moneda sana. 
Muchos .esf.u.erzos in!!elect.ua.Jes y mucha laboriosidade consagraron nuestros más 
diBU'lgutdos ho·mbreB .pubHcos parallevar á cabo el propósi-to de tenen una moneda 
:fiduc.ia.na con u,n yalor fijo y estable. 'Los constantes tra•bajos de estos y la 
buena voJourutad de tados realizaron la anhe:ada ·situaelión monetaria que hemos 
alcançad-o, com.parabJ.e y igual á la mejor de cualquiera de .Ja.s etue poseen las 
nacic.r,e.s más ade1antadas. 

Y es es-to lo c:ue ·se va á arrojar iJor la ventana como una ·cosa de poca 
monta? iNadie podrá n egar .que tan lu ego como se decrete oficialmente la clau-

. sura rle .]a Caja da Conversiõn por poco ó mucho Uempo, incontinenti la d·epre-
ciruci0n ·de la monec1a J.egal se P'roduci~'á. Que di·go cuando se deCJcete oiiicial-
mente la clausula c1e la C,aja ele GonV'ersiõn? Ya, ai simpl·e amag·o de tal ·h echo, . 
la depreci.aciõn ha comenzado y tambien s•us desastro·sos ·e,fectos. 

E s .notorio y cualquiera pued·e por si mismo veri.ficar e! hecho; la moneda. 
d·e oro se cotiza ya con ·prem'io. Y en estos dias que se han dec·larado muy jt\s-
t&m2nte .feriados para dar tiem.po á los poderes púhJi.cos para adoptar meditada-
m•ente alg.unB m:edida'S urg·entes, ya s~ ha visto e! valor de la moneda legal de-
predada y producirse el alza de a.J gunoe de los art iculoB de consumo; ejem·plo, 
e! vaolor d.e mãs im.porta!Jlte de todos: el pan. 

Oigo dêdr 'JU'E s i no se derra-n las pu:ertas de la CaJja de Convel\sión, las 
genbe<; EC q,.prcsurarán ã Heva.r la mon·ec1a ,fid•uciaria y sacaiián hasta la última 
1no.neda :t.l!i exi·ste.nt.e, y aft.n se · rlesi:gn4::ln alglunos estrubeleci1nüentos que, abusi -
vamente, han retirado sumas conside•ra>bles. Esto último me parece una vulga-
ridac1; lJerdótwsem·P la palahra . Si alg.uien ha retir·ado sumas importantes, no le 
ha nodJdo llevnr +-~1 propõ~ito de causar 1..1n ma1. Set'~án ·SUS necesiflades l:egitin1as, 
sus bt\'P.nos 6 mnJos cálculos ele hacer un 11egoc!o prod.uctivo õ .e.J de~eo de sa.l-
varse d:e nr.a situaciõn dificil. P ·ero de todoR mod·o·S, hrubná usado d:e ·un derecho 
y nadi8 pnede por eso dirigirle u~n reproche. ni ·i·mputarle una r.espons~bHidad. 

·rero si eso se to·lei'a, si no se toman med·i·das Qu:e ·1o i.mpid,an, se ag.otarán 
los écpõsitos d~ la C aja de Conv.ersiõn, Be arg·umenta l])or rulguns . JDse hecho, 
por P. ] momento no r-·uedc producirse; p:ero ad.m.ito la su·posiciõn, como suposiciõn 
únicamell!te . Qu'é suced>erá ento.nces? Que la mo·neda de cur·SO legal se depre-
ciar:á? Y bi-en ; si con c:er!'a las .puertas d·e la C aja de Conve~sión se prod·uce el 
mismo ma! de.sd'e ya, es más racional dejar que e\ hecho se produzca lo mãs 
tard·e .DO·sible y ·conserva.r por lo menos Ia esperanza de que ·esa situac'iõn podt'á 
evitarste y ·que p,1r lo me•1os >e! mal no SP. ha producido por un acto inconsi-de-
rado d·E.' ,Jos po·deres .púhlh.:-, si·no pot~ l a· fu.erza ele ~as cosas 6 co.mo consecuencía 
d·e is.s ca1::t.mi-r1ades públieas. Per o producir por a c to propr!o el mal , pot;;~ temor 
d e q·u e n11á,~ atd·e~artte _rKtPda. producirse DOr si rnismo ese Inism1o rnal, declaro 
que es un IH'oeedimiento que no com prendo . 
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Decia que só!o por una s uposición a dmitia que por e! momento •Pndieran re-
tirarse todos !013 d epósitos de hlJ •Caj a de Con:v.er.sión. E fectivamente, ese retiro, 
hoy por hoy, me P<lrece i·mposiohle-. No desconozco que es .muy posihle que, luego 
que se wbran las puertas de la Caja de Convel'siôn, muchos concurri>án á J.J eve.r 
sus hiHetes y r.etir:lr oro, á lo qu.e no poco hab11á contribuido esta -situación de 
expectativa acompaúa'da de rumores propalando !e. clausura de l as operaciànes 
de la Caja de Conv-ersión. 

Pero ese retiro de oro, aunque Uega.ra á tener alguna im·portancia, ti ene que , 
ser imitado. Para sa·car los depósitos exi·stentes actual•m <mte tendrian que Ue-
varsr~ á ·la conv-ers!6n rn1â~ ·Ct.e quatrocient.os mil~ones de moneda de curso leg·al. 
A hor2. hi·en, .1ne parec e cllricil qu e una S·u·ma tan enorm.e pueda retirarse de la 
circu·laoión, dados nuestros ·USOS y costumbres -e-n que todos ·los negócios ó la 
m ajor parte de elloe y todos los ·consumos se tre.tan y pagan <m moneda fi du-
c iaria. 

Y es buen•o tener .pr·esen te que, mi:entras qnede una sola moneda ·en !a Caja 
de ·Conv<>rsi6n, que no sea so lici tada por el •Públ ico, la estabHidad de nuestros 
bHletes y e; valor fi'jrudo por !e. ley ·se mante.ndrá incólume . 

En la actuali-dad oha.y una consi-deración muy importante que a l•eja de las 
puertas cl.e la Oaj•a de Conversión á lo& que •prindprulmente podrian tener ne-

. cessidad de cantidades importantes de oro . Estos so.n los que noecessitan saldar 
&n el extran j·ero s~1s <leu'das y á qui·enes pued~ con'V'enir r.emHJ.r oro efectivo, pero 
esa remisión, ho.y por hoy, es imposi•hle porque no h ay compafíia d·e s·eg.uros que 
g·arar. tize las r.eme,as oo ntra todo riesgo, i·ncluy.endo e! de guerra, y e·sta s itua-
oión cua.n to ti e-mpo durar á? 

Naa ie absolutame nte pod1"á fi jru'l•e un término .ppecizo, pero es i·ndudable 
qu·e por a lg;unos meses la tran(]:u i'lida.d no se resta•blece!'á y toda r·emesa. de oro 
será im))osible o d~ un costa tan el·eva·do qu•e mu.y pocas •podt1án realizar.se . A~i 

las necessi dad-es d·e oro efectivo serán muy reducidas . 
. Por 'Oitra 1parte, el tiPmPO de nuestra,s clive•rsas ccsechas se aproxima y su 

renwsa á los mro.·c·ado.s ·extran'j'eros ·Se·rá .el vel'ldad•erü orlO con qu·e .p·ág'lar~mos 

nuestras de-udaB; y si. és tas d esg-racirudam.enrte Ueg'.an 'á falt,ar, na•da · .ni nadie podrá 
ômpe.clir qn·e nuestro oro sea exporta:do para saldar nue-str:o,s d·euda-s . 

Lo se-nsato me •parece evitaT toda medida. q ue ·pueda empeora r n-uestra situa-
eión 6 haC<'rnos ,p'f'rcl•er la. es ta.beli'dad de n uestra moneda, vé;•dida que considero, 
en m! ·pobre enü)nder, co'Yl<- una de las más funestas {)ala mida:des para. U'Uestra 
población y pa.!'a. todJOs 11~1-estro·s -prog r esos . 

l'Js•toy muy •lej<:>s d e •pen~a r que los ·PO'd•e res públicos no deban hacer na-da en 
las actue.les drcun~tanda.z. Pie·nso qu e u:na mora.toria •bi·en m edi tada es, tal vez, 
una nec.e~i1dad que nos i1m pi0nen los ;tristes acontecimdf~ntO'S .que .:::·e desa:;.·rollan ·en 
Eun.> pa: •pero como •estas medidas .no son Ide resorte del u sted, no qui•ero quitarle 
sru :U t-·mpo ; •e.] qu:e sin du cl a tendrá que eo:nsa.g:rara á las d eJi.caJdas ~funciOrnes que 
e.stJá'rt ·conf!ada ·s á s u intelig-encia y ·ho·norabi1ida·d, y -asi t erm.i,no ·esta l·arg-a carta 
reitei'ándole mos Ielicítaciones po r sus 1oalbles vropósitos. ISu a t ento y s. s. -
J. J . Rom.c1·o. " 



-157-

... E r, tas no tavei .~ ponder-ações do D r . J ua.n José ·RomE'ro a.o P r esidem te Basual-
do, coinci'dem per feitamente com as segu im1tes phrases escr iptas -pelo Dr . J osé 
Ma rü; Ro~&., n 0 ·;,et; -livro a clme cita do: 

" X o se ,puede pon•E.r en d i-scusión la necesi•da-d de c.olocar é. la Ca.ja de Con-
versión en una .situación de solid·ez in;.e:ospeche.blte. [La m'01ne.da n·eoesita garantias 
re.'tles y i•lf r ancru<>a bles. oNa<die puede ·tocar esa institución sin cometer un ve:·· 
dader o wt c:>nta:do â :os in.t•or eses m ás sa.g-na'dos del .'Pais . 

. E s en ella. qu;e 1•epom. y debe reposar n u.,stro s istem a moneta..-io y e l gra n 
e.di.flcio dei c1•éd; .o . Es la C a ja d~ C onve·r s ión que ga;,ran-te .Ja <circu.Jación, como 
gara.ntE> la·s relac;o'1es econômicas. Todo lo que a feota â la •Caja de Conversión 
afoecta. lá. todos, -á. los r icos. como lã. los pob-res, á · .Ias más gran'des empresas de 
com er. jo y la 'in du.st ri a , c0mo á los ::nás infimos ·negocias lá los salarios, á las 
~enda.s, á los •consumos, á -los presu puéstos públicos, lá. la deu-da nacional c·omo 
â to.tias las deu-das. Na.da escwpa . 

L a ICaja de Con'Versión debe ser, pues, intangible y rodea da de pr of unda 
con-fiauza. Es preciso qU'e to-dos abriguen la más plena seguridad de que en todo 
Hempo · y cu:a,lesqu iera que r ueran las c ircuns ta ncias, ·esa má~tu hna func iona!'á 
s i·empre, ·df.ndo {)T O por pape.J , 6 vicevers:;,, á. toda persona que .lo solic\te. 

R'i. (i.effi.po de.- crisis 6 de -d.J,fic-ul>tzdes económicas 6 fimwcieras, la d esa.pari-
c.ión <lei me.-cado dei oro se vrorluce no sol-amente por las nece·sida des de ·los cam-. 
bios inlernacionai•}S, sino por la d·esel:>nfioa.nza, po.- el ·temor de que ld·esaparez·ca 
e·se oro, m<med~ univer sa l y cuya ·posesión se anhela en e"os momentos por to -
dos los que, queriendo salvar sus int •e.r eses, se lo procu·ran y se desopren den de 
la moneda filduciftria . 

.E&ta'! aJ.al'mGs ·que ·muchas veces p.ro'd'Ucen 6 agravan las c;-isis, se contcn" 
drian si todos tuvieran la seguridad de que la Ca;,ja de IConversión e n todo Uempo 
estaria '"'"- situación de satisfacer los 'J)ed.Jdos de oro ·PO'l' papel.' 'Los bancos es-
pecia ln·len hf" no conv.el'ltiria.n á or-o ·sus r es-ervas y se Hmitarian á extrae~· el oro 
necesario para los camb~os." 

E. assim qne se enc11ra em out•ros meios a que~tão moneta.ria. :Oitooos sal-
. va~<J•rcs. que .eonc·eber3:m o ceroebri·no remed·io do "consortlum ·• dos bancos, oom 
a pa n'l.cffi dos auxí-lios, mediant e o compo·omisso da obedienCI"- oá taxa official, 
qua·•Jdo j ·â hoje, no ,primeiro di a de sel'viço, depois el o ,fer ia do , a ta.bella aEfixada 
é de 1-4, rmas só -paTa cobranças, e n.enhum deJ.Jes saca! 

R "conheç:Q e. inutil-idade destas ponderações, oneste m<Jmen.to de aguda pres-
sa1 quando até j á ~? lc.~tima :-:. derr1Vl'~-t., que ·n3.c. houvE:, na ela·bor-ação do pa<recer 
do nobre 'Relat or. Confesso a inda mais a minha falta de autoridade para desen-
vo!:VE: r P~c:;as id-érts a liáls ·bastante singelas e claras -para que -possam ser compre-
hendido.s e aceitas por t<J'<'I.os, mesmo em uma época de va.sta con-fusão meni1.l e 
·mor al, ag1gr.~vada pelo desencontro das queixas -c i·nter esses e pe~o fundo amor· 
tecimento ci"ico, qua-ndo os homens mais pr!!i'umidamente oraculares abdicam de 
suas "elhas b-a.ndeiras e capitulam sem resiste.nc ia -dia.nte dos mais audazes, pas-
sando-De C(\IJ1 ~arn:: as e bagag·.ens .. ·quero d izer, con1 ~as suas crença.g e opin iões, 
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pa-ra <i campo diarr.et;:-alr'"ent_E or,;:>ostt áquElú em que sempre militaran\:·'com·· 
honre. )}ara seu nome e 'prestigio para suas -func~ões, 

XU> m·t> p·e-;a na con~cienda o haver j ámais procurado de qua-lq'll er fôrma, 
na Cam;J.r"' ou f.~ra della, difficultar, em n -enhuma occa sião, .a acção do Gover-
no \ Ma s en IP·refe·riria C[ :I e essa a-cção n·ão fos.se, como infelizmente esbá sendo, 
um r et~· :>ce~so lamentavel aKJs erros e a·bsurdos d,e qu•e já .no·s iamos Hberta·ndo um 
pouco, .a volta ao caminbo da perdição e ao• cambio •baixo, que desorga,niza tu.do 
e absorverá outn. vez centenas de mi lhares de contos, quando tivermos d·e en-
traT com as di.ffer'3n ças famosas, ·que foram durante Ja·rgos annos 9 so rvedo.,In 
de no:;sos ~aldos. 

A carestia da vlda cresce:~á oom o ·diluvio maJi.g.no de-ssas note.:s e ning,uerr1 
.sabe a;té •qu5 . ponto desc0rá a curva cambia,J. Um missivista justamente alarmad& 
escreveu e ;fez publicar o seguinte a respeHo d·esse. quéda: 

"A •que taxR ·de cambio nos 1-eva•r á a emissão de 300 mi' contos. mel'>mo de. 
poi·s de normalizados os ·n·egocios, wgora profundamente perturbados ern con~c

quen-cla f!a guerra europ?a? 
C<Lic.-ulos optimistas, llO'S que.es foram, na m<3dida do ,possivel, levada~ é'rA 

conta 0el"tas induenci•as depressi·vas e outras er,-1. sentido 9ppnsto, con10, por 
ex·emplo, a proha·biJi.daJde de uma activa procura e a·lta de preço de al~.un~ pro-· 
rlu:ct0s ·de- export1.ção, ce~a.de.. a guer.ra, -e ta.mbem a benelica Lnfluenci.a.. .exercida 
pela -exis teTJcia de dez mHhões es-terlinos na •Caixa •de ,Co nversão, o que é sem 
duvida um ,facto.r pon-det'l'l-.rel no estu1c t;l< qu~stã..:: - levam a crer que a taxa 
d0 ca ~ubu·• será infe!' ic-:-- ?. 12 pen0€. 

M~Gmo cl·e 1.2 p~nc~ que s·eja, o .seg·uinte exempl•o põde dGJ~ uma i•déa do pre-
juizo que -a economia n acional terá de ~o.Ur er, caso v·enha a torn-ar-se uma rrali -
da'de a :errtissã>O· de uma lão co lossa! qu 8Jn.tia . 

A -nos•·-a i•mpoctação no pt·imejro sem estre do corren•t e anno ·foi ·de libras 
23. 7·2<.' . 000 e !pOr eJ.I a p~.gamos, ·em p·apel, 35•5. 800 contos; se a importação do 
segnnjlo .~e1ne~tre fór igual á do p ri.me iro, e1l1a nos 'custará •em vez 1d·e ·3·5·.5 . ·800 
co·ntos e.:n pape-l, 47-4 .400 contos, ou m ais 1'18 .6 00 con~os, o que co rresvo nile 
a '25 nlo ! 

I:: tv é, só ·~0.!1!. ref.erencia ao semestr·e co r re111te, porqu·e no que co ncerne aos 
annos futuro-s~ a .abse•r'vação dos -effe itos dns ·passadas emis sões, .aHás feitas em 
condiçõe,.. muito rnai s .fruvoraveis ao credito publico, ·e em· .quantias muito m•eno-
res , •tP nl ·cl.enlOlns trndü que a influ encia d ep-:_·e·Esiva ,elas e1ni~·sõe·s, sobre o can1-
bio, p('rslste por: tn1d.tos annos, e neste c.~l so a econo.mia privada doa ~nação irá ter 
n esses aar.!os :p'l·ej'lÍZO Bquivalen t.e a cent t::. n.as ile 1nilha1·es ele co1~tos . .. " 

C -:·.n1 os conceitos d esta carta se harn1onizam .per fEHame.nte os doutos ensi -
:name,ntos de !Alnl'~irla NoguPh'\9., cuja mo·rte recente ainda choran1os. Diz ell e na 
sua P1 ' €.cio~a E co110111ia PolUica on Sci.e.?1 .. cüt cl.o Va,lo?·: 

''Xa 'V8'~.'dac1·e, a ern i. s~ ::lo de p ::lpel-H'lo eda des va1ol"iza ·de s.de log-o o ntunera-
rio ·n :~u~ :onnl . . E a!'lsinl , o proprio Est-a do, ,que arrecada na moeda corr,ente to das 
as suas ·rf?n.(hts, dera uper a - fie P•.3cebenc1{) moeda de m eno·r valor. Is to ~~e mani.f.e.sta 
de r.1odo ~ensiv-Pl ·fl.::t de!l'ressão ca-tnbla1 . Ha poucos an nos ainda, a. ver-ba IQ':·ça -
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ID1E!Iltaria Di!te·reru.:i-~S. cLç ca'lnb1-o onerava a Fazenda Publ'ica em consig.nnção s·u-
pe•·ior a roo. 000 :000$00_0. 

'l'e'n ·'toãe. .opport.unidade a repetição deste outro trecho do saudoso- prof<>s·so r 
e c•Jnvén.!. f!Ue rr..t?ditern no caso os ! unccio•nâ..rios em attazo, cuja s ituação é a 
m esmP. dos· Jornecedorcs no d€se-mbo1so de suas· contas : 

"SiLo outrdsim p•~ejud'cados todo·s aqu·elles ·que recebem pagamentos ou vell -
cimentos de quantias f ixas . Contin·u·arão a 1'eceber nominalmente os mesmos sa-
larios <'ll · rem.u-h~~n.c,;ões; -mas, de fâcto, sof.f.re•m nesses paga[lnentos a (UmiJn'lHÇão 
corre:spo·ndente á desva:lorizHção da ·m·oe'd'a." 

Para Almei\i" NogueirA., como para -toda gente que se occupa desses assum- · 
ptos, sem Ugaçõr:.~ p:essoaes com b"anco,s oU: erri-pfoezas e sem infer·esses proprios erh 
jo-go-, o pape:l~moeda. pC>dendo ser 1eff-eHo de crise .nnanc·eira, •é fambem ''causa da 
a:ggT::tvação d·e c.ri~B pr€'~xistente". H,O !pa:pel-moed.a, como temos visto, e di·l-o 
em c:onf i'rmação a hi·storia •financeira d-e todos os povos, é uma fonte permanente 
de calamitosas pE>rt.urbações economicas": 

O a·uto1·i·z~w1o pta~es·sor -paulista esta·l'l~>l€ce, no ,seu ·p,!'ecioso tPrubal·ho, a.s p?·e -
lim·incwe.~ de qualcruer plano sério de re,tirada ou da exti-neção •do papel..;moed'a. 

Nenhnma dess;a.s· IJ?'eiiminiJJr·es foi consagrada .no projecto do S'enado. Eram 
nonad:n; de qlle os deuses não p;-eciS!\o'Vam eu i-dar ... <O otPatadista ex ti neto· a,s en'tt-
mera da «-eguinte· so,rte·: a) -teste.beiecirrt'ento da normalida-de do equilibrio· rios 
orçamen-to~ da recei-ta e despeza pubJiicas ; b) súppr·essão de ·despezas ·extraordi~ 

naria.s, .que nã:.o ~je•in rigorosamente i1nadi.aveis; c) T·estri·cção nas verbas desti-
naid•Bs ás •c:Jespez:lS ordi,nra.rlas; ci) creaçãJo -de um fundo ·de corivemão, desti-
na;ndo-se-lhe no orçamento d:a Tece.ita d·et<>rmiriadas ·f'Ü'l'ltes de rendas; fi.na,lmente 
e)· etnquarn1o não se effectuar o resgate·, não se faz>e-rem novas emissões de ti-tu-
los inconver&ive-i~. 

"tlepara€' o meticmloso cuida<1o com qu-e o Sen3Jdo pôz tudo isso d'e 13idor. Elle 
r:ão se lembrou de ne.da do que devera ser ~sencial •e rba.sicó para a·pr,esentação 
elo pcojecto . Mas, ,em compe-nsação, sahio-se com o ineditismo da:s cauções de "ef-
feitos comn1erciaes", 'P'l'Odigiosa inv·enção que honra so-bre.modo a quem a concebeu 
·e eng·endrou, verfia·deira maravilha legislativa, con1o aquena oütre.., va.ga, im-
pr-ecisa e ir'cnica, dos titulas da divida publica recebido.s na baS€ ·de 70 °1° de seu 

·Valor n ominal ! 
Nenhuma desse·s innovaçõ·es pittorescas diminue, antes todas el-las e as res-

ta•ntoes dispcsiçõe~ de ·que não preCiso faH&r, .cmno a da ruffectação de '10 °1° das 
rendas -do Rio ,e f"a·ntos e outras futil idades - perdôem-me a <lxpressão - ag.g,•·a-
va,m a. caracter :leste. emissão de prupe1-moeda . E ' o pur-o curso fo-rçado como o 
àefiClio P ·. J-'eroy Heaulieu: "Généralement, le cour·s forcé a une to,ute autr·e caus.e 
qu e ces I)assagers em barras . L'Eltat y recouo-t pour se procurer d.es re~sources, 

d'ordjnake au n1omEmt oú 'l.lne Kuer·re 'é'cl:a'te", como agora, que a g·uerm nã.o es-
t-alou só na Eur0p·~. mas re-percutio intensamente aqui e acrubou de sli'bverter as 
nossas .finAnça-s, C>fferec"'ndo a liãs e. cubiçada sa-Mda .pari o feehamen to .d-e uma 
esc~ipLt chf'la de complicações. pela abundanéia das despezas não auto-tiza,das le-
ga!meHte, 'embo.ra haj"'m de facto sido feitas, como n-em d-e longe desejo con-



- 16o··~ 

testar ou sequer ,tu vi-do. ' 'L e cours forcé coUlstitue dans ces 'drconstances un em-
prunt forcé fait là un préteur ~ndetermi·nlé, san-s qu'il .so.it sti·i;ml<é d 'intérêts au 
pro.fi l a e c·e créancier". 

E' o que . vamos fazer pelo proj ecto do Senado: co.ntinuar naquillo que p. Le-
·~·oy B eaulieu, referindo-se especia lment e a nós, chamou com toda pro·priedade 
"un tiss t:. d'erreurs ". 

Vale a pena reeor·àa•r tambem este oonoeito do abalizado mestre francez a 
nos:;o respPito : 

"Les financiers brésiliens s'imaginent à -tor.t ·qu'en .absence de cette faculté 
. ·qu·e rien •11e su·pplée (refere-se ·á :f·acul-dad.e de r ectamar o pa•gMll!ento immediato · 

àa.s no tas em cspecies) on :peut trouve;, une base á la circulation m olli•etaire, soit 
d•ans un-e certaine .p.roportion d'en:caisse métallique, so it dans .~e depôt de titre·s 
de 1>. dette publique, ou d'au-tres va.Je-urs parai·ssant Técom•mendoa<bles. (Apo.J~

Ctls., 
B~;bá se 'Verificando o qu•e o •grande economista previa sobr e o Brasil: "'úe 

Bnésil jouit s·ans doute .de. gra;n-des r essO'll'l'Ces dans des •P'l'Oduits d' -ex-poa"tation pouT 
l·esquels i! a eu jus·qu'ici pr-esque le mono.pole, !e caflé, le caoutchouc; mais s'il 
ne su rveilJ.e pas avec un <'oin jaboux sa 'ci-Tcu.Jation <le ·papie·r monnaie, s'il ne ré-
forme pas son p\}glmie de banques, s' il ne ramêne .pas e. ~un clüf,fr-e modique ·et 
stable par habHant la quotité du papier en ·circulatiom, i! est à c·rain d1·e q u'i! ne 
t'OimuJ.e dflnG de croissamts em barras". 

"Les !E'tats ·~·amme .):e Brési l doi-v;ent ·l"e.sister, aux injlactionistes, ·qui sont tou• 
jours três nomb'r eux. Un pays n' a pas bésoin ·de beaucoup de monnaie , surtout 
de h ea.ucoutp de papier-monnai·e, <et q'lland !e taux ode l 'esçompte serait assez va• 
riabJ.e et as~ez .élévé, cela se;,ait un moindre ·mai qu·e .d·es f.Juctuations énormes 
de l 'ins-tr \rment -des •éch<tng·es et toutes -1-es app.r éhension.s et les l"éfus -d·e concours 
q-u '·el1 0s suscite·n t . " 

Já nós h a•viamos feito uma pausa na grande •po•!Hica .fim.,a.n.ceira de Murtinho 
•e Carhpos 18alles e ag•ora reg·ressamos para os tempos ominosos anter lo r·e·s a elles. 
São esse.s m-á\ls r>assos qu<e inspiram áquelle ·mesmo eeon-omi&ta f~a.ncez phrases 
du~:.·as ·=- injustas, co.mo -este..: 

11 1\.ien n'êga.Je l'i nfatuation, l'in1:prevo!Yance et, pour des certain.s pays · d~ 
rniOi·ES, 1•'1. corrUJ}tk·n d í>s gouver na.nt.s. Dans I' Amléri-que du ISud, une stua tion 
qui pour certa.ins E'tats, .a a-hou ti à wne 8US]:Yens1on parti·eHe et temptoraire des in-
térêts Jes det-tes .publiques à. un aff.aibli-sS•ement ,(Léftnitif ·de la omonna-ie, a· eu POU'l' 
caus·es non soulc-.rr:·ent le .. gas:pHlag.e e t la d'éla.pi-d1a tion , mais •un e ignorance qui 
était inco:nprehens ible e•t inexcu-sa•ble à Ia ~in àu X'IXeme siêcle. " 

P~rdoemos o azedume dessa annO'tação ·r>ela justiça que Lel'OY~BeauJi.eu presta 
·aos gran]E'S e b~nemerito s esforços d·o q uatrien·nio <Ca·mpos tSa!Ies. EUe consi-
<Lena essa 1§:11oca co1no '' 1e temoi.g.nag.e le plus ·d1éci s~-f en 1favreur odes saines doctd-
nes écunomiques su.r le 1change cta'ns les pays· à étalo·n monnetai<re avarié" . i\ .. 
co~ntinuar .e.ssa rtlPva.nta.d:-t. orh~nta.çãoi e·ll e previa para nós o ~mbio ao par .em 
19.1:> "C'f>nt étf ~· ex·empl e le .plus tSai.ssa·nt de rél1évemen t qu 'alt enc?;··e vu. le 
monde (;~ v i F~t2 ._ ... t il aur(ut é té obtenu · par les _moyens les ~ l us simpl:eH, lo ré-
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trait de Ia m·onnaie interieure surahondante, s·ans autres mésures governe.men-
tale.'5. •· 

Tvdos sabem corno a politica nefasta dos melhoramentos materiaes a todo 
tr.ansc, o A.bu·so do credito, o surto i·nutil dos e.•rmwmen1Jos, .a ana·~chia legisla-
Uva e administrativa •generalizada, o crescimento colossal do funccionalismo, as 
ex.periencias ten>po;·ã.s ·dJo ·social-ismo do E 'stado, a -penma•nencia •e aggravação do 
proteccionismo, a ma.nia d·o• fausto, a [lroliferação mirif-ica das aposenta-dorias e· 
das refo~m.,.s, a elevação des]Yroposiiada dos vencimentos, estrag-aram por com-
pleto o •es]YlewliJo vaticínio. A nossa situação actual é dolorosamente esta: a 
de r<:mediach:rs, que, por inadvertencias ·e erros .sobre erros, viraTa·m .pobretões 
flesas'[.leraà'os, e, á falta a·bsoluta d•e recurso·s, se dispõem e. falsifica•r di.nhei·;'O 
para poder viver ... 

E' .tr.iste, mas é verdade. 
l'<a reumião havida no· palacio .. /clo · Catt·ete; surprehendi-do com :a honTa hnm·e-

reci.cla ·que _me de-u o illustre Chefe do Estado pedindo-me {]!Ue -dissesse o que ·pen-
sa.va) fui fra.nco e ~·eal, ·declarando que u;.--g-ia uma soluçãoo·, por· vtotação alli mes-
mo, entr·e os hom:e-n~ .:ves·ponsaveis,· não sendo asado o rnom~ento para dissertações 
theor•icas Ol! -d·esi-ntellig·encias doutrinarias quando a vida economica · e financeka 
universa•l estava em suspo?nso por effeito de, -declaração da guerra <Jntr-e as g-ra-n-
des uotendas. 

O exemplo desse conolave, em que só ·havia uma fig1ul~a mtni·ma, a que sulil-
screve o d·ese~n:c::vr.go .a.este voto, m·creceu d,e mim o quaHfkaUvo ·d.e novo 1e hon-
roso para o reg-imen. 

~ão .=-ra a apr~cia.ção de um pal-aciano, que. nunca fui, mas -o recond1·eci·m·ento 
de uma VE'.rdade, que devia proclamar, para accentuar a importa.ncia daquella 
conferencfa, em que os congressista-s, semp·I'e despreze.d-os, e alguns delles aué da 
opposL;ão, eram chamados a collaborar numa med'ida ·de salvação pub-lica com o 
Gove-rno, ql'-e se s-ubrr:ettia hones-ta.me;nte á -decisão ·da ma:io;·i,a al.J.i reunida. 

V:J...l.eu issO as ironias do geni·o admkavel ;que if-iX'ou a gl10.ria da li.ngua no 
lavor ila cati-lina-rift .. 'Sômente o seu pon•to de vista -não po-dia ser o meu. Aos 
seus -fms políticos tudo serve, comtanto que não s·e lhe aba:ta a !fama illustre de 
"Hb8tl ai de modlo eonse·.:.·vn.d-or, ami~go do progresso ·e incredulo na e·f.f~icacia das 
revoluções, ·psycho~lo·gi-a curiosa, que já !he accentuei com as sua.s p·ro.prias pa-
lavras, dizen-do do papel de EvaTisto da Veig-a na revolução de 7 de Abri-l, no 
rrieu fraco •e m'od~sto livro de ·estréa, O Ptcblicista el-a Regencia,, escri•pto aos vinte 
ann10.J de idade, mas de cuJas passagens nã!() me envergonho Quando reflicto na.s 
analogi?.S poss1vels •e aliás honrosissimas de certos ca·:acte.res muito pacificas, 
que só não prepa·r•lm re·voluções quando não podem ... 

Honr0-me assim de haver ooncorri-do em .parte naqu-e!l.e dia para a decreta-
ção do f-criado nacional ·até 15 do corc·ente. 

M,s, não fui além ·e conservo-me ainda onde estava. 
Eu sabia onde se 'ia chegar. ond,e se ·C1ueria c-hega.r, o·nd·e se ha.Nia de chegar .. ·· 
)Jiioo <t~sisti ;í,s sessõe-s da-s Com-missões de Fi·nanças reunidas no .Senado. 

Instado a c.ompa!'ece r- para desempatar a votaçãq da idéa de emissão do papel-
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moecl:t continuei · ausente, ;>ara ag·u-arda·r aqui o mo1nento de dar aos meus 00.-
res o m-en voto s·em paixão, mas fb·me e Cünve.ncido, contra o projecto, que nos 
des·.cacharam a ga.lope e contra o qual est'ou a ver que toda nossa, resis-tencia 
será inutil. .. 

~Tã.o ha;veria deveres partidarios nem obrigações pessoaes que m·e levassein 
a abdicar de princípios tão ·cardeae s e sobre que deve repousa,r a segu·;:ança de 
nossa. ··.econstrucção eco no mica ·e financeira. 

i\'ão prete.ndo ~onvencer a ning>uem, nem discutir o projecto ou protel·ar a 
sua n1archs.. Quero, apenas, co-nsolal.' a mim mesmo. e isto me basta; co.mo signeJ 
de •Pl'iYlesto contra a calamidade qu,e vai desabar sobre o ,paiz, po·r obra e g.reça 
da ver3•'!>tili<lade r16 alguns homens illus t r•es, mas desa visa;do:s, que nãó mediram 
bem o alcance de sua responsabi·lidade nes~a Oamenta'bilissima mudança de opi-
niã.o 

Desejar-ia, como muita ~·ente, sa:b·eT .qual . é a opinião .do Presidente eleito 
sob<e esse melindrosissimo· proj·ecto; cu•jos .effeitos hão de repercuti.- p!o.r furça 
dolorosamente m. vida administrativa do quatriennio que vai começar . Nós não 
temo~ o direito de pr<oscindh' da audiencia do illustre iDr. \'Vene;esláJo Braz, que, 
dentro d•e t'm .trimestre. a contar de ante-hon tem, assumioc-<á a<S -redeas do G o•ver-
no do Bra·sil. 

E seria ·uma fortuna para o credito macio na-I, se S. Ex. sahisse um ~ou co 
de seu no·bre retnhimento vo~unta·rix> J'Xlra diri<gir ·Uin appello patriotico, indis-
tinctaJnente, a tod<N:: os amig-os que o elegerám e a·o proprio tGoverno actua1I, qüe 
tão lealmente o tem apoin.do, no sentido _Qe repe.llt·,·mos este projecto d•e emissão 
como veio redigi.do do Senad:o, -e . assentarmos em outro qual·qu•er substHuti·V'O', 
i-nspmtdo em melhores r:>ri·ncipios e mai'OTes caute'Jas, como acontece com o qne 
Ó emine·nte Relator apresenta e pro•põe. 

S<>la elas Commá~sões , 17 d'e Agosto de 1·914 . - Felix Pacheco. 

Vote i pela en1issão do papel-moeda. lastimando diverg-i·r da honrada nlaio-
ria., vJJt<.; como, de certo tern·po a ·esta '!)R.tbe, se me v em fig-urando· que se tornou 
escassa, insufficiP.nt~ par~ as nossas necessidades. a nossa: "nl'O-eda corrente", 
mechMn da ci-rculação, qu<> se com~õe de elementos diversos, de todos os meios 
de- ca:ilbto. 

E' go:?ntl a opinião que se operou -em 10 nosso paiz uma r:etracção da moeda 
eor1·ente, cc.ntrah~o-s0 o riosso meio circulante, surgia a necessidade da mne-
da, pela ~ -onegação á circulaÇ!ão da maio::.· parte das .note..s conversiveis_ da Caixa 
de Couversão e t:::tm·bem pelo emp-rego de trues capitaes circulantes en1 con stru-
cçõe:-; -!Ju,blicas e p.g_rticulares, nas quaes se fixaram, im·m·o·bilizaram-se. 

Djsso decorrr.>rrl , en1 grand·e pa·rte, as necessidad-es do Thesouro, cacla vez 
mais ag.gravadas pek~ pro·kresstva deoo.d.encia de nossas ::.·.endas aduaneiras, as 
mais volum'osas e ~tguraS fo.ntes· d·e recursos, de receita 'em que o J~sta-clo busca 
o neces~ario para ~olver seus compromissos . 

.F 1':wassado o .empr estimo externo, só nos resta a medicina do pa•pel-moeda, 
cujo ab,.tso, que !lão ~1-l •e em si, já nos causou malefícios. 
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E' um rrial, nft'O é -u;n bem; é, porém, o ultiino remed;io e unico adequado á 
c~:ise que anniquila o pa.iz. Corr1batem-n'o, porém, ·In ai-s os preconceitos, financei-
ros e p-olHi.ccs, do que propriamen t e as doutrin1as, que não podem s er absolutas, 
riogid 'ls, int ransiger.•tes . 

O ncard.ismo cL1ssico já sof1fr.eu brecha, já nãD está intei·riço. 
A n1assa de m•oe~a, de num~erario, de que precisa uma nac:ão para os s-eus 

gyro~ comrn-e·:;.·ciaes, no m-ai_s a.mplo sentido, não se a·valia a es·mo, embora se o 
faça un1 tanto en1t1Jiricamente. s:~ ,m sub6ldinação a Uin:a -lei. 

Lsti\ .euborclinacla a estes clous elementos economicos - o tempo· e ·o espaço; 
deve ol)ed-ncer a va·r 1os outros f·actores, entre os 1quaes os .usüs, os habitbs com·nJ er -
cia·es • .por nãu) citR.r t o1dos. ·Nem de outra f~._)nn_e,. se explti ca o Jacto de a }ngla-
terra. úmll'l ha PO\!OO>S annos, -ter a ·quo t a ele 89 L·ancos pur pessoa para reali-
z·a.r s,eu~r nE-g-ocio.s. ao nasso que a F-rança dis·punha de 200 fra·ncos, tambem por 
pessoa. pa:ra as BÜas transacções. 

1~· quP. Londres é o grande centro bancaria, o :Stoek-Exchange, a Clear i-ng-
. H -ouBE:: cllo n1und10 inteiTo; é que =e.m Ing lat:e-::ra "Le dtf.ferens,e ' fr.a le ·bap che di 
LDndr·a 1norr sl rag,'ano i-n n1oneta ; ma in checks ·e i·n Cl"B·diti ~scritti alla Banca 
d'Inghilterra ". 

0ccorre ai.n•Ja (lU:e são en1 1nenor nun1•t·ro os bancos em Fr-ança, sendo dimi-
nuto, relatJ-vame.nte, o numero de deposite..ntes em ta.es bancos; cl:em·ais, são es-
cassas em Fra!lQa a·s Clea1·ing-.Fio·us.esJ nern como na IngJ_,q _.tP-r~·a .se faz tanto 
uso do r.heque_. 

".L'op:erario francese tienne il suo sal·ario 1n tasca, il contadi-no lo nasconcl~ 

m'wg.aJ'i ncne calze, li m.ercante f a la banclüere a s!é s t:e-srso ", lê-se em livro do 
a u to·r ele nota 

i~' cles1ses habitas inglezes que res-ultá. a quota minima de Ingl i terra, ronde 
a 'propr;rçõLo ent,·e os milhões ele negucios realizados em um dia no Banco ele Lon -
dres está para a moeda empr-eg-ada n .a razão de um para cem. 

Ta.es usos commerdaes não os temos, falta-nos o cred·ito·, que é o "aclioanta-
m..ento dos 0api·true"' circulantes"; esses uso'S, todra.via, infl·uem poderosamente na 
massa ela moeda corrente ou circulante, damos-lhe elasticid•ade. Entre nós não 
temos o credito instituiclo; não ·posemimos, mal iniciamos o ha·bito d:os deposites 
em conta cor~ente no•s bancos; não faz;emos senão muito limftado uso d:o che-
que, o cherk-book não está seriã.o pouco conhecido; os mei10s de transporte, m,a-

teriaes ou intellertuaes, em face ·da vastidão d<J paJz, •em que se espalha uma po-
pulaçíio deficie·ntaria e ig-norante, são escassos, h1s-eogurros, i-ncertos; emfi.m, D.10 
Bra•sil a moeda só muito lente. · e impenfei-tamente realiza ·o seu duplo destino: 
instrumento ele cãmbio e instrumento d<J emprestimo. isto é, operações de pa,ga.-
mento e operações de c?·edito. 

~Tão co.nhecemos ou não ernp_;,_·egamos esses "succedaneos da moeda" . Nã.o 
são os p:J.izes de maio.r 1novimento commerc~_al aquelles que emip-r:egarn m ·ai.s 
moedJs nas transacções. A JnglatePra. tem. relativamente, muito ·pouca moeda; 
dispõe, :entr-etanto, de uma circulação muito rapida, com as suas -G!earin_q-Honses. 

H A PE'c:a de moeda qile gyra rapidamente, segundo a comipa·ração de u.m an-
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.tig·.o e.:....onnmista itra:iano, Bandini, como um 'disco ao qual s-e iinp·rime um forte 
movimento . gyratoTio, traça uma especie de circulo metallico. ". 

Vejamos . o .nosso caso mais de perto. 
O •Sr. Homero Baptista, no ·Parecer . sobre a r·eceita pa.ra 1•9114, escreveu com 

a sua autoridade: 

'·Na falta de preceito positivo em que nos baseemos paTa o determinar, não 
será desar,·azoada a verificação do q1<ant•<m .exO.stentP- em a.J.guns paizes. Leroy-
Beaulieu compütava em francos 70 a 7'5 por habi·tante . a circulação da França 
em 1891. 

A Italia, em 1903, tin'ha liras .1.6.8•1 . 901.785 d.e circulação, em bilhet·es do 
Estado e dos bancos emi.ssores, tocando liras 50;63 po:r ha;b.itante ·, 

:!'ja !l{lp_.ssia, em 118·90, c·o·m a c-irculação -d·e um biJ!hão de .rub1os (tre;; bi lhões 
de f;cancos), ·Cllbhtlll 36 fra•oo2 .por he.bitante, calculada a população em 100 mi-
lhões. 

Aquell-; sa•b;ü ·economista co·mputa em 70 ou 7'5 r,·ancos por habitante a cir,-
cuJ.ação .qr.e convirá. á A.rgentina, tmtend·endio ·que só a ex·pertencia pOOe-rá de-
·monstrar Qt:al do" do·u.s valores melhor convir<á, ou 'ln<esmo se não devR·rá bai-
xe:r á ci-fr:t infierjor. 

Em nn~·so pa'iz, actualmente, a circul•ação de di·nheiro deveroá ser d·e ''éis 
9.20. 000 :000$ - notas da Caixa de Conversão e do 'I'hes~l'llro e moedas de eunho 
naclon!ll. :P6d·e-se dizer, pois, que toca 4•6$ por habitante, calculada a popul<tção 
em 20 mi·lhões, mwta superior á qu,e cor-re·~po.nde nos paizes citados. " 

Ai.nda mais, lê-se em Victor Hra.nts - Las G1·andes Uneas ele la Economia 
Politica, ve~sã10 hes·panhola : 

"Ern 1·906 ~·<: c::ücu1ou a cifra da mo.eda de que se dis·punha em diveTEO~ pai-
z.es poz ca:beç·a il:: habitante em 200 francos em F:rança, em 1•5·3 nos Estados Uni-
dos, 10•6 n~. Allerr>anha e 89 em 'I'ng'laterra." 

'(Ira, s0.ndo o:p;.nião corrente que podemos ter '2·2 mUhões ·de .habitanteR e q.ue 
se operon entre nós uma grn.nde retracção e tambem consumo de n1ei10 c.irculan ... 
te, d!e modJ quP não podemos conta.- com a circulação de 9·20 mil co.ntos do Sr. 

. ' 
Ho•mero, teremos que, .no B:·asil •e :J)!Or pessca, a quota da ci·rculação não é a do 
~lustre Relator rla receita. arithmeticamente ·engrossa.da pelo exaggero do rlivi-
denc'.o e nd·ucção do divisor, ficando desta ,s,rte· directamen te <?. indirectamente. 
augmenlad~, como o ensina a arithmetica. ' 

ERta quot:1 fica ,mu.ito abaixo da que Pau1 Lemy-•Beaulieu calculou para as 
nece.ssidad<'S da Arg··en.tina, e é b'em infe7io-r ·á de >819 francos que ai·n.da c.m 1•906 
':i•gorava err. lJ1gJaterra . 

. AbsteT:.do-me de com1nentRrios e de me emmaranhar ,na questã.o da ,influen-
c!'a da quunti·dad<> da nHle:cla so·br"t os preços e .tax'a de cam,hio, quer sob o ponto 
de vism classico àe Ric.a>rd!o ou sob o de Nogaro - desse cambio que depende 
da 7;a.l·"n çc. ''!l-' contas, que é "1 ~ re.sultante d'un zyand nomhre à'Héments cl'im-
po.rtance d'a.i!J.eui·s i·n,égale. les un·s actifs et les aut"·es passi.fs" - tambem cha~ 
mada ba.·lança econc·mica, ·POr opposição á qalança commercial, por aqui me deixo· 

/ 
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ficar; desta maneira e .oor a.Jto ju.stificando o vota que dou a.o projecto do Se-
nado 

O de que, na hora presente e amarga, o Brasil precisa é de nuniere•rio, desse 
instrumento que, no dizer de Lord OV'erstone, deve ser recebido igualmente "a.t al! 
times, between a!! llersons an<l i-n a!! jJ•laces". 

Sala d3s Oo 'Ylmissões, 17 de Ago,~to d.e 19114. - Caetano de Albt<q1<e?·q,.e. 

PROJF.CTO N, 50 - 1914 

IDo Senado) 

ü Congresso Nacional d·ecreta: 

"..tt . . i. 0 .Fi.ca o Gov•e.rno as•toTizado a emittir em >notas do Thesouro Nacio-
nal atf a quantia -de 300.000 :00 0$, da seg·uinte f6rm~ : 

I, até 200.000 :000$ , para occor!"er {L sohtção de compromiss os do mesmo 
'J'hesouro, por d'espezas legalmen·re autorizadas e ·r egis·tradas; 

l'T. até 100.000 :0 00$, para "'mp·resUmos a 'bancos, s.o·b as segu.intes condições: 
rt) ::n~di.ante c:wção de effeitos rommerciaes ou UtulQs da divida publica fe-

der.9.1, sendo uns te outros recebidos na base maxi;ma d·e 70 °j 0 , .do seu valor no-
minal; 

b) mediante deposi·to regular d•e notas da Caixa de Conversão, pelo seu va-
lor declarado em réis, ou de ou;,:o, amoe·dado, ao ca-mbio de 1-6 dinheiros, por 
mH réis. 

§ 1." .Se a caução affereciela !}elos 'bancos fôr em qualquer m\Oment:Jo julgada 
insuffi"ch;nte pelo GcvP•rno , est e immediata~m·ente exig·irá do devedor 'refo·rço da 
mesma e, não sendo a·ttendi<Ío, faná V'.ender em has·ta publica, independente de 
l1llterpcliaci\o judicial, os e-ffeito:s ca;u~iona>dos , a~cionan·do o deV'Edor ,pelo restan-
te do .~,·edico, qu~ será consi-derado divida liquida e :certa para os effeitos legaes . 

;: 2. o Os e-mp!.'·c&tin103 a que s·e re·fere a lett.ra a do n. II venicerão os juros 
a.nnu..acs tdD ·6 °1°, pagos semestralmente, e os da J·ettra b não venc·e-rão juros. 

§ 3. o tPara o rer5gate da e1ni.ssão auto•ri:ua<da pe lo .n . I € desti·nada a soi:nma. 
correspon•d•ente a 10 •jo da rcnlcla das alfan:d~g-a.• do Rio de Janeiro ·e .de Santos, 
conve;·ttda em p9.pel a par-te ·da renda ouono•, devendo o producto dessa porcen ta-
gem ser directa e d iariamente r ecolhrdo pelos ins!}ectore:~ das re feridas al.fandegas 
á Caixa :d"B Amorti?.ação, t.:'U jo tdirector fará inci:nerar ·semanalme:n•te as notas as-
s im recehicln,s. Aos funccion a·rios que 1deixarem ele cumpri,· esta di·S·Posição serão 
ap·plicwd<l' as p·enas do art . ilO ela lei n. 12 .110, •de 30 ele Setembro de i90:9 . 

f 4 .o ••Seoràlo igual~m:ente a.ppHoados ao reSgate da mesma Nnissão do n. 1, os 
saldos dos jt!ros est<l!b·d êci.clos no § •2•, ·deduzidas as des.pezas com o serviço ela 
emissão. 

§ 5 . " Os emprestimos autoTizados p·elo n. ]I deverão estar resgataJdos e:té 31 
ele L>ez6mbr o de '191>5, r""colhendo os .banc.o·s :devedo;,es dire·ctamente á Caixa de 
Amortizac5.o as notas correspond·entes ·ã amortização d·e s·eus debitos, ·as TJttaes 

Projecto do Se-
nado 
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··serão incinera•da.s ["e.la !l11€..S·ma fór1na e so·b as mesmas penas ·elo § . :go, não po-
dendo 1ser ;Jieito no•vo empres•t imo •Se o maximo •da emissão já tiver sido •attin-
gido. .1\..' ·me'dida qu:e for·em sendo .f e i tas ·essas a·mortizações, a Caix·a ~d,a;rá gula 
de r~e<ebimen.to para ·ctue o •Thesou,·o exone>re o devedor, resti.tuindo-lhe ·a cau-
ção ·correspondente·. !8e ao lfim ·do term,o· o banco mã.o CumrpTir ·essa o'brigação, o 
Governo p·rucecler·á .e1n •l"e1ação ao devedor .como no ca.so do § ;lo, p·revalecendo 
na llypothes·e os me~m~o·s 'pri,ncipios a.Jli estatui'dos. 

§ 6. o Os em.pres•timos do n. IJ[ .s erão concedidos fo·o·manodo os tba]1COS por el-
les favorecidos um cvnso,·t1n1n ·pelo qual todos se 10hri·gue'm a adopt-Rr na'S opera-
çõe.s ca•nb;aes .a;; taxas accordadas com o Banco do IBrasil; ha.vendo desaccôrdo 
na taxa a e.f.f.ixa-r, :decidiorú o Mini.s,tr_o da Fazenda e a sua 1c}eei~ão será obrigato-
ria pa.ra t01Clo~ ; o ~banco pe.:"tence·n te ao consorU~r,1n, que se .não suh1netter a ·essa 
d·ecisão ou ·e1n q .lalque.r oecasiã;o T!ão O·bse:rva·r a taxa aeco·r:dade., sem compe1-

dido pelo Goveyno a recol-'le·r immediatamente á Caixa de Amortização a l•mpor-
tanc!a de seu -deb;to, observa/las as mesmas regm,; prescriptas no § 1°,-

§ 7. o Par:t co~nce·der em presUmo a brun.co ·extrang~ei.ro, verifieará p·:r·éviamente 
o Govti:-no se eU" já bem realizado no ·paiz dous terços, pelo menos, do seu ca-

·pita;, co:nfoT"me pre.screve o § <1° do art. 47 do decreto n, 4t3t4, d•e -4 de Julho ' tle 
-1•9'11; na faHü. ac~ordará com ,eHe um pra~o razoa•vel .poa·ra tal •fim, sob pena de 
·ser cassada a aut0rizaçã.o para ~func:cionar. na R>epublica . A . ._·eg.ra ge.ra1 quanto 
ao cap!.tal fk<t extensiva ao funclo -de rese:rva . 

§· ~ .. o (Esta lB! entrará ·em 'execução desde a data d·a sua publicação, ces-
sando a moTatoTia -e ·a -suspensão dos •executivos fiscrues :decretadas -em lei e.o ftm 
dü~ primeiros trin·ta d .!as concedidos, continua·ndo, porêm, ·em vig·or as disposições 
relativas á sus:pensào 'da to·oca ·das notas da Cà,ixa de ICon<versão. 

Art. 2 .o . Revogam-~.e as disposições· em con-t!'ario, 
.Senado FedeTal, 1-1 de Agosto de 1-914. - José Gomes Pinh-eiro Macha4o, 

·Pre.sidente. - Manoel ele ATCt1tjo Góes, 1° Secr.eta-riJo•. ·--'- Ped?·o A1t01tsto ,Borges, 
2° SeCI ·etarlo . 

. O S<. Josino <1e ,:\.ranjo (pa?·a mate?·ia nrgente) (*): -,-- tSr. -!Presidente, vou 
confessando ode pl!ano que -nã.o tenho o meno-r intuito de p·roteHar o debate, que 
,dentro .(!!tn breve, segun:d? -m.e iruforma,m, -v·a.i .:;·e.r a:npunciado, do PTI01jec·to que au-
toriza "' •emissão de pa•pel-moeda, e conojun tamente do ·respectivo substitutivo -da 
Com missão de :Wln<tnça,s ;desta ICe.sa. 

1C'on1 sincerid·a:d~~ o digo: o i-ntuito 'do m ·eu "r:equeTim·ento foi pedir pa~a mim,_ 
e creio que .pa•ra a .gr·amde ma.ior·ia odes:ta Casa, as i,nformações · que são neç,essa-
.z'iaR, qu" são ver•dadeira:mente ind'ispensayeis para que nós, !Depu·tados, possa;nos 

. 'TIOS proaunciar co'bre esta matcr!a ·de tão alút ;celeva:nel·a e que t1iv fundamente 
tem a~ala>clo ·a o1ptnião nacional , porque diz ·res-peito, ·visceralmente, aos imteresses 
finaH~€iros e ·econorni.ccis ·do pe.iz, e póde a té -acarretaT abalos profundos á. propria 
ordet!.' social e politlca, 

(*) -DQ~curso proferido na hora do expediente. 
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)<essa~ condições, dEISeon•hecendo, como desconheço, · em absoluto, qual a ci-
fra necess~Tia, que"' -pa•r9. a em1ssão do pa.pel-moed-a, que,r pare. a simples -emls,são 
de bilhetp,g ·do Tll~souro, na fôrma do su:]:}stitutivo da· Commissão de •FLnanças, 
eu d•e;;ej~va ouviT o 1Sr. ·'111inistro d.a Fa.zend.a, <pG>ra que em deta.Jhe, como é ne-
cessar io, ·m-e demonstre qual a so1n1m.a ,elos comp-romissos do Thesouro e me i·n-., 
fo,·me., d~st'arte, qual a .q·uantia exacta •qtí·e -entende índ-ispensavel p.a,ra e. prompta 
f-Olução d3..S ;Oihri.gaç;ões do erario publtco. 

Se1n iE.f'-o, sem -uma base segura, na ignor-amcia e·m que nõs· vivemos, a,tê 

ho.je, d1e toda a gestão financeira elo -paiz, porque o Go=YernO, crin1inosarnêntc, 
d.e!xa de eumpTir o seu d·ev er, estrictame•nte lega·!, ode nos dar, a nós, 'Pode-r Le-
gislahvb, a conte; dessa ges:tãl01, illlcorrendo até, por i.sso, en1 respo.n.satb.iHdad:e de-
finida eln t.ext·o expresso ele lei, não po·de.remo.s -dar um voto con.sci•encioso sobre 
a quastão que se vai di scutir. 

IgnoranlOSí ~ n?í.o só ldreste. co·n1o cl!O'S anteriores g·ove·rnns, .as respectivas rg·el!)- ' 
tõês financeir;:-s, esta 'é Crue é a lam·en.tavel verdade, que·, com -tri.steza, assi·ghe.lo! 
Basta d-!ze•r que temos cheg-ado ao •extr-emo, ab a•bsu;:-do que temos presenda<io, ' 
d-e, ém mensagem dú urn an no, da-rem-se ciofras com.pleta.mente difflerentes, de'' 

liquire'.aç ües de ex·erci-ci.Cios rerferi-das em annió•s anteTioPês, ·Co·mo a'Conte·ceu erh re-
Jação aos Px·ercicios iie ~90 '9 , 1910, 9il!l , com á cir:cumr:>1ancia aggTa.va•ntis.si-ma, in -
explicavel, que um .!Ilustre fi-nanceiro nacional já ;pela impr.ens·a •d•emonst"ou, de 
se ver,· de üm •ex·e·rcicio p.nra outro, não só a des·peza 1âimi1ntür, co•mo t~mbem a 
propria r c.C'eita., o que é co ursa incvn oebh•·el, •Em1 ·pa·iz d:e fi ·narnças reg-ulares . 

.Cheg" a parece!', ISr. Presiden.te, quam-do s e t:·a.ta <desses assumpto-s de fi i1an-• 
.ç.as n-a.cionaes, qu~ se n.nrda a Hda•r com iCousa.s de verdade.iro o-ccu1-tismo ; estou 
mesn·.ro a ::tffir.mar que d.as fór1na.s do occulUsmo .a mais ldi.ffi.ci1, seguramente, a 
mai.s ·t-soterica, se as.si·m me p0s.s10· ex.p.rimir, é a 1cla ·no.ssa :finança. 

T_,; ' ·possiveJ, · talvez, no ca.so qua um illustl'lé ,es·peciaJ.lsta que tem assento nesta 
Casa IJUde·B~e informar .se na etiologia da lo•ucu;.·a no ·Bra·:sn, a par do espiritismo, 
da sypb ilis, do alc.oolismo, etc. , as fi;ne.nças b-rasi-leiras .não repr'esent-am pa.p-el 
saliePte ·e nã10 t êm cont.r.ibuido com um .g-rande ~conting1ente para b atlg-m·entO' dos 
habitantes do ·Hos.picio Nn.cional. 

Devo eonfessaT qne a•té hoje tenho procurado, por ·medida de hY'grene mett-· 
ta1, fu~· ir deste a 8surnpto. C:hege.'ndo a. um mom1ento, por-ém, com-o .est·e, em que 
tenho el e pro.fer·i• um voto d·e a lta r e levancia, .forçado a coog1itar -d-elle, vejo-me 
obri&;a<lo a opinar, mas ~enUr-me-hi a ma·l, ~'3-e não inquirisse <l.a.que1h ... s <1Ue po-· 
d·em exp!Lc.?.r, qua 1 e. ci-fra, ao menos, •exigida pa.ra a emissã,o seja de :bilhetes do 
Thezouro, seja ·rle notas, para poder d1ar com s•egurança o ·meu pare·cer ü· o 
meu voto. 

Esta i.gn·rn·ancia 'E•m qne ·vivo, que é - -pen~o pode;:- a.f.firmar sen1 receio - a 1. 
da b"rancie me.iori.<t dos Deputados, j•á. não .fal!o do •PO·bre povo brasileiro, ha muito 
af.a.stado rlessas consas, Jeva-me ·a pedir a V. ·Ex. co-nsulte a Casa se concede ur-
gent'ia para a votuçã.o deste requerimento qwe , em .ultime. analyse, represen ta sim- ' 
plesmente o desejo d·e a·certar e expri·me .a necessid·ade do esclarecim ento sem et-
feito, pa:·a vota r conscienciosamente a ma teria. ( •M?Jito betn; -muito bem,). 



0 Sr. rr<"sidént<•·: - AchaCse sobre e: mesa um re~ru·erlm.ento qu•e vai ser Jldo. 
F./ lido, àpoioc<'lo -e ,posto em d-iscas-s·ãio o seguinte Tequeri·mento: 
"Reqt~P'i-I'O que a ICamar<~ se co.nstitaa ean tCommiss·ão Gere;!, paTa o fim d'e 

ouvir o .Sr. Mini•stro da Fazenda, antes ode inici-ada a >discussão dq vrojecto d~ 
emissilo de pn.pel-moed'a e d•o substituitiv-o da Commis·são d~ Fi-ntarrrça•s d•estw 
C~rn.arn. '' 

qaJn das .Se-qsões, •1>8 de Agosto de 1'9·14. - Josino ele An~uj". 

O ~r. Presidente: - l'Tn fôrma do Re.gimento, fica adiada a discuss1l.o. 

O Sr . ..Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte rectuerini•Bnto de ur-
gencta: 

''Ref!Uif:' i.ro ur-ge:1eia, a:fin1 de que s~jlf4t discUtido e imm,ediata;men~te vota!d'o,. 
run z·n d!~cussãe>·, o projecto n . . 50 'A, de 119'il.4, do Sena:do, autOT!z.a:n•do uma emis·-
sãto Ce nota·s. -io Thesouro:. 

'Sa~a das :EessõP.s, 1•8 de .Agosto ld•e .1914. -Fonseca Hermes." 
Vou submetter !t votos p requerhme;nto. 

O Sr. ·Pedro La~;o (p<Jla orcl.em) -Se não se engana o Regi•me•ntci, no § 2° do-
art. 159, ~6 pe~mitte que a Camara ·vote urgencia pare. qualquer projecto entrar-
em dJscuss1to de·pois de publicado. , 

Or<i, e8te projecto nib fo•i pu•lllicado, nem mesmo ,;m a•vulso. Comü é qu,;· a. 
Camara v~i .submettel-o •á di.scussão, ·quando não se o conhece? IE' a duvi-da q.ue 
levanta. 

A m!'lic.ria od·elibe·r.aná como quber e com.o entet~deo·. EHa cé .soberana e '11ão 
esNl, comn o o·ra•dor, suj'ei.ta ás dispo~ições do Regimento. 

O Sr. )rauricio de Laeerdá (pela ordem) j'usUfi:ca a sua posição de a'dvêrsar1o·. 
do projecto, sem, .entretanto, obstruir a sua a.pprovação, o •que não oé por temor á;s 

amenças (lo Gov-erno.. (Muito bem-; nmito bem.) 

O Sr. Presidt>nte: - Vai se pr_oced·eT á votação do re·querimento de urgencia. 
Os senhores que o· a•pprovfl!m, ·quei.re,m se levantar. ·(Pans·a) .' Foi approva:do. 

(' Sr. Irineu ~I,.chad<> (pela orrlem): - Reque.i."' v·eri;filcaçã.o d·e votação. 
Proce<'l-enc1o,sE â verificação da votação, reconhece"se terem votado a favor 

do re,)ue;·i•mcnto ?4 ISrs. De.putados e ~ontra, 2'7; total, 1121, 

O Sr. Presi1lente: - O requerimento foi approvacl.o. 
Nm ~onsequencla do voto ela Camara vou submetter á discussão o projecto: 

tio Sena.do. 
~~~ disc1:ssão d·o a:-rojecto n. 50 A, d·e ·1914, do Senado, autorize.ndo o Presl· 

<'~ente Ja Republka a fa~er uma emissão de notas do ThesourD N3~ional, corri 
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paree;é· B suhstitutivc da maioria da CommLssão •de F-t~ancas, voto em separado 
de. minoria e razões 'de vot'"l dos 1Srs. !Manoel ·Borba , F elix PachBOO e Cu-etano 
õe Albuquo;:que. 

Entra c·m discussão o art. 1•. 

ú Sr. Presidente: - Acham-se sob.re •a m esa 'diver.!!~s emen.das que vão ser 
ll'das . 

S2.o succPssiva""ente lidas, apoiadas e postas em discu.ssã,o com o art. 1• 
.a.s s·eguiLtes -e1nendas: 

N. 1 - .A cc:.-e~e<e.nte-ee onde convier: 
"RecebP-n'dry 'l. qwo•ta do emprestimo 'CJUe J.he couber, na iór•ma. d·o art. 1• 

r. li. o Ba-r'c0 'd-:> Br-asil ~steb-elecerá i-mmediatamente nas ca-pi·taes d-e ca·da Es--
ta-do, onde não h011Ver qnalquer estabelecimento ·hancario, o·u fi-lial do mesmo 
banco. uma ager.cia, com o capital · que fôr precioo para attende;:· ás necessi•da -
des da ürise a~tnal, fa,;en'do as respé:c'ti'\llaS operações, .de accôrdo com a ·pre-
s.e·nt~ 1-ei." 

Sala das !Sessõ,,s, 1•8 :le Agosto de 19·1-4. - Maxim,>a.no de F ·igue·iredo. 
Antonino F,-erre . - Simeão IA?-·al . - J?eliza?·do Leite. - Arthtw llforei,-a. . 
Mavíy111-eT . - Fle1;ry Currulo . 

N. 2 
projecto : 

Redi•,i.a-se do seguint·e modo a lettr-a. a, •d-o .n. n. do art. ! •, do 

"Medi-a nte caução de apolices ·da divi·da ·publica fed!eral e estadoa1 e titll'!os 
comme-rciaes que obtive-ram cotação ao .par nas iBolsas do paiz 30 d.las ant2s do 
é:.·ecre to que promulgou a actual mor ataria . " 

·Supprima-se o § 1•, lettra b, do art. 1°. 
Sala da-s Sessões, 18 de Agosto d 3 1914. - A11ol{/tt.sto M'ontei?·o. 

N . · 3 - Onde convier : 
"Art. ·5 , 0 A :Emi,Ssão autorizad·a por -esta lei, s erá roogatada com os seguin-

tes recursos, que · constituirão uma caixa especial applicada exclusivamente ao 
dito flm : 

a) 10 o/o em ouro sobre a importação nas al.fandegas, qu-e serão remêtti-
doo di·:Actamen-te á Ca ixa rle -AmorUZ'ação, 'r>a·ra r ettrar quantia ig-ual em notas do 
Thooouro 'em circulaçãQ; 

b) a ·importancia total do imposto da rené:.a sobre as companhias ·e sacie_ 
Vades de •exploração ·das minas de ouro ·e areias monazí ticas. s <g undo as prescrL 
pçôes estatuídas; 

c) o patr.imonio das ord·ens religiosas, que na época d a a -ssignatura da Con-
stitu ição tinham cahido sobre os .prece itos da lEii de 9 de Dezemlbro d ., 1832, de-
v.,ndo ess·e patrimon'o ser incorporado administrativam-ente ao Estado e· .aJiena_ 
elo por hasta publica; 

Emendas 
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d) os fundos de resgate e ga,ranüa creados por' lei. 
Art. 6. o i()s recursos de qu ~· tr.a ta 0 a-rtigo antecedente continuam a ser 00-

bra.dos pelo Governo depois ode ;:1eagataoct.a a €mi:s:são au;tori:<ada por €Sta 'lei .para. 
servirem de .J a,stro •á. emissão conv.ery:.sivel em ou.ro. 

Art . 7 . • O imposto da renda de 'que trata o b, do art. 5•, s€r<á cobrado 
na prnporção ele 15 •1• da producção das mes·mas ~o·cj.eelades e oompan.hias no 
cam Dh d.e 27 d., de~•end.a •ser .pLgo em espe.cie na Oasa d·a Moeda, par·a onde S€-
rão remettidos o ouro e as are' as monaziticas, para veriricação ela sua .quanti:la-
de e valor." 

Sala das Sessões, 18 de Agosto de 1-914. - FeUsbello F1·e·i1·e. 

N. 4 - A pt'lesente emissão ·destina~se €Xclusivamente a auxiliar directa-
me nte a lavoura e a i.nd:lLS.tvia e será regulada 'd·a .seg-uinte ,fórm.a : 

a) o Governo iF1ed·eral, por intermedio das a genc:as do ;Banco do Brasil, o!1de 
as houv€r, ou das suas collectorias adiamai'á 1á .Javoura e á industria nacionaes, 
70 o/o ·so.br;§ os seus producto..s depositados no.s~ a. nna zens g E;r.aes, ·e comn1 !Ssarios, 
ou carregados •em estradas de ferro ou n a vio, a elles d·estinados; 

b) para o r ecebimento da importancia pretendida, bastar·á a ·exil1ibiçã 0 do. 
titulo d·e wc:w~·.ant ou do conhecimento de embarque·, com a decla•ração - "Su-
p·erior, .bom ou ordinario" - € o seu valor pela ij)a,se do dia; 

c) a 'base .para o adiantam<mto s•eroá a estahe·leci da pelas •Bolsas de café 
de mercadorias já existentes, ·e na sua falta pelas cotações d as praças e G.e s.~

côrdo eotn ·os arrnaz·enS ger-a.es ou s uas agencias; 
d) o prazo do a di a<Fltamento ser~ de 1 a 3 annos, juro de 8 o/o ao mez, pa.go 

.setnestralmente; 
e 1 os aatantamentos só se farão sob r~ garantia de m ery:cadorLa.s de diffiei 

deter 'oração, salvo se a sua venda se effectuar d·entro de 30 ·dlas; 
f) os juros do .emprestimo s erão apu)licados no resgate da divicl.a exter::1a 

ou nação. 
\Sala das Sessões, 18 de Agosto de 1914. - JlfCI!qcolLno ,'1!1AI'r•e·to. 

N. 5 - Accrescente-se onde convi·er: 
Art. Da .quantia emittida para satisfação d: compromissos do Thésouro 

será deduzida preferencialmen•te a importancia neClE·ssari·a .para o recolhimento 
e.té vinte mil contos da,s notas da ca:xa de Conv-zrsão da actual emissão ~ir· 

~ula.nte, ·que serão incineradas, s ·e o Gov•E:rno não prefe.rir adquirir directamenr.c 
ouro para integralizar o d·êposito das notas da m -esma Caixa . Neste· ultimo caso 
o Governo poderã despend-er, por conta da ·emissão autorizada por esta lei, até 
a quantia 1gual ao p:cejuizo que a d'lffE-rença tia taxa cambial -det zrminar em re-
lação á a,nterior emissão a typo d e 15 . 

. Sala das Se8sões, 1 8 de Agosto de 1914. - Josino ele ,41·aujo. 
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N. 6- Ao ·§ 8• ·UO ar t. 1° : 
•Supprimam_se as expressões fina~s: desde a palavra "continuando" a té 

''Caixa d1e Conversão". 
•Sala das !Sessões, 18 ·de Agosto de 1914. __:_ Jos·ino cl.e A?'C!ttjo·. 

N. 7 - Ao a rt. 1 o, n . I : 
Depoi..s da palavra "regis trados" accrescente-se: us-2m p.rotesto" . 
.Sala da .s Sessões, 18 de Agosto de 1914 . - Jo s·i.no c~e A1·a~tjo. 

N. 8- Ao art. 1•, n. 2: 
Depois da palayra "·banco.S" 1 a.cc·resc·e·ntem-se as seguintE-s : na-cionaes, :jlle 

empregarão 60 o/o do em.prestimo •em operaçõc.~ de penhor ou wa?Ta?"ts. so.bre 
os principaes g'eneros de producção n aciona l. 

•S ala das 1Sessões, 18 d e- Agosto de 1914. - Josino ae Araujo. - il'Ie'•lo Fntnco. 

N . 9- Ao§ 7•, do art. to: 
Supprima -se . 
Sa la das !Sessões, 18 de Ago-sto de 1914. - Jos ·ino d e Anmjo. 

N . 10 - A•rt. •F ica o Governo au tor izado a contratar com 6 B anco do 
Brasil a ·emissão de bilhetes, ao porta cor, destina.dos •Exclusivamente a ·emprestL 
mos garantidos por tocmTcw,ts ·emittidos de accôrdo com a lei n. 1 . 102, d;, 21 
de Novembro de 1'9 05 . 

A_rt. A ·en1issão s-er-á feita ·á ·p~:o po.rçfuo dos em.pr.e!~.timos e para cada 
um delles . 

Art. üs emprest'mos se-rão feitos a p razo m aximo d e doze mez.~ .s. juros 
não ·excedentes de, seis [J Or cento, '= em garantia não superio.r a ses,;enta por 
cento do valor da m ercadoria warrantada. 

Art. Os .bilhetes •emittido s de accôrdo com o art . terão curso l·2gal. 
Art. >Os bilhetes recebidos pelo Banco ·em pag·amento do emprestimo de 

que trata esta l·ei, se.rão incinerados. 
Art. A incin·: r ação far-se-ha d uas vezes por sem a na, com a prcs~nça do 

fiscal do Gove-rno. 
Art. O Governo nomear·á •fiscaes especia es junto ao Banco do Brasil e 

suas agenc ias, a fim de intervirem nos emprestimos p revistos n est a l.ei, n as s uas 
nquidações •e na incineTaÇãO das cedulas . 

Art. No contracto que fõr feito com o Banco do •Brasil para a exectição 
da p:esente l ei 1 s·erão .esta'be l~ecidas as clausulas, condições e ·pen;:t!idad~s qu e o 
Gov~r11o ju lga r oonveni·ente"s. 

Sala das S essõ<s, 18 de Ag-osto de 1914. - Ca?'Closo ele A. lm eicla. 

N. 11 - Ao art. 1•: 
R eduza -se a 250. 000:000 $00 0. 
S Jla das Sessões, 18 de Ag-osto d ~ 1914 . - Fonseca H ennee. 
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N. 12 - Onde convier: 
Fica ··~vogado o dil'eito dado ao Banco do Brasil da -~missão ·de che·quet<. 

ouro para satisfação dcs impostos aduaneiros ·em tod•a a IR.epu:blioa, passando ·o 
imposto oe•:n ouro a ser <:(}brado diroectamen.te .pelas repartições ar.recadado:·às. 

tSala das ,sessões, 18 de Agosto de 1-914. - Foruseca Her·mes. 

N. 13 - No art. lo, n. 1, onda .se diz até 200.000:000$000, di·g a -se 'l.té 

150.000:000$000. 
·Sala das rSessões, 18 de Agosto de 1914. - Fo=eca He1·mes . 

N . 14 !Substitua-se o § 2o p e1o seguinte: os ~mprestimos a que se refere 
a lettra a do n. II venoerão os ju·ros annuacs de ·6 o/o até seis m~zes e dahi 
em diante mais 1 o/o .em cada m ez que se seguir . Os emprestimos da J.ettra b 
li ão vsncerão juros . 

. Sala das rSessões, 18 de Agosto de 1-914. -Fon-seca He?'lnes. 

N. 15. - A emissão de t200. OO•U :000$, autoúzade. pe:o aTt. 1° d·o ,projecto 
s erá f eita em p·a rcellas de 30 .000 :000$, mediant-e o ESPaço de um mez entr~ 

uma e outra. 
tSala das Sessões, 18 d·e Ag os to d '· 1914. - Manoel Bo?·ba .. - José· Bezerra. 

N. 16- Supporima-se a l·e t tra b do n. U do art. '1°, e as •PaJ.avras : "e os 
C:a lettra b não vencerão juros", da pa.rt e final do § 2° do m e·sm0 a r tigo. 

rSala das Sessões, 18 d·e . Agos to d ·e 1914. - ll'Ia?wel Bo?'ba. - José ReZP.?'l·a. 

N . 17 - A quota de 100.000 :000$ para empr~timo •a. bancos será -entreg'lC 
ao Banco do Brasil, •Que se responsabilizará p ; lo seu pagamento ao Th-esouro . O 
B a noo do Bt"asil reservam para suas pro p.rias operaçõ·es a importancia d·e 20 mil 
contos, .emprestará 30 mil contos aoo bancos desta Ca•pita l ·e dos Estados que 
não- t~m A.lfandega, e o·S r estantes 50 mil contos aos bancos da<;; praças comme:·-
cia-es ·dos Estados que têm al fandegas , e n a proporção das r endas das m-esmas 
n o ult imo semestr-e . O .B a nco do Bra-s il cobi'o.r.á os juros d·e 6 o/o, no maximo, 
pelos emprestimos .qu ~ fizer . 

'Sal a das Sessõ·es, 18 d·e Agosto d ·e 1914. - Man.oel Bo?'ba .. -José Be21ena. 

N. 1·8 - Accr·o>scente-se on c.I e convier : 

Art. ~os baücos .pu.r:t g oz.af'e.m do beneficio desta lei se obrigarão a n:uxi-
Jiar di<-ect~mente o commercio mediante caução de wan.,-ants de café, de borra-
cha e outr-a<; mercadorias, titulos de p:·ime.iras hy.potmeca.s, e apolices da d.ivida 
pu•bl ic:.:?, :1 juros nã1o exc·e.dente de 9 ojo ao anno. 

S a la das Sessõe·R 1-8 de Agosto d e 191'4. - CantUclo 1viotta. 



-173-

N, .19 - .'iccrescente-se ao § 4·s do e.rt. 1• - e · o producto do emprestimo 
externo autorizado pela lei n. 2 ,18,5:7, do corrente anno . 

• s ala ·das Sess;'>es. 1•8 de Agosto· de 1·9-1•4. - Galeã.0 Gan-valhal. 

N. 20 -·- Aet. l •, n. I - Accresiente-se: 
" por divida.s reconhccid:ts po;· sentença judiciaria pa.ssade. em Julgado. 

Sala das ·Sessões, -17 àl" A.gosto d·e <1•9•1-4. - Joaquim Osorio . - GariWso de 
Se?·zec!ci!o Corri!a. 

N . 211 - Da quantia à e que trata o e.rt. 1•, n. 1 destaque-se a irnpor·tancia 
'<le 2C.. 000 :000$ P9ra ·J)ótgame't1;to de crmlo.~·es a·nJt.eri.o.res a [9113, cuda·s contas s•ejam 

iE>gi•timas •e àe legalidade compr-ova·d·a e que não tenhe.m sido pagao; .p.or falta 
de Ge.lito e bem a.sslm para pagamento àe credores que jlá tenham sentença ju-
õiciaria dé ·prin1eira instancia que o Governo tenha vantag-em ·em. entrar ern 
accôrào. 

S:tla das 1Sess3e:;, 18 c1P Agosto d·e 1914. - F'reiterico Borgd. 

N .. 22 - Accrescente-se ... -á lettra A, do n. 1, do art . . 1'': 
"A.:: c•otn.tas do (i-J'V•?rno, culja le.galidade >e legitimidade seja,m incontestaver::; 

e 1que teu!J.1am s~d0 cau!cionadas ~aos ~ba~nco..s, ttamb~m servirão .d·e };astro para os em-
prestirnos qne PJrV("Titllra f:t ça o C'..ove.rno , entr-ando os bancos para o Thesouro, 
quando J.i.qulctarem' o~· .!l~11s d~bllo~. com as importanclas das referi clots contas 
CIJmo 1inhe.iro. 

Sala das •:;iessões, 18 de Agosto d·e 1914. - F?·ec~e?·i.co Bo·tges. 

O Sr. Octvaio Mnng.aheira I11W·virnento de attençcío): - Sei, Sr. Pcesluent~, 

que a e~mergencia, 0rn que as circumstancias nos . coiluc.um, é mais de agir do que 
pro.pr·iamcnte de !'8.lbr. Votos e não palav.r.as , é o bra·do q·ue no~:< atiram, entre 
os sobresal~os de urr. momento de desolação e penurta. 

Procurarei se~· hreve. 

Qua'11rlo, yã;o rainã.la 1ha ,fJOUC0S d.ias, .m ·e r e:feri Ida tri.buna, illQ exanne 'da 'Pr'o -

:po.sta elo 1Gove·rno. á mârche. do tra:bal1ho orçamenta:·io, que se ini·cia .para o exer-
cício vin-douro, t ivP o-ppo rt~1nidade de. aí.Iudir, com a mais sincera repu~sa a boa-
to, qu~ então se ;nl'Prmur~Lva, d·e <qnt· já ..s·c v.inha!n insinuando. em plenas .r~giõt:s 

officiaes sob os auspiclo.s ·de conio'elheiros e amigos eLo 1Sr. ;Presidente da Re.pu-
blioo, os .prrf'parativos pa::-a o plano, rapido na s-ua execução, quão funzsto nos 

seus r esu ltados de Um.a emi~sã-o de pa-pel. O -que, entretanto, .Sr. ,Presidente, ·e.n1 
-~ ã.o n1 1:1 animara a tlizer. p~ra poupnr-me a Q'lle se -m.e acoima~;;:.;se de i·m·petuoso oa 
ele descome.:lido , no modo t1e tnttar de taes assumptos, que e:x;igern, ante-s tle tu -
elo, a. caln:a e a ponderação, - ei.s que o nva.nç.ou, fi'a-ncamente sem rebuço -t! 

sem reservas . com a exp-::.·eossão in-equivoCa ele sua autorida-de offici3.Jl, o proprio 
Sr. 1\tf~ni. ~ ·tro da Fazenda. n e...,~as declaraçõ·es perem·ptorias que, :pub1icrudas. e uo 
m.esmu dia. com a f6nma de uma entrevista, .pel1o jornal A 'f.loi.te~ não me-rece-
ram, HU qu(' n1-e con~o:;:tc, até hoje, qualquer contestação: 

2.• discussão 
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u -- E' · cerlo qnP o · Governo Federal , p·e.ri 8a em faz-er utna erlJissãó de pa-· 
pel"moecla? 

-- .O Gove;:no? Até este momento, ·nem o Sr . ·Presidente ·da ReopubJ.Ica, neo~u 

qualqi .;er dos meus col1 ..:ga.s se lembrou di-s.so. Pelo menos, a mim, ainda n.i.ng-uem 
faHou a re~peito. Nã.o creio mesmo que se possa ter em mente tal idéa. 

V. Ex. s"ria, portant·o, con-trario a. em issão ? 
Uma noVJa emissã.o de papel-moeda seria um ve.rdadeiro d·e.sastre pare. o. 

paiz, .ih tão ·assoherhaclo de encarg·os. Ess·é recu.:so, altás, não passaria ele um re-
r1ed.to dleato·rio, dn liln .p~li<-ttivo~ que, 110 n1 aX i1m1o, -daria utna folga nn1ito ephe -
nlern. 2 1The.souro. ...J\.s co·nsecruencias, entretanto, dentro de 1n-uHo IJouco tempo, 
seriam :·er.riveis ! Sotf.freriarnos imrn·en~10. Não acre dHo, .po.S'itiva-!nente nã.o creio, 

que o 1Gover.no ven-ha a p5r em pratiba tão albSlK'do •prrojec-bo. 
- Mas h a, ·entretanto, q·uem se bata por ·e.Ue, fóra d·~ ·GDVlenn<J, não'! 
- Pó de hwver. •Se i 1nesmo de a1gu·1nas pessoas a quetn a idéa sorri . São 

.~.nd ivi (hlDS Que tê1n ir: teresse, que auferirão hlc-ros da sua realização . E' g·ente · 
qt;e suhrepõe Ot':i .seu_s aos. interes..ses d.a .Nação . . ~Ia,s , re pito-_Ihe, te.l ernissào não 
se far1á, pelo men0s con1 a .n1inha. assig_na•tul·a. . " 

~.\.gora, ·Sl'. Pre.'jidenlc, c1ue a scettn s~ transüormou; agoi·a., que os 1·ec1ucto~ 

vão c::-thindo, evi.d·e1_1 t~~entc sob a acção dos n1e.is pond·eroso.s rmotivos; agora que, 
dir-se-ltia, j.á o pan~co se n1anH.e.s tou, de a.lg'uma sorte, nTesmo no seio ·do.s :de-
lib-erantes: agora, qne o tõpisoclio mundial da mais tre mencJ.a, talv·ez, calamidade · 

da historia, veio clar me.is um pretexto., cle•>ta f eita empo1gan1te ·e d ' .cisivo, J)ara 
o lançr:1.n1ento da me·d.jda, ·que a >J,Jrincip:o fôra alvo ele tão ge·r ar.s anathe1nas, -

não s ei, .Sr . ·Presid ente ·se con1metto• e..lgun1 .er-ro cl·e visão quando aprEC'io o 
phenomeno. O que .. ·é vercl,ade, porém ; o qu·e e. ·Camara m e ha de pe1-nüttir que 
tome . a liberdade ele affirmar-Jh e, é que aos novas razões a Ueg1adas, •Em pról da 
solução qu·e se 'Pleiteia, co·mo combalt.c aos aj:}2rto5 da situação e.ctual, não con- · 
seguiran:1 ab:a lar-me, por ma-is tque as co·ns:de-re e . que ·aS acate, da convicç.ão,. 
que ainda nutro, de ·qu·e o reme·d·io que se nos quer m'ini,stre.r por meio. do pro-
j"ecto ora e1n debate é m ais .grave nas suas con5equencias, para o noss•o org·.a -
nismo 'finance i-ro, do qa·e ;os proj:}rios eúfeitos ele. m ·o,J·estia q u e 'eNe. Se proj)Õ·e a 
soccorrer. 

Não creio qu e o mo.m cnto s·eja . ele ,&e ori·e.ntarem os ·esp-irito>. O caso já s·e 
encontra ventilruclo., nas Sll8;S faces e -nos seus aspectos, que 1nais 1in.flu t·m ;pHra 
a ·clecisão. A , co·rrentes ·estão definida,s\ ca&a qua:l no presuppo.sto d e QUe· serve 
melhor a causa publica. 

Incorporado. Sr. Presiden te, ao grupo de (Deputa'do·s QUe ainda s e oppõem 
ao projecto , mas, por 'O.u tro la:do. n ão querendo 'CJUe se me t enha como' indiffe -
rente aos motivos em que elle se basei:a, ~ou mesmo que "'e supponha 'QUe não r e-

flecti, porventura, sobre as ,condições a .que chegamos, e que determ:nare. a pro-
vi'dencia ·qu·e -dou como abo.mi·navel - , a,qui t rago. por . ,esc-rivto, para não .ser pro-
lixo, para que m e .force ·deste modo :a cingir-me nos assumpto.s' ca·pi<ta·es, e. de - . 
clare.ção -do meu vroto, que opportunam ente enviarei ás mãos cl·e V . iEx ., mas 
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.que peço desde j á licença para ler, porque então .farei, depo.is como seu comple-
mento ou .;eu r emate e:lg·umas rap:-das observações que m e ·occorr2m. (Passa o 
. orado•· a zn·ooede,· á leit,·a ao se" •'voto" e:J\c•·iz> to ) . 

"Não é s em fundamento que me o•pponho á •pTopos'ção do Sena-do . As van~ 
tag·en,s .qu-e possam, no momento, r esultar da emis·3·ão• au'lo ri ,:< da nos termos 
deste projecto, - cu ja -discussão, em boa norma, cSO U dos que en te ndem que de-
veria t eT sido inicie..da da Carnara, - ·n ão c O.mJl'C' nsam os n1 a leficios que, n ece;s·-

-sarramente, hão de 1Jrovir d·e semelhante m edida . 
Vou dizer as razões po·r que acSsim penso. 
Dados o; encargos da U n·ião, que a levaram a agi r no sentido de effectuar, 

najs praças extr.ang-ei-ras, um ·f·mprestim·o., pelo rn.enos, á circumst·a.ncia de que, 
em vista da g·ue-rra ·eurorpéa, 1têm d·e sofrfer grand·es 'ba,ixe.~s as rendas a lfandeg-a-

-rias e ig-ualm·ente as do im-po:5to de consumo, .qu e recahe, em boa parte , sobre 
m ercado•riacS importadas, avolumando-se <'le muito o cbe!ü:-it, que j-á não e ra pe-
queno do p·resente ·cxercic.:o .financeiro, - a conclusão é que os duzentos 1nil 
contos que entrart?·m para o 'Theso,uro, vão s er, em breve t empo, consumtdos, 
J:x3.ra não dizer d evorado·s. a través da -d-is puta elos credores, ·e precisamente no 
momen1to, aliás psy,chologico, em lqu·e •se vai· j·á lavra-ndo o "tes•ta m ento" do 
actual Governo .. Não o1a, po's, como s·e evite que, dentro de tempo . curto, a si-
tuaçã:o se renov·e. e·m torno da Fazenda Naciona•l, co1n as m·e..smas caractcrisÜ-
cas de agora: fu·ncc-ionalismo' em atr-az·o., compro.mi sso,s· a solver, diffi eul·d&des, 
cada vez mai-ores ; e, então , pela dou1trina que t r:umpha , ning-uem mais ig nora 
o caminho. Ha dividas? Não ha dinheiro? Os fi-nancistas não ,sug-gerem pla no•s, 
um alvitre, .quando na·da, qu e faça com que as libras ruppar,eçam, em cofres ond e 
o ouro. não -exi1ste? Vamos, ne5te cas o , á solução, que é, na verdad:e, a un·ica . 
Ultima 1·atio. S alvação publica . No-va eclissão -de papel.. . . A perspectiva, que 
,se abre, é assim, portant.o, a do deslfiloadeiro. 

Mas, emquanto ·isto s·e pass-a ;emqua ;lto as responsabiJi.dad e:s• se· amontoam, 
a.ssohenbando o erar!o. ; emquanto se reproduz, n a scena 'triste do s·eu Go·verno 
fallido, a imag-em da provação e da m·iseria, em que, de s·ul a norte, se debatem, 
como está cl•aro na consci-enc:a de todos, as populações braosi%iro..s - não se ad-
mi,tta que estivess-em pobres as arcas do Thes<ouro, porque, •exactamente nesta 
quadra , ·em que vozes andavam apregoando o descalrubro -d•a·s finanças pu'blicas, 
aHi se r eservava, calmamente, a somma de cem mil contos, para ser destinada, 
em ·emprestimos, á-s nossas c ase:s de c-rediõto, nacionaes ou extrangei-ea~, sob a 
gara.ntia de "titul·OiS' da -divida f·e~d ·eral" ou "-e..f.fe:tos cominercia·e5", na razão• de 
"70 •J• ·do seu valor no.mi·nal ". De modo qu·e vinha prestes a exhibir-se um 
quadro curioso: o Governo, crivado d·e dividas, e. todavia., a fornece r dinheiro 

I 
de uma nova especi·e, á taxa de 6 •J•, a bancos, natoralmente aos dema's f eli-
zes, e que, uma v.ez ·assim alimentad:o,s pel·a inj ecção de um nume•rario que ;m-
porta e m graviss•imo encarg-o para o povo , opei'ariam as suas transacções, pa-
cata e tranquillamen'te, ao juro que entend-essem. Não t endes apolices? Pois 
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e-ntão ide bu.süar -'' .effd·tms commerciaes ", que a·lguns have·is de 8 nc0ntrar. Nã'O 
l;a.ja ceremon:as. Ao n osso a ·:canc :', ·a.s coJre,s~ da Vnião·. 

"Effeitos commercie.:es! ... " Deb.a..lld•e estive á ·flrocura, leigo que .sou na 
mat7ria, de quem, com segura~nça, m.e informasse que é qU·e havi·am de s2r, na 
applic•3ção do d·is·posiüvo a que alludo, estes ".effeitos ·•, .que para logo s·e 'gua-

\ 
.Jam, no ap·preço que m '•reC'em da Unifuo, tás suas prop·r.ias .ap'Dlices, t'oodos e.~tima-

dos so.b a ba.se da mesma porcentagem de desconto; e a obse·rvação•, a que 
-chegu,c: i, é gue ninguem sabe ao certo, ~-esmo que pent-e qu 8 o ~aiba., quaes as 
fórmas reaes d·esta esphtnge, QUe ·~-6 ao·s empre.gnrdoE do Thesouro ha d·e ser 
dada a .fortuna de co.nhecer de perto , quand'D, com a sua longa experi-encia e 
conhecimento das . raças ond·e s e v a i operar, tiverem de segui.r o movl111.ento da-
quelle novo e generoso banco. 

"Nfio são sóm~n.te 0.s t~tulos da d-ivida, ou os referidos "·erffeitosn, que deverã-o 
valer )Jara o Go·-.r<>rno. E.st,a.bei·Poe o p;-oj:ecto, a·p.par.entemente mui·tlo JogiC0, que 
ta•mbe.m :::e far1i .... o -0·s em.p.re.c::tim•os, sob ca'l.Ições .e.m ouro, ou o que ·é o mesmo, G!O·tn · 
gJarantia de ce.dnl':t'3 da .Caixa ·!le Con:v·eTsã;o. Veja·m<Js se 8 absurd·o o ·meu .racio -
cinio. lSB os este ... beltci·mentoe -de .credito, que aca·So .possua.m ouro, não tratari-a.m 
.é b0m ce:·to de de:)osital -·<l, n'esta quMlra, ·na Caixa de Conversfuo, muito menos 
de agora mn d-iante, po.rq.ua.n.to a'Hi se· àhes entr1egrum not<;s que, .uma v.ez disse-
llüna i~s p:).ra a R~· pHcaç,;ã.t:t r'espect.iva, fazem -com que as libr·as não pert;:,nçam 
ao .'3E'U df'-posHmnte, ·.m,as, em vez 'd·este, .aos ·possui'dor:es das eedulas; ao ·pass{) 
que, p0r rr.,.eio dos em·pr.estim:os, se .obte.m, d·o mesmo ·modo, dinheiro para giro, 
~em que !'e peTor' o dtr.ei.to de, resUtuind·o, a seu tempo, a quantia tomada ao 
Governo, ~<:'haver .o de·posito mc,ta,Jlico, o.ff.er·ecido em ca•ução. Estende-se, por-
tanto, o p.e.nno verde. T,·atam os bancos de a!dquiTk Ji.bra:s, Rercolhem-nas ao 
Thesouro, r·eU~and·n ·dinheü:o sern juros. Lança,m 'este dinheiro. em movimento. 
E · ~glU·arilaln a b:-tixa do . c·a)m.bio, se não prQimovem qu·e eHa ainda s:eja m'aior do 
que de-veta ser, ·IJ.a:.·a ent8.o ~embolsar o Governio do seu pa,pel-·moeda. e leva·ntar, 
lf1 caução, benet1ci·ada f9'IT1 seu val-ot~. E', ·p!Qr cons•eguinte, ao mesm:o te.m}Jo , urna 
g>ue.rra qu0 faz o Governo t'L sua ·pro•pdoa 'Caixa, q·uando a,ceita ·dC'J)ositp.s ·de ouro 
mais vanta:josos Ctl~ ·e O'S que :se faz·e:m nesta, e 

1
Um novo :es.th?ul<O com que. se ani -

mam vs :PrUridos de eX'p•J.orações da Bolsa, ruo s·entido dia 'ba.Íxa cambial . 
~r.e nho ouvido. aUás, articular que estes empre·strimos, a que me vo·u refc-

~indo, .aí:h<da qu~~ .s i.rvan1 a<Js i-nstitutos b'ancari.os, ·que delle~ tirem partido, não 
S~e cl(·,-;;Unam, !0ill todo ·ca-so, e. outr:o fi·m senão ao be.n:ef.icÍlQ cpJe recl1amam, s c-·brc-
tudo , as l·n·'"ustrh' e a lavoura. Demos .cJ.e barato que o seja, Não tenhamos clil-
d,ad0 co•m o q'll'inhfvo, por certo o princiipal ·des~ta ,pa.rtiloha, que, na ·execuçã.o d!O ne-
goc-io, t. st.ã. res··~>r·,T.q .flc; aos bancos, que tiver:em a .dita ·d·e ·explorai-o. Não ~ncla 
gue.nw~. tampouco, dlo qu" haja de positiv-o, com relação ao<' proveitos que, no 
:fechar d·as contao;, hão de apu~ar, d·est.e auxilio, os nossos indus•triraes ou lavra-
.clore.s, d·~.dJ~ o ~1nazonas .no Rio .C'.rn:l:nd!e do Sul. \E' jusbo :que aHm.e.nteanos sy.m-
.Pta•thia .pe-lc!s que P.xerGein a.:s ind·ust.ria's, c;o,mo pe,los ·prod·uc:tores agrircolas, onde 
quer que .ene.s :-3e ·c'ncontre:rn, ·dentro do noss-o paiz, - activi,dR.cl!e..S ·eom ca•rnpo, a·o 
serviço d{a. no.s·sa grandeza.. 1\fas, s.e algum ·dia . eu me tive;sse .ele opp\ôr, fra{nca, 
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leaJ. e d eddidamente, contra " protecçâo ll uma ela.sse, qualque~ que ·fOsse ella, 
d emre as que form>tm, pelo seu . conjunto, a •cJnJ.Iectiv.idade hras.ileim, seria no 
mo'IH~ntv E'm que l' Governu ~ e animasse ao d·esplante de .a·judal-a, •fosse o pre-
texto qll!a•l fosse, não por meio de me.di.das de rela,tiva eq·':üda·de,, mas •á O'Usta dos 
males e vexames, qu.e a nação, toda a nação, é coagid•a .a .soffr.er , p·eJos efofeitos 
de uma p.rovidencia) dan:ni.nha, p·erfioda, ing•rata, c01mo a que se te:nt~ ,pôr 
eJIJ p ::1t1ca.. 

Ha d·e vir o r~·ver~Q da rnedalha. O dmrnno el e ord.e"I~l •m,o.r.al, que abal1a, in-
conll·nentB, u nos~u credito com o simples facto de retrocecLe:nmos, :e·m no,rne dos 
a·pe.rto·8 do 'I'hesour•;, no vicjo õaR emissões destituídas de lastro, nã.o se affi.gura 
dt pbqu-erut. tnonta. -E>n1quanto du .:.·a.r a g-ue·rra, ·e.m·q.u.a-nto não f.o.nem restabeleci-
das a~ nossas. 'rel-ações con1me reiaes Con1 as praças do iVel,ho M"Undoo, ·o oa .m~bio 
.e«minha.ndo, j •á e j :t, no sentido da baixa, ·póde ser ·que n~o toque, desde logo, 
a taxas insup•p.o!"taveis, não só porque as principaes tm.nsacções ficam suspen-
saR ou · preju•di<!a.d·as, paralysa:ndo, por bem .d l·zer, o CO'mme!'cio, como reduzida, 
em grafl'd·e parte, a cifra da impo:~ação , e m an.tida a exportação .para ·nações· do 
nos·•o oo.nUnente, sobretudo para ·as praças d e Nova York e de Bu:e.nos Air.es, 
ê de crer que contPnlOS eorr1 Ft.lg-um :::eJdo, a fa'\ror da <ex·portação, u qu·e mi11ita, na-
tur-almf!n:te, em Sf:tccorro da taXJa cwmbial . Qu 3:nd·O, porém, ao depois, o que não 
deve-- estar 1longe. se restaurarem as eorrentes vara com os n1er'.ca1d<1s eur01peus, 
tornan:lo ·deota arte as rr,usas ao seu normal a.ndamento, evi.dente mente pertur-
bado n.a hora ·quP rutravessamos. - entra·:·emos, ·a.hi, a. pagar, com o pesado tri-
buto ·d& nm f la1geU", o .erro cracissimo, que ora se ·vai co~minette.!. 

TuJ·o '<10!:1 está inl!inu<wdu qu·c as proprias causas e:>Oternas tendem a influir, 
de curto modo. ·para o encareCimento do ouro; ·de man·edra •que, .nestas condi-
çõe~. nãxl d·eixa ·ct.e ·se'·· do!oro~o que, em V•ez de nos premuninmos contra a fata-
Ji.dac'e do ma!, q'l<' ·é de prever que decorra ele factore.s extranhos a ·nós, tenha-
mos, a·o ·contre.r1o, · l~e ·aggraval-o, concorrendo com o niOsso conting.ente .par-a que 
tome "' ph Pnt>m·ei.:o as proporções em qu·e. ·se c.onstitua uma verd•adeira desg-raça. 

Vá 15. qtre s~ não p~oclame que a quanti·d'ad•e d:o papel~mo eda sej-a o que 
contábua "nicamentE\ ·p,ara o cu•rso do c>BJmbio. .Ponha -se m·esmo de parte a re-
Jaçà0 -'- M•urtinho., segundo a. ·qual a taxa ·ou tra cousa não é qne o, quociente do 
v .. :or aa e-xr;~ rtar.1\o p·elo <lu p:tpel que circula ao t•empo de qu.8 2e trata. Acr·e.di-
tcJnos que as oscillaçõe.s cam<b!aes dependam, mais propFiwrnente, da s i·tuação eJin 

qu.e se e·nco11tre a balan ça d.e contas i.nternacionaes, fa vo ravel, qu a ndo ha sald·os, 
ou desfavo''8.v-el, quando ha clefici.ts relativamente á exportaçã.o . O que, po r ém , Já 
não ê. ponto d:e duyi.da·; o CIÚe ni·ng-uen1 çontesta; o que. vigora, no consenso IUna-

U' 1drne das ~~pi.ni0.e.9 a ,dos 1na tizes, a liás tão· diverg·.entes no exam e' destes assum-
J.•tos, é que. se ft.s grandeg v>ariações do ca<mbio são proptias dos paize.s adstr!-
ctos ao us0 ou ao regi•men de moeda in-conver·sivel, o~u ·H duciaTi:a, se observa qu'e 
as novas emissfte!=l. ·e ~S.obretudo a·s desprovidas de 1a"Btr.o, eff\ectiva.m:ent.e la bora.m , 
com acçlw , póde à izer-se ip tu i Uva, ·P:ll'a cru e se d.ep~ecie o oneio circwJ.an t e, qu·e 
estas 3m·issões · inflaccio~narr:; a ·m.eno;s que se declare, em oo·nco·m~itartcja com .el-
las, neutra1ize..ndo sna 'influr·nch::t. n1 aHgn a, p·o~ um, digamos, co·nsi deTa·v.el ·excesso 
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de credit')S sobre debltos. em r ·el•açã.o ao extrang.eiro, folga corresyond•e·nte em 
ma~-:;sas;: d-e , ourc que· entrem c SE:: conse:J;'vem n-v. rpaiz. De fq.cto, .se assim não lto~

.sem, entãJ(j ..seria Hc:to oCr3 g ove:::nos fabricar, sen:t mais a:queUa, quanta moe-
da · •Qulzes<;~m. 

Por CO!l·Seguintc, em rt~sumo: ·hunos tHr, provavelm-entei uma causra... de ba1xa 
cambial, de mttureza externa, - :\. subida ·<to preço do ou·ro, que taJvez se d·eclare 
err1 Lod1a parte; praUcadas, no emtantu, a-s emis~ôes, V!a-mo.s juntar. mais esta, 
de C!lntcter inter.no: a ·depreciação ,do papel pa~a a acquisiç.io odo •mesmo ouro. 

Poder-.s.e-ha confiar que n d•epreci1açã-o, d•e que cogito, ·se m·anif·esta em pro-
porçi)cs tiO-lPra v·ei~? C·..orno? Por rrleto ·d=e grandes -Eifl.l-dos, no sentid-o d.a nossa ex-
porta(;.t.v •a pont~ ds cobrn·e.rn o d·esmantello determ'inado pelas emi·ssões que, para 
começa:·, levantam a somma ode tresentos mH contos? Fôra uma ·utopia im•agl-
nal-,Q Embora melhorem os preços de al.gum dos nossos 'Productos, o que pód.e 
acontecer, pelo menos · em certo .perio:dc, não vejo como se espere ta.nta ~obra das 
l:i•bras. que rE.ceben;os tw,bre a.s que prcci.sa.tnos .e•nviar, não só .para a imp:ort~

ç.ao, j(~, ·SIU·Spe.r.s:a durante al.g'uns m·ezes, cpmo pel,os mulUplos ca:na;es, - dividas 
publicas. ou de companhias, odividen'dos de emp.rez•as, etc. - po!'que o extran-
geirtJ nos rec1a.ml8.. o ouro. Q·ua-1, pois, outro r~ecurs-o? Importam·os 'm:ilhõe.;;; e ma'l·s 
milhões peLo con!H'cido expe-tliente ·àa operação de emprestimos externos? A c,i-
tuat]ã.O que é de supç.ôr q,ue venha ,depois de. g-uerra, rque ora devasta o Oc.ci·d<Bnte, 

\ 
nàJo é de oril~n1 a permittlr que se façam ca·ste!los optimistas; tanto mais quan-
to, não vat n11üto ainda, ~·em os abalos que: a.final se d·e:>."am !lo conUnente euru-
peu, e sem que .se houvess!= feito no -BrasH o reforç·o do m.eio circulante, não :pó-

de, torb.via, ter bom exito o ernprestimo ·federal, -e •Pelos si:mpVes moüvos de que, 
'conforme ·acaba d·e d'lz.,r, em um dos ultimes ·discursos qu.e prof,eTi-o, no 'Senado, 

10 seu Hhho::;>tre V,.. 1 VE'--Presidente, "as ex igencias .dos c:apitaHstas eram de mo·~de ·.t 

não .pod·erem :ser a.ceita.s .po~· um povo dtgn.o e ciosç de sua sobera·nie.. e de seus 
brios -. Eram hum~lha:ntes no terreno moral, OChffiO no terreno fi:nRnce·iro, pois que 
'importavam em OCIUS pesa·diss imos, dilffkeis de s·erem solvidos, não direi já 

C"O'nciue 'S. E~. -- 'ina.s em tépoca mes·rno remota". 
Nã.o ha,, poT'tanto, como e·scapar, ou fugi.r. IElm que pesem as artes do con-

3ortill>H instituido nestas disposições inn.o:centes, em que o projecto nos revela o 
ca·m:Jio coe110 um joguete doei!, •á mercê de mi•nistmos da l!'al!lenda e gerentes de 
casa~ de credi•to, ~ ·~m que o 'Banco do Brasil, tão oheio de auMúda.de, quão vaslo 
de Ebras, expede a palavra de ord•em sobre o ourso ·das tax•as a vJng,a;:.em; em 
que pese tudo i!SM, - ha de occorrer, vioienta, a depr-essão cam·bial. 'Mald:ircmoa 
entãt) as te.missõe~c:~, talvez em côro unioono . S01b urna qua-dra ·de ver.dadel!'1a p-e-
nurh ·ver-se-ha o r-ovo, não obsta·nte ar;:aste.do a uma carestia crue1, ha:bita.n-
.tes, QUe :oomos, de um pªiz onde .tudo se imporua, a peso d·e ouro . F·alla-se em 
taxa~ os c>rdenados do •funcdonali.smo fed.eral em nome. do equtlibrio do orça-
roemo. iMa.s, •doecTPtailo cons·cientemente o enca'reci·mento de. vLda, como ·decre-
tar-E e, ao mesmo tempo, nllo o augmento. mas o córte dos vencimentos iLos ser-
ventHarios? Os ·Estados, quasi todos ,.em ·condições; •m1ais ou .menos, d·e g~andes 
.embaraços fina.ncPircs, <le affJi.glrão em torturas, ~ara corres·ponder e.os 'encar-
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gos da su: di·vida - e:x:ten>a, . co.m o preço, a que · frlíto de sub!·r as Hbras esterli:rilli~, 
'.rem 'a.mbf•m , o Governo ·F.ede:~a-1 des.p·eza.s no e:x:trang·eiro, O imposto -em o-Uro. 
que a Unif.o reoen'a para applloações determi-nadas, ten•der<â a · tornar-se insuS.tén -

. tavel. iBJ , 12gora, sim~ é .que t .ercnno~ Ide ·Ver que se ha qUe-m julgue ;a crise · do .mo· 
m·ento ~orna a dü _grão ·ma1-s alto, ··ainda .nos re·stam -sittt1ações rria'is penusa:s; ·a{) 
]ongv ·'l·este .. ca·minho ·de P..!!Ja.r.guras, qill•e oiutro hão é o que conduz as nações- · Pa·l'n 
a bancarrota e ll"-''·' a J<;~me. 

'0~ !Lous !Wgumentos maximos, •de que faze.rrt ~va:Úo ··chi b~talha ~s q·ue de-
fendam . o projeclo, não me impN•;;sionOJm a seu favor: n-em o .que pondera qÚe a 
me-d;da se justilfi09. pela cJ.rC'Umstamoia de se revelar deficiente· o meio· círculan.te 
no "paiz; nem o que arremete com o pl·etexto d·e ·que os seua -an-ta-gonistas, por 
multo que se es·~Ol'çe.ssem, não conseg1uiram atinar . coon uma sol·ução que a dis-
pe-nse. Be>m sei l'}ue os ;povos precisam ele meio c-irculante em pror:orções ·que lhes 
não ·e iub':=tPa.cem o ntovimen to coffin;.er.cial e econc~mico. Ten:do para os Ciue que-
r-em •acredi·tar qt; Co , não obstante a SliJhi·da, de cerca de quatr.ocento.s mil conto·S, 
·da ;:il·cuhtção forçada, o que ~'e está dando no Bre.sil é mru.ito nienos a ddiciem-
cia do ·pllipel-moeda existente, do que o .r<Jtralhl!menLo ·do dinheiro úas m·ãos. ilos 
que o pt;a~uem, r-~colhi-do nas cautela~ dit desco~tfia.nça geraL Admittindo, JJO-
rém, .:.orno não tr~;Jido e= fu.7iel-o, ·que -esta impressão não seje. -ver.dadei-ra, não 
oomprehendo, ain;da ass'i·m, ·como se a-ug·mente o 'lneio ci-r.culan.te, ldesval•oriza.ndo 
o ·que existe, pelo _ prooees ~o de emissões sem lastro; salvo se, uo rn es•mo pa.sso, 
resolver""os, e-m um .dos out:·os arUg-os elo proj ecto, nos •iso lar do mundo ~ de-sse 
mundo Jmpexitine!1t-e, que só .se •eleva .p·elos vis metaes - 1para que, e ntão, lnsula-
dos na .be·a ti tudo e utos encantos de u.rna convenç!io de famllla, possamos .prepa-
rar papel-rroeda, p.,.ra di-stribuir e-ntre nós, sem mais inco.mmod·os -int-eiramente á 
vontade, 'Em:i 1'8'8'2 a 18'8'3 , uma commi·ssão parlamentar, constitu ída na Cannara, 
para ·proceder a um i·nqae·l,ito sobre <:JUiestões d-este genero, re,ce•beu e divul-g-ou 
interes~a!l"te.s infu'f·rnações a respeito, e Q corrtm·ercio. da \Bahia, p;or sua .... -\ssocla-
;;.ã.o, a ~ss~ tempo .presid-ida polo Barão de. Guahy, clep.ois Mi·ni·stro ele· Estado, e 
h·a .di,;,s falle.cido, emittio, a proposi..to do a;;sumpto, d-e qu-e me >venh;o , OCCUP·ando, 
estas i,ala-vrns, qu,, não ha mal CJ>H: transcreva, _porque, nã.>o deixam de ter al-
guma CJ<i)portunid.ade.. "Sel·ia diHicil -res•po-nder -pr-eci-samente se h a ou não . ~pun-

, demcia. d·E' meio c-õrc_ulante. A nosso ver, o i·nco-nv.eniente que elle apre,'!enta ê 
"xdllêlW.IImE'nte o de ser ir.con.vers!vel, faHan-do-lhe por cons·eque-ncia a elastld_cla-
de . nec.essaria, qu·e terja, se _fosse _ conversiv-el e -da _-qual provlr!a a _i_na.Prtlo<>ia.v-e! 
van·ta.;;Nn d:e attm-hirem-se . capitaes ext.rangeiros, ·que .são :ad'l.llg'enta,d9& 1Je:J.as ,.o.s-
cillaçõe3 incessa·nt<>~ da~ taxa-s ca;mb-iaes. Em to.do _caso, .P~E?ferlmos suj_eita-r-no:s 
ao.s _i neonvenien tes de crises, que a .s·ua de·f.i-ciencia póde o•riginar-, a -arrisoo.rmo-
nos aos e!'feitos fun-es-tos que o s·eu ·au<g-mento _po:cl·er-i-a .produzir, até .porque ,é dif-· 
ficiUmo no A.'llgmento ,(to .pap·el i.ncO'nv-ersivel haver sen11pre o crj :terlQ n e~~~ssario. " 

A falta de uno.a outra .solução, -pa~a. as conting.encias do momento, é a . te-. 
ela_, de que- nunca se aofasta':'a.m, . hoJ·e e em· todos . os te-mpos~ os que adoptll!fl .: ou 

_·,,._p_atrooi,!l_am o. -pl'IWO d·as emissões. 'L'oda fór.ma, todo alyi-t.t'-8, ·'Jl.le, _ ,poPvent',lr"-• -""-



6o.rtã, :€Jn d·e s·~r posto · fóra de combate, sin~ela e &timmarl·rumerite. IPara que 
letras, para que hilhetes, por que motivo ·inscr.i.pções, se ê mais focH, se é mais 
sianples, se ~' f-iú!nlnl~nte, ma-i·S commodo, para o respectivo ma;ne-jo, a eedul-a, ou 
a nota 'do 'I'hesourv? Fi:g•uremos, por hy,potlhese, qu.e ao.s E ·stado

1
S não fosse Yü-

da•do emittir, como .faz a União, papel i·nconversiv·el. Per·gunto: que.n-ta•s não te-
.riam si1o avé ho·j~. ·as administrações e.sto~tdua·es qrue, em nome das ciroumstan-
cias, pal\.'1- evitar o craclc, artten<d'!'J1.dO, de fact-o, .ao•s ·a·lâ.rmes dia-s •bal!lCQs, do com-
merci0, da i.n.dustria . e da la voura, emfim, de .tod·as as class·es, ·hav-eria:m hm.ndado 
de "ITho·eila" toda . este. pob l'e Republi-ca? ,Como, por.ém, os rEst:ados ná<J podem 
praticai.o, o que ~~· dá é qu,e nin•g·uem o recla,ma. Ond·e nã..o >ha, el-rei per.d·e . O 
geHo, pgra a~s cri-~h:S, é o de ficar-s:e á espera que el-loa.s pa~Ssem, com a medicina 
de qu., se d·i-spõe. Qu.ero da:hl ccmcJou1r, qu.e, se a.con.tecesse, por e.xemp.lo, que e. 
Constituiçi\.o não pmmitbsse que o Go'.'erno fizesse emissões, da natureza da que 
se. ~r0jecta, se aceitariam .logo out•r.os :;:ec-ursos. Estes, no emtanto , ba·quei·~. 

como indicações d·espr·eziv.cis, ante a seducçã.o irresi·s-tive.J d!IIS em.issões d·e pape.!, 
porque, .de Grdin'l_r!o, se b:üem os pro.prios inreress·a,dos, até o momento em que 
vencen1, pt;-lo arU.ficiio, pe-11.1 pr.opa•g-and·a,, ou ainda, 1pela pressã;o, enl tof"no do PO· 
der YJublko. Nmn s-emp::.·e Axist.e quem brad.e1 co:mo o grande Mi•ni·stro da 1F,azenda 
do sa !.!doso );lr '. C?;mpos Salles: " Espos tejem-1ne. Jámais assignarei ·um .decreto 
de enüssão de ,pwpe.I -rrnoe.da. ''. 

Faliam err. s0h.!ção. :lll(a,s ·que so.Juçã;o é esta'! .solu9fuo que, em brev-e tem.p,o, 
ha de ato:r1nentar . ::~os brasileiros, ao passo •que, nas v-ani::aJg·ens -mo·m entaneas que 
acaso n:J~ o-ff.pre•;:a. não aproyeita senão a ·un1a zo·na restriota do 'J) a iz, que, na. 
s ua 1naior part-e, hru .de apenas sab:er, pelos jorna;es, que uma tal soluçãio se de-
c;·etou ': ! Solução q'lle o :vnni·stro da Fazenda: consi~erarva, não h a ·m.ui-tos ·dias, 
"u1m v~r.dade-iro desastr-e", •um "1p:a.H iativo '', que, "no maxi:mo ", viria dar ao The-
sou~-o " ~HTHt f.ol,g~t rnulto r.phemera",· sendo, entretanto, "die .c.o.nsequ-enci.as t·err1 -
vei-s '"!! !Pni~. nã.o se repCJ'ta solução nenhuma drus ])To,po.s.tas allvitra,das pela Com-

' missão de Fi·nanr,a,q, •e que de ·e.n•qua.dram no :ra!'ecer ·e:xJhaustivo do >eminente Sr . 
Amtonio Cao·.1o·s, e sómente a ·esta medid.a - nã-o ta.nto de financista, quanto, mais 
pro.priamente, ·da lit!'>ographu; alarma·nte ·no futuro; lniqua, muito ini.qu:a, no 
prese.u te; r~ue ~e destina ao s'al·vamento de alglllns, com· o s!IICrU'icio d·e t-odos; quo ' 
desm0r'1.liz!l e qüe defr.auda o ineLo c·irc.ulante nK> Bra.si.J , o que equf.y.:ale a affir-

. mar · qu~ ãefrau,l-ando e d~smoral.izando as suas 'pro'Prias finança·s, ·-· a ;sto é . 
Que se oh-ama so.Juçáo?! EsM.·s famd•nto? Não· -te confo~mes, entào, coJu o genero 
de alimento,. que clü,-,;E.Iileras fraco. !Pouco importa que, ao depois, as forças se te 
ã·efinhem, para ~·<>mpre. Ento,pe-te d:a veneno .' . . Resolveste o problema de vi.da. 

Re~e:wo-me o <lir•eito de votar, ou · concorrer' para a ado!PÇã;o ·das emendas, 
que pro;;~uem -atteor.JJar a g;·avida.d·e ldesta pril'Vidrenci·a, nos ·seus resuJ.tados futu-
I'OS, uu q·l'e ;btW1Uem tornai-a equ.\ta tiva, nos seus :bene1ficios actuaes. Não ha 
·de ser, toda v i•n, com o m.od·e.sto ooncur·so do .meu v-oto, qoue h'll de passe. r o pro-
jecto, <m <!ele se autoriza esta emissão. Pelo ,prisma, por que o vejo, sinto que 
elle l}'~~enta co:nbra a IPatria . .Mar.ca uma '[lag·ina tri,ste, que hoa ld;e .fi.c:ar indeleve1, 
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fla .hi';3toria filna.r ,eeir.a da R ::·publica". ( :I'erndnalclct a leitnra ele sua ~ ' exposiçã~o ", 
c'On(inúa o O?'a<clor.). 

l:ta. ·exa•gg,ero, Sr. ~:trtSsidente~ nos V•&Ucinios que í-aze.m os i.m:pugna;dores do 
pro:jecto? {'!reia V. Ex. que os meus . votos, .elo mal!s el:ementar pa<trioti-smo, são 
Exactament;e no '>~n tid.o ·de que o erro se e ncon-tre com aquel·les entre os .quaes, 
flliás, me coiloco. de modo que, ao .depvis, se v;e,·H.iq~Je, pelo corr.er da jorna-d:<, 
qu" a t"mpestade ·passou, sem acarr.ete.r , pa.ra · o Brasil os momentos amargos e 
s·ombrios, oue s·e aTinu;nclaln na ima.gem dos nos-sos p:rognosUco~. 

M,w, duvl:do, Sr. :Presidente. Se bem que reconheça que, em ver.da•àe, para 
lançar prE>visões, me fal:ta, <vl:ém dó mais, a ex.per!·end~, que só se rud·qulr·e com 
o tempo. na obs·el·vação destes as-sum.pto.s, acho-·me, entreta·nto, conv;enci>ào à6 
que, no lnom·ento em ·que v·otarrno~ o p:r'Üje.cto que veio do "!Senado, estaremos a 
pas~ar ?Ja.ra o .futuro Go.verno, se não .para o futuro .da RrepubHca, mas um le 
gado fnnesto. rA1JO iMZos.) 

Somos. tS'!' . P.rési·d·e.nte, não ha 'duvitda, uma nação pre.paNLàa .para o-s mais 
altos e glorio-sos dc>sürms. Não foi outTa "- -àirecção que :a natu-~eza nos deti: !Mas 
ll!.t !YtOlnentoS e:·n .que parece ta·mbem QU-e S0ll10.S, por OUtra rparte, •UillH naçãt. 
ínfeH~t. 1\-Iedlte-S';, por exem·plo, sobre o estado d.e si•tio- 1que vigora. ,.L\.:poritatn-·n'o, 

os que o co·mbate.m, oomo um det>e"tavel attenta,CLo co,n-t'l'a a liberdrud-e e contra ,, 
lei. Dizem, por outco J.ad•o, os que o ·defe:IJJd•em; que é uma medida sá;bia, poi-s, se 
elle fôra c;us·penso, a d·esorclein vr.:~·ia ·exp~odir, Arma-se, p"or conse~u.inte, este iCÜ .. 
l·emma: on vivemos opprimidos s-ob uma tyra-rmia disfargada em administração 
r·ep-ubUC.3..'D.lit, ·co:nsoante a primeira ·o,pi,nião, ou, de Euccôrd·o co1n a segunda, e.srta -
nwe. 1n~"'.Om·r_laU.veJ ,'3 corn ,j excrclclo elas garantias co·nstitucionâJes, com o uso e o 

gozo d·ac liberdades pubHcas. (Apoiculos.) 

COJnO rquer ·(111'€' sej·a, senhOres, iSlto é uma tri!Steza parra U.ll1 povo. Mas, l()'bser -
V8, rbr. ·Presi.dente, que o que attenta mai·s de perto, -contra a 1-ntegridad•e da-s 

naçõc·s e contra a su:bsiste'ncia dos re·gi•m.e.ns, é, anteB e acima de tudo, a d·esor-
dem financ-eira; em q'lle os .regimens se desmoraUzam e -Bnl que a-s nações ·se a.ba.. .. 
tem. ) M'!Cito be··n.) 

~~ .\lo nos iÜu~arr~os , entào. O organismo da nossa Repwbli:ca está: sendo rrü .. 
na.do cr" elrnepte •pela in~-asão. d·eMe c·anc:·o, que é necess-ario ex,tü1par, &eja;m com 
qua.e..:; forem os sal'rHicio-~.. DeHes não haj a a ··· tem·er se não reve-l·em capazes o 
G'Overno e o povo brasi.Jeiros. 

QI.Ti!nào outro·s sym:ptoma.s não houves•e, este à-e a;gora ê o. princi-pal . ent:·e 
todldS : o de reg.r:essar·mos hwmi11Jhadvs á l·epra "tdas emissões - não pura 
de!fend•err a . nos·sft patr'ie.., porN:entur.a .invadida, não 1p.a.Ta sa.gr&:L noss.~ b-a'll-
d-e.ira, ac9.so ·ameaçarda, - mas -pa:ra pagar 

jalf!en:os e loucura;;, 'abus~vwmente .cornmetlido.s, 
incapRci.d.a·cle e pe.l•1. ine·pc'a. (A1Joia,clos.) 

as conseque-ncias :dos esban-
levlamunente accu-m•ul•ados pela 

E•·a costume, Sr. ,p,,e~identc, em tem1JOs que se foram, o àe os juiz·es, quan-
Cio _r,rc>•feriam sentença·s de condemn-aç~o 'á pena. u.!ti-ma, quebrar-em, logo em se-
g·ui.d·a ao acto da a~.sirgnat'Lll'a, a pe·nna co·m que fir.mav-.a:rr! o n·-iste, o ne§'rega.do 

ve?·eclíql·ttm. ( Pa;>.<sa-). N5.o s.e !trata, no momen.to; ,da 'voUa d;a !Monal'ohia, iNão 



E:nc. da disc. 

Votaçiiio 

I 

Sé cr.g·ita., ~ .berr1 certo, da restauração do capti-ve iro . íMas, aÍnda ·a::S.si:m, m·eUS SéM 

nhores! Se € facto que o Governo brasileiro se vê forçado pelas circumstancl-as a 
·lança-,- •rr.ão d" medida, que restitue o Brasi-l ao ·detestaodo reg.iane:n , que pa;-ecia 
para s10mpre para sempr-e extincto, derJOts d·e <Campos SaHes e IM·ur.tinho, cujos . 
manes é j-usto que se in.v.o-quem, cnmo os teutões, a esta hora, -hão d e i-nvocar Bis-
marck, •POr entre os descala·bros do mom ento - n ão -sei s-e d·eva ·concluir dizen -
do que o chefe do Poder Executivo te;:-á um bello gesto, de conscienci-a, de ci -
v ismo, <la macl<:l'içãiO a,ós er!·os do passado, e, sobretudo, de bom avi€o ao futuTo, 
s:e, ·á se.melhança dos .magt~:trados antigos, q-uebrar, por seu turno, a · penna, c.orn 
que fôr a~s;g,ado -este decreto. 1 Jfwt.o bem! Mui.to bem! Palmas . O Mador é 
•,;ivwn en t~ fel·icitado . ) 

En~errndo em 3• discu s-são o a rl. 1• e sem debate o a;·Ugo 12• d·o .projecto 
n . 50 A, de 19•14, do Senado. 

O Sr : P residente: - Vou su-bmetter a votos o projecto e emen-das. 
V<>t<>ção do prcjecto n. 50 A, de 11114, do Senado, autoi-izando o Presi-dente 

da P..ep:.I·blka !< fao?er" uma emi·ssão de notas do T hesouro Naciona l ; com parecer 
e · sub,:t!tuti-vo da maiori a da. Comm is-são de Finanças, voto -em separado de. mi-
no ria e razões de "loto do' .Srs. Manoel B<orba, F elix Pacheco e Caetano de Al -
buqueré,.ue (com emendas) lPrEcedendo a votação do requerimento do S". Jo-sino 
de A1:a ujo ( 2• discussão) . 

O Sr. Presidente: - A este p rojecto foi off-erecido pelo 81·. Josino d·e Araujo 
o seg;..1inte requeriinento: 

"llil'llleiro que, sem prejuízo da dk~c-ussão , seja ouvido o Sr . ::vlinistro da Fa-
zenda sobre o p"ojecto tlo Senado ~elativo á emi•ssão de .paJYel -moeda e .-especti:vo 
sub:;titutivo d·a Commis-sãiQ de Finanças." 

Vvu submetter a votos o req-uerimento, 
·Os sen·hore~ que approvam este r·equerimento queiram se levantar. (Pa"sa .) 

Foi rejei-ta-do. 

o Sr. Maur.:cio d.e Lacerda (?Jcla oTdem):- Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
digr.e -ot d" proc.-der á verificação · da votação. 

Proceden do-se a. verifi~ação da -votação, recouhec,,-se que votaram a favor 
14 S"s. Deputados e contra 7·3 ; total 87 . 

o· Sr. Presidente: - ::-<ão h a numero; vai-se proceder á chamada. 

o 5r. Simrão Leal (1• Secretcwio) procede A chamada dos Srs . •D.ep-tttad-os. 
Fdta a chamada, v0r-ifica-se terem se au-senta-do os :Srs. Dunsh ee de .A,bran -

ches, Agripino Azrv<-do; · Coel·ho 'Netto , Bezerril Fo~tenell e, Frederico <Borges, João 
L O'pes, AugustiO I,ecpoldo, José Bez<'rra, Ma.no·el Bo!'ba, Alfredo de -Carvalho, Dias 
de Barms, J:i'elisbt>iHl F-~eire , Moreira Guimarães, Octavjo Mang-abeira, F -re}re de 

Carvalho F .ilho, A.Jfroedo R:.1y, Pereira Teixeira, Raul •AJ-ve.s, Rodrig,ues L<ima, M-e-
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tello Juni.or, FiguAoredo Roc.ha, IP;;reira Braga, Rodrigues Salles Filho, Thomaz 
De.Jfmo, .Tosé fl\1[eireHes, ·Fróes da Cruz, •SHva !Castro, •Ra·ul Veiga, Sebastião 
!Mascarenih?.s, Fil'am.cisc•o Veiga, Vianna do Castello, Irineu Maic:hado, Jo~ Luiz 
de CJ.mpos, 'Lan.du1pho Magalhães, -Be.iptista de 'Mello, ·Antero Botelho, Chri.stia·no 
Bil'asil, J ·;)·.sino de Araujo, Ho•noratv Alves, Galeãe ICai'valhal, Car.doso d·e Almei-
da, I...c:t.menlla Lins, lmiz Ba-nt:holo.me·u, IPerei•ra ·d•e !Oliveira., Henri-que Va':ga, Gu-s..:. 
tavo Ri.:·hard, Gumercindo lUbas e Oar.los Maximiliano . 

O Sr: Presidente: - Respo•ndera·m á Clhamada apenas ·96 Srs. Deputados . 
Não ha num•ero .para se pr.oseguir na votação da materia considerad<J. ur-

ge•nte. 

SE:SSXO DE 18 DE AGOSTO 

(NOC'I'l,.RNA) 

O Sr. Felisbello · Fre' re ( *) : - A questão, cuja Mscussão ·foi iniciada na ses-
são de hoje, Sr. Presicl en~c. obri·ga-me a um pronunciamento, ainda que synthe-
tico e li~eico, so<bre ·o voto <qtVe t·enho de dar a respeito 'do grande problema da 
emissão de pa,pel -moecla. 

F;.; me tinha pre.parac\0 para di~cutir, em ord·em elo d·ia, mas inesperadamente 
a dis·cassã-o foi e"!cerrada, vendo-m•e ohr.ige.clo a rupro.veitar a hora do expediente 
para formv'a:· o noeu humiJ.de voto S<Ybre tãro importante questão; e peço a 
V, Ex., Sr . Pro!'ident.e, que, quando houver numero na Ca,sa, para se proceder á 
vo,tação, me ohseryc n.e.sc;;;e sen·Udo, .para que eu 1ponha u1n ponto fina.l nas ·mi-
nhas consiilerações . 

rSr. Presi.de·nte , a cl·iscussão que -.E C1 i iniciada pelo meu e1ninente coHega, Dep:u-
tad·o .pela ·Bahia, Sr. Manga1beir-a, estlá pre.ndend·o a attenção do 1Pa:;,.·lamento, dos 
poloiticós, dos estadistas bra:s.Ueiros e d•e to <'La a Nação. ~credito que todos os 
mélmbros desta Camara Wm sua. o·pi-niã.o feita e fil'mada sobl'e esse assnmpto . 

..c\. discuss ào, de be1n pouco 'Valor pre:.ti:co, no senltido .de wLteraTIO'pi;niõl\S indivi-
duac·> <los Srs . Deputados, tem um valor im}Jortanüssimo pa;,a fkar nos An.1Wes, 
para <J.S g0r•açõ•es rtue <hão ele vir, e perante as quaes oada um d·e nós ·assumi·l'á a 
resopom.atdid·rud·e da opinião qu•e susbentar a respeito de mater.ia tão compiexa 
e tão ·cüffieil . 

Divido a Car"ara em deus .gru•pos: o dos doutr'imawios e o dos opportu;ni:sta~; 

jsto é, .cte u.n1 lad o, o ~g~~upo dir-igi-dto pelo en1inenrte \Rela-tJor da. Con11111iss·ão d-e Fi-
nanças, s,·. Antunio CarJo~. com seu e:splencliclo parecer, condemnanclo, in lim.ine, 
e. e)Ylissi:Lo ele papel-=oeda ele curso forçado ; e, .u.·e vutro, o gruuü daqueHes que, 
no rnomento act •l'a l, encarando a situação, estuda·n.do-<a em seus elementos oon-

: stitutivos. apreciando devidamente as &uas consequen'C'ia•s, s e ~o nvencffitl de qne 

( *) Discurso prof·erid0 nfl, hO:J'fl, ·d<;> expecl~ente, . . 



-184-

a enus.;no de papel-moeda é o uni co meio para nos tirar ·da situação angustiosa 
E1n .que nos :;1:chamns-. 

Por esta razão, chamo a estes ultimos ~ gru•po dos op;portunj.sta·s. Não é 
O humlic'e orador flUe "sa . dessa phl'aSe . Quando, no fim do seculo XVIITI, na Jn-
g.Jraterra, em situação não tão gra-ve como a do Brasil no com,eç·o .do Seculo XX, 
os graL·des estadi-stas aJppellara:rn para a. emissão de curso forçrudo, appareoeu , 
.peJ.a. pri'11eira vez, o pattido poUtico dos O'[)pO>·t1mista.s. Peel, diri.ginibo a acção 
dos seus -ami>gos e do seu ·partido, a favor da em'issão de papel-moed·a, disse : 
"somos op~K<tunistas, isto é, não queremos a desgraça d·a Nação, sóme;>te para 
o-bedecer aos b'ello~ principias das theorias". 

E' o ctne se está dando , Sr. Pr·esid·ente. Todos nós co-nhecemo.s muito bem 
I:J.s principies pregad<Js nos livros de doutrina sobre conv.ersibHid•ade , sob!'e moe-
d!a, sobre c.esvalorização do p•a·pel -moeda. . . Tu·do isto nós sabe:rnos muito 1 •bem. 
Sabemo.s ta·mbem, entre tanto, que não era cri-terioso nem sen sato que, em nome 
de un1 prlnci~pilo, de u~ma doutrina, se consentisse que um:a Nação "fosse a um des-
penhadEiiJ·o. aos ·perigos de uma situação de afflicção, c·uj•as consequencias n!n -
guem pôde, por certo, urever. (Muito bem! Apoiados . ) 

O mon-:·ento não •é c1e doutrinas. 
O bril'han,te .parecer do meu eminente amigio, Sr. ATltonio Cai!' los não é mais 

•do que a ~e ·prod·ucção c1o que se .dis·cu•tio neste reci-nt~ , em 1'8'35. 
Se en .pudesse ler á Cam•ara a gra.nd·e, •a memoravel, a ru&miravel discus-são 

de 35, .ctiri·gida por Bernardo Pereir·a de Vasconool.Jos, por certo o parecer d<J 
em·i·r.entt atrrügo fiica:ri-a, quando nãJo .ficas se rnuhto aJquem, •em doutri!fla, ,e não t::11v 

ria ,no vos €EclarecirrJent os sobre a m.ateria. 

Sr. rPrcesid.ente, não 0 em nome de um pri.ncipi·o que um estadi•sta deve ele-
var seu poaiz â.s ror1se-qu·encia s d:e uma situação perigosiooima . . 

Quando, no prime·iro I<mperio, a circulação mo·netar:ia do pa iz se anarchi-
s.ou, ex•pellindo a moeda boa para t er sómen-te a moec1•a fid-uciari·a do Banco do 
Bra;il, no ·axces·so dl' 1·60 °! 0 , e compo·sta sómente c1o que naquelle ternpo chama-
vam o x e.:cm, isto ~. a m1·Jelda fa1 1Si!ficada mo lco·br.e; qua111do o 1BrasH, n.o ·pri.meiro 
Jmperio, se achou na contingenCia de uma situaçãJo monetaria .desta ordem, que 
fizeram os nossos ante•pa•ss·ados? •Mandar-aJm, em commissão, o Manquez d·e Bar-
be.ce ita f . . Europa Ollvir os grandes 1f.inanceb·os, ouvir os grandes estadi•stas, ouvir 
os gmn~es ban·queir os e de lá trazer o st,.actnm, o tnwsum'P'to d>O que o Brasil 
devia · faz~ r ]'}ara r~sol'Ver seu .prob-l-ema monetario. 

Ness3. occasiã.o. ISr. Presic1•ente, a s maiores ponderações foro m !feitas sóbre 
o papel-moeda. Ve.;o o Marquez de Barbacena .e leu , neste reci-nto , .a·s opi.niõe•s que 
estãc 01estc beHo ·llvro (o OTaclo,- mos·t1·a o li1wo) e qu•e de ixo d e ler >á Oamara 
para n5.o in~on1moc1ar ·os meus co1le.g'as. (Não a.)Joiados.) 

Ectas opiniões foram r emettidas á Commissão então chamada de Fazenda, 
a qu•al el-ahorou nno bri.l>hantissi.mo pal·ecer cuja bas·e er·a a. doutri-na dio resgate, 
mas !lii.o e'·a o resga te d•J parecer do meu eminente ami•go, Sr. Antonio Carlos ; 
tlra o resgqte verdadeiro, porque o meu nobre am·i·go fez uma nuvidade que 
nunoa vi. 
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Qonnfesso a m!nha gr~nde i gnoranoila; foi enorme a i ·m'p~eE·.são que· me produ -
zia esta novidrude. 

Devo dizer qne isto é um parenthesis que faço no meu discurso. 
Nunca vi sé e.mittirem bilhetes do Tb,esouro por anteópaçã.o de um em -

prestirnp. 

Nunca vi 1 Sed qu.e se e·mittem bHhet1ls do Thesouro por antedpação da re-
ceit'L. que é o facho inilhrdivel, 1ncontestavel, m:as emittirem-se bH!h•etes do The-
·souro ]:'or ;tnteci:paçá;J de uma causa prohle.matica, p;oov·avel, incerta, como é o 
emprestimo, eu núnca vi. 

FeHa e-~t·a observaçã;o da extra·nlheza que me causou a emissão de bi·lhetes do 
Thesouro, •ror antecipação de um emoprestimo, extran•heza que póde ser explica-
Da pela minha ü;norancia (neto G,)Joiao(~Os), em to do ·o c'aso posso ar:t;fi.r:mar, com 
segurança a-bsoluta, que na histori.a finaneeira do '13:::-a.sil nunca ~!e fez i·soo, nun-
ca, r. unc.a ! 

N unca for·am emittidor; ·bHohetes do Thesouro por anteópação de um empresti-
mo extern<>, se;não rpo r antecipação de receita . 

Ma;;, f ec·hando este na!'enthesis, a Gamrm+ssão da !Gamara dos De.puta·clos, com 
e.stes preoiosi.ssimos docu•mentos elos financei·ros europeus, elos b•anqueiros eur<J-
peus, t~azi,dos .pelo \Marqu.:z de !Barbacena, ro·nmulou seu notavel pare•cer que 
deixü de ler, como já o d'sse ... 

oQ SR . RAPHAEI. !PINHmao:- Elu ped·iria e. V. tEx. , dOmo um obs·equio, que 
o tr·a n scre•Vf.\SS!e no S'eU discurso. 

0 S~. FELISBEI·LO FREIRE : - Eu o farei. 
C tSR. RAPH'~-EL PtNHRIRO: - Agrad·eço a V. Ex. 
O SR. FBLISHEI.T"O FRFIRE: - As co.nclusões desse parecer contêm os se·gut!n-

les :;Jri•ncipi•os : o qne nós chRmamos ho•je fu.ndo ele garantia do pa1Jel -moeda corn~:;n 

o QUe nf•s oha·ma'l1os fttn·do de resgate, contém o que nós cr'~ámos como Caixa ele 
Conve rs~o . que não passa ele um·a ca'ixa d·e deposito, e a Comm}ssão cl·e Fazen-
da quiz resgate real, isto é , reU:<ar da circulação papel-moeda para substitUir por 
nota O'Ur{'l , com os 0·lem•entos d•e que então di•spunha. 

Agra,deço o a-parte do meu sym•pafuico amiogo pare. Pcll>liicar este ·n<JtaJbilis-
s·imo jocumento finaneein da ·h i-sto ria do meu paiz, no meu huinHd .e di·scurso. 

Po1s b:.m. As doutrin·as de hi:Yje nã<J são mais elo .que estas, pregadas em 
18<3\í , aJqu'l. Mas , por qwe esta·s dout~ine:s de hoje, pregacl•as desd1l 1-8!3.5, j.ámais 
pucl~rarn c ... ·ear o regi.me.n da convP.rsibiUdade entre nós, ou, por o utra, por que, 
a despeito de t udo o .mundo saber tudo quanto o meu .noobre amigoo escreveu em 
seu par~cer, se Pmitte opàlJ:el-moed·8. d·eó'de 20 mil contos a ~00 mil, des·d·e 18:2,9 
a 1389 ? 

Por nma razão mtli to simpl:es: o Brasil, paiz ·de tres seculos, paiz ameri-
cano se1n engrenagem. ecc~nomka S·U.flf.i•c1ent·e para detler o ou·ro, pa.iz cu:jo esque-
le·to os.seo. se assim posso di~er, .nãJo póld·e co·n11Por'tar a muSoula.tu~a de ouro, ,POT-

que niio tem as aponevroRes su·fficientes para isto, o Bras-H, que não se póde 
com.paror com os p•aizes europeus que ha 20 see:tlos aecumulam as suas re~er

VItS ~m O\tro, não póde por cerl<:> ;:Lind:a ter 9 regimem diL conv~n;:H;>UL4açle , ?rê-
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.ga:::-, portanto, ·& doutrina da oonverSitbHi1da'd•e no momento ·perigDso como o 
actual n ã.o sei ·q"e nome tenha ; .será twdo, menos sensatez. 

rS" num per1iodo d·e mais de meio seculo , a déspeito da5 theorirus. d e Berna rdo 
P ereira d·e V•asocmcel'los. das theoria·s do Visconde de In:lm·mirim, das theori·as elo 
ce.Jebre B~t•rtista dP <OJ.i•vcira, das theo·rias de AJ.ves Branco e das theorias dos 
tempos modernos co Visconde d·e Ouro ·P:-eto; it desp·eito de to'das essas theori'US, 

. o· Brasil sempre e eem~re e·mittio, <fori porqu'e os estad~as C'ompatriotas nossos 
a.ntapassados, fl~:I•ram convencidos de que- o nosso paiz1 não pod·ia deter na sua 
circulação :-t ·mo!7da ouro. 'Em pei~io:d·os norn1aes, de grand•e pro·ducção, de pa:ciJ 
.f.icação ·6a: poliUc•á, de • cor.dialMact·e Internacional, fizemos uma Gaixa de Con-
ve.-são com unia pec;·uena demora de moe da our o e•m circuiação:> ; mas, que.11do vem 
um pankn m oneta!IG quaJ.q11er, a primeira caus a que se apresenta é o desappare-
ciomen to per con,•!)l<' t o üa moed.'l. ouro. A,g.ora, Mt-se até um ·phe·nomeno para o 
qural .:>h3mo a attenção ·çlo meu eminente 'collega, Sr. Antonio Gai'los: é que · do 
a malJ.iç,<Jado papel -moeda foram os 600 mil· contos ern cir culaçã;o que nos têm 
m a nt ido hr, .dou~. mezes, porqu.e ha dous m ezes não se vê u •ma cedula da Caixa 
de Conversão , ·é esta amaJdiçoruda moeda, á •somhl'a da qual ~izemo.s a nos·sa in-
d.ep·snde·ncia, -desth~onãmos 'D Tmper:ilo·, f-iz:enTos' um Governo democrata, organi-
z~m:Os um Exercito, ~tme. esquadra, o fmr·céiD'nald.smo pu:bl.ico a · quem prugárnos, fi-
zemos a m a:g<i.stratura, ema nclpâ!mos uma raça, f i•zemos o ti'aJbalho li v r e, t udo tem 
sido feito á somhra d·a amaldiçoada m oeda. 

o~a. Sr. 'Pr•P'S i·dente, um bra!SHeirc, curja histori•a politica Lhe demonstra estas 
verdades, ·nunc'l ahso•lu •ta·mente pód·e t er semelhante o.ge~.iza e prevenção con•t ra 
o papeJ.moedit, em nome dos princi•pios que vão contra a vendwdle d'a hi·storia, 

•C SR' . RÁPHAEI, PINHEIRO: _:_ E' o que •eu dizria: e.ss•e prupel-mO'erda é como o 
:EJ<:et·cHo -- é bom pe:I'a P.S occasiões de aperturas, mas fa'i'ia.m mal d.eue. 

o SR. F ELISEFI.Lo FRETRE: - S empre gostei m ·uillo de recorrer ao criterio 
hi:sto':.'ico para •a.rs questões poliUcas; . é o meu ~'ui a. Quero e·rrar, nTa.s errar co1n 
os antepassados, en 'ar com os factos . 

o S.'! . R APF AEI. PINHIURO : - (F.elizes os que err a m assim. 
C HH. FJDLISBELLO FREIRE: - Le>o perante o s m ·eus collegas o trecho de um 

discu rs·o do Sr. Souza Fr'ança, no.t·a bHi ssimo D eputado. 
UM 'SR. DFPU~'ADO: - ((Jm dos .bra·s il eir'os 1m ais d.irstinc.tos .. . 
o .SR . R AP HAF.T P INhEIRO : -- A-gradeço a V. JE.x. em nome da minha 

terra. 
o :SR. FELI8f!E LLO FIF'EiRE: - Foi um dos espi·r ito:~ ma1·s admiraveis dos que 

passa:·am "lor esta ·C:~;sa, porque mane}ave. c:i ridículo de uma m ·aJn<eir·a notavel . 

. E i~ O· que •dizia 1S . ·Ex .. dos qu e a ma ldiçoam o pa,pe'l~moeda: 

",E• .. ! Nci que to dos os di as se declama contra o paJPel"moed'a, mas 
<.~ec.lama-Sp ·.,sem .razã<>, segundo ent€'n·clo. At.é 'lhe chamam moeda depre-
·ciad·a, Gi.ú:ui-Go ·o u <.;o ou o e1nprestin1o de na· vale, no. commercio ou trans-
·;,t·cçóes,"·1 2; !'8 ·e 2'4 ·o·l···\l tjue· p ro·v'a ·o eontr.,.rio, , .. 
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E' vcTda·cle, Sr. Presidente·, nã.Q é extramho a V. Ex. que nas operações do 
eri:-,prcstimo do ·ra-Ptl-moeda o agiota es•tá cobrando a ·té dez p0 r cento 8JO mez . 
E é uma m<Jeda c1ep"-'ecia•da. 

T c;n razão o St·. !Souza e }'rança.. E' um phHo·SO•pho o Sr. Souza e França . 

... Pois emquanto o papel-m~eda é procurado e o s~u uso tem u~ Vil-
lor cle$tc•s, pôde-se dizer que é deprecirudo? A mim ninguem me enjeitou 
aÍnãa um :hHh·et~ dle 10$ 'ou d·e -1$, se € de emis,são uegitima; nã-o sei se 
assim tem acontecido aos outros; emquanto, pois, não se reJeitar a' moe-
dr-t, não h !:i d.eprecilação. " 

Não ccmheço rr.a.ior verda~de, S1· . P~es.ide-nte ; ha, porém, uma causa pela qual 
·se falia em d·epT'eciação •do pap·el-mo·eda: é que nós temos dous ca~bi<JS que se 
confundem em um só. Temo.s o ca·mhio internacion'al e •O interno ou nominal , que 
é cousa muito diHerente. (M1<ito .bem.) 

Não PIJS.SO, Sr. Presiãente, alongar~me nestas consideraqões e se V. Ex. me 
permittir eu continuarei com a pal.xvr.a amanhã, pa•ra prosegui~ neste assum-
pto. · M1üto bem; muito bem.) 

,. otdçáo do projecto n. 50 A, •de 1•914, do Sen•rudto , autorizando o, Presidente 
da. ? .epubHca a faz,r uma emissão de notas do Thesouro Nacional (com parecer 
e .sub~titutivo da maioria da Commissão de Finanças, voto em separ·ado da mino-
ria e razões d-e votos dos Sl's. Manoel Bo-rba , Felix Pacheco e Ca,etano d.e AJ-
buq'"erque~ (com eme-n das ) p•receden;do á votação o requevimento dto Sr . .Josimo 
de Araujo ('2• discussão. ) 

• O Sr. Pl'e•sid,ente: - A este pro:jecto foi aJprese·n-baJdo, pe'lo .sr. Josin•o de 
Araujo o seguinte reque-r~m·enito: 

"Req11ei•ro 'qt:e, sem •p;-ejuiw Ida discussão, seja ouvldo o .Sr. 'Ministro da Fa-
zE'nr1a sobre o p.l'djecto •do Sena:clo rela-tivo lá emissão de •pa·pel-m'oeda e r.es·pE'Ctivo 
subsUtutivc 1a Commissão de Finanças . " 

Vou ·~ubm€bter a votos o requerimento. 

O Sr. M<lreiM da Rocha: - •Sr .. Pre-si'd·en·te, -peço a V. Ex. qu-e consulrt:e á 
Oa=ra SE' consente •que se •faça pe'lo .processo •nominal •a votaçã.o do ' requeri-
me'llto éb Sr . .J:'~putatdo .Jos·ino de ·At·a•ujo. 

Consultada, a Cam-ar<t ·rejeita o .requerimento . . de. ·votação. 

O Sr. Irineu !\tachado ( 7JBlct. or-dem) : - [Rre.queiro _ veri.fieação da votação. 
Procodendo-se á verilti.cação da V')tação ~ecanhece-:se que 0 l'equeri.men to 

foi rejeit.'lldo, tendo VQtado a fa,vor 40 S-rs. IDe-pt~ta!éJio,s .e contra 77. Totrul, lr17. 
Rejei t8•d·o q .pedidQ de votação •nominal . 

. O ~r. Pl,('JSi_çhmte: ---: Os -~enhores •que votam a 'favor do requerimento do ~r . 
.To·sino de Araujo qu'eiram se levantar. (Pimsa), 

l<'oi rejeitado, 

Votação 



O Sr. Irineu ll'laeha.do : - Requeiro verificação da V'O'tação. 
Procedendo-se á veri'ficação .da v'O<taçã.o, rec<>nheoe-se <terem vota•do a favor 

do requ~rimento 20 S~s. Deputados e contra 95. Total, 1:1'5. 

O Sr. l'l'lru;idente: -- O requerime·nto •foi .;,ej:e.Lta,do. 

O Sr. Pre•identt'l: - A este .proje~:lto foi of•f·el!edd<:> ip·ela maioria da Commis-
são de <Fin•anças .o se•gu inte su<bs:tltutivo: 

1
' J Gor.gre-s~o Néllcionn~ resolve: 

Art. 1. o Em a.n.teoipação a o empr.estimo ·de ·que b-ruta o d·ecr.eto legislaltivo 
n. 2.857, <'lo corrent·e anno, é au<torlz rudo o 'Poder Execwtivo a ofaz;er emiss&o . de 
bi.J<hetes do 'DhE"souro. obServado o •segui•nte: 

l", a .emissã~:>. não excede"'á d.e 200 . 000 co.ntos <de r<éis, devendo ·se;: de 200$ , 
300$, 500$ e 1 :000 $000 o val•o•· de cada bil'hete; 

3• o.~ ·bil'hetes serão recebidos ·em pag·amenito de impostos na razão de 5 o lo 
em C"-rla caEao, inutilizados ·~u incinerados os qu•e a esse titulo entrarem ·no Th e-
Eouro; 

3", os bilhetes vencerã,o o juro annuaJl de ·6 °1°, q ue S'er.á ipaJg~:> por semes-
tres venddos, e de.dü-zidos, qu•anto aos bil:heúes em pagamento d·e impostos, na 
proporção ·dos mezes que fa!Ltarem •para .compl·etar o semesure. 

Ar:t. 2. 0 O re;;<galtb tatal dos .t.il'hete-s emittidos se far<á ·effec:tivo no _praJz<l 
m:aximo de qua tro annos, & elle destinado: 

a) o .produ•oto do empre.stümo em ouja anltJ~cipação são emitUdos; 
I>) •na ~a'lta .deste, a& ~enãas aott:I"ibuidBJs aos fundos de resgate e ·d.e garantia 

elo papel-nc'oeáa. 
~ •1 . n O ref:i·g.atte se 'tará annuahne·n!te, por sorteio ou co;mp:a, ra ju-izo :do 

GoYernc. 
§ ·2. o Se o resgate ~e der com as .re·ndas att.r·i-tuidas aos fundos de garan-

ti-a e à e re~g-ate. scrãc elle.s .immedia.ta e preci·p·uamente ind•emni.za•dos com o 
pro'tluc:tc J.<o em·preiumo de qu.e .tr.a:ta o art. '1 ° . 

• '\J~t. •3 . o E' li!vn; ao Gove·rno emiltUr a to.talidad•e ou 'J)arte •d;os <bilhetes de, 
que tr:tta. o a!'L 1°, eom .a clausula <do (p&game:nto em ouro, á taxa de .116 dinhei: 
ros ·ror 1$000. 

Art. 4 . o O Podér Executivo fixará os dizer.es e· •a fôrma do·s hilohetes e ex-
pe•di·rá a s pr eci.eas instrucçõ·es para a b'Oa execução ·desta lei . 

_tJ... rt. ·5 . 0 ·Revoga1n-se a~ dispuSições ·em contrario . " 
Vou subm e<tte.:· a :votos o substitultivo. 

O Sr. Fons·eca, Herm.,.s (l> Cla 01'dem) : - Sr _ .Presi'dente, requ.ei ro a V. Ex. 
que co7lsulte á Gamara ee conç.ede · ·preferend,.. '!!a vO<tação para o pro)ect0 do 
senÇt,d) 
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Commltada, a Camara approv21. 10 requ·erimen i;Q de ·préferencia do S.r. F<m-
secu .Hermes:. 

O I> r. )Jaurie't, de Lacerda (pela onlem) : - Requeiro .ve•rilficação ela votação. 
Procedendo-se á verifi.cação da votaçao, r.econh.eee·~se te·r sido o ;·equeri-

mento de preferenda aiJ<provado por· 8•6 votos cont·ra 2·6. ·Total, 1•2:2. 

O Sr. Presidente: - Em vis•ta da ldedsão da Camara, vai-s·e .v~tar o projectc. 
do :3c-n.ado, a1~t. 1 o . 

O Sr. lrineu Machado (pele:, ordern) (*): - Sr. iPrElsi-dente, venho pedir a 
V. Ex , valend•o-me •do direÚo que o Regimento me co•ncede, •que V. Ex. <mb-
m€itta o projecto, o~inndo '<'Lo Senado iá, .votação, por· partes. Como V. Ex. sabe, 
o n. : d!9 a.n , 1• ref&7.e-~& <1 .emlssã>o de 1200.000:000$, '!l'&ra [pagamento de com· 
promissos do T·he·.'l'o·uro e o n. 2 á emi&s•ão d·Eo 100.000 :00•0$, pa<ra emporestimo a 
banc•: s. sob diversas 00ndições . Requereria a V. Ex. 1que separasse os dous ca-
sos: o -da .emiss;lo .parra r:·fl:ga.mentos, d.o caso da e,mi·ssão par.a .auxLlio aos ban-
cos. Colmo -is't'o não depende de 'VOto •da •C amara e s6 .de requerimento ido Depu-
tadc, a.ddttv a est<> requerimento um oub;'D so'lidotando a V. ffi:x. qltle consulte 3. 
Casa sobre se conce•de votação no minai, pe.Ta a ·prime lira parte do art. 1 o do 
projec'to . 

·v. Ex. nã.o i·g·nora que -am·igo·s do Go:v·erno \fazem d.e un1 ~aso ·fina-nceiro, e 
p.ela primei::.·a V€Z n:v nosco pÇLiz, questão :p10l.i.tica, lconver,te.ndo questão fina-nceira 
em •questã,:; politica o de co;Tfia'llça gover·n3>mental. Não idiscutlram, <nem •éLefen-
à-era'ln o if.Toje'<'~to rle Sen.qdo, ·vi·gorosamente ICO:mlbmtido, d-ernoHdo, esb!oroado l])el.fl 
Juminos·issimo .y:arecer do Sr. A•ntonio Carlos, subscr.i!pto ,pela mato ria .da Com-
missão d e Gi'i.:H1'11 :;as . 

A ·maioria, •que fez :ct-:Jste Ctflf.:O um ca·so -de servidão p.oli"Uca, defe-nde o pen-
E"ruinenl·o d0 -Governo, cuja vá.nta.dc :não se justif·ifca pera·n:te :o -paiz; e, como -cad:a 
u:m ide :o0t •nu2z dc>finir as suas reSponsabilidades futuras (c<p<riwdos da ?nino-

?'ia), reque·1 eria a Y. ffi:x. que consultasse a Casa se c'<mcede a votação no-
minal. 

De8<ejrumo:s, con• os nossos vo•tos, aqueJI.es que · nos -op']lomos a este desca-
labro, cunsig.nar ·nos Annaes que a -soJução da angus;tia ~Para q."\J;e a :n:l;aioria go-
vernamental a.ppéll a, não é mais do que um ex'pedilenle p.oliüco, ele que lança 
mão o 'M>~;rechal Hermes, p\\·ra deixa•r que T01das 9.8 diHi.culod-ades venham explo-
dir no Governo do •Sr. Woencesl•áo •Braz. (Não wpoiados ela maior·ia.) 

O SR. FLORI •\.NKo DE :BRITTo: Não é verda:d·e. 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA : .. _ E' verdade . 

(' ) E .-:.te discurso não f;:>': revisto •Pe·ID ora.dor, 
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O Sr. l'resident": .- Devo lembrar ·que ao 'J)rojeCito -fo-ram ólp,J'esent.a:das emen· 
das. Submett~rei a votos o .projecto, ~.alvo as emendas. 

Ha uma em~nda ·mesmo diminuindo o quantU?>i ·de :200. OúO contos, Pergur11ro 
ao noh~·e DE'iputado se in~iste. _ no seu pedido .de VlOtaç.ão noJni.nal r:a•ra a :PTimeirq. 
pa:nte. 

O Sr. 'lrh,:eu Ma~hiado: I 

Penfeltamente; é questão de ,p'l'Jndpio. 

O !'>r. l'rrsiuen1e: - Os se•nhcres que votam o ·pedido d 8 votação nominal 
do nolJ,~·e 'Depüta<ic queir~,m se leva·ntar. (Pausa), 

F0i rejeita~do. 

O Sr. I !"in eu !\!achado: - Requeiro ve-rificação d.a votação. 

O ~r. llre•sidente: --=.. Qu·E'inun se levata.r, co.nse.~vando-se de pé, os senhorQs 
que v.1tanm -a favor do requeri-mento. (Pamsa). 

P~ocecl.e-se ·â v~rifieação. 

O ~-r. Pr.ersidentl': - VotaHum a favor -15, e contra 75; ·total, 120; o reque-
.rim2nto foi rejeitado. 

Vai se v<Jtar a Ia ·parte do art. 1 o dü projecto do ISenadc, isto é, o n . .r. 
llcpprovada ·e-m 2• di<Jcussão a se.gtünte 1' ·pal'te do a~t. 1° do ,projecto: 

O Co.ng.resso !Nacional -dêcreta: 

Al't. •1. o Fi.ca o Gov.érno autori·zado a emittir ·em .notas do Thesouro Nacioc 
na! até a quantia cl; ·sor .000:0~·0~ óa ieguinte •fõrmao, 

I, até '200. 000 :000~ •. paYa D'Ccorrer á so lução d:e C(]m~romissos do mesmo 
'I'hes?urq, ror de-;;p ezas Itvga1Jnente auto~:i.zadas e registra,d-as. 

o Sr. "laur-io:o ele J,acercla (1Jelct o1·de-nt) requer verifi·cação da votação. 

O Sr. l'resirl< nt~: -·' Vai se proc-e;der á verificação. 
·Proéed·en•do-'S'e á <Verificação da votação, reco·nhece-M qu& votaram a .favr•r 

87 Sr.s. oDe.putados, e c.ontra, ·z:s; tota.J, 1'1·5. 
A.pproYa,da a 111 ·part~. 

\.Ta1 ss votar. a ·za 1parte, ·que · é a seguinte: 
n, até 100. qoo :000$, para emprestimos a ba;ncos, sob as seguintes condi· 

ções : 
a) mediante c.:wção de af.feitos co:rnmerciae8 ou t1t.ul-o.s da divida publica 

fooer;.~,l. sendo uns a out;os nwebtd-os na. base- maximil 'd\l 70 oJ·o do seu val()r 

nominal; 
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o) medi~r>te deposito reguJa •r 'de notas da .Caixa de !Co.nvernã.o, <pe'lo seu 

vado r ;teelara<lo em réis, ou de ·ouro, amoedado, ao cambio d e l<i dinheiros 
por mil r~is. 

§ i. • Se n caução oollf'!!-reC'ioãa pelos .bancos ~fô.r •em •qual•quer mom·ento ju.J.ga-
ãa insu-f~!ciente pelo Governo, este immediatam·en:te exigirá do devedor ·:·eforço 
da mesma e, n;Io sen·::lo a1t1t·end..ido, ,fa•Há vender en1 hasta publica, in.J·epen denl·t.:::. 
d·e int~l -!Wllação judiciai, os effeitos ca.udo'nados. accionan.do o cleved.o l' pelo 
restante dn ~redfto, ·que se!"á considerado divida . liqu ida e cePta para os efreHc:; 
!egaes . 

§ ~. • Os em•pr.estimos a que se ref.er.e a J!ettra a do n . H vence:-ãü os .juros 
annuaes de ·6 • 1•, pagos .semestr.rulme:nte, e os da J.6ttra b ·não vencerão juros . 

~ 3. 0 Para o res.grute da emiss•ão autorizada pelo n. 1 é d es.tina.da a s omma 
cor.respondente a 10 •1• da renãa das a ;bfan.degas do Rio ·de Janeiro e de SM!1os, 
convertida em •papel a .parte da .:·enda ouro, devendo o pro,ducto· dessa porcenta-
gem ser directa e di.a·riame·nte recoJhido .pelos inspectores das ref.eridas alfa;nd.e: -
g:a.s á Caixa d·e· Ar.•ül'tização, cujo director fao-á i•ncinerar semanalmente as notas 
a·ssürr, reoe•bidas. Aos funccionarios qu·e deixa-:·em de curr.prir es ta ,disposição 
serão ap.pM:ca-das as ·penas •do ant . 10 da lei n. '2 .110, de 30 de Se.tembro 
de 190•9. 

§ ·1. • Serão i·gualmente app!ícados ao resgate da :mesma emissão do n. I os 
~a·ldos do.'l jur0.s es ta•bcleDidos no § 2•, deduzidas as des(pezas com o serviço 
da emis~ão. 

~ 5. 0 Os ~7m•presiimo.s autorizados PE:~o n. ·II rdeve:rão estar resga;tados até 
31 de De7.embro de 1915, recolhendo os bancos de<vedor·es d•Lcecta.m en;te á Caixa 
de Am<;rtização a5 r.otas con:·espon,dentes á amc•·tização de seus debitas, as •cruaes 
~:erão ínci·ner.adar, pP1:a rnesma tórnia e .so:b a·s mes1n.as ·penas elo § 13°, não po-
d·endo ~ ~r feito novo ·em~westímo .se o max•imo d:;t- emissão j·á tiver sido attin-
g·ido. A' medi•da que d'orf<m se'l1'dO !feitas essas e~moctizações, a Caixa da l' LL .guia 
<ie recelYimentc .pa.~a que o Thesouro exonere o de·vedor, restituin,do-1-he a cau-
ção cnrrespo:ndeon~P. Se ao fi.m do ·te;I'mo, o banco não cump·rir essa obr igação, o 
G~•verno <proceder'li. em r·elagão ao de·ve.dor .como no caso do § 1•, prevaJecendo 
na hyp Jth•esé os mesmos principias ali! e.statud.ilo~. 

~ 6. •. Os e:nrn·es:timos do n. ii'I serlLe concedidos !formando os bancos por 
elJes fa vorecldos um, consorti1t'n pelo qual to,do·s se obr!g>uem . a a.doptar nas ope-. 
rações cambiaes a.s taxas accoi'dadas com o Ba.n!CO do 'B"'asll; havendo· desaccõr-
d.o ,na 1axa a a ~fixar, Jdec·!·c11rã o M'lnistr;o da F'et.<eThda e a sua cLecl•são seliá obri-
ga,torJa p ;wa to•dos; o banco pertencenrt:e ao consortinm, que se não su·bmebter 
. .a M·sa . dBC.:são ou em quaJquer occaslão não obser,var a taxa accordada, . será . 
co!mpellid-J pe•lo GoV-E;I'no a •re'col·her immediata:ment·e •á Caixa de Amorti-zação a 
impor·tan<:íb de seu idob.ito, observadas as me.smas regu-as prescriptas no \§. 1 •. 

7. o Para conce'!l.e:· empresttmo a ba:nco exl!.rangeiro verLfíca'l"â · p.révi,a -
mente .o Gov.erno s·e elle 'j'!l. <te·m reM!zado no paJz dons !terços, <p.elo menos. do 
"eu· cap;l~al , c·onfonne •presc.reve o § ·1 • do ao-t. · 4.7 .do decrete n. 413:4, •de 4 de .Tu-

' .1h<i de. 1·9;lol; na,·., !_alta., .areordarâ com eHe ·Um prazo razowveJ par.a -tal fim, liob 
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~en3. ·1de s·nF· ca·.s.sada. a a u torlza.ção :Para ru-nccio•na.:: na 'Repu'blioca . A re~rà geral 
q.ua.nro ao ca,pital .fica e>.;tensi:va a,o fu·ndo dJe reserva . 

§ 8 . o Es.ra <lei en1braiiil. .em ·execu·ção desde a data da sua pubU,cação, ces-
swnd.o a mora•to::-ta ·e a sus.pensão dos ·ex·ecutivos fiSICaes decret<;l'das em lei ao 
fim d:J,s p·rimeiros trinta dias conceMdos, continu ando, 'POrém, .em vi,gor as dispo-
siçõe<> reJa-üvas · á suspensão da tro·ca das notas. da CaJxa d·e Conve:·sãJo. 

O Sr. Irineu :1-Iach n.do (pela onliem) : - Sr . iPr•eru•dente, a segunãa par.te do 
art. 1. 0 do ,pr·o·jecw al·nrua é mais grave do que a. primeira, que a ICamara acaba 
de votar; ella se re.fere ao 'aUXiliO de 100.000. <COntos aos bancos n!LcÍOnaes e 
eX!tr2ng·eiro·~. esta~be l ece-ndn-st: como g-a rantia que esses hanoos ap~nas Prestarã-o 
ca•ução .em <:f'fei<tos comm<Tcia·es oú t ihtlo.s da divida .purbJioa fede·:·al. 

Como V. E:z:. vê, trata-se de uma questã.o d.a maxi1ma Lim~por·ta.ncia e •gora -
vida de e eu pe,diria a V. }Dx. cru e .consulta·sse a Cas·a se CO·!>Cede .votação nom.i·nal 
para esse segunda parte do a·r-t . 1° do projecto. 

O Sr. I·r.·si <l ••nte.: - - Os senJ:lo.res qu1e a<p.pro;vam o requerimento de votação 
nomimtl queiram se levantar. (Pa,sa). 

:Foi re-jeitado. 

O Sr. !\lauric'io de Lacerda (pela O?'clem) "'&quer 'verifi:Oação d.a votação. 

O !>r. F-residente: - Va.i~ se 'j)Tocede~ á veriücação d.a IVO·tação. 
Pr.ocede.ndo-s:c á verificação da vmação r econhece-se t erem votado a favor 

40 S:·s . DE'puta.d~.s. e co·ntra '7'8; total, 1118. 
Redeitado o requ.eri·mento de . :votação no•m.in.al. 
Approvarda a ~e.fericla segunda parte ,do ar.t. 1 o do <pr-o.jecto do Senado . 

O S1·. ~iaudcí:o de J,accrda (pel.a o.niem) : - Requeiro verif!,caçã.o .da .votação. 
Proce.d·endo-se á verMicação da votação, reconlh·ece-se que vo-taram a favor 

8·3 Srs . . DepuhC.os e contra li 3 ; .total, 1116 . 
A'pprovada a segun,ãa part-e. 
Ap.p.:-ovado o se~u·lnte :u•t. 2° do projecto n. 50 A, de '1·91.4: 
Art. 12 . o Revogam-se e.s dj.spos1ções e1n contrario . 

. O Sr. 1-'r·<'f-::identt.·: -- Vou su1hmetter a votOs as emendas ~ 

Vo;ta.~ã.o da seguinte emen.da do ·Sr . Maximi.niano 1de F ·ig·ueiredo e outros : 

:>< . 1 - Accrescente-se o nele convier: 
"Rece'benido a quota ·do e.mpTestimo .que •lhe cou,ber, na fôrma do art. '1°, 

n. II, ~ B•u1·co 'd.o Bras!·! es.ta;be,JeceTiá immediatamente .nas capit.aes de .cada 'Es-
tado, ond·e não houv•er qualquer e.srabeleci>men.to bam.cario , ou •LiiJial do mesmo 

' 
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bW!l.OO, um;t a;g>e:-tcia, com <l capital que f ôo· pr·eciso para a;ttender ás <necessida-
des da. c:·ise- &ctual, fazendo as r espectivas o.perações, d e accõrdo com a pre-
s·ent~ lei . " 

O ;'lr. Jiaximiniano de l<'iguehedo (pela oTdem ) : -ISJ', !Presidente, como tenho 
i·nformaçã.o se.gura de que o Governo, tanto que seja vota~da a pre-sente lei, p•re-
tt~nde provi denciar no enüdo de fazer o · Banco .do -Bras.il · -execu~ar a justa .m e-
di.da de que cogit a a emenda sob .n. 1, a •quai de certo a;ttende ás necessioda·des 
d·e a:Jg·uns Es·tados da União , dentre ·os quaes fi:guo-a o K!Ue •tenho a honra de 
repreS•'.ntar nesta · Casa, confo11me, altás, d·edarou p-euemptm·iamente, na •t.il!Jima 
reunião da Commi·ssã.o de Finanças, o ·honr·Uido leacle,. da maioria, peço Jice·nça â 
Camata .pa•ra re·tirar a di;t a emenda, sem P•~ejuizo da providencia nella .prevista . 
(M\nito bem. ) 

Comsulia-da, a Cama.ra. concede a .re~irada pedi1da. 
\'otacão .da S·eigudnte emenda do 'Sr . !Augusto Montei ro: 

N. 2 - Redija -se do se·guLnte mo,do a Iettra a do n. II. do ·art. 1 o do pro-
j ecto: 

"iM·ediante camção de anolices da di·vida pub!.ic8- fed eraJ e estadoai e titulas 
commercia es que ol>tiv.er a.m •co.tação ao par nas Bo·lsas do pniz, 30 dias a ·nte·s do 
deo:·eto que .promulgou a a-ctual mo.ra;toria. " 

Supp•rima-se o § \l 0 , lettra b·. do art. 1o. 

O •l-ir. Aug usto Mont~Jro <pela. onle1111) : - Peço a V. Ex. consul.te a C amara 
sobre se conse.htc na .retira-de. da eme1~da. 

Cc:>n."U·I ta-da, a Camara co•n cede a retirada pe!dida. 
Votação ·da segllli-nt~ emenda do Sr . F e Li•sbeltlo Fre-ire: 

~. 3 - Oncl·e co.nvler: 
''L<\rt. '5. <• A emissão a u torizada por esta Jei sei'á resgata:da com os seguin-

t es recui·:sos, que constit ui·rão uma caixa espeoclal app•licada exclusivame nte ,ao 
ãito fim: 

a) 10 olo em ouro sobre a im·portaçã.o ·n!l!S aUandege.s, que ~?·erão r·emetti.~os 

direc tame·nte a Caixa de Amor,t1·zação. ·para retJira·= quan~i·a . i•gual em notas do 
·· 'I'hesouro em r.irc.ulação ; 

b) a im,por·tancia to tal do i mp{)<sto da II'en·da sobr.e as companhia.s .e aoci<Oé!a-
des d·e e"'ploração -das noinas de ouro e areias monasi,ticas, s.eg.undo a·s prescri-
pções estatuídas: 

c) o patrimonio das or.dens .~eligiosas, que na êpo~a da assJ·gnatura da Coo-
stLtuiç'io tinham cahtdo so,bre os .preceito·s oda l ei de 9 de De,zembro de 1832, de-
vendo Jesse patrimtrnio ser !ncorp<>rado .adm.inistrativarrnente a;o !Estado, e alie-
nBJdo por has t a publica; 

<1 \ .os fundo s de Tes,gate e :garan,tJl·a. crea-dos ,pe.Ja •lei. 



Art. ·6··. o Os recu.,sos de qu,e ·t:ata " · ar.ti·go . an~·ecedeFJte co•ruUnuam· ·a ser·''co-
brados pe•lo Gov.erno depois de resgataJda a emissão autoil'iza.da por esta ·le; para 
servirem de lastro á •emissão conversível e.m ouro_ 

Art. 7. o O imposto ·da re·nda de ·que trata o b, do a;:t. 5°, se:r<á cà·brado na 
pro!Po.~ção .cto 1'5 "1·0 da. prodUicoão .das .mesmas sociedades e companhias ao 
<:<tmbi o de •2'7 ,d. , devendo Ber pago em espe'Cie na C.asa da :Moeda, para on.<ie se-
rão remettidos o ouro. e as areJas monasit,cas, pare. ver1ifi.cação 'da sua quanti-

.. dado e va~lor. " 

O Sr. Ftlisbello Freire (pela ord>em): - Chwmo •a a·btenção d·a Camara para 
E:sta · P.•nenda. El' evidente que o fnndo de resgate Cl'ea;do p•elo J.Xojecto do \Se-
na,do ' é i;n..~ufficiente para raze.r o resl'\'ate no fim de 15 annos, po•IKJUe os 1•0 olo 

so•bre a impor,tação .p.e'las alf!mdegas do 'Rio de Janeiro e Sa.ntos não basta·!ll pao·a 
isso. 'Eu a.lvitro mais recursos para o . resgate e um deHes é o impost o soohre as 
compa.·nhi·as que exploram o ou,;,·o. ~ós. tivemos o q111into o'llro durante seculos e 
esse quinto, que fo.i ·tra..TJ.sformado no imposto de dons ·e m·eJo, desaJ:~pal'.ece'U 

do orçamento. 
R~staull'o o Jm.posto dp ouro para as companhias que exploram o ouTo e 

que. exportam miliJJ.ares e nülhares de gra;mmas por anno. Por este mo,tivo eu 
peça o. pagamen,ro em espe'Cie dos 1•5 °! 0 ao cambio de . 2i7 e assim, pou.co a pou-
co, iremos obten•do ou.:·o para o nosso paiz . C.hamo ·a a;btençã;o da Camar.a para 
essa emenda, poTque o que es:tá .no projecto ,para resgate do pa,pel emitticlo é 
incontestavelme•nte lnsuf\Iici·E·n.te, va<le.ndo a pena crear"se este ·imposto el e 15 °!0 , 

pagr. s em es-ped·e ao camb.io de 2 7. · Peço á Cam<ll!'a a approvação da emenda, 
(M2<ú,," bem; m1dto bem.)' 

R f.-j eitada a. referida eme.nda n . ·3. 
Votação 'da :.eguinte · eme.nda do Sr. MarcoHno Bar'reto: 

,I 

N. 4 A pr.-sente emissão destina-se exclusivamen<te a auxi<liar dkrcta-
mente a lavoura e a >ndustria e S<~rà regulad:t da s·eguinte fM:ma: 

a) o .Governo Federal, por intermed.io das ag·enc.ias do Banco do Bras.il. onde 
"-S hou•;er, ou das suas .coUeiCtorias adiantará á lavoura e á industria nacionaes, 
70 •1~ sobce os ·SieUS IPI'Ocluctos deposita,dos nos arme.zens geraes, e commiss&rios, 
ou· c<.rregado.s em estrad·as de fel'ro ·ou na vias . a . eJI.e·s dest.Jonad,os; 

b) para o recebimento da i.mpoptanda pretendida, 'ba.stal'á a erl}H>ição do 
t;itu!o de warrwnt ou do conhecimento de embarque, com a decl<!-raçi;i.o : ~ .:'su-
perior, l:)om oti ordi·na.J'io ". · - e o seu:. vaJw pe,la 'base do dia ;. 

c) a ha.se pan, o ·adiantame·n.to será a estabeJ.ectda pel!ls BCJll•sas de café e 
de merleadoTias já existentes, e na sua falta pela·s cotações elas praças e: de ac-
côrdo com os armazens geTaes· ou sua·s a.gen.ci·as; 

rZ) o prazo do adiantamento será ·de um .a ·tres amnos, juro d~ .·8 °! 0 , ao 
niez, pa.goS se.mes~t~·a~lm·e11rt'e; 

e) os a'diantamemo.s s6 se farão sob01e ·garantia .de m·ercado·rias de d.ifficil 
d,;terior~ção, salvo s•e a sua ven.da se effectuar dentro de 30 dias; 
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f) os j-uros .dü empresHmo serã.o ap,plicados no resgate da divida ext.;,rna 

da naÇ.ão. 

O '3r. Irineu 1\'lachlrHlo- (pela, orde·rn) : __, lEu rP2diTi.a ao -mteu oo·Uega ~sr. Mar-
colina Barreto que retirasse a emenda: é p•reciso ·que todos •fiquem sabendo que 
a ernLfãO não foi fieita ,pa;ra auxiliar a lavouG.·a ·nem a industria. 

O Sr. lUarcO!ino Barreto: -- A emenda que u.,e a honra ele su•bmette.~ á apre-
ciação ela Casa, Sr. Presidente, estabelece uma . med'ida ·que reputo salvadora 
pa-ra a -lavoura, para o com•mer.cio e para a in.dustria, 1)0r.qu-e .estatue o modo de 
clistrHn.1ir e-quÚativa ·e justG.n1ente n e:.11issão ·de pap el-moeda, [)elas praças da 
Capital e dos IEstaclos, evit·anclo que se.jam e:xceluidüs .dos •b• :·ne.fidos, que ·esse sa-
cl'i:ficio txigido pelas ciT·enn1stancias, eentain<E.n te t,:·a.r;á, {LqueHes qu·e no inte-
rior do.s !E stados =.moureja-n1 ·pelo progr-esso da ~patr:a, .f.ertiliza-nclo a ter.ra, e •que 
são a que.nl de .pra.Derencirr se eleve ·Procurar beneficia.·:· . N·ão posso retiTar a 
en1enJ.c p·oa·.que nel11a eu indico que se n1a·nde parte da .enüssã-o para as ag-e~n

c~as do . Banco do Brasil , ·e nos lugares Olnde -nã.o existam cessas a:g~encias, para 
·as c'ollectodalS !federa.cs .a-fi In ele se.r dis:tri1buicla e.m -e.Jnln·-estimos •á .lavoura, ICOm-

me;·cio· s i.nàLtstrla, •que a e.sta ho!~a estão ~Jenti.ndo m.ais wg-uda.m-ente os e.if.feitos 
·da criE8 Que- ·nos assQ;be,rba. 

o ">r. 'Victor da Silveira (pelw on/.em ) : - (Para .que a emenda· n. 4, •do Sr. 
:Dt-f.:u·coJino Barreto, consulta-sse •pe.~feHame.nte os .intuito.s :patrioticos que são co1-
U.mado:'3 por esta .corpora.çã.o quando toma as suas ·de.li:be·ra.çõ2s, seria mi.stér 1que 
{) ' !projectc.· tivesse receptivi.da-de para a provi,d•encia ne1la sugge1:·ida . 

Q.r;l, o projecto que :foi a~pprovado na sua IJ).ri:meira e -na sua ..segumd-a par;te 
não ten1 .ca.p.a,cida-de para receber ·nenhu'm•n. medida d·e auxilio 'á lavoura nf:'J11 

ás in C.:k1-::.:tri2.s. 
Está perfe itamente distri bu i-da a emi&são: 100.000 :000$ pa.:·a os ·ba·n.cos, sem 

que tenha s1do absolutamente detE>r.minada ·OH prescri)Jta s.uru ap:poHcaç1l.o, e 
200.000 :000$ 'Para o 'Thesouro s olver os seus ·compi!'omissos. 'Para ·ser aceita a 
.eme!'ld>c do St·.. Maor-colin<• ·BmT&to seria necessario ot:1ansfundir todo o pro.teéto 
e rejpj,tar todos os itens qu o se refer·en1 á .s:ua s·eg11nda iparte, -e.m ·que se estabe-
lece o comso.rcio para ·os banco·s entl~E.ote•rem -o · cam·bi·o, e outras cousas incompa-
tívei-s com auxiHo.s á 1av10nra'. 

E-rnb0~·a já tenha demon-strado Que me p•rêocoupo etn aux.il'ia.r .a lavoura, em 
defe'1d~r a producção nacional , vote contra a eme,ncla, para evitar o pand€mo-
nio. (.lb.-·l'';to 1;-e-Jn _; 11'1/l~t-ito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 4 . 

Vo·tação dn seguint"' e-m-enda do Sr . . Josino de Araujo: 

N. 5 - _1-\.Jccrescen.te-se ond.e .-convier: 
.. Ar.t. Da quantiu .e;mitticla para saUsfação de ·C-ompromissos .do 'The.3 ouro 

~ePá d' cluzida -prefe,~encia!.mente a importaon~a necessaria para o recalhim&nto 
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~-t~ vi .1te nÚl con1tos da!:! notas da 1Caixa ·d{? Conversão da a.ctue.l en1issão cir-
cu la.:üe, fCJt:é serão :incineradas, se o Governo .não preferir adquirir ,dkectamente 
ou.ro para inte-gralizar o deposito .das ·notas .da mesm&.. :Caixa. Neste .ultimo ca;so, 
o Gove·;,no poderá di'spencüer, por con~a da emissão au.tori·zada po;r e~a 1J;ei ,. até 
a •quantia igua'l ao •}Jrcjuizo que a tdifferenç.a da .taxa camhial determinar em re-
lnçllo '' anterior emissão a . typo de 15. 

O •Sr. Jo•ino ile ArauJo ftJela o1·d;em) : ~ P eço- n. a.ute•nGii.o da Ca.mn.ra para 
a emendr, que se V>li vo•tar, por mim aPJ'esentacla . IC I'Pio qu e ba.starã a Bil11Jp! es 
leituo·e . . da provlcle~.cia .nella contida para que a Camnl'a com,prehenda a neces-
sid.~de de sua i,mm ediata npp.~ovação. 

A::ere~cente-se ond•e convier: 
Ar.- 'Da quam.tia emi:ttida para .sa.tis fação clé ~ompromissog do T11csouro 

será ôeduziGa 
até ·;inte mil contos das nota s da Caixa de Conversão da actual ·emissão cir-
culante. ·.1u e sê-rão in('i·neradas, s e o G-overno não pneferi.r· aclqui•rir directame.ri:te 
ou.ro pe..ra inte1gra1izar o .deposito das .notas da mesmn. iCaixa . :Neste ul1timo caso 
o .Governo rPo-derã. despender, por conta .da e rnissão autor:·izada. por .esta le i, até 
quanrh igua·l ao pnejuizp ·que a dilfiferença da taxa 'cambial .de;termin.ar em rela-
~ã.o á an t:.;;·ior emlss:'io a t:tJlv .de l •G. 

·O Slt . ·'IRTNF.U 'MACHADO: - E' .para reg·.ulnr aquel.le caso do desfalque. 
O sn. JosJNO DE AnAUJ.o: -.Sr. 'Pr<>si.d·ente, um dos princl·paes intuitL"Js da 

f.acui•Ja.de de omHUr, co.ncedida ao Governo, 'foi justam·en:te o ele acudi:· Ct nc -
ces~lãade ur.<?'·ente da satisfação do s compromissos do Thesouro .. 

01·a, JN?·nhun1 é de natuz,:!Z·a mai·s g:-ave, rd~ exigencia mais preme.nte elo que 
o que tmtn. de com1>:etar o las~ro .da ·Catxa de Co·n'Vers:'i o, desfalcado c omo o foi 
com .a ai tera ~ V.o po r nós .. feita .do ty;po da emis·3ão, d., lõ .para ·116, de que resultou 
fica;· a •lesco 'wrto na Caixa um de.pos ito ou.ro tle ce·rcs. de 20.000 c.ontos da 
.nossa :11oeàa. [)e sorte que o Governo ·faltaria ao seu compromisso de deposita-
rio fi el, commetteria, IPel•a lei, um f.ur~o no dia em que o po•rta dor das· n-otas 
compa~·eceH~e á Caix>EL pura exlgir o seu a.uro e o rGoverno' não !PUdesse 8atisfa-
zer a obrigação legal co.ntrahida ·po7 eontracto com os tomado.re15 das notas. 

C\Tes1>1s condições, ,po.rtanto, tra;ta-se cte exigir o cumpTime,nto de um depo-
F-Ito sagra·do . Trruta-se, -ainda ·m·a-is, de gara~ntir a mes·n1a Caixa ·de IC.onversã.o 
co:llr~t o ·reri•go ele couitlas a ·que elln está sulj eHa, .como f actos . recentíssimos 
o ú:ovam. 

Estou 1bem certo ele que, se ;não fosse a dt<cumstancia d e existir esse des-
faJque de perto de 120.000 co·n.tos, os portado.res das •notas ·não se ap~esse.riam 

a cv;·,.~ ,. á ·Caixa , como f:i7..eram , no a fan de as tro.cnrem· •pa•r moeda .metallica, .na 

jus~:t :-:;upposição de que os retnrde.ta:·ios corrian1 o ris co ·d·e não encontra.r 
mal~ ou r ;· . 

O intuito da eme.nda, pois, é não só assegurar a ;propria ·existtê•ncia da 
·.ca!x~ . como o ·desempenho ·de uma das majs s'ét'ia~ .• mais gnwes e mais u~gen
tes r espon' n ·bili.dad~ ' J<' '1'!,,.-,onro .. 
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A C~unura, pens o, não s e pod.er·d furtar a or de-nar essa providencia, que 

cons~!.l:u t:> um dever .m.oral c .juri·d·Lco, •ClUe aflfecta a pr-opria •rHgniclade nacional . 
( Mni.to 'nrn; mnUo bern.) 

Rejeit ad a a ;.e•fertda ·emenda n. 5. 

O Sr. ilhtul'ic' o de Lrr~er da. (jJela on/Jem) requer veri.ooa ção -d·a votaç~. 
P."ocedEndo, se â verific~çilo da votaçã o, reco.nthece, sc t erem votado a favor 

42 Srs . -.L•~oputados e ~oilt.ra 57; tota·l, 109 . 

O Sr. l,r.esidcnte: 

iT·a 6'7; tota l, 1019. 
Votm'tlm a favor ela ·ftme.nda 4·2 Srs . Deputa·d'JS e co:'· 

_-\ en1encla roi .rejeitada . 

::lL1ccessivamente •rejeitadas as emen.das .ns . 6 :e 7. 
Vot~~r: o ela se.gui-n.te emenda do •Sr . Jos ino d e Arau1o e outro: 

NS-Aoart. 1•, n . 2: 
D -epois da pal-A;vra ·" ·bancos'', nccres.centem -~e as s e-~ttiJltes: '' nacio,n.a es, . que 

em!)'r•egarã o 60 °/0 •il-o ~1TIP!'1·2'Stimo 8111 operações -de penho.r ou Wfl·1T :Ct-nts .. solJre 
os Pll'i·ncipaes g-enel'os d e producção na.cion al ". 

O ~r. ,Josino d{· Araujo (1JaTa. enca-11"1/inhar Çt. votação) : _._ S1·. ;pr es id.e n~t c, ft 

eo.me-:nda. s uj eita a vo~ação é o art. 1°, .n. 2, onde ·se rna•nda ·que .da emissão se 
d es·ti-n c ITI cen1 :mil contos para e rnprestlmo fl. ba.ncos . 

11inha emenda ,di·z: 
"·D epois da p a la v .·a. ;, ba.nco·s ", accresc-entem-se as seg·ui:nte s: "nacionaes, 

que enipn~g;a rão 60 olo do Pr.Jpresti·mo e111 o:p-e.rações -d e pe·n~1o1~ ou 'lvarra>ntis sobre 
os princ~paes g.enero3 de proclttrcç·ão na.cione..l. " 

A ·f'DlE'nda teln1 r(htas p a rbes e e li lr e·quei•ro a v·. 1~x. que fa ca. sua. votaçã.o 
.s c- pa t~3!da Jll€. ntt1 ~ sr-.nclo a ·pr imeira pa rte até a pa le..v r a - ·nn.·ciona es . 

I~lt1 pretendo =nessa primei.i·a :pa·rte flU E' a ·concessão s eja feita ap:enas aos 
lJuncos ·n~-l .. e:iona·er.; , pois -não Co rh prehendo, e reputo, sin:cer.a·m E'lnte, •um absurc1o, 
que nós €·111 u.ma s itna·ção &eStas, t enha•mos de soccorre•r bancos -extr an.g·eir.os , 
que foran; os prlnci.paes autorrS rd a agfgTavaç;ão .ela :crise rm que nos achmmos . 
( !l1'uitos •OJiO'iacLos). ''l'oclo o mun,clo · sa·be, é fado ·CO•nh eciclo · po r todos .que, qua·nclo 
se m.ln if estar:-a.m os :Prenuneios da crise, os bancos extTflnge iro.s correra'rn á Caixa 
de Con v :!:·são , afin1 -ele brocar as notas .cla·qu elila Caixa , qu e tinham nas suas ar-
cas, ·11or ouro, que nf'nu1zenarrl:m, .:.~Spera:ndo pod e·r ren1 ettel-o pnra a ·Euro.pa. 
~ã·O" o iY~Hleran1 ;f.a. z~r. ·por ci·rCutm:St ancias ·."no~t O::-iam r .nte conlhecida·s. 1Se mós não 
soccorre·1'Jl1.0.S esses ·ba-ncos , o ·que a.contlece.rlti., muito naturalrn6'nte, s errá qu e -ell es 
terão ele ;r ú .Caixa .ele 'Conver.oão, co m esse o·ttro, que a ind-a ma.ntê m em seu s CO· 
fr:es, ,tJ ocnl -o .por nota-s~ pa~·a pag amento aos seus correntistas, e, a s sin1, se r :es -
te.bellr;cr{l .~ .. circulaçã.o da .. mesma Cairxa~ sanando·se, ·assim, _ e-m .gr.a.nde pa.rte1 

a a.Jl , ,gada clefidencia de melo drcu la.nte. 
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:Nà;J .con1prehEm-do, porta-n to, 1Sr. Presidente, -reputo até -eontra.producen:te 
que P ~·H.Sf'..J110~ en1 so~ccorre~· e sses estaJbelei-mentos banca.rios -extrangeiros, foil':n8~ 

cendo-lhes numerario para hahiUtal-os a en!thousGJr·e·m o ouro que poSsuem, e 
sob1~e o ·CJual fa-rão grandes lu,cros .com a baixa .ca·In;bial ... -se rpara esse e:fi·eito 
não emprega.rem até o •proprio di-nheiro do em]}I'estimo ( ap·oiadJos), ,pois é hem 
p·rova.ve1 <1ue tenhamos de voltar ap perio.do anteriOr ao d-e esta·bilizaçã.o can1-

bia.l, ~m que a principal fo·nt6 de r e-ndas desses esta.beleôme.ntos era o jv·go 
elo cam.bio! 

E' •POss-ível, é -ériv.e l que queiram-os ajuda-r a nossa •prop . .;.·ia rui na'? Deixo a· 
r espO!:ilt3. dEssa interrogação tt consciencia da Cn:mara ... 

A segtNvda parte da emenda, 'S•r. Presid·enté, ·diz o .seg-uinte: 
·• Que Gmpregarão 60 o J0 do em.prestimo em >üpHações d•e pe.n<hor ou wa?Ta.nts 

sobre I)S Jp!.·incipaes gen eros de producção .nacional. " 
Parr, ~ustilficar esta pa.rte da emenda, .peço ·li0ença a V. Ex. pura ler um e 

carta qui.\ rece·bi de •um .l':lvc.ador disúncto, um dclacl!ãO notavel pela sua compc-
tencl,, v elo seu patriotismo, h omem .de boas e 1f•ecundas 1nLcia,tivas, que já oc-
cupou nm 1lugar .de desta,que nesta Camara; ell ~ ·me sug.geTio a e:menda flUE" 
aprc;;e_ntei, e •Ctl\ia justificativa a·hi está, de modo sy.nfheti.co •e brilhante, .co.nden-
sa.da ness& carta , a cuja leLtur&. vou qJro,ceder, d eixando d e ·declinar o nome do 
s eu si.g,natario, po.r não est.a.r deYidaanentt autorizaoo a decla;.·a,l-o. ...:\. caf!t:_l' é 
a seguinte : 

'~lP.r e-saúo am!i.g;o Dr. Jo.sino - 'Saudações. - Tnfeliz'n1·ente no projec to ap-
provacl.J pe ~o Senado e que SB acha na Ca.mara, nenhu1na .r e1fierencia se faz á s 
classes ~rodu.ctoras, <como se ellas -não existissem e não tivessem direito, mais 
que qu:t('SqUe·r outras, aos m·ejos necessarios a at;.·av.essa.r as co.ntingen-ci·as hor-
i·oros as do momen1o actual . 

G'.1 ega a ~er m esmo irrisorio que se consi•gne a que:n fi a de 100.000 :000$ para 
os baPco:.; 1servirem ao interesse do .comm·ercio ilnportador e aos fa'b.rlcantes , 
classes ·}Ja:::·a.sita.s da lavoura, e se deixe ás Qlrtigas os que ·trabal1he..n1 a t er.ra, que 
são, em sy.nthese, os qu.e sustentam tudo o que entre nós ex1ste. 

s~ ~ria ·C;·0nv·eni•e.nta que se a.p•resentasse emenda ·determi.nando que pelo m eno.::.: 
60 ojo dos emprestilmos aos bancos s<eriam emprestadO·S ·so1br.e o .caflé, de modo 
a pocler:tll·OS retel-o durante o tem =po que d:ura.r a guer.ra , e ass-im nos .livrar da 
cUpide z {lo.s am·ei<.'kanos, que estão senhores ex,clusivos do me.rcado." 

. . . . . _. . . _. . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. ; ...... . 
Inten·ompo n esta parte a le htura, afim •d.e che.ma.r a attenção da Camnra 

p1.ra este t upico, •que é a ex;pressão da v e.r.daide e ·se refe.r.e a u•ma .circums.ta.n-
cia, \lo .r!lãior re l ev~ , no lTIO·ment o a.ctua1, para e.. vida ~com,m·er.cial e fina.ncei.rn 
dtt R:epublka . 

Os am e:·kano.s es:tão h-oje, pe:lo estado de bloqu eio, .quasi internacional. se-· 
nh or es ·exclusivos do m erca·do de acfé . . . 

O Sn . lRTNElJ MACHADO: ~ E ssa é uma E\m en.da ·qu e nã;~ r end e na cln , .. 
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O SR. JusrNo oE ARAUJo - ..• e;;tamos de ph e mãos alados a n te sua 
c up~dez, .na phrase do m eu illust•re a migo, sigmLtario da carta, uma ve z qu-e, a 
não ser a No-r.te--~merica, todos os prLndpaes mer.:ados d-e cacfê estão, póde se 
dizar, :'·<:chado,; peJa. ·guora européa. ·E não me ;parece -que a C amara possa dei-
xar sem protecç::Lo este ·g·enero -d·e p.roducção, bem como a :bor•racha e outr-os -d<J 
igual v:c:or, que em ultima ana.Iyse são a ·fonte e=lusiva d-e iodo o ouro com 
que fa;7.em<Os a nossa i-mportação, •que é, ·pór seu turno, tambem, -a fon.te quasi -ex-
dusiv~, dos recursos ·do 'I'h-esouro Ida Uni::Lo. .Esctu·ecer Íl!qu e Ues pro-duetos -é -di-
minuir ou SlllPPrimk •estes recu;rsos. E ... como viver o •Brasil -sem e lles? A qu-es-
tão, poi ~ , a'lém do -seu ·lado econcmico, :tem uma f ace f-inance-ira. da m aio.r im-
port-..~:ch ·ro.o momento em que a maior crise ·é .a ·do Thesouro. N~o me ca-nsare i 
-em chamar a at-te.nção para esse aspecto da.. ma teria. 

( (Jor,iúttwn.clo a le'1') : " . . . As baixas su.c~ess i .vas destes ultimos dias , em 
Nova Yorl<, indica m clara mente a o'óta que os a,meri·cano·s vão segui·r, r elativa-
men.te ao rwsso cali'ê. 

Na ju-stificativa do projecto de emis-são, têm s ido lembJ·ados to;dos os interes-
ses, n1 e.nos os que se .r·efe.retn áqueJ·les que, como eu, infelizm-ente, se acham li-

.;;a<dos i lera· a, -pela vi-da. ·rude -do ·tra'halho ag~·icooa. (E isso em' um -paiz essen-- . 
r:-ialmentc c.-g?"icola!) . 

.Sen1 n:.ceio de .contestagã.o, pód·e-se affiimHltl' que os co.n1mercia•ntes c do.no 3 
d!iil fabri cas =são exstra;ngeiro 5~ em s ua g rande maiori·a, ao passo que, ·corn os !o.-
vradores, ~e dá CO'!IlcPl;etamen te o c.ontrM·io. n 

I'ennitta-me a >Camara que chame a ~ma atten-ção ;p.a~·a os conce~tos que en-
cerra este tc·pico, que acabo ,d•e ler, com a alma a .fflicta, e~pe.cia~mente )}ara a 
cir.cumstenóa, por •Uibtimo assiognnl-a.d-a, que é inteiramente ve!'da-cleira, a•bsoluJ.a-
men.te inco-Dtesta-v-el .. _ 

Não soe Clhauvionista; mas, Sr. Pres-idente, não ·posso com,p·~ehende-r que a 
Ca.rnara vote um ver.dadeiTo ·de·~.p.auterio, qual se~_·ia o -~e auxiJia.r os pri.nc~paes 

autores da cris·e, ou, .pe·lo menos, de sua ag.gre.,vaç~o. e deixar a victhna, o pa-
lre P'i'•JÔ:u.ct·o-r bra.~ileko, completamente desamparado, -sem -pro,tecção. 

o SR _ (;rNcr NATo BRAGA: - Is-so não está na altura do talento elo no'bre 
, De.putaéio. 

0 ·S R . .JOSlNO DE A R ld ; _JO: A:g-ra·d1eço a bo-ndosa ref e·rencia. ; mas p~r-

gunto por que'! 
o -Sn. ICINC! NA'ro BR.t.<lA : - -S-e fosse o momento -de disc-utir, eu ex,p!a .naria 

a m.ater1a. 
lDxqanho, apenu.s, que o nobre D·e-pu1tado _ levante estas asse .. rçõ cs; não ha 

nad:l. que a·s jus tifique. 

o Sr,t. JosrNo nr; . A RAU J O : - O-s t-e~mos .el a replica do meu no·bre collega são 

tâo vagos, tão - geraes , tão indefinivE:is ·e inclelf.inidos, oue im possibilitam o rc-
,-ide. 

o Sn . CINCI.NATO BnAG<'. : ___. ·Di:go que nada h}l que ju süfiquê a d=esir;ualdad r, 

rl t;o tratan1ento :t:.1o capHn1 !1':1.ciona11 e d9 ca~pitnJ e~·trang;e iro, 
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Niio <õão questões d·e patriotismo que estamos rugara .discutindo, · senão de 
interesses ,geraes ; V. Ex. comprehende ciue os ·Interesses do capital a.qui poS/to 
so•b :1 con1iança da nossa !bandeira deve~m merecer da Camara tan•ta garamti-a 
quant:> os do capital nacion•l. 

O Sr< . . JOSTNo DE ARAUJO: - -X em eu contesto isso. ü que estou dizendo é 
que .oo -:Jilo pôde favorecer o capitaJ extrang--~i·ro, ·esquecendo o productor na-

' cion!l.l. Não co.ntesto ·a ·garantia que cleve-m•ns ao capita1l extrangeiro, m1.as garan .. 
tir não é ,faz•er .favores. 

V amos fazel..;.os, e escande..Iosos, ao ·extraJllgeiro, co1n esque~chuento e a.té 
com .preju:zo do ,p.;·oductoi' naci>onal ! Contra 1sso •é -que protes-to! 

O SR . CrNcÚ<ATO tBRAGA: Como j •á .disse, nã-o .;posso, em. aparte, elucidar 
uma ·CJU~stã ·:> dessa natu•reza . 

O S~< . . JosrNo DE ARAU JO: - Então, V. tEx. ha de permitt!r que eu con-
ti-nue. 

O Sll.>C'INCFNNro :BRAGA: - Sem duvida. Nem V. Ex . precisava pe·dir .per-
mi·ssã:> }Jara continue..r, nem ·para iEso 'serian1 necessarias as n~ossas ·re)ações de 
amizade ... 

O SP.. JosrNo DE ARAUJO: - Que muito m e lhonraJn. 
0 Sr.. CINCTN'ATO BP.AGA - . . . po-mrue bastava a delicadeza vulga.~· -dos par-

lamento3. 
:\ias o meu _aQ)arte tem ap0na.s este in.tui to : ficar consta.ndo que protes tei 

contr'l. essa doutri·na. 
Em cccnsi·ão oppo·rtuna, é possível que m e seja dacl_o tra.tar do assumpto , 

se . n5.o ;Juder faz·e1l-o, em todo -caso fi.ca o an eu prC!testo. 
0 SJ:. r,JOSINO DE ARAUJO: - 0 meu i1JUSÜ'-e· CO'llega .S<l'be perfeitamente O 

apreço ímmenso que me m-erece, o quanto re·sp,eito a .su.a opin-ião s·em,pre escJa .. 
~:ec ida e cia,s mais justamente ouvi-das ·nesta Casa ... 

o SR . iCINClN'A1'0 -BRAGA: - Muit'J obri•guclo. 
O SH . JOSINO DlE u\.nAUJo - . .. n1as, i.nf&l·i•zm ~nte, S. Ex. 'm esmo con f es.•:Hl 

que a es u'<ibeza do -l:emp•o nâo J,he permitte ex·p•le.n a r o a·ssump.to. 
Nã.;) po•clendo, pois, infeliz·m.ente, convencei-o, apenas, como S . ·Ex., no 

seu ap.<>rte, me limito a fa.zer tambem o meu protest;:> contra o ·ctue se quer faz er 
e a jVx1ir 'Pe-rmissão pa.ra continuar a leiltura da car.ta, Sem ao m.eno1s ~e refe-
~ir aqui a uma cir-cumstancia que á puriclad·e a•cab.a de lemb>l'ftr um amigo e 
colle;ga , extranlhan.do tque n em se-quer · a averi-guação sobre se esses estwbel-eci -· 
mentos •banca rias e~tr.angeiros completa ram s·eu capi1.al, n em sequer isto eo te-
nha feito! 

Cont~núa a interessante missiva: 

· " ... Consentir que o.s americanos .adqui.ram ·o nosso café por ·r_re-
(;os inftn1.os, ,para, em 1breve tempo, dispor,e1n pe·lo .do:b:~o ou .tri·p.J.o do 
p~eço -ele aoquisição, é dar ao mundo o a.tt"sta.cJo mais cabal da in·fc -
·rioridad•e de nos,~a raça, que nik> sabe defender o.s seus mais legil'l-
:tJlOS ~nterés:;;es, Faz~r ~..vuqtaod~ ~mis.sã.y ~m !f1q.n1entq em que a voraz 
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.;:mbição do extrangeiro •Se -debruça sobre nós pa.ra adquirir a nossa 
principal riqueza j)Ol' ·preços ridlculos · e não applicar uma .grande parto 

.rl1E.Sse t.~no·rnlE' con1p r on1isso que ·vai fazer a 1Naçfl..O ·n a defesa do· café, :que 
·reJl~esen ta 70 °1° da totalidade da nossa ri·q ueza, che·g·a a ser um cri me 
cl& lcsa-patria c dcmonsü·a não só a incapacidade <dç;s ·qne d irigem os 
dPstinos da nossa i r;feliz t erra, como ,o descaso que 'têm os politico.s de 
r-ro'fissã.o ·pelo seu destino e progresso. n 

"tPara o anno (termina a ce.rta raz.endo refe1~encia a -~:nltra ci.PCUIU-

stancia inteiram c:lte v,e~da,deira e qu e pód<2' ser a.ttestada por ·quan•toe 
conhecem o interior) a safra do ca~é deve ser •diminuta devido á lemo-
ro.E~t secca, se1n exe-mplo , q u e ·ha longos ,n, ~.z·es cal-cina a terrn e itn-

·pF-ã.e a vi.d.a reg u la•r do café, e a insufficiencin da futura safra fac il ita rá 
a soluçã{) elo pro·lllemn . . . " 

l)e:ixb d e aCCl.' ~~cerrta t\ Sr . . P:.·esid ente, quaJ.q.u1e:· co mm·en ta rl o, por .U.gei ro 
que :<(>jn., ii bellissima, á hrilh ante e syn1th.etica defesa que de mi.nQ1a em enda 
ac,l'b" ele if'.a•zet; a carta oqwe li. Fio que os •nobres Deputados não hão .Ci'e querer 
n1-erec;~1· ,, coima que ella a:Ut·a, conclic·ional.nlente. a os poJiUcos e aos · dirigentes 
do BnL'.;L ·(· qu.e s.aber•ão cu!nprir o seu de,ve.-._· de pe.triotisn1o, appro vu. nclo a emen -· 
da.. ·>.irl!tito bmn ). ?J1'Uito b~1n.) 

O Sr. lrineu J\ftt<.: h :Hlo (pela O?'dem, ) chan1a · a n tlte.n ção de seus coJ.le;;as para. 
ecte po:tto: G projecto auxilia- duas vezes os banco!:::- un1a n1ancla.nc1o :pa:ga.r os 
credo··r.s {}C\ Gover no, cuja~ c(lntas 1nuitos 'b ancos com prara.1n a· n ltos juros, e 

uutl'a. e-m p ~ ·estan do-lhe~ clir e.cta1mente o produoto -da mni~são . 

Crit!ca o cspi;:-it.o do pro~jecto cshrbelece-nd~J ·fn \·ores anu·a bn·hco.s que eHe não 
srub e !:i0 disso tê-m necessida de, pois n1uit.os r ecu:--:a.nun a rnora.tor ia . 

:'-le.g:.~.. seu voto á ·emenda e ir:sis-tP. e1n a:ccentunr :rju e o proj ecto protege . du .. 

p;arrH'rlt0 Ob ba!lC_QS. 

O Sr. :Xíc:n,nor ~at;ciment,o - :\Io.str3 a d.í,ffe.~·ença existente e~n.tre os ban cos 
ne.cionaes c extran.geiro·s e co.nclue dizP.nclo que. se n. cá.mara manti·ver o auxilio 
n. ess·es 'ban-Cos, llcv e .se confia.·r no c rlt~?.r io do Grive.r.no para concede. ~· c~~e a-u -
xilio co\.11 o max.i1ma parcimvnin.. 

o Sr. nau! C<n·:lo•o (l1eln m·de"') : - Rela·tor elo voto que aclop·tou o .projecto 
de. Se•nado , sou forçado R dar n ma· r esposta ra.1Jid-a ao·s il1ustrcs ·nra,clores que n1c 
nre~ edr-ram . Depntados Jr ~ neu -1\:Ir.t "C h:Hlo e ~ic:1nor :\f'ascimento. 

~'\JJo ten1 ,;-azã.o o !Sr . Iri ne: u [\fachada na a.s~ev ernção qu e f e~~ de qu e o Go -
verno vai .-prestar clu:J s so r tes de auxHio~S ao~ ba.nco.s porque, des .tinando-e.e a 
vf'rba ele duze n.to~> mil contos a solver comp.rom i·tioos ·do 'Th csouro e estando a 
maior ;Jarte dos tit·nJos r·e p-r,e~P.ntativos d e taes COJ11pro1missos nas ca 1~t-e iras dos 
b :tnco..;, JS~o im.port:t -2 1n un1 o uxlJio. e o outro c:.Jnsiste em en1prestar-J.hes clir e-
çtarnH.: Jlt0 o prod·.1cto df\. ei11i,ssã.9 1 En1 ·pt·hncirc,~ 1 ~Tga. r1 ·9 meu iHustqtd<;> ç<JHq;; r~ 



-202-

'ha ;c concordar em que pagar uma divi.da nã:o hmporta ém a uxi<lio- (ctp ctr tes ) ; o 
·Govern(;, pa.gando o ·que deve, não 'faz senão cu1nprir, ri go.rosan'!en:te,· un1 dev,er 
imposto pek mais ·:·u·dimen ta r moralidade. (Apoia-dos ) . .Nã.o é, porte.nto, auxi-
lio , rnas o cum-prim·er..to de u1na ·obri.gaçãQ. Em •S2'gnndo luga,r, .qual ele nós .teon 
a ce·:·teza, ·qua l de Jl ÓS pód·e em sã consciencia aJ'firma;· que realmente na car-
teira el e tal ou q Úal banco existem ou não esses titulos .do ThesouTo? "E que 
existam, o va•gamento -del.l es, como .disse, não constitue •favor. O ·emprestimo se 
far<á aos •bancos que estiverem nas condições de o <m e>recer. 

o Sr( . lliiHN·EU :MACWADO: Logo nã·o -se sabe. 
0 SR. •RAUL CAnDOSO: - Não . 
O SR. <Im NEu l\/[ACHADOS : Mas é isso que se pr·ecisa sabe" . 
O SI{.. R AUL CARDOSO: - Não, PO'l'que o Cong.r.esso Nacio·nal nã<o é que vai 

fazer o .t:'n1·p.res.tin1o ; o Congre.sso autoriza o Gov.er.no a faz er o enl@.restimo, m.e-
cl'iwnte ce1·ta-s condições . 

O S!: . !RINEu 'MACHADO: - E' tu-do ·isto o que V. Ex. devia informar á 
Camara. 

o sn. ·RAUL CARDOSO : ~ Vou j,n fo<I"mar. 
S·e o n cbre D eputado tivesse ~<do com um pouco de attençã.o o p7ojecto do 

Senad.~. não teria fe ito essa ar,guição. 

· O ar t. 1 o -do projecto do .Sena,do dtz : "Fi-ca o Gover·no autorizado a emi<ttir 
em no.ta:; &o Thesouro, até a qu a.ntia de- tresentos mil con~os, sendo -dnz;e·ntos 
mil !H.r a cccorr-er á so'l-ução de. compromissos do mesmo Thesouro ·e cem mil 
para em-pres.tar. a ba1,cos, 8Db ct.s se{!Hin.tes conrZ:.içõek;" ... que 1enun1~·~Ta. 

Indaga-se: quaes os •ba.nco•s? ·Resp_ondo : .os que solicitarem o emprestimo, sc-
j-a1n ele .~ .z-~.a cionaes ou ·eXJtrange.iros. 

o :.;1~. VICTOR SILVEIRA _: :_ E não :bast·a ·solicitar . 
o 

<lições 
S.R . 
que 

!RAUL •CARDOSO : - P endão ; .os .que so1idtare~m e pree.ncherem .as co-n-
a l'ei exig:e. 
JRINFlU .MiACHA.no: - Mas di!ga-me en•tão: n ão se &abe que h a 'ba-ncos 

qu e não :1ecessita,m? 
o SR. 

O 18-R. RAUL iCAJUJoso: - Ce rtam ente, qu·.e os lha, mais existem muitos que 
n ece~~ i tam :e a emissão se f a rã pa.ra es te~. ã pro.porção das •n ecessida des . 

O SR. R APHAEL !PINHEIRO: - Os que estão a·ba,rrotados .de notas ~nversi

veis ser ão aruxi.Ji ados? 
0 .Sll . R AUL ICARDOSO: 

condi9ões exig idas (})ela l ei. 
Só serão auxiliados os .ba•n.cos qu e preencherem as 

/1.;;-o.ra, -r·espo·ndo ao iJ.lustre Deputa,do 'Sr. Nica,nor Nascimen1to. 
•S . JDx. ac•cusa os ba-ncos ex-trangeir os -de nã<o terem .capital ll'ea'lizado. 
·;~<Ias a lei que estamo·s votando contém um dispos-itivo, o elo •§ '7o, -q-ue .diz 

·t extua L'!'erJte : "P-ara co•needer empr es1im-os a <ban co extre.nge iro, v.eti:flca:ni 
préviame.n1e o Go·verno se ene já tem realiza-do, no paiz, dons terços, pelo Jne-
nos, ào ~eu capital. .. 

O Sn, ALB:ERTO S"-R<li<Il>-NTO: ~st;\ respondt(_]o, 
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'J Sn. :RAUL CARDoso: - A.cho, porta-nto, que as accusações le,·ahtadas cDn· 
t:·e. o p~·ojecto elo Senado . . . 

o sn. IRINmu MACHI.DO: - v. Ex. p.restaria Ul11 lserv~,Q a s . Paulo . .. 
Q SR . RAUL C'l'RDoso: --Para pr.e,,tar ·serviçvs a S. Paulo dispenso asso-

lici.taçi\es ' do collega . Filho c1este grande 'Estado, tenho prestado -todo o auxi -
Uo, P~C:'<'o erri·bora. 

O SR . IRTNEu MACHADO: - Me..;; é possivel que a V. Ex . não tenha occor-
rido <t ::rovidenc!a que vou lerrubrrur. Não se;.-ia mel•hor qu e dest·es cem mil con-
tos di?,;~emos uma ·parte .para a Caixa Economica ele S. ,Patüo, ·qu-e é credora elo 
Governo ele mais de 40 mil contos? 

O SR. 'RATJr, 'CARDoso: - A Caixa Economica c~e :S. Paulo .terá os seus 47 
mil contos, dos cluze·r.tos mil que vamos vottar ·para o Thesouro. 'Elia não precisa 
de al.lxilio; prec-isa apenas que o Governo r ·esütua os d epositas . que cleJ.la ti :·ou. 
( Ap?i.:uio3. ) 

l 
;) SR. l·RINETJ MACHADO: - EntãD é o ca·so de cada um ele •nós pe•di·r .que 

destes duzentos mil co.ntos se tire o necessario para o pa.gamento elos ·d eposi -
tes ·d\3S!V}ados elas cliv-er.sas caixas economicas Ida Repüblica. Po.r n1inha partf~ 

vou :;>e.Jir 60 mi·i corutos para. a da Capita'l F ed eral . 
O SR. RAur, CARDOSO: -· Sendo as caixas economicas -instit>Uições .garantida~ 

pe.Jo ·Governo Federal, es·te resrro•nde pelos .depo·sitos nellas feitos e d·e qu~ ss 
uti!i<:a. auto~·izlliclo ,por lei. 

Ant.m de .te·rminar devo -testemunha" ser a exp•ressão da verdade o que 
acaba ele ruf'firmar -o no'bre D eputado por S . •Paulo, Sr. :Pa:lmeira Rip.per: a re-
m essa feica p elo Banco L<\.llemão o foi por contte. e ordem do t:·overno F ·ede·:·aJ, 
(lli'?.cito N·m; m1cito ue·m . ) 

O Sr. Victor da Silvelrla oppõe-se á emenda do ISr. Josino de Araujo. 

O <Sr. PrcAill<•nt<': - Va.i se vota'" a e.mencla n . 8. 
O Sr. Deputado Joslno ele Araujo r~quer a d ivisão ela emendn em duas 

parte,;, 
Vai .s·er votada a prim·eira pa.r.te até e.. palavra nacio11.aes . 
Os sen~1ores que approvam esta pa.rte da em·enda quei r.a.m levanta,"-s·e. 
(Pa11sa.) / 

Foi Teje!truda. 
Os :=:enhcres r1ne approvain a segunda pa.rte ·queiram 'le vantar-se . 
(PMC$U,) 

Foi re'jeittwcla. 

·o Sr. Joslno de Araujo (pe~a O?'·C~em) : -'-- Sr. tP.resiclente, ,p,eço a V. Ex. que 
se ·dig'll>:l J)ro.c e'Cler ·á veri·flcação da votação. 

Pro(!ed:e·ndo·-se á. verilficaç·ão da ~vo.tação, reconhece-se que a segunda pa ~ta 
ela emenda ·foi rB<jeitada ·por ·9 7 votos co.ntra 2·5. 

V•J·taç;ão da s·eguinte eqn·enda dÇ> Sr. Josino :de .. ~raujo: 
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SF . . los i n o df' Ara ujo (pela, ordC'In) : - · .Sr. President É' , psta etnenda QWtá 
p1·ejuJica Ja ; c lla devh . s2r suj eita rl vota. cão, se a Camara ace ita ~'3-:.:r. a lim i.t;:t-
çã.o •o.-:·.posta para os bn Iicos nciona o:s . 

Peço u. retira-da da emends.. 
Co .15uHada, a Ca ma,· a concede a retirada pedLda . 
O Sr . Na111'icio eLe J:.rtce?·clct (pela o·rdem): - .Sr . l ' residea te, n. em en rh 

n. 9 1evia ter sido sub-m0ttida a vo•tos antes do a-rti~·o elo ·proj ecto , .porqu e elle. 
é SUJ)pressiva. 

P o,· causa ·de um e·qu w oco d estes, a lld da moratoria foi aHeracla pela 
Commissão do Senado . 

Votr,çf,o da seguinte ·em c nela elo s,·. Cardoso el e ·Alm eiela : 

N. 1 .. 0 - Art. Fica o Governo a utorizado a contractar com o Banco elo !Bra-
sil a emissão de bHihetes, a.o portador, destina·dos excJ.nsivam·?nte a ·e mp~estimos 

garantidos por wm•>·ante ·e.mittidos d.e accôr-clo c om a lei n. •J .'102 , ele 2 1 ele No-
vemb-ro de .HOI5. 

Art. A Bmi.ssãQ s!"ril, feiota á propOl'Ção cloo em.p·r es t iJ110S ia para cada 
um deli11s .. 

. A.r.t. Os emprestLmo·~ ~erEiú lfei~tos a prazo maxin1o de doze ·lnezes, juros nà(J 
excedentes de seis por o .:1111to e em garantia não sup·erior a sessenta po-r cento 
do va lor da mercn.doria wa~~·antada. 

Ar·t. 0,;: bilhetes emit tidos de a ccôndo com o ar-t. t erão ·curso !IOga!. 
Art. Os bilhet e-s recf.bido.~ pelo ba.nco . e m pagan1 ento d o en1pn~'stin1o de 

qu e t-a.ta e~ ta }e i s-erão i.!l C!nerados . 
Art . ...:\. in.cl•neraçãu f a ~ ·- se -h: , duas v ezes ilJor SE:·mano , corn a preoonça do 

fi~ca 1 db Gove-t~no. 

~·\rt. O Gov• ::"rnc nomeará. fiscae..s -e&pecincs junto ao Bn.nco elo IBra.sH e 

e-ua:'l a;:-encia.s, ::tlnrr~ d"e i-ntervirt>.-m no.s en1presümos previ·s-tos nesta lei , nas sua.s 
Hquillaç6es c na inci-neração ~das ceQula s. 

A:.; . n{, contrfi~tv 1:u" f"r fe!t(; corr. v BaT,I;', dv Brasil r>flra :1 execuçã(, d:< 
p·:·es~~·nb~ ~{:! 9 ·:·lfãG estahe1ec1das as -clausula s, condi ções (' nenalí?a·cl es que o Go-
verno j ulga·r conveni·entes. 

O Sr. Car<loso de Alm"ida (pela o?·dem) : S1r. P!'esid,ente, .a em-enda nu-
mero 10. ,por mim apresentada co!Jibém ·uma medi-da qu1e, se era u t il, é no mo-
mento .absQ!utam ent,, neceRsaria, por,que ve·m ampa,ra r a producção nacion<;~:l, 

e-normemente ameaça,da no momento actuaJ. 

Peço ,á. !Ca·mR:-a que aprn·ov e e. em•21nda, a fi-m ~de ser ella desta·cada para con-
~·tituir proj eeto separado . 

o wno da Camara serii. s.impl~smBnt<> ~~,r i P·mentq (í. idéit cpntiqa. na, e!Jlenda: 
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11. Cornnussão . de . Fina-nças em .. telllJPO o.J,vurtutHJ ,pronunciar·sc"h"' ·a respeito, afim 
de que a Ga-mara dê Sélu voto em .de'fini.Uvo sob-r e o assu·mvto, 

Rejeitada a 1'eferid.a ernend::. n , 1ú . 
Vota(iãv dlt segui-nte emenda •do Sr. ·Fonseca Hermes ; 

N, 11 - Ao art . . 1 o • 

Reduza-se a 250. 000 :000$000. 
Approva da. 

O Sr. lrineu lii•acl1ado (pe-la ordem j : - Sr. Pre~idente, votei a favor da. 
emenda h. 11, na.tura'l·me·ute .para d·im~nuir o mal. 

):[as, eu desejaria que o hon-rado leacl6r nos !Iluminasse neste momento. 
8 :illx. propôz ·s. ·rç,ducção dt 5·0. 0000 ~<mtos; mas, o~:í·çle <>C vat fazer 

essa r-2elucção? 
0 Sn . . P AUMElRA lR.IPPER : - 0 11 . 13 cxp!i.ca . 
0 SR. 'lRINEU 1\1:A:CHADO: - ~este 'CaBO, fiCO espere_n·d'o a •reducção. 
VoüvGão ela seguinte eme-nda do Sr. Fonseca Hermes: 

~. t2 - On-de convier: . 
Fica revogado o diné•ito ele..do ao Banco do ::B.~asil -da emissão de cheques-

ouro •para satisfação dos impostos acluaneiros em •toda a -Repnb.Jica, passando 
o imposto em ouro a ser cobra.do directament, pelas repartições ar·rece.dad oras. 

O S-r. l\Ja.ul'IC:o <le Lfle<wda ( )Je.Zc' o? 'Cl <?Jn) : - A e-mende. n. 12 elo Sr. 'F,on• 
seca Herin;t.S sup.prin1e os va~es e·1n ouro, mas n·ã.ú supprime o i:mpo s to, pon,dv vor 
is-so o commercio em maiores cliofficuldad,es . 

P.od ·· a-o l eade,· que reU:·e a emenda afirrn de ser mocli.flcada. 

O Sr . Fonseca H "nnes Apela orclemQS - Sr. Pr.esidente , a Camara não 
ãeve t~,. nceio -de. votar a emenda, porque o pa.gamt:ntc, nã.c, s(1!ld (J ftlit<. ·e rr, va-
tes-ourc. c. sená ac. cambrc. d·t •U. ou d~ 15 d. 

o Sr. lr~neu l\Iachado (pe•la _ordem,) : -diz qu•e •uma vez que o ~anco ·tem o 
direito de emittir os val es am ouro não é Jici·to revogar ·ess·e di :·eitu . 

..:\l êm d1ssÕ e.ssh emenda augmentará o pri!ço do ·frUTO . 

O Sr. Galeão Ctt-rYn.)ha.l (pela o1·dem) - E' contrario ·á 'em enda ·porquE' 
obrig .~ ~ comn1erc;o ~ pa.;-ar •::•rr. muf!de l & 0n ro, augm·entan do assln1 as dH'f\-
culda aes da pra.ça . . 

o Sr. J<>sino Araujo (7;elc• ordem) : - .Sr. PI,esid·ente, d•eixo 'de par-te 
o la(l\1 jurídico dP.sta questã<.·, do qual se evid•e1ncia a hnpo.ssi•bi'lidade ·d8 revo-
f','armos ·;11Vores que -fuz•o1m parte \1e CQntrÇlçtq e qu<2 f9i lllli'l1 ·e>;plÇtna qo I,JC!Qs 
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·orado:·es qu ,~ me precede-ram na tribuna. Vou ·tratar apena.s, en-, si·mple!> obser· 
v ação de seu lado economico. 

!P€.rgunto: ·Uma vez -que, segundo a ~Pi.tt:oresca expt'I~.&São da .propria emen-
da, fica "·revogado o d.irDito" -do ·B·aJ}C~ do BrasU, passando o i,mpo.sto Etm ouro a 
~er ·cobrarJo direCltamente pelas repartições twrecadado:•a.s, .a que proporções •des-
cerá o T:o5so cam1bio? 

Túdo G 1nunclo Gabtt> , toda a •g-ente (})roclaina Co1no verdade inco=ricu.ssa, Jnes-

1110 os ü .. clversaTio·_s da c!hRma-da th·eoria qua'l1tita;tivu, que a grande em-issão por 
nós vot,•.àa fata.Jmen•t.:,, ·qtun·do mais nã,o seja, pe-l-o ·seu excesso d·etenminará a 
dep:·cssib .cambial, isto ê, a .ugmentarii. o a,gio do ou·ro. 

Uma -vez vota-da a emenda es se inconveniente subiná d·e po.n.-to: -novos 'El le-
mento<J virão pertu-rbar O me!'Cad-o de ouro, pois a ,pro~ura desse metal augmen-
tará ~xtraorclinaria·me<nt-c, !1ela interv-enção .de rtod-os •quantos ten·ham 1mposto& 
aduaneiro~ a paga•r, na .)JI~ i;mencia de satisfaze:· uma exig•e•1cia lega·!, ine.cliavel, 
sem· pr -cju:zos, e a eorclusã.o an1te a offerta insi:gniHcante , devida á !alta de 
ouro, será ·C!Ue o :-1gic h a d·e üug.mentar, 1e niug:uen1 pôde pre.ve.r a quanto artti·n-
g irá, se é que a lei da off·í:!rta e :procura não -é uma das poucas l eis indi·SClllti -
vets d~~ f~eonon1ia polHica. 

?\Te;~ tas co-ndiçõe3, a menos que este malfadado GoVerno · es·t eja, como pa-
rece, re solvi-do a !iquid .'t~' de ve.z a !Na.ção, nã-o ·sei 'CO<ll10 S;Çi jJ'O SSa ~'Oi:>a.r a ·fa.vo•r 
·à a ~menda . (Jif?tito bem; 1>tuito bem.) 

O Sr . Fon,.eiCa Hermes (jJ'eict or!lcm) : - Sr . Pres-idenre a-s duv-idas levan -
tadas )elos Srs. Deputarlos .i1Mur·a-Imente versa:m S'O'br-e a r" cl.acção dada á 
emenda. Com o proposiro de a pres·e,ntal-a redigida de outra fórma , em 3• clis-
cua.srão, .::·equeiro a retirada desta ·emenda. 

C.:>nBt!ltada, a 0a-rila.r.01. concede a retira-da da emenda. 
·votaçã·c da f12l:S'uint·e e1nenda do Sr. •Fonseca U:Ier.mes: 

N. ·13- 'No ar·t. 1•.' "·I, o.nde se d1z até 200.000:000$ , dig-a- se ~ at~ 

150 . 000:000$000. 
App·~ovada _ 
Votação da seguinte ·eme~da ~do 1Sr. Fonseca Herme~: 
N. 1·1 -- ·Subsrtitua-se o § 2° -p elo seguinte : os e mprestimos a ctn e se re . 

·fere a -~i" ttra a_ do n . TI y~ncerão o-s juros e.nnuaes ·de •6 •1• até s eis mezes '-' 
cla!ht em dla~nte mais 1 °f 0 e.m cada 1m·ez ·que se seg·uir. Os e·m,prestimos da lPt-

::a b não vencerão juros . 
. ·I.'PP·l'OVRda . 
.Rejeitada a emenda n. 15 . 
Vo-tação da seguinte emenda d<> Sr. Me.-noel Bor.ba e outros: 

N. 16 - 'Supprim'\.-Se a 1-eHra b do :n. l'I do an . 1", e as pal-a'l!'ra1:'1 "e OIS d;.. 
lettra: b !'lão vencerão •juros" da parte :final do ·§ ·2·0 -de, -m-esmo artig·o. 



O "''"· ,José Hczel'l'a (pela ontem): ~ Sr. ,Presidente, pertenço ao nume"o do" 
exporta.:lonE•s de .g·C'neros que s.e. v·end-e.m no ·extrang·erro, ístó ·ê, ao ·numero da-
quelles que têm de s-er ben efi.ciados com a baixa ca•mbial, 'J)O is, como .toda a g1ente 
sabe, ella Importa, .no dizer od·e no1tavei ·economista, em 'tri•buto la•nçado sobr·e a 
1nassn. dos contri.buinttes e.n1 .fa(vor -dos tg-em2:~.·os ·exporte..Vleis, e eu, <f.eHz ou infe'liz-

ment~. estüu alistado 110 n ·umero daquelles •eJqportador·es. iNão qu<ero, po1•ém, nem 
desejo •para o meu paiz tão grRnde calamLd·a de, e •estou certo quk', de boa f é, 
n·enhum elos Srs. Deputados poclei'á concorrer directa> •e positi.vamen:te ,para 
a baixa cambiaL 

PeQo· ~:icença pa-;:'8. art~firmt-1 r ~ .Camarf.. do~ ·D~puta·dos Qtte as rnedldas, o_r6. 
toma:da.'3 , }l€-tlo ICong.resso, d•e accôrdo com o 1Govetno, vizam exclrusiv.a.n1ente de-
cretar a taxe. cambia]. LI\ •P 'll' de uma pod·erosa ·em:ssão, correspo'Udente a 50· ojc 
do mc1o c·c.nv-en:nve1. ~ra .. ut.lment('o o .d1nhe1ro determina,f'lá .a 1baixa cam,bia-1, nas 
drc2m~ta.ncias aor.uaes Ainda os poderes pu.b.Ji.cos, julgando possível que nã<. 
s.e tEIHeCir.uasse ·ess-a l)aixa carrlOlal aíppellam p.ara o :trancamento -do ouro na Caixa 
de Co.1J \"·E>rsã.o, ouro que era. des tinado a impedir a •baixa cambial. Elu. IJ)'al' Üdarlo 
exaH.aclo f' -admirador da-s maravil11as operada-s -pela C·aixa de /Conversão, que 
nns : ) ID .per.mittido gozar -da:s va<ntagens do ·re.gimen 1m·e.tallicc -E. da :nl&.€1U&. ·st1., 
setn que o possuarnros, não posso concor.d·a;.· com tão extra'\ra,ge...nte ·medida, qú·c 
viza "xactamen te probibir que tão maravilhoso apparelho proá,uza s·eus me-
lh<>rcs efêeitos, '1Ua.nc1o elle é chamado a acudi·r aos r ·,damos "'acio.na·es . 

. E como, ISr _ Presidente. pare()a a inda ao<l ·poderes vub.Jicos que .as ·dua& 
pt·ovidcr,~Jas harmonicamente determinadas, de. emissão de papel -mo·eda ·e do 
tra'Ilcn.m e.n to da.;;:; lib:·as guardad.as na Caixa d·e Gon.wrsão, ·ainda pÔ·di·:IT"i'UtYt per-
mi ttir que o cambio se me.ntives.se •estavel, ou su'bis.se, de·tenmina · o ;projecto que 
seja P<·rm't'tido aos bancos caucionar ouro amoedado ou ·nota,s da .C.aixa de 
Conv-.=~·são, -so"Ll"":e est;.: ouro empresta-n-do-s-e ~nOitas ln!!.onversiveis, s em juro d·e 
qual·qucr -es:P-ecie. Ora , sa·be ' ' · 'Ex., Sr. tPresident·e, e sabe a 1Gama~a, que o 
procoRGO mais rudimentar de 'toclo e •qua>lquer individuo CJ!U H que r d>,terminar a 
aHn d"' um g·er.e·ro, s·eja ouro. ca!·é. assuca r ou qualquer outro ,prod.ucto, é ze · 
Ural-o ·OU afasta i-o da .circul a ção. r ete1-o. evitar a sua offerta. 1Soe, pois, nós 
pre·n-de.mo:. as libras na 'Ca1xa el e :Conl\n2-rsão -e ai:nd-a permilttimos que os ban-
.cos .:>.Hwionefn essas 'Ji.braõ, is to ê, f<S ":fa stem ela •ci.rculaçfuo, t Bmos co.nco"rido, 
·itJso . fa..cto, pe..rn a ·elevaÇão d·essa m e-rcador·ia , ouro, lihra. 

Se, pois, nôs ·quer.ernos forçar a baixa d., cambio cl"vemos a.pprovat o 
projecto tal como está . 

Sa, po"ém, não ha esse Jl'l'0posito de forçar a baixa cambial , não pocl-emo.s 
conco:Ter para c]ue aqu·eHes que :POESlte·m ouro amoedado ou notas da Caixa ·de 
C onv-:lrcão, c re"ti!'e!1':. ,d~ cir.cu.:!ãçã.o i ~ retire-1:... -tÍ:·'":, .circaln-ção 5etn (.. 1precalçv de 
todc1s aquel\lc•s que especula.m. isto ·é. o retirem em ·prejuízo ·de qualquer espe-
cie, visto ·como o Gov·erno lhe.s ·f·ornece·rá, sem juros, notas, com as quaes 0 

portadúr concorrerá •para a va!orizaçã-o d1o .ouro ce.uciona-clo, .. ç no J'"hn .de al·gun1 
tempo, ·qua ndo elle estiver mais valorizado, retira l-o para clisp6r cle<'s e EJUro. 
já vaJ.orizado, de que niío qu<2<rem clispôr na. hora presente. 
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' 1Dr:1 r·üuca::; palavra~: H rnod~da .consis, n.:t.da trc.tduz - se na Sl~·u: ,n te L H'Jnu la . 

<- Clover no elo B:·asil compra as •li'bras que os bancos lhe offer iO)cem ao preço U o 

1:5$, con1 a condição d{·, qua·ndo ella~ .::stiv·erE::rn a 122~ ~ 24~. o Governo dtPlBrasl·L 
'" "' :Jo:·!gado a resti t uil -as aog s-eus ·vendedores ao preço ele ·16$000. Isto é quando 
eu ou qualQue-r comm·erciante de meu pai·z . C1Ul.zerJ110s .libras e sómente a -enc..o.n-
trarmot: z.o preço -de f2•4 QU ·ao 1nil r.é is. os ba-nco~ 1te ;:ãa. a . 116$ aS! ·que .cauci·ona-
"ram. se.ln que immobi1izassem o c6.(J)ital qu e as 1nesmas re.pi,·.:•senta:m . 

Q~ ,a~.(io eu . .Sr. Presi·dente. careca àE> r ecursos •d·e qu•alquer -especi·e~ e -tenhCJ. 
necrsaid2cde de hypothecar meu ored!o ou il.>. penhora~ nteus p:'Oduct.os ou cal\ · 
clonar as .minhas joias. e•u vou á(Juelle que te1n o ca,pital para Emprf:!star-tne e 
solicito -lhe o necessarlo capha'l , mediante a cauçào ou •hy pothecn ou p0nhor, pa -
ga.nclo o respectivo juro ; entr'€tanro, no praj•21Cto se pernütte que s éja ca ucio-
na.do o ouro sem juro, pa:··u o e ffeito do especu~J.a clo·r, n1ahs tarde, aguardar a 
valori.z.:ição d·essa sua c·nução, desse seu ouro caucio·na-do. 

-c~~eio. Sr. tPressld·e~nte:, =Que sem a noe:CJ·.?-"Ssariu c lareza, privHegi-o dos homen~ 
de tal~nto, tenho, todavia, dito o basta nte pa_ra exa>lica.r ú Camare. .dos De;>u · 
tados, que a emenda n. 16 merece ser approvacla , "POrque l<!lla ·evita que se p:a.· 

f 

Hque um acto q ue nbso.!utamen:te nã o J; ód·e s er decente ; por el!a niio :;;e per-
m!bte que os •bancos especulem cem o que têm n·as stüts carteiras, <J m moeda 
ou notas -conv-ers·iveis, que decla rararr• nà.v lhes !)erten:cer, por·qtte 06 seug dt:po-
~ itos t' Jil caixa. consta1ntes ern p·arte de!;sas notas e ouro, n ã·o bastam pa:;:e.. .palg'ar 
aos corren.tistas, •aos seus .creclot'1c!S e, p or-tanto, ·não Nres pertencem. Nós já con-
cede:.:nos, pela morrutoria, que ell("s nã o resti tuam esse ouro a<;s seus corren-
tistas; agora se qu·.::~r cons·enti .. · que o deposH··2·1n, lllfim de Qllh~ ·COtn a nova emis-
são ell e f:e va:lu~ize, e os bancos tp:ossam espera.r ·tnn an.no ou um a nno e m e io, 
até qu·~ .~ tUnjam ao maximo grão de va.loriza ção, isto 1é, que as notas inconver-
siveis s~-3 ·desvalorizem, a1fi·m de que nesse mÜ'lTlento ven-hnm :bus ce..r o ouro, a o 
preço ::le 15$, a~ pa·ssc qufl n68 lremo3 compra l-o av pre.ço d" '20$ ou 30$. Era 
o que tinha a di.z·er. (M1dto bem. : muUo bem . . ) 

O Sr. IPresldent•e: - Vai-se votar a ·em•e•ndli. n. 16. 
H.ejeitada a emenda n . 1G. 

O Sr. i\>Jnm•ido de J,acerda (pela O?"clem.) requer verificação da. votação. 

O Sr. PrPsf•c!ente :· - Vai -S·' proceder ·á veri.fícaçào. (Pamsa.) . 

. Procdenclo-se á "'eri.ficação da votação , r econbec e-s·e terem votado a favor 2,z 
Sr~. G";epmado~ e con'fra 9'2: trJtal. 114 . 

lll)jeita-de.. 
'vot~.ção da "egu!ntó em~ndli rlo Sr. Ma·noel Borba e outro: 

N . J 7 - ·A quota de 100.000 :000$ pa:·a empt'1·'·s timo a ·bancos set'á entregue 
ao Banco do Brasil, que se respo.nsab!l!zará pelo seu pàgamento. ao Thesouro, 
p Ba-nco do Bras!! reser.v!lrá para sua s proprias operações a importancia de '20 



mil cor> t o:~ . em1nestará .30 mi:l contos aos bancos ae:<ta Capital e dos (Es tados que 
não têrrl alfandeg-a, e os ncstantes 50 mil contos aoa ·ba·n.cos das IH"'a.ç.as com-
m e"c;aes dos Estados qu& t ê rr. alfandegas, e .na proporção das rendas das m es-
mas '"' ultimt. semestr~ ü Banco ·dü ·Bras il cobr al"â o.s juro~ tle o "i•, no ma-
XJmo. yelo~ en1presumo~ que fizer . 

O Sr . V.ictOT da Silve:a·a (t;e·l,a orcle?n ) vO<ta a favor da emenda n . 17 'P<f""' 
(lU€: prc"!snrüe que o Thcsouro não tem competencia .para ltranl:5i-gir con~ os 

bancos. 

O Sr. Ir:ne.u ll'lach:Hlo (11ela <rrcLem) vota a <f·avor da :p e 3' panes da emen-
da av Sr. •J.osê 1Bezt::rra, vo~ra, porém, contra 2'l 2'11. pa,r!'e, porque ac.'ha qwe não 
Ec deve ccllocar o .Banco ll a REoPU·blica na mesma igu al-dad'e que os outros . •Pe-
de, assi:n , a votação por pantes. 

O Sr. José Bezet'l'\:-\ (p ela Oi'd.elH, ) - Sr. Preside nte, a · prlrneira ~parte da 
\'?'mend..-t. ?lãc pôd-e se :· rc ... c~tsa da. pe:la Carnara. a .nã.n ser por utn . m ot d'o1~d1·e 

no :SE." ··ti elo de a.ppr~var o ,projecto de um modo inte-gral. Njnguen1, por certo, 
po·d·erá RfUI'mar -qu e a !Canta ra de va d-e le~:nr a o rSr. :Y!in!Rtro da •Fazenda a in , 
c umbcnci:. de •.fazer cmpr~.:;;tin1os ba-nca-r ios sobre ·efleitos comrrir-:- 7'Ci\:t·es, quando .. 
quem qu-e r que entencla es.ta·belec2r um banco. p:·ocu ra1'~á. natur·atn1e,nte, para 
cltrecto.:- "'"ia par.te commJ.:rcia1. utn 1ndtviclue:,. cu nhec,e dor dos neg-ocivs da praça . 
Pota, ·~ n -t nc.., que:-emos transfo·vme.r .v Thesouro . que atê J1ojp. não s ;; occupou de 
assu rnpro~ commercu1es. em co.nhecedor da solvabilidade ou insolva•bilidade de 
todos os •banco~ odo Brasil e ain da da valia dos -eJifeitos comm·,:rciaes que lhe 
for em >:presentaclas? 

:!'if.'to é mars re-gular- que se 1ncuu1-bã. -dessa mu::&ãc {J lBa.nco dt.. Brasil? 
.. :\.cvre~ce ·que não trago uma in novação. )\!o Imperio , -qua.ndo se t r tLtou -de 

auxillar a 'hfvoura, não •qLlf'rendo o Gove rno que o 'Thesou:·o con'h-:·cess.e da ido-
neidaàe llOR 1nutuarios, incumbia dessa op eraç~o o Banco do Brasil. E incum,bio 
em · que conàições? CExactamente como iProponho na em enda : emprestando a o 
banco ·di r.heiro S'E'm 1juro a lg um, com a cond-ição d-elL-?' 'emprestar, por sua vez, 
:l. lavuur•, nca·nclo ,perante o Gover no :·esponsavel pela referid&. quantia. O banco 
t i·nha a v.a.ntaJgem d e r eceber o dinheino sem juros e emprestai -o á lavoura com 
os ju ros c1-::: 5 o !o. 

P ela minha -emenda, o Thesouro, que não <tem competencia para conhecer 
da si,~uaçiic dos .])ancos ã6 todo o pai,.;, ·d·etegr. ess" coinpetencla ao Banco do Bra-
sil. CJll<l é preeumivel oonh eça a situação de. tod.as aa p raças naciona'·oS, porq·ue 
~m toda~ ope~a. 

A segunda pa.rt~ da em~nda visa distribuir equitativame·nte os auxilios pe-
cun-iario" que a C ama ra e ntende dever pn,star neste momenrto, não ãs praças do 
Rio de Ja n eiro <e d e São P a ulo sómente, embora ellas sejam muito respei·taveis, 
ma~ ás dE todo o pai z. :'-<em te-mos o di"e!to de legis lar para ·um<. . p<.rte d·. Bra. 



si!, '"11 bo:·u s eja a .mu!B importante, deixando a outra ubandonadü, nesta Q1ora 
de arruJ r.guras e de miserias 

Pe.nso ainda que nã.o é razoavel conn-ar uma proviãeEcif. dá opdem desta 
a u1n (~livi.stro .que, não conhecend10 as l1·::1ações co-m.n1.erciaes, é , po•r vezes, c-on-
duzido, Jur conve.nlenci.as poliUcas, a s·ervir ·r'nenos o interesse econon:üco do que 

0 -dos s~HS partidarios. !PO'i' isto •confio a~ Banco {to Brasil a .missão de -distri~ 
buir os :ecursoa que a Na,ção i.nteira. nes·ta hora 

1
Pl'O.porciona aos .flagellado:, 

.pela crisil 12 .ctistri·buil-o;; de mcodo equitativo. A distri'buiçá>o ser.ã .. feita de accôr-
élo co1n a r-enda da aHandegrt nv ulUmo sem•estre; quer -diz-e:-, os re:curso-s se-
rã-o li-;tábuidos de acc6rdo com a riqueza de cada um dos Estado~, corrt v seu 
·deaenvolvimen:to ·e prosperidade. 

P ·enso que a minha ·êmenda será reJeH.ada, não porque ·esteja em desztccôrdo 
con1 o f.!entir da maiorh::.. da Camara, n1as simp1.ed·mente porque cont~&, ella existe 
um n~ot (~· ·oJ~dre. (.M'wito be1n; 1nuito bem . . ) 

o Sr. Eduardo Sahoya (pela Ol'ctem) - Sr. l'r•esident•e, qu·e•r m~ ,parecer 
que " ultima partJ? da emenda do di.g·no represe.ntante de <Pernambuco, odBtermi-
1'\<tnd0 .que o Banco do B~asil co·braná os juros de 6 "i" no maximo dos empres-
timos que fizer, collide oorn a .provid·encia contida n:a l\menda n. 14, do nobre 
Deputado iSr. Fonseca Hermes, que di·z: "oa empre .. ;;;timos .a que se rl·2fere a let-

. trt~, a, do •11. ·2, vencerãú os juroL~ annuaes de ·6 olo até s..: ·is nl~ez.es e ·dahi e-m 
diante ~nals J. o lo em cada n1-e.z ·qu12. se se~uir". 

NàJ é possível que o Banco do Br<ts.U, recebendo di·n~eiro nestas condições. 
pos.o·a emprestai-o, como quer o illust~·e representante de · Pernambuco, aos juros 
d1-~ ·6 o; o ao n1axin1o. lFaria um negocio de perde·r . .. 

O SR. JOS·E' BEZERRA: - Já expliquei. O pensamento da mLn~a emenoda é 

que ess0 ·dinheiro seja ·entregue ao banco sem juro al\gum, comn se fez na 
mon'l.rchi<t. 

O SR. EDUARDo .SABOVA: - Neste caso, se.ná. pr.eclso uma ,.,,me-nda suppres-
s!\·a ela de n. 14, já a-pprovada pela C amara . CA1J'a?'tes.) 

O Jn-eu intuito é .ap~nas cha·mar a a'ttenção do arurt:çr da .8 menda pa:::a a cir-
curnsta nela de Que a providencia que se va1 vota•r contraria o voto já ex:preas-o 
pela C amara quando approvou ·e. de 11. 114. Ol'ltl.itn bem~,· mni·to bem.) 

O Sr. I'rineu Nrachado (pele, O>·<bem) : - R equeiro V'erifiçação da- votaç}ão. 
Procedendo-s•e á. verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 

da em~nda 3'2 ,s,·s. Deputados e contr<J. 77; total, 10<9. 
Ru jeitad-a a p.r~n1eiTa .parte da em·enda n. Q 7. 

R·3jEitada a segunda parte da emenda n. 17 -atA a pal-av-ra "seme-stre", e a 
.terceira parte até o .fi.nal. 

Votação da se:;uinbe. emenda do 'Sr. Candido i:Vfotta: 
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N. 18- Accresc·ente-se o~de · convler: 

.. .:\ .. :\t . Os ba-ncos para .gozarc:·1n ·do beneficio de~ta lei se obrig·ar-ão a anxi-
·lia,· directamente o commercio mediante caução de wwTants de .çafé, éJ<.e· bo·rra-
c·ha e outras mercadorias, títulos de primeiras ·hypothecas, ·e a.polices da diYida 
pu'blic>", .u juro não excedente de 9 °1° ao armo. 

O Sr. CancK<lo Motta justifica a , sua emEmda sob n. '18 e mostra a proce-d~n

cia de ambas as partes que a constituem. 

O Sr. José Bezerrtt (pe;t,a orc[e1n) : Sr. Presidente. voto contra a emen<la 
do Sr. CDe:putado por S. P-aulo , porque a reputo inocua, ino.ôfensiva, imp-;.·aUcavel; 
ella como " disposição do projecto que manda que os 1bancos, éJ<.,, r:onsn,·t-ium com 
o .Banco elo ·Brasil, obedeça-m a .certa e determinada ütxa, é, clctta venül . .J umA.. 
pilhe~ ia. 

Não Ee pócJ.e obrigar a q•uem quer que seja a applicwr o dinheiro desta r>n 
claquelh .fórma. 

~TI ' urna fiscalização in1po·ssiv.e1. 
Assim, como não se pócle decret a ,· a taxa cambial, ·tombem .nflo se póclc 

obri.gar os bancos a obt:·deC'-ere in a nma só taxa ele emprestimo . 
Qua-ndo não convier ao banqueiro, Elle cl:rú : não vendo can1biaes, r:.ão 

quero y ., nõ.<=l-as . 

O honrado Deputado por S. ,pau lo quer que o banco a!}plique o dinheb·o 
·a 9 o[o nestas ou naquellas operações, O banco clir.á: eu já cfiz diversas opem-
ç0es, nãc posso · ;_·ealizar outras. 

Ap;·owoito a om:ortanirlade ·para cl echn«r, como homem prn.tico, como ho-
n1 e n1 el e negoci·cG, que não sou um i.ng.:.nuo; acredito e estou inteirmne·nte con-
V2J~eicJo el e que este atlxillo é .pos i.tiva!nente para os •bancos c tão sõm ente _pa~·a 

os baneo::. 

Es:taheJeceu~se o pa.nico contra os bancos, eHes tiveram a corri·da natural , 
Ol'iuncl;t. da desconf.iança 'PUblica; agora, a~pós o empres:tin1o .S··: dar.á o con:trariD: 
elos ,;-are.ntE .~ dos bancos é que se apocleraná o pa.nico e elles apToveitarão o em-
presUmo que se lhes !fizerem para, o ·ef.fei,to c],., se mantere m ele .pé, 

I sto é inteiramente respeitavel, é natural. 
Por isto, voto contra a emenda do honrado Deputado po~ 18. Paulo . 
·Essa e.l)1·enda. repHo , como a determi.naQão ·de taxas cam·biaes, 'é un1a caus a 

intei~an,en>te i·nocua. (MHito bem; rmLito bern.) 

Submettida a a votos, é rejeitada a emenda n. 18. 

o Sr. l\iam<:cio <le Lace.rda (pela 01'dern) : - Sr. \Presidente, p~ ço a V . Ex. 

que s·} digne pro·cecler á veri.ficaçiW da votação. 
Prúcedendo-s·e á verifkação da votação, reconhece-\S·e qu·e votaram a favor 

5ú Srs. Deputados e .contra 611; tvt~\.1, 111 . 
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O Sr. :J>resi<lente: -- A e!nenda foi rej e1tada •. 
R<>j eitada a emenda n. 19. 
Votaçã.o da seguinte emenda do Sr. Joaquim üsorio e outros : 

N. ;20- Art. 1°. n. 1 - Accrescente-se: 
e por dividas reconhecidas por sentença judiciaria passada em jul-

gado. 

O Sr. Joaquim Oso•rio (1Jela oo•cLem) : - ISr. Pre.sident e, osoli.citei a palavra 
apena.s ]a l'fL requerer a retirada da emenda. 

O Sr. :Ma.ur:ci.o de Lar.eJ·da combate a eme n-da e diz que ella vale por um ci-
frão, [L direita e á •esquerda do qual o Governo poode!'1á alinhar os a l-garismos 
que c~-:r~ t ~~:Hler. 

{~on!:::ultada, :1 :Cnmara concede a r etirada ·da emenda n. :20. 
São .successivaffiente rejeitadas as emendas ns. 12'1 e 22. 

O !<r. Presi:den te : - Os 'Srs . que ·entendem que o p:·oj·ccto assim. emen-dado 
passe ?.. fiu dis:C:thssão ·queiram se l·evantar. (Pa·usa) . 

.O 'l>Tojecto passe. a s• discussão. indo antes as emendas approvadas á respe• 
ctiva .Cvmmissão para serem redigidas . 

O Sr. IrCneu IVIachn<lo (pela onlem) : - Sr. •PreRi&e'!üe, pedi a palavra para 
fazer a segu inte d·2claração de voto: vot" i con•t·ra D .proje cto assim mal emendado . 

OS.r. ·~~anoel Fulg·.encio (1Jel.a O?·cLem) : - ISr . P reside nte, envio á !Mesa a se-
guinte d1 (~ .claração de vDto: 

Vem ''' Mesa e ·é lid a a seguinte declaraç-ão de voto: 
Dechro te r vota·do contra o ,projecto do Sena.do autorizando a emissão de 

. papel- :n•l<> da por pre-ferir o substitutivo subsc:·ipto pela maioria ele. Commissão 
de Finanças. 

Sah cla·s \SessÕI:s, 18 de AgoBto ·de 119·1>4. - Manoel Ft;lgencio. 

O Sr. Cacrlos Peixoto Filho (2Jela onl.em) : •Sr. P!'esiüente, o nosso 
distincto collega, Sr. Calo geras, sendo forçado a se retirar, ·enviou-me uma de-
c:e.oraçV,o d.E voto, que vou ler á Ca·ma•ra e q·ue está co.ncebida nos sr~uguintes 

term9s: 

"i?.;.·e~a:c~D ami·go e colle:ga •Car·los Peixoto . 
Qu:<nd0. nem se cog itava em inundar o ·paiz de papel-moeda, as.sumil um 

con1p :·omi:-: so que m e 'força a ausentar-m!a ·?o R io .• 
PoJ!' outro Jado, a Je i autorizando a emiss~ não vai depender de um voto 

unico: ou .}ainpeja, na treva dominante um rai{i de .J uz, e a crirpinosa .tentati,va 
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ha ae cuhir; ou .per-a·ur.a a anes.thesi.a moral e scientirfica v i.g12.nte, e o projecto 
conse,:;·uirá le.r:ga m:ésse cl·e votos gl.·egariD.S. 

Por minha acção parlamentar, e ;peJo que te.nho escripto so.bre problemas 
da eco.ncmia brasHeir.a, ta1vez ·m e ,pudesse dispensar de ·quá·lquer pronunciamento 
no caso vertenlte. Não quero, entretanto, pel'mtttir duvi•das ou commenta·:·io·s so~ 

bre mi.nha attitude. 

Sou raciicalme·nte contrario á emissão. Considero-a um mal, irremec!iavel por 
larg·o prazo . Não transijo ness.e ponto. 

Os fundamentos technicos ·do meu parece:·, não vos ·quero repetir : foram 
lmpino.samente expostos pelo 'Sr. Urbano •Snnt.os, •Leo·poldo de Bul•hões, Tava-
res de Ly r.a, Sá Frelr·e, Homero •Baptista, Antonio Carlos, 'Carlos iPeixoto e 
Manoel Borba (em parte). 

No eommettime.nto proj·2ct.ado ve.jo o mais desp·i,do de escrupulos assalto á 
econ:>mi!t ·dos ;proletarios, pelo encarecimento da vida, s u•bsequente á baixa i.n-
evitave.J elo cambio. No lo o desejo de, sob o immo:·aJo pretexto d e auxil'iar o 
pa·iz (inimoral, porque pretex•to ) , a.brir nova éra de encilhamento pa·ra meia 
duzia CU.= negocLstas, 1locaes ou de arribação, com finanças .com·prometUdas pa·s 
Joucmas .õo quadrie.nnio actual, nos quaes foram co,nni•ventes. E' o meio oexcuso 
de qu~ a administr·ação ex·pirante qu·er servi:·"se para ofu.g.ir ás consequencias dos 
despallteri.os que praticou, deixando ao·s seus successon2s n o Governo a liquida-
ção elo a•cErvo ·de ·er-ros, de illeg·aJidades e ·d·e crimes perpetrados .de •1•9rlO para 
c:á. Vale pelo des·prestigio do trabalho nae·ional ante o esforço do n1u nclo in-
teiro, baseado na circu-lação ouro ; poi.s e m .face desta, to,dos os compromissos 
inter ;1o.~ formulados em pa•pel baixarão em noder :J..cquisi>tivo, á proporção da 
quéda do cambio. 

Sigtd[i.ca un1 gol pe em toáa .a lar.ga e benem•erita coU.aboração extran.g.eira 
no p~·o.gTess:o do •Brasil por di1f{iculta.r (.em alguns casos, ta-lv·ez, ünp·~ dir) a vida 
das emprezas que immo.bilizará.m seus capitaes em ·nossa t ena e percebem em 
papel os rend imentos corres•pond·en tes. 

ao·s orçamentos f~dJ2raes a rison1ha perspectiva de de/icits crescen-
tes, p<Jla avolumaoão das verbas des1inad.as ao serviço das d.ivi-das-uuro. 

Asseg u"·a aos contri•buintes o pagamento de novos impostos para fazerem 
face ás .ag.gravações n-a vida financeira -da União e nas reswo.nsa;bilidades dos Es-
tados e dos municipios com e ncargos externos . Visa ,prolongar a situação 
actual, quando esta é o produc-to ma·lsão .de uma r6ta economica, e.dmini!Stra-
thva e :politica, da qual estão ausentes, ha muito ·moral, compostura . e compe-
tencia. N ão solve a crise, porta.n to; procre.stina, ape.nas, sua liquidação, · que 
terá Juga:· fatalmente, cedo ou tarde, ex a.C·2•rbada sua acuidade .pelo erro da 
emiss·ã.o projectada e peras de1nais .que se lhe seg,uirem, sempre com o -mesmo 
pret12x to . 

Em suas dobras se occulta , qui.;á, o in~uito, não confessado ·de pubEco, de 
augmentar as difficulda·d Es e impo.ssi·bilitar o Governo no .. proximo i]lerio.do i]lre-
sidencl.a', cuja tarefa, j:á de si onera-dissima pelo ·saneamento do ambiente, virá 



-214-

so,bn,car~·egada com os corollarios tremendos do attentado com <:)ue se ameaç;, 
a fortuna pn·blka e a vidrr modesta dos pobres. 

Os remedios ás aperturas do n'lomento são antros. 
Acim,-, de tudo <está o bem publico. Causa preponderante elos males que o 

paiz c-urte, o 'Governo actnal nJ.o possue os requiGitos, nen1 a força moral in.di3-
pr2 nsave~ ,para 'lhes õirig-i::.· o processo curativo . Co1no ·esperar que en1_ tres me-
zes os -~::..1~~sn1os homens, -que levaTa.n1 o Brasil ao ponto ·em que se acha, possan1 
regenei~ar-.se e ·promover a felicidade da Nação? A outros incumbe t-al mi.ssã:o, 
e o patrio:Usmo imporia que, a est!2S, fosse cedida a orientação dos negocias pu-
blicas, pois o co:n1plexo .de Jnedidu-s a ap·plicar exige eriergi'a, prestigio, collabora-
ção de todas as classes sociaes, auto,·idacle moral - outras tàn tas condições 
que, infelizmente, s;., não encontram neste momento nos conselhos gove·rna-
menbéil. 

Viria, então, a série de providencias, oriundas da intima cooperação do Con-
grBsso ~ ·do ·Executivo, te do pleno desempenho da norma "indicada para a thera-
peutica de casos como o nosso. Snspensão ele obras; ;cepartição por prazos maio-
res d.os encargos daquellas ,que nã.o puderam ser paralysadas; reducção dos qua · 
dros do funccionalismo a seu strico lünite legal; suppressão dr·2 varias reparti·· 
ções é :·emoclelação -de muitas (senão todas), cujo luxo não condiz com as an· 
gustias actuaes : imposto de 10 a 15 o lo sobre todas as quantias '[)agas pelo 
':l:'hesourc. e., titulo de ~ve.ncimen tos, g'ratificaçõe.s, .so1·dos ou subsi.dio·s ; J.'!·2visão das 
pensões, <·.<tabelecido o ·limite maxim.J de 200$ por mez, reorganização do mon· 
tepio, revjs;lo tri·butaria no sentido de melhor asSJ-2ntar os impostoS" de con-
sulno, e no de reduzir os impostos alfande,garios; diminuir as cl€spezas com as 
forças de terra e as de ma,·, pelo e.3t-abelecim?nto do so•rteio, ~Prestação pessoal 
de sarvtços ao envés de profíssão remunerada; revisão das contas processadas. 
para, rnediante balanç·otS e m ·edlçõet.3, pôr de a.ccôrdo t.aes documentos _com os s·er-
viço.s effectivarnente prestados ou os fornecimentos feLtos; punição dos respon-
so..veis por c:t-~ s•vios de qualqu-er ·natureza, e se1n .levar em conta a ca t egoria do 
respons[i.vel: aos c~·edores l•E:gitilnos offe·r-e.c-er em rp.ag-a:mento bon'l.f..s ·do Thesou-
r .o, v·l~ncendc 10 °.!0 ao anno e resga,taveís .em quatro a.nnos. R-: stah·2lecida a or-
dem na vida in.t2rna do raiz ·e, r~e.taurada a noção de Go.verno, que desappare-
ceu ~..1o Brasi-l a·narc,hico do J1T01nento pres·ente, n-egociar com os \POrtadores de tí-
tulos da divida. externa un1 f'nnd.,in.[/ ·POr quatr.o annos. tCom as economias if.eitas 

··e as son1n1HS exonerada.s pelo accôrdo LSJbre a divida-ouro, a.pres·sar o resga;t0 
dDs bo1;u~·. 

'l'a-es !São, pe1~ s~tnu;na ca.pita, e en1 resumo tfalho, os 11]-0.tivos que me i·evam 
a coi1:1-elnnf:~ r os planos ·e.missores ·e a .substituir-lhes o conjunto de alvitres acima 
enume"ados. 

A crise foi crzada 'P<+J clesg,overno do paiz. Nenhum decreto a a-bolirá. Só 
a acção ·combinac1"' do tempo _ da pruclcncia dos administradores lhe dará re-
medio. 

~1io, !lõ d·e Ag·osto d<; ·1"9·14 ~ 1Semp.re seu amigo certo, - Ca•log·ents ," 
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Acham-se sob·re a mesa tres declall"aQões de voto que 

São su.ccessivamen•te lidas as Eeguintes declacações de vo-to: 
Votei cont-ra o pro jeeto n. 50, do .Senado, qm: autoriza o Gov·erno a fazer 

uma .,,-nissão de nc•tas do Thesouro Nacional, e adapto como f undamento desse 
voto nfl razões em que se apoia o parece r ·elo Sr: Antonio Car lo:3 . 

E ntre t·anto, votando assiin, não cr2io que o substitutivo do mesmo illustre 
Dep:.Jtudo, Slrbscripto !J)ela maioria é(a Commissão de <Finanças tiveEse a v irtude 
de Ja:· :reinedio tá -grav-e crise, que abala a Nação . 

Penso que aos credores do Thesouro •Nacional, por div idas l~ogalizadas e ro·-
gistntdas, Bü poderi a pagar com bll'hetes elo mesmo Thesouro, nos moldes alvitra-
dos no :nencionado s ubstitwtivo . 

~ia s, isto não basta.va, .por não trazer allivio algurn ás classes productoras, 
que silo as que mais carecem de amparo neste momento em que os nossos prin-
cipaes .gencros de expor tação estão ameaçados de •se ·perderem no m ercado d<'l 
ori·gem, ou por faLta d•' compradores, ou pela cril2€ d•e tran·spoTte, ambas provo-
cadas pela ca:tastrQphe da guerra €urop'éa, cu ja duração ningu·em ·Pód.e prever .. 

E ssa varte do problema fica sem solução •no projecto elo Senad•o, .como tarn-
bem acot'.teceria se fosS'e preferido o substitutivo elo Sr . \Antonio !Car los. 

P enso que o Congresso a11daria ·acertada mente, se, para resol.vel-a tomasse 
para 'bas€ de ·estudos o projecto ap,•2senltaclo ha dias •pclo .Sr . [}eputaclo VictoP 
ela Silveira. 

Sala elas Sessões. 18 de Agosto ele 1•914 . - 11~ello F1~anco . 

Dec.larc, 11a ver VQt a clo contra o p rojecto da emissão de papel .. moede. : 
1•, ;:<Jrque não foi .t'2n:taclo um emprestimo interno com ga•rantias ten d·ente.~ 

ao seli cxLto s~·uro , por quem de direito, anteriormente ás m·edidas postas em 
p•·atlcn. para a soluçãQ elo magno problema financeiro que implicou a emissão; 

3", rJorque as s ituações agudas do paiz, d~correntes ela !falta de credito cx-
terio'l' e e8cassez de .meios em dinheiro no interior d•avem -ser resolvi·das .por me-
didas ener·gicas d:c ordem adnünist:fativa, pela economia, pela ob&ervancia estri-
cta cb.s •l ·e i ~ o~çamentaria s, até se necessario fôr •pela sus·pensão de <tod10s os tra-
balhos em obras •publicaos da 'Federação - medidas <'l!bsolutas, h€ro icas, das poha-
ses finz.nceira·s ·qua.si des't.JS.pera·doras ; 

3°, por.que recon!heç;-0 não ter o direito de -paralysa.r as entr:gias das rgera-
ções tras'leiras vindouras e elas classes labo•·iosa·s d·o paiz, com uma emis;são 
deslastc•cada de o um compensador ·e sem as garantias el-e producção nadonal que 
perm lttam um futuro resg-ate efficaz . 

S.lln das Sesc;ões, 112 ele A.·gosto ele 119.1'4 
J11BiT .. 3Zles . - 111a1·tün F1·a .. nciDco . 

D ·ionysio Ge?"qt<ei'i·a. - Jo sd 

Voto c10 ntra o p•·oj ecto que autoriza a emissão <de •300. 000 :000$ &2 papel-
·moerJa, e nã.o -clesej0 faz·cl-o sem deixar consignado o .meu UJrotesto contra. es~e 

instrumento de descr'e·àito, contra esse desvar)o inaudito, cu jos a,utore~ serãç .:~-

D-ec laração de 
voto 
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ponsabilizados a •todo tempo ·pelos .prejuizos ca•use.dos e qu·e em su1>.s pro·prias 
consciencias .hão de ~e·ncontrar condemnação e c·ensura. 

Em uma d·RC'O• sessões do ,s enaJdo, o ,s.,.. L -co·po•ldo -de Bulhões, no vi.go•ros o 
comb:IJte ao pro•jecto, dissera qu e a e missà<l d·e ·papel-mo•e-da ~ peiJor do que a 
gue-rra, ·e {;· Sr. Ruy iJ3ar,bosa, no seu energ·i·co 1ç patriotic.o .1protesrto appe~:~·entaodo 

a esse iT'RJTIO do !Cungresso, accre5eet1ta v a - não somo~ loucos para .sustentar es .... 
S<JlS delirios com o .nosso voto. 

'Taes a ffi ,·mações nã o são nem podbm. s er reoebida s oomo declamações iba-
naes profericla•s como o 'foram por .cJous cidad·ãos erni·nentes, d e .grand.ee resil)on-
S[I)bi!idades na ,fundação dBsse ·regimen B d•e incontesta vel autori-clad·e financeir a. 

·Elias -impres sio:1am •seguramente. Elias d•wem ca la r no espiri.to -de qua ntos 
e.·in.d:t se ·inte!'es sam pm· est>e •!J{ÜZ. pe·:o ·Se u f uturo neste prescn tB tão ch eio de 
a J)!J)'!'ehensões e de tristez·as, em que nos aba.t e e nos opprljme o p eso de tamanhas 
d esg-r~t.ças . 

l':B~ e·.~ conc•2i·tos elos clous illus tres bras ileiros, cujas !'esp.onsa:bilielaeles na or -
ganizaçãv ·desse regi;m cn .sã.o nutiores, ·b em m a iores, do :que a s d .e qua:l-que.r dos 
que. o-::cup:a n1 as pos lç::ões dn Governo , deveJn •ser rec'·2·bid,a-s como um· •grito de 
aJ.erta, um 1bra clo ode sen tido , cliante dos e f-f.e it os grav issimos c j}e;·nicio,eos do· pro-
jecto, dürntt?! das ca.lamidades m·orat,: s que hão de provir de..·s ·e·mjssões imposta~ 

ao voto ·do Co 111g r·esso por ·Um c onjunto -d e .forças, cada qual m enos di•gna de nosso 
(~. preço e d(?: nossa acquie~ cen.cia ·e mais •t:stim·ulante •á re·pulsa vígoro~e.. do nosso 
pat·rbti smo . 

)J'ada. d·e transi·scnda, nen1 1nesn1.o pelo vot o s il encioso , co·m e ::;L'~e frucl'O da 
a nor :.n a lidad·e e d·e pa.nico, nenlnl'ln a cond2scendencia dia nte dess·e monstruoso al-
vit~·e con1 que pretend:ern, desd~.; j á , golpeand<o o paíz , s&cri·Hcar, na voragem .fi-
nanceira , a a·drninistraçã.o qu e se -d·eye inaug urar a r15 dre N~::> vemhro . 

-üe iaclos que deram orug•em ao projecto não são d e 'hoj'·e ; e lles têm sua !fi-
liação em 1)e·riodo m a·i.s a fastad o porque as causas elo. crise 'Íá se vêm annun-
ciand<J, ,;]aras, ir:·ecusaveis, .quas i evidentes desde 119112. 

Os aC'Uos ·adminis trativos e politicos elo actual IGoVie,rno , a·pezar -de l'eiterados 
a.visoG- de bons :patriotas, torn a.r.a n1 de dia cn1 ·dia mais ·grave ·e pTemente a situa-
~ ão ·dar~ pra.ç{l):'; .co·m.merciaes, ,e 'l.ev.ara.m o 'Th,esouro tt contrahir compromissos 
su,perir>r es •ás suas ~··eeeita.s . 

Os cl~ sperdic!o s eran1 a regra., as dissipações das v·erba.s or çan1 enrtari as s e fa. -

:,datn c.:n110 se cada qual dese-.j e.ISSe o -record, ·n esse d esvario , os c•reditos -es·pecia-cs, 
e)Dtraorciinários ·e sup;plen:1.?ntares, 4be;.·toé; ·nos diV'-2-rsos .l\1inistcrios , attingtam a 
son1ma s qua s·i iguaes aos orçam·entos "Ordin a-ri:o s .~ 

D 2cr·escen.do as rcnda.s, tal politica a dm inistrati va rr1av ia de pro-duzir o au-
g lneuto consid•r:.raval do defiu·it) vcri.fi cad·o 1c:n1 cada e xercício, e co·ntra o qu a l re-
petidas y ez·es ·se ouvia:m no Cong.:;:esso, e1n appeHo .ao proprio Poder Executi -
vo, vigoros os •protestos . 

A .cotTBnte que 1en tã.o se fo•rmou nes ta Carnara na res i s~e.nc ia •ás despezas 
imm<?(l~r~das che;;-ou a annunda r ·da tl'ib-un a e em pareceres a gravida·d·e da si-
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tuaça.o, e :.>. necessidad·e impre.scin<iivel e ur~nte de outro rumo em que ros!?-em 
defendidos e ampa:-ados .os interesses do Thesouro. 

Destacaram-se então ness•es appellos patrio:ticos, prop,~ndo salutares medi-
das, e ainua se mantêm nessa altitude onobil"issima, os .Srs. SerzedelLo Corrêa, 
Homero •Baptista c cO\.n tcnio Carlos. 

Eram, segundo se {ll s:;o no womento, os ;prcg.o'·:iros do descredi:to do paiz, 
mas tão viva foi a caompanha -por ·ell<:>s lev·antada, aliás sem resulta-do po:que 
não havi'L since;.·idad'\.. da parte dos que podiam a·gi·r -eDficazment-~ . que o le(L(l,e7· 

<la Oame..ra achou conveniente 'in terv ir para accentu•ar .que não era d-e tama.nha. 
gravh1ad~ a. situação. 

Não se conteve o illustrc Sr. Serzedello e ·em um veh"'menrte discurso ouvi{!o 
com attençfuo, depois de mostrar quanta raz·ão 'J.he assi·stia na attitud.e assumi-
da, U-9Ecrevendo o augm-ento eno·rm·e das despeze..s e faz-en do o st;u co·mfronto cotn 
as ~·endas~ em .di!nLnuição cresceftte, exclamara: ·Não digo que o nosso paiz est'~ja 

em ·.)ancarrota, o que aHirmo ê que ella '<'·S!lá se annunciando, q-ue ella .ahi vem 
a. passos largo·s, se ·nfuo cortarmos os dispoendios. 

Na impr ensa, notadamente no J onw.l elo Gomm.m·c~o, f i·zeram-se comm enta-
rios ,.n;rnudorcs a ta-es avisos que co·nstituiam soerv iços pat·rioticos de alta valia . 

Começou ·então o cinema politlco. Realizaram-se varias r'~ uniões. Uma. -del-
las sole::nne, no 'Palacio Gnana.ba,·a, presidida pelo {Presidente da. !Republica com 
a pre-.JC!'.ça dos !Ministros de E'stado, ICommissões de Finanças do ~nado e da 
C~tmara, bem semelhante á!quel la ·d·e que tem os noticia mais recente. Nella , ex-
postas as diHiculdadles e os .perigos que para a situação .financeira adviria m dos 
gastos sem conta e das dissipações constantes o Presidente recommendou aos 'Mi-
nistrou, além de, severas economias, os necessarJos cór·tes .nos orçamentos. 

:Mas ial N~commendilçfuo não .foi, nem ·podia ·Ser 'Cumprida. 
A 'fa lta deunidade, rw pensamento e na acção, que d·esde os primeiros tern. 

pos se observa no Governo, nunca pe.rmittiria que os /Ministros se ent-;ndessem 
em a s.smnpto ~1ue af.fectava as suas pastas. E como confirmação d is:oo, pôde-se 
lembrar que, sem prevenir a seus col11.2 ga.s e sem ouvil-os, o Ministro da Fazen -
da na proposta do orç:J.me·nto, cortando a esmo, arbitrariamente, com sacrificio 
de serviços uteis, tev'C em franco movimento de hostilida·de á sua proposta cada 
um dos outros membros do 'Poder Executivo. 

Via -se o interessante espectaculo do Governo cont.-a. o Governo, e .junto do 
Cong-resso, eram pleiteados augmentos de des·peza para os dive rs·os departamen-
tos da admin istração . 

~!U> eó o 'Poder IExecu.tivo excedia as verbas votadas, como usava d·e a utor1-
zaçõ~s para serviços perfeitamente adiaveis . •Eis opo r que nunca acreditei na sin-
cerid'l.de elas affiO'mações goV'ernamenta-es relativas á suppressã.o de despezas . 

ü õeficit ti.nh·a de crescer, e cresceu a tal ·ponto que o 'Thesouro começoa a 
faltar aos S·eus con1prom i·sEos m a i·s ·sérios . As adv·ertencio.s d·e na da vale·ra.m. !E 
o .Sr . Home.ro Baptista, sincero e convencido, mas s-em :força para jun:to dos di -
recto:·eo, politieos obtec a p:tr cimonia. r: a moderação, commenta nestes termos os 
factos : Tuão0 contimtou como dantes; o mesmo gastar sem conta com Oit sem 
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atr:to rização iegal; o mesmo abuoo do oreditv em emissões ·emprestimos de som• 
mas e.vul tadas; o mesmo desmando; a mesma dc.sorde~. Reinado das grand•ezas 
a dissipação triu·mpha·nte: de um .Jatlà o capHaHsmo em plena mané ele empre-
gos e 11egocios; ch outrO, o Governo, >1a execução febril de emprehendimen:tos 
d·e toda a sorte; comstrucções de esL·adas de ferro commerciaes e estrate<gicas, 
vi~llas Jnilita·res e o·peraria.s, lhoteis sumptuo..sos, o.f.flcinRs, quanf.? iS, palacios, por-
tos, u.si!las, fabricas, co loni9.s, indu.strias n:).VI8.S, ce ntros ma·gni'ficentes de diver-
sões, até de tavolagem, subvençõe·s a ·companhias, serviços a ppa!'atosos ele pesca, 
d,e tudo, •etc., e tc. 

E ~Efiim, nessa voragem -de desatinoe, •augm-entava.m-se as obrigaçõe:s -:lo 
'l'hesouro ; ·elJ.e tin'ha de cump·7il-as. 

J:!....,órft das regiões dfficiaes tambem se celc lJ.l'a V·<..lln reunH5es . B :ouve a da 
Aasocle..ç:ã.o ·Cotnn1ercial, na -qual , discq:tidas aLS causas · ela ·cris-e e as pr-ovic1'·:ncias 
que ·l ~v ir.un ser ped idas ao Governo en1 defiesa d·as praça.s co!nnlt.lrciaes, foi ap~·e~ 

.sen ta :lo es te projecto para s er levado a·o Congresso: 

';O Congresso 1\Tacionn.l resolve: 

A.rt. 11. o 1E' o li? odor Ex·ecutivo autorizado , en1 -caso ele g-rave crise m o neta ·~ 

ria, ~L zmpr·esta~· aos barrcos de d,e,posito a t é a quan:tia el··= 100.000 contos ele réis, 
nas condições .segui,ntes: 

1. li .Ao·~ bancos nacionaes ou ex;trange iros exlsten tes no p_a.iz, quo requere-
rem e·m·prtstimo, o Thesouro Nacion-al fornecerá notas pa ra es:S0 fim e-ndttidas, 
111.ediante .prévi·o deposito de :tH:..llos appr-ovados e -recebidos até 80 °1° de ~S uas 

cffectivas " reaes cotações no mom ento elo emp!'estimo . Estes cmp:estimos ven-
cerão_ os juros annu aes de 15 olo , pagaveis trin1estra·lmente, qu e serão C1'1·.:tlitaclos 
a fu!1tlu ·especiai ele r es·gate ·d·e papel-mceda. 

2 . ... Ca(1,a ernpr.cs.Urno t2r~ praz0 fixado, Ilão excE:tlcndú r1e un1 anno, e só 
p-o de~\1. ser prorogaclo :pe!o n'I'inistro da Fazenda, ..se pe::.·durarem os ·graves moti -
vos íJ.llB o ·de t erminaram €: tnediante o pag~:unento de mais 1 °J 0 e1n ca•da m~·..: z de 
prorJgaçã.o . 

.1\.. r: . . o ·Revogam -se as di s posições ·e m oontrario." 
'liJSS·J p·rojecto c1a A:-:.sociação Commercial , e onde •estava lançado o germen 

ela emissãú de pap·el-rnoeda como auxilio a.Ds . bancos, nã0 v eio a~ .Pod-er L egisla -
tivo, e este não teve, pelo m e·nos dessa vez, a coHabor açãv que va1 t er,clo ago:·a 
no proj ec.to vindo elo ·Sena,do . E' que ·essa idéa não mer·eceu a a pprova ção do Mi -
nist!'lo da !Fazenda . ;s. Ex . era contrario á. e1nissão. 

l<'üi o •Sr . IB arão ele Ibirocahy quem transmittio 1essa noticia . Mas, que lhe 
disse o Ministro? 

F e·z ·a·caso a.Jg-utna decl-aração .so1bre o que ia •provid·enciar pa~·a resolve·r as 
clHfieulda dea elas praçaA? 

O P r esi·d·en te da Associação Cvmmercia.J 1nfornnu que ouv ira do Ministro 
d·a 1<-,azénda as mais t?"a?tquUl'i:::aclo?·as noticias sobre o moc1o por qu•·ê o Governo 
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est[L disposto a pô·r em ol'cl·em as finanças elo paiz, nOl'malizanclo a s1tuação do 
commerciD e ela inclustria . 

Declanou -lhe o Sr. Dr. Riv.adavia que o Go·verno não cogita abso lutamen:te· 
ele emittir papel-moeda com lastro ele apoliC'·:s da divida pubJi.ca, e mais que o 
Sr. CvlinicltliO ê formalmente con-trario a semel·ha·nte alvitre. 

Eut V€F; dhsso, o ,Governo va i pô:;,· em prati'ca ou.tra.s providencias que, actuan-
clo ele harmonia, contribuirão necessariamente 1Ja1·a clebel/,cw eLe tn·om~pto a crise . 

• ·\. primeira d·essas medidas será o córte de todas as clespezas não reprodu-
cU.vas, de todos os gasi!OLS· adiavcis. 

H elativamente á.·s dividas do Gov·e•rno, declarou " s". IRivadavia Corrêa Cjtt'e 

o Go•verno já e.sbá. dando os passos neoessarios á compl·eta satisfação elas con-
tas 1Jr:<:Ct...SEada•"":;, d,e·ntro Uo n1 a·is curto ·ppa,zo. 

O Sr. Ibj nocahy, ~terminando as suas inforn1ações, di s:::·e que "a pennanencia 
elo Hlustt'·: estadista rio-grand-e.nse n es~·e aJ.to posto d·e •Confiança do Governo e:·;t 
a n1ais ~..:egura e c·~·rt.:'l. .garantia de que as medidas indica<Clars não d eix-ariam de 
ser executadas cotn .criterio, sabedoria ·e patr·ioUsmo, faz endo assim v<:lltar ás 
praças do commel·cio ·e ao nosso meio bancari•o a nonnalidad·e d:as opcraçõ·es e 
a co!1!1ança que tanto necessitam". 

:o.) ·~jue Pl'IO·m ett'era fazer o MiniLS·tro da .Fazende.., a:>pois d e t er rec:J~acl·o for -
m•a lmente o alvitre d'a ·emissão com lastr·o de apolices, .na-ela 'Sê realizo u . 

S . Ex . esperava. .com as suas 1Jrovidencias, ac tuando d·e harmonia, cleb1e.lla·r 
cl~ )JI'01J11JI, o a cr ise . Eram de·clarações feitas em Agosto d·e 19'13 . IPois bem, nem 
o Governo foi inflexive-! .na reducção dns d'·2spez·as, nem sa.tisf~z ·aG contas devi-
elas pelo The~·ouro . 

... \.o con!tra.rio, disso . Os élebHos ·diJ The.s10uro creseerain, as despezas a-u•gnlen-
taram coreid eraveLmente porque, além das apos'·2.ntadoria s concedida•Sl ;em gl'ande 
numer·o nos despachos conectivos, oontinuacl.as f oram todas as !Ob::.-as, m es1no 
aquel1Rc; p.ar.a cu ja cessaç;ã.o ba-staria si~ples orde1n1 dos Mini;stros. 

D-r.cSsa. data ·I)ara cá, impossível é apontar a série, ou o con junto das proviclen-
cias harm10nica.s co1n que a sa·b~·.?doria cl ·o illustre financeiro deverkt norn~>J.l i zar 

a v idaJ élas p;·aças commerciaes e praticar o acto de commum exactidão admi-
nh:tr.·ttiva - o paga n1ento -das contas legalm-ente verifica·das . 

DJ.n1inuidas as rendas, au.g-rnentados os gastos, · alheio e des.jntereseado o Go-
V'tTno de qua.lquer plano ou providencia que pel10 meno.s torna.ss:e n1,enos grav-e 
a crise, e;sta havia de surgir, provocada pelo ·propri.o Governo , .fa l toso ao paga-
Jn ento d·e suas contaiS·, ~dgumas urgentes, feitas pa~·a attend1er a s-erviço·s eom·· 
muns e inad iaveis. 

A bancarrota annunciacla pelo Sr . . Serzed·dlo a hi estava, sem que a alta di-
recção ·do paiz tiv-e·sse procura•dn obsta l-a. 

Em !De-zembro do anno findo tentou o Ministro ob ter do Cong·re,sso urna au -
torizaç.ã.o para: emp restir;1o, 1nas não teYe a 1franqueza de diz·er cotnp1'.:t::t.mente 
o seu lntuito. 

A' Comm is5ão de Finanças foi dec:a:ado pelo Sr. Homero •Ba!)tista que o 
Gove;.· I~-<1 linl~a: grand~..s compromissos a sa tisfazer, e bern 111\~ recordo ·de qu e 

/ 
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:3 Ec<o 1era a nota a e!.les relativa, cuja. som ma exceuia de 200 o 000 contos de r€is o 
.t\..lguns jorna·e~: com~mentaram o facto, jusban1ente im.pressi:o.nadJ0s, ~~ a res-is-

tencia <}fDe.reciod•a ness•e momenDo para o empresümo, devido principàlmente ao 
moclo P07 ·que o Go•ver-no •estava se concluzind.o politi·camente, em 'luta com a1-
gum~s si.tuaçõeiS esta·doaes e menosca•bando a o·pposiçã.o, d·esistio o 'Ministro de 
pJ.eiJteal-o, d ·eixando a .Com missão d·e Fi.nanças de pno·põlco o 

A3 oaperturas do Thesouro, ca•da vez ma1or-es, atormen·tada a administração 
de t·odo:; os lados pelo·s que com justiça reclamaram os seus dirdtos, as co.mpli-
cações Tesultantes dos ca.soB poli1icos, 'em que o ·Governo, sem rum.o ·e So?m nor-
te, esquecéndo prescriJpções do nosso .paeto constitucional, compo·imia a;, liber-
dades, provocando elle p-rnprio o .ab3Jlo nas class1es socia·es, d-eter·mi·naram a rex-
plosã0 da crise, con1 as sua.s d·esastno.sas consequencias. 

Ir-regular.n1ent·e feito e depois suspenso o •pagam1ento •dos juros da.s apolic·es, 
demorados os patgamenlos do funccionalismo ·e ultimamente o d•o s magistra·dos, 
com gra V') offensa ao seu ·pr·ersti.gio, p~·o1telada a s-atis-fação dos val·es postares, -fa-
cto ainda nào a-ssistido ·em n'Crse:o paiz ·e que ta-nto refl·ecte na seriedade da ad-
mini-stração, já ningu'erm duvid·ava d·e que se ·estavam reali~ando os son1brios va-
ticinios ·dos chamado•s p•regoeiros do descredHo do paiz. 

O Governo, ·atJé então de bragos cruzados, lmpassivel, diante da crise tre-
Jnend:l. que a-f'fectaval n:o corrtrr1e-rcio, .aos bwnco·s, a-os parUcu.l1a.~~e s, se1n ter T~e 

·corrido sequ-er ao expedi-ente l>e:gal ·de mnittir rpor antecipação dru rec1·2ita os 
50 o OOQ contos de que a lte i. cogi-ta, teve d·e so.Jicitar a au.t•cnoi,zação •para fa.~er ope-
rações de credito no paiz ou ·no extrang.eiro. 

·Não o tentou _no :paiz, ·Confonme acons·elhavam. v.a~·ios dos ·nossos financei-
r.os, e -~)re'f".::-rio recorrer ao extre.ngGiro. 

Desfa·voraveis ·eram as condiçõ·es, quer pelo a,ccumulo od•os nossos erro•s polí-
ticos e a·frmi.nistrativos, não desco.n.he'Cidos dos capital·ista•s ex.trangekos, quer 
pela circumstanda muito pond·eravel ·d·~ se tratar de um Governo cujo período 
está a findar o 

.Natur•&l EN=ria o ,fra·ca.sso de ~qua-esquer negociações, toarnadas então impoiS-
siveis ld·ep:ois d·e d-eclara·dJa a •guerra ·ent~·e as mai"O.r-es 'Ilações da. IEurova. 

A.Jas ta das as ·pos&i't.iH·dad·As do ·emprestimo no extra:ngeiro , e a.ggra vando-se 
a situação do 'Trhl€1s:ouro, ~privado -de recursos m·e.smo para o S'2rviço orcUnarh3 ·da 
aclm1nistraç:ã.o, ·reflecUndo-se ·es•':!e facto nas ,p:;:aças eommerciaes e no movi·m·e-n-to 
d:as indestrlas, maio·J1 grit::t se fez ouvir e ·o ·Governo teV"2 de deliberar sob uma 
pres:sã~\' ·1naudita, sem a. energia p:recjza tpa.rH resirstir a s-oUcitações inc.onveni·en-
!:es e pel·j-gosas. 

As>1adi8'<'La d'ê todo's os ·lados, aturdido pelas ~eclamações da L'\ssociação Com-
mercin.:J , qt;re en1 se3sõ·es continuas discut~a as me·didoas urge~tes a s·ere·m toma-
das, d'1minado d·e vei'dad•eÍl'l() panico, o Poder Publico deixou-1se su-bstituir pnr 
novas ·f'n:tidad•2s, suhn11ettendo-sõ a.o:s seus desejos· •e intuitos. 

l)ahi, e pa-ra. cnhonestar a-s suas deliberaçõ·es, que Outras .nã;o era;m s·enão as 
dos inter.escsados, o Presidente da 1Republica, á semelhanca do que fiZ'·?ra em 
'1VÍ13, .convoca o Conselho de Estado sui gene1oi.s, as .Commissões d:e Finanças do 
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Senado e da Cama,ra, o -Ministerio, at~ g1·and compbett, o . Vice..Presid•ente do Se-
nado e o IP.r•esi·d·ente da Camara dos Deputados. 'Lnioiando no Pala:ciq. do Cattete 
as sua<J s~ssões, tran:sferio~s ~lepois o n10vo Consel'ho para o ·ed~fi'cio do Se-
nado,_ <õmbora ee ·priv.asse das luzes de al-guns dos seus primitivos membros. 

QLH.~ . se- d'e•u 'então nessas memorav.eis r·euniões? Recordemol-o, porque nos 
A.nn~Ps dev.em consta·r, •ainda que em li-geira syn.these, o-s dncidentes \havidos, 
fertc-is em d-educções que ca.racterizam os !hom·ens na.s suas oonvicções e nos 1m-
pu•liSOS do seu pa·trio-tismo. Transcr-evo-os, resumidam•e:n:te, do Jorn.a.! do Com-
1n•o1·cio: 

N>J. ;:.rimeira, de '3 de Agosto, o Presid-ente da RJetpU'blica disee que convocara 
aque'llflJ reunjão para o · effeito de serem discuti-das e assentada's -as medidas de . 
ca•raete:: inadia>"el .que a; s i tuação precarial do Thesouro, aggravada pela sulbita 
irrupção ·do ·co:nflicro <m~~Copeu, estava ·;,eclaman'do dos !Pod·e!'es IPublicos. De ac-
côrdo ·CO·Jn a au torizaçàJo ob~tida do Congr'2SrSO, o Governo entalho lar a ne·g·ociações 
para! o g·rar1·d·e -em·pre&Umo externo. 

E~~o;;;r~:S :r:t.,ego·ciações seguia·m seu eurso natural quando sob:·eveio a guerra, 
acarretaa·c.lo a ,para lyz.ação de todos os n·eg-oci!OS :fin-anc·eiros, !fechamento 1·.:0 panico 
das Bol-sa3 •princip:~es da Euro•pa. As perspectivars et,am todas de dimi·nução das 
-rendas -pela retracçãiCi da importação. O Governo encon trruva-s•e, pois, •em faC'e 
de ci;.~ctnnf:tancias a.nguf:'!tiosas, com sé:.·io•s comprotnissos internos a 131atisfaz.er e 
0<Ppri-nüdo, além do mais, pel.a.s consequencias. o·riund.as da ~guerra. . 

J~..;perav.a -que lhe ·11:mhr-as-se.m alvHrcs para conjurar .a cri~ ~e. ~estando o Go-
verno ·disposto á Jnt.üor. pa.rci monia, n1 as preci.ze.ndo tam·bem .acudir1 aos- s-eus 
fo."nacerlores no ·dese·mholzo ele sur.s con.tas, soccor.re·r a praç-a por mecl"idas que 
ru lib-.:r·t•e m wn ·pouco da l.'c' rrivel situação e, finalme-nte, to·mar nma providencia 
que evite ·a d eserção ele ouro da ca.lxa de ConvePE•ão. 

O 'Sr. llVIinistrÕ da IFazenda, his -toriou de ·seu pont•o 'de v i-sta as negoci<t.ções 
:parru o ê nlprestimo, r•e:t12rin dú-se a todas as ex·ig ·encias a que teve d-e oppôr-se, 
como a -ela Estrada -d•e Fe:·ro de rSe.nta Catharin-a. 

gntrou depois a con-siderar a questão dos -d e-hitos do Th-esouro na praça, cal-
cula;J,Js .yor ·S. Ex. -de ·quinze a vintP. mil contos e que S . Ex. -pret!end'i' liqui-dar 
-emi:ttindo bilhetes' oamo est,á autorizado " da f6l'ma por que já .notici-ã,mos. Ro-
ferio--&•3 llO fim· [1, situação actual da Caixa de C.o•nversão, onde conV1ém qU'ê o 
troco sej >J. transitoriamente suspenso até que p a&S·e a ang-usti-Osa situação c:·eacla 
pelru -g•Jer-!·a quE> rebentou na Enropa. 

O St•. Gl-ycerio, tomando a pal·avra, f•aJlou 'longam·ente sem discordanciae 
fund a1nenta-es, antes guiando a -sua a.rgum•entação n o 'Slentido da·s •pro.vi"d·encias in· 
clicadas . A lludio á situação em -que se encontra o Banco da In-gle,te·rra e á 'lea·l-
dacle com ·que o .Mi.nisterio -d•a.s Finanças alli confesson qui,:, o seu paiz não podia 
p~:escindir do a-poio da eco-no·mia franc·eza con1 a e.:bundancia d·e suas reserva-s m·e-
tallic.as. R 'eferio-se ás providencias ,que a Argentina acab-a de to·m·ar para diffi-
cul-ta!." s•e.nã.o impedi-r a circu le.ção do ouro. Fez ainda varias outras cons·i·d.erações 
importantes qu e foram ouvidas com a ntaio'l' attenção. 
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O Presidente da Republica ·pede ao Sr. João Luiz Alves que se manifeste e 
o tSe•lado~ · .. espirito·santense expõe o seu modo de. ver, inteira.mente accõrde com as 
exigencias da o'cca.sião, reputando urg·ente, ·inadiav•el, não só a JTIIOI"atoria para 
desa•foga r um pouco ·a 1praça e 1evitar o crack, como a suspensão do troco na 
Caixa de Codversão .e o pagamento da c1ivida interna f luctua nte pela •fôrma al-
vitrada. As rendas decrescem a o·lh.os · vistos e com a guer~·a que agora co1neça 
não t-aremo-r; a: quem vender o nosso caf-é, Ili·21ffi na-vios •que o transportem, e 
a!Chae!clo-:'e a bonacha na situação deploravel qtte todo.s conhecem. IReferio-se á 

situaç'io <las praças de S. Paulo e Santos e reforçou com outros arg'um·2'11tos a . 
sua ~-,pi..n.lão. 

Falla:-am e1n seguid.a os Srs. Carlos rP ei x"?·to, tA.nto·nio :Carlos ·e Ho·mero Ba-
ptis ta. 

O primeiro foi muito explicito no seu modo d·e ver, contrario a al.guns dos 
ahdtres suggeridos, se-m ;àiscordar em th~se, que Ul'ge remedia,r a situação. Cha-
illOU a. att,.E.nção pa.ra o pont·o especial das -de~~5·pczas, mostl"~u1do a .conveniencie. d-a 
rednc~ão immediata. iEm vez da suoolj)ensão temp·oraria 'do t,·oco da Caixa de 
Conversão, •pl'·, ferio. um impos to de export·ação, qu·e gravasse a sahida do ouro. 
Tambüm favüravel a esse imposto se mo:S trou o Sr. Homero •Baptista. 

O .St·. Anto•nio Carlos discorreu extensamente, achando um .g,·ande mal a 
sus·pe~1:-:ão ·óa conversão, co·nsid•erando precipi·tada e. mora to ria, melhor L'::t..?·ndo d.ei -
xal-a r ealmc·nte para. seu tempo. Com relaçã.o á fõrmR ·de ef:fectuar os pagamen-
tos em z traz'0, repetio ~ sua opinião já conh'~cicla e tdivu1ga.-da. A p~·.o ·posi to de 
despazas feitas e por ·paga!', pedi o Jic.ença para d·e:stacar a decl<aração do .Sr. Mi-
nistro da •Fazenda de que eHa·s orçavam· por quinz<e a vinte mil ·contos, qua ndo 
a ve;-daã:e 1ó que o seu co !lega da; IC omrnissão de FinançaLS, ISr. lRaul Cardoso, 
que S"d ·ét.ehava ao seu lado, tinha na sua p·asta ·d·e !Relat-or, ·m·ensagnns do \Exe-
cutivo '1J ed1ndo crcJitos no valor de mais de cem -m-il contos." 

Ouvido~ os di·ve,·.sos alvitres, sem que t'derencias foEs,em f eitas á emissão .d<) 
papel-moeda, ficou r.eso'lvida• ap·enas a expedição d~ decreto rela tivo ás férias 
dura.n t e. '1.5 dias . 

Int~ressantes os conside,·andos desse decreto. <Inconstituciona l, claramente 
invaso1· de.s attri.buições do Co!lgresso, es,se acto do Pod·er :Ex.ecütivo ~ be1n um 
fructo da época, em qne o Poder Legislativo ·nad·11; vale tendo se annullado compl•e-
tamenh á vontade e aos caprichos do Governo. 

Acto de qu·e ,·esul.taram as mails sérias pertul'bações a quantos tinham as 
sua.s E·cunGnüas 1en1 be..noos e caixas economicas, privados i-nesperadanl:S·nte de 
saca~. •pa1·a attender m estno âs exig-encias de manutenção, esse àe 3 de A.gosto 
ahi fica~á como um attestado da d·e.sordem dos dia1s que ·correm c do cl!·esprczo 
com <lU~ o Poder Executivo encara os seus deveres . 

Di3 :e.E.se decreto : 
" O IPl'e'sidenote da Republica oclos Estados Unidos do •Bras il: 
.-\.Lt€nt1.€ndo ás c ircumstancias g,·aves creadas para o mundo relos aconteci -

men tos ·que se desenrola m na· ·Europa; e 
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{~on:;iderando qa e é dever do •Poder Executivo Z'c:ar pelos supremos in teres-

ses J:t Naçiío; decreta: 

Artigo unico . Desta data. a té o dia 15 do corrente, inclusive, é considerado 
fe riad<) nacional, .f icando durante esse P'2riodo suspensos todos os actos imp"rr-
ticaveis nos dia::.; ferlados p:or l ei . 

Para.gra:pho unico. Excep.tuam -se dessa medida sõmente as repartições pu-

blicas e :rn caracter adn:ünistra ti v o, m.enos a Caixa d!ç Conversão. 
Capital Federal , de Agosto1 de 1'914." 

Quando nos paizes em guerra, os institutos bancarios não deixa~·aín de f unc-
Cionc't:", quando na ca.pital íranceza, s·egundo no t icias publicadas, eram normali-
zadas as co.ndições da vida e na 'I-ngl-aterra os Bancos '<!levando nos primeiros 
dias a 10 o lo a taxa de cle·scontos, logo a reduzi-ram a cinco; e m nosso paiz, ap-
pe!la ndc-se para •a con.flagTação eur<Jpéa, decreta-·se a pa~aly.zaçiío elo commer-
cio, d:~ in ducstria, wds trar.sacções particulat,es, pois t1 tanto equivale o f echa-
mento :los bancos, caixa.s economicas e de depositos. 

No sP.gunda reunião, j1á effectuada no Senado, as ICommissões _de Finanças, 
discutindJ o ca•so de. mc-ratoria, arrancada do Congresso com a auto·rização para 
ser p;·orogada at-é 1120 &ias, aV'·,.nt•am · a idéa da emissãJo, por que S!e vinha m ba-
tendo, •ex igh!do-a do Governo~ O·S in.teresfJa dos na grand e e calamitosa clerre.n1a 
de J)il.pel -moeda. 

O l?njJC!1'Cictl a-ss im a d.es·cr-eve : 

" A P.F.UN IÃO DAS COMMISS0ES DE FINANÇAS NO SENADO 

Ab erta a sessão pedi o a palav-ra o rSr. Dia..s .d1e Barros, ·para d.izer que consi-
derav!1 nec;essario o p"onunciame-nto1 claro, do ehef.e do P. R. C. e do . .Sr .. ~i
nistro da :F'azenda sc'br·e se o par-tido do G<:>verno consiclerava imprescindívEl 
essa m edida, pois que, nes·te pe.rticu.lnr, as du·vidas era:m mani:f·estas, visto com:> 
·e-ra _cor·rente que o Sr. \lVIirtistro da F'az·end.a €, com S. Ex., 10 Governo, nã.o cor::-
·col'davam co1n pLtno.s em:isaore& d·e pap·el-moeda. 

O Sr. !Pinheiro_ M-ach ado, tomando a pa lavra, disse que não era ·do sé:l 
costum~ coHo·oor questões ·<1es-sa ordem -n-0 -terreno partida do; pedia .licença para 

·ponder ar qu·e a ·situação em "a.JWemeante" (textua l) . 

As n ecessidades od{) Thesou ro, disse S. Ex., reclamam urna so lução p~·orr:-

pt-a. 
A ().~inião nacional .ini!ica a emissãJo em ·papel como m eio hahil de aatisfa-

z<er <i.quell-as necessidades, e de atten-cl-er oá .grave s ituação da praça dessa Capi-
t rul, d '~ .Bahia e el e 1S. Paulo, que insi-stem por uma medi·da d·e erfeLtos imrr:e-

' dia tos. 
A!lud!o •á .competencia e energ·ia com q ue os Srs . Antonio Carlos e Carlos 

Peixoto Ji'Hho .tf,rn .comba.tido o pa·pel-1]1-0'·õ da, mas é certo que elles não lembra-
ram rn e i<:> m•<lho·r . 



biss e mala que, qu a ndo as necessidades do Thesouro, tazendo-se eJccessi-
vas, nã.o sã.o satisfe itas, e quando a crise comme:·cial s<; am.p·lia em seus -eoffe i-
tos, é de temer p ela ord·em publica. 

Sempre fo i tambem um adversario do ,Pa}>el-moeda , ma.s (!em de tra;nsígir 
dian:.e do dnst ant•a actual. 

Pedia aps presentes q ue r e tlectisa e·m ao.bre a solução mais pi·.ompta Q pro-
veHosa a ad-optar, dh·igindo-s·e com o seu h rublitual .patr.iotismo. 

F aliou •8m ·seg'.Ji:da o Sr . .R·ivâda:v.ia CD,:-rêa, que -d-isse vi.nha d1a uma retuuao 
do Governo e que nessa reunião, ·embora em d·esaccôrdo com o seu modo de 
pensa,·, lfi.cara a ssentrudo que, no momento, d rudas as difficul>dad'·!s vor todos oo-
nhrecid a.::;, .a emi•ssão de papel-moed·at era nece.ssaria. 

S. ']Iix. consid·er~-se, pois, um ven'cido e não um oon:v.e.ncLdo; .e-nt1e.ndi.a, po-
I1ém, qu.e er a ·precizo ceroar a emissão de toda cautela e se votal'em •meios de 
p>.·on1pto .r 2•!:'ga te ',Para que 
res lJOssiv·eis . 

os males r.oouHantes da: ·emi·ssã.o fo ssem os· m·eno-

O Sr. 1Urbano dos ISa.ntos disse que sempt'e foi ·e •é um ad·versario intra.nsi-
g.e.nte das emissões d·e <papel-mo.eda, e que ainda no di·scurs<i da v.esp'eo·a a.ssi-
gnala·: a , ·.mas que di•a:n-te das d eclarações do :General Pinheiro lM'aohado e do ISr. 
Mi.nhstro óa lDazte,ride., .a ·einbora ·co.nsideras,se u1n e:;:ro, não ne:g,aria a sua so ii-
dariedadG ás medidas qu~ o Governo, mai·s conhecedor das .cJilf·fi culd&des do mo-
m ·en t0, considerasse nec·essarias. 

O .Sr. Antonio IOarlos d·ecl·arou que, apezar <drus pa1avras do .Sr. General Pi-
nh•eiro .M·ad1ado f'J das d.eciara ções, em nome do Gove~no, do 'Sr. Rivadavia Cor-
rêa, mantinha-se .fi·r me ne. sua a ttitucle, de r epuisa intransigente á emhssíLo de 
pa·pel-mc.eda. 

Ent·en•de que, em as·su.mr>tos dessa ord•em, que concorr'<m aos in teresses fun -
dam ;mlaeG de ·tJo.cJ>a a n·ação, o dever, ain:da dos que sejam fervorosos governis-
tas e •t>a rthla.rios •extr•emado·s, é ~·esistir ao Gov.ern.o e ao Gener.av IP\nhe·iro, para 
mel·hor ''ervi r ao ·Governo .e ás mais a rltas convenienci·a,s do paiz. 

O Sr. Gene:·al Pinheiro rMachado diss·e que a opi·ni•ão .pub1ioa reclama o papel-
moeda. E' um equivoco d·e S . Ex. - Sob a pressão do panioo·, tambJe.m o illus-
tre chefe :do P. R. ·C . confunde reclram111ções d a IPr 'aça .d•esta Ca<pital e d.e outres, 
affE!c~adas por umn crise commereia·l, colm a :qual o IEs•taJdo na•da tem, com os in-
t eresses das grandes classes productor as •do i·nterior do J3rasi•l, com a s · do func-
cionamen.to e do operaria.do, qtl'e v·ã o •ser co·mpr·omettidos e sa-crlfic~dos com a 
adop~ã.o de tão lamentavel providenci•a. 

Mas, quando ü o·piniã·o nacion<'Ll isso ~eclamasse, era rd<ev er •dos 'homen·s d.e Es-
tado, a ella resistir, ·escl.aJI'ecendo-e., orientando-se n a verd•adeira directriz. 

O Sr. !General Pinhei;·o aUega que tem .e rpella ordüm p ublica, ·ao q ue ha pa ra 
retrucar 1qu,e 'a n1issã1o primordial dos 1g.overnos -ê i!'eprimir aS d·esordens, a•sseg u-
rando s em})re o triumpho HYre das opinioes dos que, a·inda •em situaçã.ó d·essa or-
d·em, <·ons·eguem m a.nter d·nti•ira s er.enidade •. 

A' <·missão qu e hoje M a u to ri ZIU, s •,.guir-se-'ha outt·a a manhã; m ai.s •tarde, 
outr.'l- a incla, r eclamadas ll,~mpre pelos mesmos motivos que ·em todos os tempos 

.. 
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for am invocados •para. j1;stificar tão r epr ovavel so lução - as cli<ffic-uldad es na 
praça, a r.es tricção monebaria, os ,r eclamo-s d·a opinião pu•blica, o r -eceio de agi-
taçõeJ. V ig-ore sempre a d·outrina que esbá o-ppr imind.o, n'2ste instante, o livre en-
tendi·P:lento, e, v-elo tempo afOCa, 'Ou aa ~mi ssões terão de se succ.eder; em 
seriaçào intermi~avel, ou virão as desord-ens, com que hoje se tenta -enfrenta.r e 
justi·ficar ne vas .e, quiçá, maiores emi·Ssões. 

0 ·!l.apel-moeda é a peior das soluções para os males IYr-e.sentes, porque, de 
facto, '"ggr.ava, mais cedo ou mais .tarde, ·es-ses m esmos males. ·II!udem-se quan-
tos p ousem que o papel-moeda lhes vem minorar os tSoffrimentos; aggr ava-os 
sobTemcvl.o. apenas adiando, J)IOr tempo curto, soHrimentos e llififi.culdades que, 
então, .oerão ·maiores -e, t a lvez, irremediaveis. 

Lame.nta que c General ·Pi-nheiro 'Machado com tantos e tão relevante-s ser-
viços a:J 11aiz e a -quem tt·ilm·ta o maximo apr-eço, se lwda -fei to um dos ·principa•es 
respons:1ve i ~ pela providencia. qu,e va-i t r iumphar, com a qua l se golpeiam inte-
ress ~ s ·~uadamentaes do Bra.sil e dos brasiJ.eiros, no presente e no -futm·o . 

. i~m seguida o Sr. !Perei·11a Nunes .enunciou suas opiniões oo·bre e.. crise, con -
sideranc1o como um processo sempre nocivo o d·e e missão de -papel-moeda, mas 
qu-e, por Em~. vez, ;:lesde q ue os qu.e têm a r esponsabilidade do po.der e da direcção 
do-s "egocios .publ-icas não encont.-avam .outra solução, tambem votaria POT e lla . 

O s~ . •Sá •Frei.r-e disse q u e mantinha o ·seu voto diado na vespera e que p,er-
manec.,ria em ·attitude contrar ia ·á <! missão de papel-moeda. Entendia qu,e 'l.lma 
questão como essa não se classtfi·cava na ordem das questões parti-dariJas, paré-
cend~ -lhe qu;e a reducçã/.J da despez.a e a adopção do opro·jJ"·cto de bO?IA!<s, melho-
ra do no" deta lhes, poderia solver a•s difficuldades do 'l'hesouTo. 

:viaHtinJm, -porto.nto, o voto c•on tracio aos p!ano•s de ·emissão. 
O Sr. 'Ca r:os ·Peixoto decla.rou que, a d•e s·p·ei to das manif•estações que acabava 

de ouvir, determinadas pela declaração do Sr. -Ministro da iFazenda, de que o 
Pode1: !Execu tivo reputJ:.=t indispensavel uma emissão de pe.p-? 1 inconversivel, apezar 
da opinião respeitavei dos seus illustres coll-egas, mantinha, com a mais completa 
e perfeita seguranç a, a sua opinião, 'hontem longam~nt!ll fundamenta da, de que a 
emiS3ão -de pap·el-Ino.edia, neste m·on1ento , sobretudo, :é o mais g,rave .a.ttentado , o 
m~.is evidente .crime qu_, se p6de commette r contra os interesses nacionaes. 

Ponderou, ainda mais uma vez, ás commissões r eun ida.s e especialmente a•o 
·senador P.inh.eiro ·:i\1acha.do ((!l.!e .l argamente -falla!'la a favor) qu-e ia ser, d·esse 
modo, volunta riamente commettido ·urr. dos mais ·graves erros da nossa vida re-
publicana. 

Estamos d ~lil>er8.ndo, di;;se, sob •a pTessãn injustiiiaada -e evid·en ta de pan ico 
il1lfundaclo, 1r·e~ol vendo ·esse c:::vso gravissilno, gLüando-nos POor s ugge·stões interes -
sa-das ou , -pel-o menos, pouco -esclarecidas e por noticias t·elegrap.hicas, não confir-
mada~-. s enão m esmo por simples e inconsistentes con.juncturas. 

A situação do 1Brasil , proseguio, passado esse primeiro in·stante de a-balo, 
muito p rovavelm<!-nte s erá relativa mente favorav-el no ponto d e vista cambial e 
nã'O d·esesperada, c:Jmo erronee.~·nente se im·a:gina . 

_<\s ·es talis ticas demonstram, affi.rrn.a o D eputa do mineiro, que as guerras niW 



det·orminam, ern <'·c.gra, a dP.svalorização elos nossos prindpaes PToductos, de sorte 
que. dada 1a inevitav-el re"Stricção das importacões. 1é m-uito provavel, ou quasi 
certo, que tenh:a.m-os .a registrar e r.e.cvl.her um saldo 1bem apreciav.el na -nossa 'ba-
lança ccononüca: ·não 1S:C!'Iá, talvez, inferior a dez ou quinze 1nilhões -esterUnos. 

Entretanto, con·tinnou, va1nos, coffi es~e eX!ecre.vel recurf)o, determinar· a fa-
tal e -iuevitave l baixa na taxa camb~al , € as·sim, ag~gravar ·de·sm-esurad.ame.nt'e lOS 

nos·sos ··con1promissos 110 1ext'rangeiro, dif:ficul ta r cada vez mais a vida, cujo en-
ca.reci!TJento é a ·con:sequ~nda ínev-itavel d1as ·e1nissões, ·e, assim, conscientemen-
te, a~tt endE::r co tl tra a .geraçào actual ,que trabalha e co·m,pro.m ·?. tter ,fundamente 
as fu tur\.-=tS . 

ro:· ·ultimo, sustentou o ISr. Carlcs !Peixoto, que não é •bem !Opiriião publica 
essa que rpede em·issões; m1as ·que, quando o .fosse., a obrigação capital .dos qu2 
goveri1an1 {: ·g~uial-ri. e esclarecei-a, ao ·env.ez de deixar-se arrastar F~ que, se risco 
houvess~ ,rl•:" :r:eclamações tu-rhulentae, isso ainda mais -n10s deveria ührigar á d i-
gniittde de uma e.ttitude ::le res is tencla serena o 

Gancluio cl esculpa.ncloO-se de insistir no seu voto radicalmente contrario a se-
melhante cdme ·e a,ffirma!1.do c'laber .que ·estas suas palavra·s ·faziam já o .eff,eito 
do "Ave, ICesar ~'. . . m~as, ·que est~ndo e1r1 j-ogo os griandes interesses naci-onaes, e 
uma vez que a EuroOpa es t á em .guerra, pr<Jferia r,êcorcla>r o •episoclio celebre do 
Gener,d 1~'1arguer it te, 12m 1•870, quando, co·nvidad.o .pelo seu commanclante a se 
deixar trucidar con1 os :s eus h01nens, em -uma ultima carga, ''pour l'honneue du 
drap·t~:?~U :~, respo.ndeu, se1n hes-itar, ".tant que· vaus vondrez, n1on cointnan.dant ", '6 
voou ao ~nconbro da morte, em defesa ela 1Patriao 

O Sr. 'Torqua.to Moreira fali ou em seguida o 
Disi'\e que. tem l&•poiado o Governo e a poiitica do 'Senador Pinheir-o Ma-

chad·J, mas, que nesse ca;,.so, suas o·piniões não lhe 'permittiam adaptar a medida 
propo~ta para a solução da crise, votava contra ella, rep·utand·o-:a fonte de gran-
des 1~alcs que, mais dhts n1enos di-as, s erão ver.i·fkado-s. 

o .'lr o Victorino !M-onteiro P'ronunciou-se .fav'o:ravelmente iá emissão; dis·se que, 
e.m ptoindpio, ·é contnvrio ao ptapel-Jru:>eda, mas ,.que situações ha •em que as cir-
cum:stane•a.s obrigam a adoptal-o co':Ilo solução unicao 

Taes sãco as circumstancias ·presentes o 
o Sr o Tav:tres de Lyra disse que continuaria a votta.r contra a emissão, ma;s 

qute, á vista .das declarações do !Sr o Pinheiro iMach•ado e .do Sr o :Riva'davia iGor .. 
r êa, . cnneordava .em ·adopttar o projecto do SJ: o Manoel IBO'rba, comü .base para de-
!ibmoações ulteriores. 

Em "Seguida procedeu-se á votaçã;o, que d•eu o seguinte resuHad'O: 
.. A. 'i'avor da emissão: João Lui-z, :Per-eira Nunes, Victorino IDi!.ontei•ro, Manott:l 

Borba,, ·Caetano de Al,buquerqueo [}ias ele Barros, Thomaz :CaVJalcanti, ·Erico Co,e-
lho, Urbano Sa·ntos, Francisco Glycerio e Raul Cardoso (H) ; contra; L~n:tonio Car-
los, .w;, Vreire, ·Carlos \Peixoto Filho, Te.varoo de Lyra, 'Tm .. quato :Mor.eina e Gon-

çalves •Ferr·ei ra ('6) . " 
Vê-se, 1então, como a polit ica eivada de ·partidarismo, collocando os interesses 

de alguns, bancos e particulares, acim" .d'Os graniL'es e r .espeitavci.s interesses do 
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pai.z, ;;outJcrciad-os estes com os palpitantes intet•.esses de toda-s as classes, . desúe 
o opt3Trl·!·iad·o ur.bano e rur::ti, até os capi.talist:as, modifica os votos, ..rs_em modifi-
car as opiniões. Se r:.ão J'(lss.; a questã.o collocada no terr·eno partidario, estava 
no s·el o ~las Commissões r.eunidas no 1Senado rejeitada em express-iva maiorJa a 
emi•ssã~ ·:lo pa·pel -moeda . Tal facto preciza ficar bem accentuaclo. 

Victe>rioso, po'' essa ·fôrma, o cMsastrado alviüe mereceu prccipitadrumente o 
vo to do rSena·do, e V!a·i ago'l.'a. en1 oa-minho d-e completo triu)Jl.pho, a;pezar d·e con-
clemnaclc r;el a maioria ela :Commissã:o. ele Fimmças ela Camara . 

Devera ser rejeitado . :E:·l!.e -sacr i-fica as meihon,··s e mais acertJa das doutrinas 
financeiras que ·estava.1n vingando em nosso paiz, -d.e:sde o ·bene1uerao GovePno de 
Campus ·Sall.Es e Murtinbo. 

Bastava a con;;lder;ação ele que a derrama desse papel vai' contrihuir para a 
baixn. do -c&.mbi:n, o que de.tenn i.na(rtá prejuízos en:orme-s :á econom ia a1acional, sn.-
cri>ficanclo long•os annos ele trabalho honesto ·e profícuo, para que ·contra o •üvitr.·o 
se lev.a r:t a.sse a n1aioria el os leg-is1adores em repudio patri~otico que havia de •me-
recct· pelo temb\1 ãfóra os a.pp!1auso.s .ela Nação . 

A :nfJ.Uienci<t elo !'la)JI,ll -mo ecla na taxa cambial, proclamada por tantos escri-
pto·r·e-3, e nãJo contes.tacla pelos propri:os pap.ellistas que defendem o p't'ojecto, es tá 
ev idencia ;.la em nosso paiz de mo elo impressi"-lnante. 

·) <eonf1eon to do ·aug-n1ento ou rlin1inuição do pal).·?l eJn c irculaçã.o 1nostra, s e Jn 
poss-ilnliclacle ele contestação séria , as oscillações para menos <J U para mais ela 
taxa do cambio. 

V~ -se ·no quaclro s.egu i-n te : 

A.nnos 

}' ' .. ........ · ·· · · . . ..... .. .. . 

Papel-mo.eckt Ccvmb'io 
ern: 

ckcnlação 
me à. sob?· e 

Loncl>·es 

26 

11 

10 
10 

9 

1889. 
1'890. 
1>8·91. 
1S'n2. 
1·8193. 
118194. 
1:895. 
18·96. 
1•8·97. 
1893. 
1899. 
1900. 
1901. 
1:9012 . 
190i3. 

1904 . . .. . ...... . .. . . . . ... . ... . . .......... . . . . . .... . 

1'90.000 
2190.000 
.3110 . 000 
560 . 000 
6130.000 
710.0001 
1670.000 
710.000 
'·7120. 000 
780·. 000 
7130 .. 000 
690.000 
680.000 
670.000 
•6'70.00,0 
670 . 000 

7 
19 
11 
12 

112 
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.1905. 

1906 ·1914. 5.sQ-;6 00. 000 
12 

1.5-14 

li:lle serve par-a dJemb-nstrar de modo ixr-ecusavel a. segwran~.a -da po!itica fi-

nanceir>t d-e 1'8•98, •OS seus r€-sultados benefkos, p-rovenientes -de um conjunto de 
medidas, tom que dominavam como appare-l'hoa n2cessarios .e preci-osos, o .-esg,a-te 
e a ga<·antl-a, pa.rà os .qua€-s fonam constituídos ·fund-os -especiaes; não só estes, 
cuja apphcação >foi 6evera ·. e honestlamente ·o:bservada pelo G:o-verno -d-essa época, 
como ainda a revO'gagão da . lei de l8•75, _ .qu.e permittie. a -emissão do papel-moeda, 
fora>n ·el-ementos aolidos qllie -prestigiaram a confi-ança de (Jlle j{t goz•avam nos 
ce:~tr\;s uuropeus os -estadistas Campos Sa.Jles e Murtinho. 

Cu.st!l a C!I'•er, que t_§,o d:ep.ress-'a. sejan1 esq.uecida.s as va~ntagen•s dessa politic:a 
do c -2s.gate, que clentro do pai·z e no extrangeiro, fiai applaucUda pela firmeza da 
sua ·3x:ecw~ã.o e pela honestidade no cum·prin1ento do accôrclo cl.e ·Londres. 

AI!udinJ.o aos l'esull8.clos de~sa poJi.tica e fa.?<endo apreciações so'blre a -eleva-
Ç!ilo ela taxa cam.bial 10 Sr. L·?-.Toy Beauli.e.u se pronuncia·va: "!Salvo o que diz r -es-
peito :i. rneihona orçamentaria, todas estas causas da e:evação -do .cambio (eleva-
ção d.J:-3 .prcç,c>s do crufé, ·eq.ulli.bri·o orrçan1erltario, augmento dü stock ou:r:o ~em ~Lon

dres ) , sil,o absolntam,ente secun·darias: o g1rande ponto lé ciu2 as I"eUradas do pa-
pel-moeda, embora nã!o se tenham elevado a ma·i-s de 111. "I" do pJa·pel em ci•i'cula-
ção, se pff,ectuaraln eo.n1. p ontinuidacL·? e p.erseverança e .que o .pu'blico c'O nsi.der.a 
qu9 eEsn p.oliti.ca ele retirada vni proseguir se1n d.es.fallecimento ~ concorrendo Eh3-

sinl os -dou=; elemento-s d·ecisivo.s, clev·: ri:anToa di ·~e~r unieos, .que actuam sobre o va-
lor elo papel-moeda, um el e ordem material e out<'o de ord.em moral: p-rimeir-o, 
a cp1antidadre. 1n eSma do papel em ci-r'cUlaçã.o, r ·?lativamente ·á ~p.o ·pulaçã.o e ás 
transa.cçõ2s do pai.z ; segund'o, o estado da opimião pubUca no que concerne â 

pro-bél.lbílirütt.:d.e de .que a circulação aotual seja augmrentada, ou ·de qu-e, ao con-
trari•0, se conserv·e estavcl ou dimin-ua, sendo que -a influencia -deste ultimo -fa-
e.tor, o fflctor-morr:a.l, é talvez m1a ior .que a do factor-mat,eri.al. 

O Bra s.il n.ã1o 'bê1m senão que perseverar na tril.ha pela .qual ,envere:dou : -H a 
con tknüdaô.e nesse canünho val:er-lhe-ha "TI OVOS resultados f·el-i-zes"; o "m.emo.r des:.. 
ral1 ecin1ento, aü contrario, ab:alando o lfactol:-mo!NLl, faria; renascer toda a 
questü.o , .. 

Multe embora "' @nselho a.lli esteja autorizado e insuspeitQ, o-s actuaes di-
' r.ecto:.·eG c:a ,polHica., assumindo talvez a maior -r·e&pons-8JbiHcl.a.c1e ·de qu)anra:.s· j:á 

pesa;n em &e\JJS hombros, vão muito além do -de.sfallecimento que a;bala o factor-
moral, porque repudi,am, com a t'ar<ba e caJ.amU·osa emissão, .as -doutr1na•s sadia-s e 
o progc:mnna .comp-rovaclamen te •benefic-o do per! o do d-e 1.8'918. 

Quántc nos dóe a co.n-sci-encia de braslleil'O amante de seu paiz a analyse das 
conser:tue!1cilas qure a me-dida produzir-Já!? R·efl.ectinclo nas ·finanças da Uni,ãJo, dos 
Estados, õ.os muniei·plos •e de toda-s as emprezas ortera.J.aa de dividas no extran-
geiro, éll::ts vão alffectar ]J·I·ofunda e doloPosam•ente todas as cla-sse3 ela socl·edade 

. bra,siJ.eir.a. 
_1\. 1l.Tnião, cujas des·pezas cD.ln :o aervi.ço de juros ,e amortireçã.o ·dos empresti-



inos f'.l(jtcrnos attingem a 7 . 500,. 000 libras (t1.1·2. 000 co ntos o o C<tmb.io. de .15).,· terá 
cncarg•o·~ mai'Or.es por.que sómente com o dobro clE>ssa. importancia · •po dJ·>rá cumpri r 
essas obrigações. T.e·r-á epa, a1·êm di·sso, -din1inui-das as sua.·s renda'S alfa·ndega-
rias, utnu vez .que a baixa 'Cla taxa cam·bial d-etermina sempre, co·m o é natural, o 
r,etrahhnento da importração . 

:\![uitos dos nossos E s tados e aJogu·ns municLpios têm seus compromissos no 
mercado ·E-lll' OJJeU e nos seus orçamentos a v.erba relativa a trues serviç:os terá de 
ser reflorGa.cla senão no dobro, pelo m enos em apreciavel somma, o qu•e modi:ficRrá 
notavel e .sensivelmente <&s condições ela sua viela no que ·se prende ao desen volvi-
m ento matEria l da la,voura, ela industria e do commerc·io. 

O .Esta elo ele S. Pa•ulo, com ·Uma clivicla de 157.957 :000$ , pa-ssa.ri[L R ter· o seu 
orçamento ·onerado corn -for~e encarg,o, de.svia•ndo assin1 por fo rça .do catnbio 1baixo 
uma. quantia que .poderia ser prof·ictta·Inente applica da, con1 ·a inte lUg-encia ·e tino 
com quE. o -fazem seus- -hon1ens puhli cos, ·01TI servjços uteis á sua vida econonüca. 

"\1inas G·er:aes vai t er dupHce..da a despeza .com a sua divida ext·erna no va-
l:Otr doa 100 nül c=ontos .e, dec.rescidas as suas rcndaa neste gTav.e .periodo de crh;e 
para todas as industrüts, lutará con1 di fficulclaclt·2S d·e n1onta pa.J.';L deee·mpenhar 

OS S8lll·S COD1PT'Ol11iSSO:..;;; . 

Perr..atmbuco, .que deve :3·6 .600 contos; Bahia, 111lfl Í·3 d·e 2·8 nlil; J?a.Nvná, 3!3 
n1il; .Amazo1J1as, 150 1nH; Pará, ·3•3 mH; .e asshn, os <len1ais, · en1hor a co n1 os conl-
promis.':los el e m·en!Otr v ul to, n1as todos obrirg·aclos ~Jara con1 os credor.es extr n.n'gei-
rüs, d.3 euja condescen-cl: ·? ncia nada. pod•en1 esper ar, serão sacrifi.ca dos pela ava-
lan c!l~ de papel inconv.ersivel corn que os cl:eva-stadores da politica ~c an1pos ISal -
1es -lVIurtinho pr~?t-endem fulminar a·gO!l'a, •nes te ocee..no dt·::O .er ros, as c~a·sses tra -

balh1.·L~~ras do pa iz. 
As astrnclas de [.erro e outras empr.ezas, que hajam a-ss umido ·obrigações de 

dividas e·xtoernas, ficta om ·:m si·tuação idoentica, e ohrigaclas pelos novos enca r.gos 
terão el e r eve1·, para .elevai -as, aquellas as suas tarifas, e a·s ·outra-s o quadro dos 
~eua Oj.J.f!'arios, no intolJitio de pr-:ov erem -se da•s quantia-s precis~as para o se1rViço 

i.Le juros. 

De tudo e diante ·ela ITecessidade de de.fe.sa em .face da s ituação desesperadora 
h·a v·2·1~á pa·t·a as oen ti·clades no~ i ~ ti-cà.s ('Un ião, 'l1J·sta·d·O..S, Munici·pios), a. exig-enci·a :ri-
g·oro.'3d.. c absolu ta ele eeomomias sordiclas na SU'l)pr:ess'·ão -d·e servigos, ·tnestno u teis, 
suppressã0 d·e cal'gos, r.educção cl.e vencimentos, dis1~ensa .ele pessoal jornalein·o, 
a lém ele novos e f-ortes tr i.bu•tos qu e o P 'JVO não pod·er.á supporl·ar . 

Uma medida ente. a ,t,ae.s ·cansequencias ·lev.a um :paiz, provocando a p:ertur -
bação •e ·a desordem .'e.m toda .a., .economia publica, não ·Pôde ··se1· mais odiosa,· anti-
.pe. thic.~ e f unesta. C lamar contra e !la, Í11eSmo em vãlo , c•ontforta aos que a inda 

· têm i~é t!lO ·roegimen, vendo, não nell e, mas nos 'lhotn.ens que· o .ex.ecuta:m, as causa~ 
dos n1aleg qn'e nos a~ffligen1 ~e tor.tura.m. 

Um J}U·b licis ta Illust<I·e, t a mbem p<a r lam en ta·r de nota, o rSr . T avares Bastos, 
dis eutinclo .em 18·66 esta qu.estão, ,pr•C>ferio este c'Dnceit:O : "'Não .careço descrev•·cr 
os e.f.Ceitos cl ese.stro,sos do papel-mo eda, nem ind icar os ma les que ac-ompanham 

·•. ·~ 
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sua funesta passag;<m. Alludirei sõmente ao eff•eito de.~ta noti cia no extrnngeiro: 
O B·ra sii vai emitUr papel-moeda". 

Se naquella época já st• receiava Q effeito dessa contristadora noticia ma Eu-
ropa, lembre mo-nos de que a·gora, depois da polí-tica do resgate, a impl1€ssão ha 
de ser m -ulto mais grave, equivalendo ;ao fechamento completo do cofre extran-
gelro As 110ssaa pr!atenções desarraz<Dadas e 1101tcas . 

Voto, poi.s, "in limine " contra o projecto de en1issão, e para serem curnpr~
das aa obrigações do ''1.'-hesouro, satisf-el•tos -e prugos os seus credores, v;oto pelo 
proj.ecto do Deputado An.ton io Carla&, •aCI7ito pela maioria da Commissã10 de 
Finanças. 

l'U-·1, 1•S d.e A·gosto de ·19·1"4. - José Bonita cio." 

S!FJSSÃO DE 1"9 DE c<\..,G OS'DO 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobr.e a mesa uma declaração de voto que vai 
ser lida. 

E' li ela a ·S3guinte d-ecla•ração de voto: 
De.c:aro que s·2 estivesse pr~sente á sessão de hontem, teri~ dado meu voto 

contr:L o projecto de emi!1-~ão de papel.,moeda, -por oon&iderar esta .me·dida rui-
nosa aos interesses da ""ação, cu.jo -estado de decadencia re-vela a im!n·eviden-
cin do l(i ov.erno . 

Em 19 de Agosto de 191-1. - RorkiY1<es Limct. 
S;'ío lidas e vão :a imprimir as seguintes emendas: 

:-<. 1 - A:o art . 1• : 
H<~i! uza-se a .250. 000 :000$000. 

:-<. 2- No art. l•, n. I , ond~ se diz 200 . 000:000$000, diga-se: até 
150 . 000:000$000. 

~. 3 - Substitua-se o § 2• pelo seguinte: (}s empr.estimos a que se r efere 
a le:t":;. a do n. H v-encerão os juros annuaes de <6 •1• até s eis mEW'S e dahi -em 
diante malf: 1 • ;• . em cad<a me., que se segui-r . Os emp.r.estimos de. letka b não 
vencerão juros. 

i'J;tl:t das Commi.ssilies, 1"9 de Agosto de 1•911-4 . - Homero Ba,zJti.sta, P.resi-
d·ent~. - Raul Ca1·doso, Relator. - P e1·ei1·a N1tnes . - Caetano de A-lb•<qt<erq•<e.. 

Thorna .~ C=alC(tn/i . - 21/f. Bo1·ba. - Dias de BaiT'rOs . - ToTqWbto More·i1•a. 
B' ' lido o seguinte requerim~n<to: 
Requi~u·o u .. g.encia a1'1!n de que entre, immediatamente, -em •3• discussão o 

proj ~ct•J n. 50 A, -de '1'914, do Senado, au-torizando uma em-issão de papel-mo·e-
da, com as emendas approvn riJas em 12• discussão. 

Sala. das Sessões, 1•9 de Agosto de 1·9114. - Fonseca H enne.s . 
..!.pprovado. 
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;) Sr .. Irineu !llacb.ado: -- Peço a V. Ex. se cli•gne ]J'l'Oceder á ve-ri·ficação à ;c 

votação. 
Procedendo-se á verificaçfuo da, votação, r-econhece-se que votaram a lfavor 

9'6 Srs . Deputados, contn 19 ; total, 1:15. 

O Sr. Presidente; - O requerimento foi ap-provado . Em virtud.e do voto do. 
Cama•·a, v.ou submetter á discuss-ão . o projecto do Senado. 

3" -di&!;UISSão do projecto n. -50 A, d-e 1914, d·o Senado, au·t.o·ril'!a11'do o GoveYno 
a faze:· unm -emissão de notas do Thesouro Nacional, com emendas approvadas 
em za d if!CU.SSãlo . 

O Sr. Irineu ~fa~hlarlo: - -sr . .'Pu·.esidente, àesfljo {aliar, mas o me u honrado 
•oll~ga Sr . Serzedello Corrêa ped., qu-e lhe cede. a palavra, permu-tando assim a 
Ol'd·~m da inscripçào .. Attendo ao pedido cl'o honrado ·Depu tado, soli-citando a 
V. li:x ., Sr. Pre:sidente, que me consider~ inEcripto .para usar ela palavra a.pós 
o i.llnstre colleg-a. 

O s... Serzedello Corrêa ( *) ; - Sr. 'PI'·?sidente, começo 3!g'ra-decendo e. bon-
dad-e elo .meu iHustre ami-go, Deputado por ·Minas -Geraes _ 

PouC<J tempo occu.parei a tribuna e o faço apenas .para desencargo ele minha 
consc:encia, ·afim de tdizW" mais uma ~vez, lf·ralll•CJa!m·ente, ao .m-eu pai.z, o QUte penso 
a respeite iia tr-emenda crise que asso.berba a Patria !Bt·asileira. 

Sr. ;Pr-f"s i·den t-e, -sinto diz·er que t-?rei de votar contra os dons proj-2ctos apre-
sentados para solucionar e. crise que atravessamos . 

. Entcmlo, na minba obscura intelUgenda (nã,o c•1JO·iwdos g'e•·c•es), que nenhum 
àessas •jJrOj;,.: ctos a.ttea1d·e ao lTIOm-ento actual e lá crise q•Ue esta.tnO:S atrav•essan-
do ; nii.o 6 remeclio •par·a e lia nenhum doe '!l·ous prdjectos, !quer o referente á emis-
são, -quer o substi•tu'li·vo p€la -maio-ria d·a IC-ommi-ssão •de Finanças; porque ambJs 
visam apenas a sit-uação actual do Th'"souro em f-ace dos seus credores, e provi-
de·noia-n' .para <tue o Thesouro po-ssa ,page.r ·credOTes e nada mais. 

O ;SH. FLORIAN·No DE BRITTO; - E' pr-eciso atten<der á premencia <lo m•Jmento . 
O sn. _ ·SERZllDELLo CoRRf:A: - M,ais -do que a ·premencia "do Thesouro é a 

crise qu~ :atraves·~a·mos, ·qa.e s·e d-evia a:ttoenider, crise .muito m•ais· vasta, m·uito ma.i· ~ 

impo•t·tante, e qu.e solapa rnuit'o mais fundaJmente os alicerces da IPatrja Brasileira 
do que as di-fficuldades ev.o'!ltnaes c1o Thesouro para com os· credones intern<os, qu•·' 
poderã~ f6perar, com pequena d·em:O>a, os seus pag1a.mentos . (Apaq·tes.) 

O .qu.e digo é o seg'.l'nte; da -emi<ssão votada, de 250 mU contos, 100 mil 
são par-a -os bancos e 150 mil para o 'Dh•esouro e.ttender aos seus (lebitos e ne-
oess;Fios para manter no paiz .as despezas pu-blicas at~ <> fim de •Setembro e nos 
mezes d,o Outub"o, No'V'embro, Dezembro ·e JaJn~i'Í'o, tempo •este que ha de durar 
a c<;mfla·o":ro&ção européa e no qual nã·o teremos absolutamente renda de import:l-
ção, ·0"taremos priVados de tres quartas pa·rtes de .recursos ·para if·azer face ã,s 

{*; E-Ste' discúrso não roi revisto pelo ora·dor, 

3" d iscussão 
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des·p.~zas de serviço · .. da divida externa, ào serviço da divida interna, roos venci-
n1ent)S do funccionali s mo publico, 'á·s desp.·2·zas com a·s seÇTetarias e com va-rias 
:;ervi ço-B 1em andamento. 

E:n Outubro, !o Governo do IBt'flsÍ l s·erá forÇado a · vir · novamente ao Paria-
mento ·pedir .uma nova emissão d·e ·2·50 ou 300 mil contos pa .. a attender a essas 
cl c&p;f~za s ; 

Não .a.compamho o meu iliustrado amigo, Depútado por Minas, . ·o Sr. · A~
\onio tCarJo.b, qtie, em lbri.lha·ntis·simo parecer, estudou os males d~ emissão; ve·rW-
do.u .à.margamente .. os seus d·efeitos crupita.oo, ma·s · conclui·o poT ·um p·roj.ecto qu:e, 
ttfinal de co·ntas, não é sPnêio uma <omissão disfarçada. 

S. !Ex. manda •emittir bilhetes de 1100$, .20 0$, 500$ e 1 :00:0$, o qtee 
a •ennittir papel-:noeda, cmn ·a aggna.van:ue d·e receber ·esse pa pei-moeda 
de s:eLs ~Jor cento, onct'l'amio a inda mai·s o Thesouro : · 

equivale 
o ju .. o 

Penso, 1Sr. Presidente, :qu e n•cnh~lm dos projectos actuaes •está em c01i.dições 
de nie.·ecer o meu ·voto, como tendemte a dar solução á actual c.rise que a:trav€5-
sarnos. 

- ~- - ~ 

Folgn, entretanto, .e<m reco·nhecer que o projecto . da emissão é, me.smo a~: 

sLm, o ·:nais vantajoso para o The"OUT:) na quadra 13 ctual. (Apoimd;os. ) 
, ,Penso, ainda, ctu.e a a~tual ·emts.são não deve inf·undir tanto terror a·os 6S -

pi:.~:·lto s ·tJ;aciona.es. 

"'õs .cahimos ·no pólo opposto láquel.le .em que estivemos quando no perioclo 
.dla>S énüs.sõe& .. .&s· emi-ssões ·eram .então ·o reme·dio para todos os males; a,ctuai- . 
mente a "'missão é um mal extr ao,·dina ri'D, um fantasma immenso que amedronta 
to elo · ç m~1ndo, '30m o se nós não f.oa'amos um paiz que, desde a Mo11a.rchia até -a 
Hepu.bl!ca, só tem vivi-do •em emissões inconver.siveis. Com ;e.na.s ·é que tem·os feito 
todo ··o desanvolvim8'11to d-a nossa actividade, com ellas temos feito pTogredir. O 

no·ss·') cowmercio, industria ;e lavoura; com ellas temo.s pag-o, sempr.e, pontual'-
m en•te, a nossa divida exten:na . 

Nàll, Sr. Pre.sidente, não devemos ir Uilo long.e . . 1..A .. ·emiss·ão act11al , de 2·50 
mil oontos , wLi pr.e.enc11er uma lacuna da praça., causad-a pel:o troco da s notas da 
Caixa de. 'ConV1ersão vor ouro. 

A ·Caixa d•e Comver s1í.o foi um instrumento Cl'eado no iBrasil· pa:ra dar es ta-
biliclac19 · ~c ca:mhio. 

Divergi dessa ·Cl·eação , mostrando qu·e a estabili:dad·e elo c amlbilo estava .re-
solvida ,pelo Mhü&tro ·M uTtinho·: 

. Com .. o nosso vaiz s_e clá a mi?sma causa CJ:U·e conT os ·E .stados Unid·os. T·emo~ 
.um P!'lrind.o ce•·to de. ·exporÚvçã-o. Nõs Estadbs· fU.nidos ha o ·:Período do tri·go ;· no 
Br~sil ·op!')riodo do: c~fé e da bon'aclia. 

NeEs e •pÚiodo abu11ciàm as lef.ra•s. dt• carrihid, ·l~a .tendencüi ]Jara a aJta cam-
bi~,;; .: no . . pe~i;do do ,~~ve.rso~·· ;~m ~iiie nio M sirhidá -de ca~é ou bàrracha, faltam 
as letra& e h a manifesta tende.rtciia .. parà a: baixa. 'Dahi a: ·Jog'a<ti:rül. desem·freada 
qu.e se f:azia 130bne a s taxns cambiaes, nn-s b a:ncos n acio11a·es e extri;l.ll!êei_rpf3, _fa-
"endo C0!11 qu•e 110 mesmo dia' v igó'rassem Chi;as··ou ·-tres ·tax.a·S· c·amibiaes . 
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Nos IE1"te)1os Unidos o remedio •c.stá .,.,chaJdo; Joil., os ba.ncos são pode;-.a·sos, 
sã;J V·3r.àad>eiros instr-umento-s de credito. Durante o p.eriodo em qLLe .falta a s a-
fra. ·10 tr~go, os ·bemcQs ,sR,cam pa;ra a-s n ecess1da.des do eqmmerc}o, a d e-sco-berto. 

TJda a !haJbi!J-dade consistia, ~onf.orme di<;ctüi CD•m o Sr. Murtinho, em da!'-
rnos ao lBanco dJo Brasil um fundo capaz de o habiliba1r a f.a·z·er o serviço . dá 
pra.ç·3.,_ ·em lhe de,rmos um·. fundo ·para saUsfaz·eT ás nece<Jsi•daru2•s do commeróa, 
evHa!ldo . . a&Sin:l, a exploração dos bancos. extl.'angeiros. 

Is•to se fe·z e ·o peri'Odo Castro · Maia e Cust:o-di·o Coelho d.emonstra .perf eita-
m onte a esta•bi·lidade crumbial, da·ndo-se a ascenção do ca-mbio, lenta, ·sem :albalo 
para o com·m-erc.i o e .para o Theso.urio . 

Por. ·conseguimte, esse .pretexto que se fnv.o·co-u pal'a a CJreação ela C aixa tle 
Con-;·ersão era um p .retexto fu.Ul, sem · Tazão de ser. 

Eu •dizia ao honrado Sr. Dr. David Campista , de saudosa me m o ria , que a 
.\ . ·-
Ca.ixa de Conv·ersão Unha um grave defeito: produzia, não ha duvida, emquanto 
ella ot.ivesse ·l'ecursos, a 18S ta,bi!iclacle cambial , mas ia s•er J:1J n t e .continua e con<ltante 
·de ~rJ:s e5 mon.etarie,s nas praças elo •Rio ele .Janeko, S. :P.a;ulo e ®l:ina,s, a .quelles 
que · ma.is clk.ectamemte ·eram a'f.fectados ·por •2esa 'situaç•ão; porqu-e na época ela 
a bunda nela de Ietra<l e ele abundapcia ele o-tiro , o -ouro aflflue •á !Caixa, a Caixa 

...... . '~. ... 
faz "emi;,sões e essas emissões vão a 200 , 300 "· 400.000 conto-s; c nli> per.iodo ela 
falte. ele letras, as notas conversiv·ei<l affoluem lá Oaixa, come\)ando, pot,tanto, a 
retirada ela circulaçãi<Y d '2SSas notas, e origJ.nand-o a cr ise •moneta1ria, a situação 
pr-eca.ria .fio~ ba•neos, das cas-as c;OJnmerciaes mais i.nlll)Drbarntes desta praça e 

de S. JPa·ulo. 

n.-ra s, Sr . 'Pre~id·en te, s -en1.issào 3_Ctual v em pr-eenche-r o vacuo •d-eixado pela 
r e.traGção creada '!JPlla !Caixa. ele !Conversão. L'\. Caixa d·e !Conver s ão r.etirou da cic-

. cula-:;ã.o cerca cl·e 3·00.000 conto.s . Os 250.000 conh s emitticlos nãi;J irão insuflar 
a drcutaçào porque vem attcn,dcr á r etracção actual _prod-uzida pela r-etira-da das 
notas ela 10aix.a. A l·ém 'disso 11m dos mainres m,a~ .~s .da e-miss ão, u.m dos m-al-es 
a pontados con1D o mai-s grave ê a baixa da taxa cainbia1. Ess.a baixa :tem no 
actua.l .moJn-ento. u n1 g~ravh:sin1o inco11ve·ni -:111te. 'l"odos sabemos que o comm:etrcio é 
qu·em pega .. impostos •em ouro, quotas em ouro; ·a,quellas -di•ffe.r-enças cl·e 150 ou 11•80 
mil ~.mtos que natu,ralm.entc o Thesouro dispen.de ·para a .co·mpra de cambia·es i.m-
productivamen!te. O co·m1nercio está 1assi-m enórmem·ente 1 o111erad.o·. !S·e o cajm.bio 
ba ixR., ·essas quotas ~e n1. O'Uro pesarão extraordinariam-ente sohre o commercio , tor-
nàTão imposSível a _p .. r'D-prr l R. hnportação. 1\1as, Srs . Pr-esi!dente, ~b a·ctual mo1n811to 

UlJ ez·n d·os males que asso•b er'ba,m e. Eu.ropa ·'" o n osso •paiz, nos trouxe em um 
ponto a felicidade ·para a emissão -actua l: cessou a importa()ã•O e nã.o ,ha motivo.9 
para qu e r·. nossa exporte.Qão ce$s-e; ella s.e •faz em tr .. es quarba,s -partes quasi ex-
.clusivament•e para· os .Estados U'liidos. A exportação continuat1á, e · não havend-o 
p~rta'i1tn .qÜem .compre l~tras para p•a,ga.r ·déep12zas de importação, e.s J.ebras a;bun-
darão n·o commercio, e o cam'bi'o , ná. t~ràlment.e; tend·er'á a ·sUbir, ·e este facto 
'serâ. ui11 ;fa'etor ,a ,se oppôr á descida j::irovocada .p.elá emissão do Tru·2SOUrO. 

E' ô ·ét~'e tinha · a dizer. (.IJiiu. i to "bem; .'·iiAâto l>em.) 
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O S1·. I Irineu ~la<".haodo .de novo occup·a a tribuna .pa.1'a combater a emi·ssão e 
justi-ficar algumas errJcndas. 

RieYolla-se contra a mystificação em que se procura envolv·er o pobre e o 
huni.Hde, convencendo:-os dr:- que a -emi·ssão é a salvaçã'O, é o remed.io .p3.Ta os n1a-· 

Jes do ·povo . Pr·otesta. contra isto. 
iVIas 01ão tJ.ordará a realidade. A.manihã as classes tr.a.baJhad·o1ras se conven-

cerão ele ;que 1a maioria, vota·ndo a emissã•o, .fez m·ais do que rprote.ger e ·sal-
vague,rdat· os interesses de ·seu s ·patrões, d•esS~·s mesmos que os despediram, 
atira:>d·o-os á ·fome. 

Estuda a situaç-ão d:as Caixas íEconomicas, cujos dep~sitos o G~:>verno c<:Jn-
sumh, torna•ndo ainda mais p('ecar.ias a.s prementes condições dos depositantes 
que são, em •regra, os pobres tra·balhwdores n este momento a braços com as 
n1ais ta.11gu~ti~osas ne.cessidad·e.s. 

Oornhate a emissão, .que .só visa proteger os baúqueiros e os abastados. Com 
bate o t}over-no -e as me-d~1das .qÚe ten1 toma·do piara a-cudir ao .pa.iz meSJt•a circun1-
stanc:a. no t1il. ndo que entre e•·sas prov i-d·encias nã;o figura a ele mandar a;br·i!1 grau -

' des armazEons e m qll'e o s po·bres se possam abastece·r ·dos ;gener·O•S n eocessari'Os á 
.sua s~1bsistencia. 

O rovo se esto1rce na1s vascas da f·om·e; a emissão não lhe vai dar nen1 di -
nheiTo ·nem ·Pão. Vai 'di.stribuir cedula,s pelo·s b!aJ1Cos e ·Pel'Os grandes ca-pitalis-
tas, ser.1 t,-azer n enhum allivio ás classes prol•·=tar.ias. 

Mas a nação nã;o se 1llud•e : dorme, assistin-do a este ludibrio d·O Gov·erno, 
sotifrendtl seu captiveiiro, mas des·pertará um dia para r.econquistJa.r sua Jiober-
d&d·e. 

T·PrJnina .enviando á ;t\s[ese. suas emendas e espeTando que a n1.aioria, •en1 uma 
consultai á sua conscienda e aos seus melhores s<>ntim.entos, lhes dê sua ap.pro-
va({ão. ·;Muito bem>. ·muito bem .) 

O Sr. &êmões I>opes: - Tenho a m ais compl•eta corrv.kção, SJ·. P residente, de 
que nest-e magno assurnpto, que tanto pr.eoccuva a noss·a attençãJo, como a. <1e todü 
o pai z, tanto a quenes que, .no seio da Com·missão d:e FinanGia'S, discordaram do 
voto da .1naioria, como a propria maiori·a daqu.e·lla digna \Commis,~·ão, têm, pür 
fito :nais elevado, '!)or é·Scopo unico, a salvJação elas nossas finanças no presente 
n1om1en t·o, .a ccor!"endo, co:m todas as f o!l"_ças do seu civis1n-o, com tod·as as en•<2 r-
g ias elos Bens tal011tos, com to.das as SLt'btileza·s elos se1tos espíritos rlc assimila-
~ãJo ele .~rises semelhantes •=m o·utros paizes, p•a.ra ·trazer.em ao ·estudo desta Ca-
mara, flão mais que 11.m pro j·ecto CiJ.lcado .exclusiv.amente em tã·o elevados sen -
timento >? . 

TiW·mos, .hontem, Sr. Pre.sid ~nte, occas-ião de ouvir a, palavra do .Sr. Octa-
vio M·angaheira, nosso distincto collega que proCU<"üU em um discurso cheio de 
mais vivo patriotismo, impugna,r o p!l'ojecto vindo do Senado. Hoje! tivemos oc-
casião d•e ouvir a palavr:t do inflammado tribuno, o Sr. Ir·ineu ·Machado que, 
não ob staJJte o seu e.sn irito geralmente ap!a ixonado e influenciado !Nr todos os 
elementc.s que caracterizam 9. sua inc1ividualidade ·como político , divcrgi·o do Sr. 
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Octa ·.-i o ill·angabeire.. Não se propunha S. Ex. a condemnat· i n Ziminw o ·projecto 
do Senado,' ·POis quoa até · a'!)resenta algumas emendas que naturalmente ser ão fe'. 
tas ao projecto vencedor, o que quer dizer {Jue S. Ex. tambem collabo<m r.ooll -
n.>sco na emissão odo papel-moeda. 

Para fugir, St•. Presidente, a delongas a que se ·Pl"t?Gta este tnagno assunl-
pt(J de economia 'POlitica, para não desvi:ar-me da !i.nha principal que me t ra -
cei. 1nocurei, s~. :Presidente, escrever· singelamente algumas considerações c.lm 
a in tew..ã<> de justificar o meu voto, neste momento gravíssimo da n~ssa vi{} a. 

Não .me tenho por financista, Sr. Presid'Ell1te; se assim fos~. teria ha muito 
tempo procurado a digna CommissãQ de F inanças para com ella trocar Ídéas e 
levar o snbsidio de algum plano diTferente dos que foram a presentados, d'; a:-
guma idéa que puoesse ser concretizada no momento, de um modo efficient~ 

e pr3.tico na solução da gn:o.nde crise. 
~em ser ~·nt>-eta.nto flnnncista, eu me julgo no dever, comd representa.nt~ d~ 

Xaçüo, de dEixar exarado o voto que vou 'dar com os fundamentos que ~puto ne-
ces~alios. Peço I'<E"nça, pois, para ler rapidamente. com o intuito de não flatigar 
ao~ dignos amigos que me ouvem, às despret.t:nciosa.s considerações que faço so-
brP o assun1pto. 

Ainda cs mais competer.tes podem -er.rar na apr eciação dQ phenom eno cco-
n·omico e d'manceiro; da.hi a natura l dive.rgt.2 ncia da opiniões quan-to ao remedi" 
que o caso exige. 

:-T"- crise de 11819•8, Campos Salles e :.VIurtmho tiveram contr;a si não poucos 
adv?~'::;::t~·ios. 

E!ltr e este~ estava o emin1'mbe Sr. iRuy (Barbosa, ex -<Ministro da F azenda 
da Republica. 

Dizia, então, S. iEx. pela imprens-a, em 18·9<9, entre outros conceitos, referin -
d<l-se ao juncling-loctn: "[)a essencia dessa especi-e de contA:act-os ·é, .poi·s, .aggra-
varem a •aHlicção aos povos arruinados que a elles se aventuram. . . P or isso, 
não conhe~:o um só caso dessa especulação insidiosa. em que e lla não sosso-
~obraSE-e''. 

~·uanto .i'L indneraçã.o de pap•:l-m·:ed:a, que Cazia pa-rte do programma Cam-
pos Sa.lles, dizia ainda S. Ex . : 11 E' aventurar-se a um arbitrio sobre contrario 
ao bt>m ~>enso, inconciliavel com a moral e com oa humanidade" ... 

Xão obstnnte o apoio expresso dos· rs. Rodrigues Alves, Seru-dello Cor-
rêa, tambtm ex-.:llinistros da Fazenda, e outros .parlamentares, o certo f. que as 
s t nten!;<H' do illustre Ser.ndor Ruy Barbosa abalaram muitos espíritos, preven -
do c1!a~it~as consequencias do alludid'O convenio. 

0 tempo veio éiemonstrar entretanto, 'dentro do paiz e fóra dell ~. o acerto 
dacpm!la:; provid-encias, que tanto engrandeceram o quatrienniQ Campos Salles e 
o nom1 elo •Eeu Mini-stro . 

• \. ;n<'ratoria libertou-nos, no momento de S'êrias diffLculdades e a prompta 
reacção da vida organlce. do paiz equilibrou as finanças e o ·cambio que, em 
189<8, teve a média de 7 I'I!Hl, subio iradativamente até 16 3!<6 4, m'êdia de 1906. 

A crise de 1•89 8, com a baixa cambi'a l trouxe a depreciaçã'O da moeda bra-
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sil~ira; I·ortanto, m·enor importação, menor consumo d-e artigüs exteángeiro.s e 
consequc,nie augmento d-a industria e producção indig·enas, theo.ria essa sobejn-
ment'~ verificada em toda parte e registrada -na-s 'Observa~ões do& co•nsttlados fra-n -
cezes, ing!-ezes, allemã-es, belgas, El"tc:, . em uma das crises da Republica Argen-
tina .1. 

O eonv·enio fi-nanceiro de 1·8918 produ-zia, é verà:ad•e, bl2neJficos ef:Vaitos, po-
r:ém, a alta cambial, pust-eriores e, sobretudo, as fanua-sttcas osciUações regis-
trad;xs ~nas -1-::ossas p·ra9as co-mm-erci~e·s, .t•rouxe·raan taes 'Per{urhaçõeG, l(]ue t•epre~;en
tanUs :das mais valiosas Jnd•ustrias se ma.nifesta.ram pela ·fixação da taxa cam-
bi8-l, muito ·abixo •do par; a!-gwns queriam até a de 1i2 1dinheiro,s po.r 1$00Q . 

Como .na ·:Dnglaterrs.., em C81"~to períod-o '2 etn outros .pajz-es, pt·opri•etarjos, agri-
_cul.torec:, industriaes clamavam por leis pr·ote.ctoras contra a concurrenda ext-ran -
geir.a que arneaçava ~ dev-oTar -o trabalho ne.-cio-nal. 

Da.hi surgi'O o critedo proteccionista expresso p•da ,•eforma João Luiz Alves, 
em 1906, com apoio da grand•e mai·o.r·ia parlamenba.r . 

:A :!Lx-ação do oambio tornou-se a&piraçãio ge•raJ da dic;ecção poli-tica do mo -
.m,:.nto. 

Da:vid Campi.sba, ;foi o grantte organizador e defe1nsror des,s·e progra.mn1a, vi-
t'or·ioso .pelo a·poio do partido d12 que era dtgno éh·efe o Senador iPinheko 'Machado. 

A J8a-ix•a: de Co•nversão fui o apparelho imagina·do pal'a ta.J fim e trouxe , de 
fade. a estabilidade do cambio, tão des•ejada. 

-1--:ão obs-tante, todas as piJ;herias que lhe jog-a.ram ·no -momento, foi .ella, de 
factc, reco1'hend·o o ourD ; lanç:and·o a..s suas notas .no mercado ·e ·m.Rntendo a 
t11x:. _cambial. 

~ã;n ha periodo na vid1a r•epubHcana do cotnmercio ext•erior· do !BrasH, con1 
tão regnl·a.•· progress-ão tlü val-or global de importações •e exportações, como ·esse a 
contar d-e 190•6 e. l-911'2 , antes da d·eprec-iação do13 nossos princi•Pa!2'S a·rtigos de ex-
portação. 

E' só eX1~H11ina1·-s·e o d-ia·g·raanma re·presentativo. 
Até ·1'iPancistas extrangeiros que, ao principio, atacaram esse i-nstituto, <JJs-

sim s~~ ·ex,prim•em pos.teriorment•e : 
"O eambi•o tornou-se mai-s estavel, em grande beneficio do paiz, posto con-

tinuem as obBervações Bobre eáse m<ethodo artificial e arbitraria". (<Raéffa.lovich, 
19112, pag. 67.3) . 

E não ter.ian1, de facto, essas ·~~tranti:as -de uma taxa cada vez n1ai·s at-3se-
- g-ur•a ch pela cr·e·seente entrada d•e ouro na caixa infLuid•o poderosamente para a 
bnmi.~ragã·O do -capital ex~trange_iro, em V'Ol.um'?s~Js -negocias d·a, ind.ustri'a nacionaL 

e obra~ di! . .toda pature~a? 
o deEJcnvolvimento inconteste.vel da producção indig·ona,. a suppressã•o da 

especulitÇãü a termo so·!Jre o cambio brasilek•o, nns permitUram esses anno.s de 
ca:racter.iza-do progre.~s-o mate.rial, a pHr da tranquillidadJ-2. do comrnerckl e do 
oopi.tal importado e inv<ertido na no-s_5a moeda com a segurança de uma baee, cuja 
fRita· é .o... seu maior · -perig-o .. nos_·:Imizes _. -d·e finmnças !a<varia·da&. . 

, .S . . :fl.J]x·: ·, o· Sr. ,t.,.n ton'io 1Ca;rlos, · pre,vend(J, no ~eu par·e;er, ,;; d&J?reeie.ção da 
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nossa Jnoeda e enf~areoinl·ento d:a .vLda 'E!Iffi virtutde da pt·ojectada emissão, .a lludê ao 
m~smo effeito pl'O·duztdo pe.Ja Caixa de !Conversão. 

Não m •e parece •que -a a.Jta nos preços pro'úesse dess·e i·nstituto e sim do 
proteccion.ismo que >adaptamos na mesma occasiã.o . 

A !()aixa lanç-ou em dr:culação not•as •conversi·veis <á vista c1ue se ,f<in.:ami, na 

~·Ma nor.ma.! de ;:üg-un.s 6.'1nos, ins~nuando nas •praças .e ·supprindo a defic:i.encia· de 
um meio cinmlam.te, lque. tin>h:a. de acompanhar ·>a .expansão ·eeo.nomdoa que .. passara 
de qmu.·e·nta ~ tantos ffi·ilhãe~ esterl1no.s , para .setenta milhõe:s - d·e expor>tação, 
max.imé 'fal-tando-no~ ·O~ i't.strumentoo ele credito ·que outras nações I!JOS&u•em . 

ü nosso coeffid.emts de mo€'da pe1· oCLpita ou anotes d·e m eio cir0tüante .nã>O 
·Póde S€r d·eduzido, ,~('m cautela, .por uma simtp1es pro.porção, entre· os outro.s 
povos o rg.ami·ze;dos no r-egim en. ele sã n1oeda . 

Parece-nos até . um 'erro .querer eiqui·paorar as nota·s da Caixa ás do 'l'hesouro, 
para o <'lCfeHo da •depTessã.o sobre a ta:ta oambi'al . 

O .~;.hencme-no deva seT wté in.vers.o. '1Vl:ui1te..s '11oüas, oá fóra, ·q~·ere 1n .dizer m·ui'lo 
o.uro .enthesourad<O "· pc.i:s, .garantia pa1•a a situação - camhi•al, visto qu·e essas a-Jo -
t•as s·ão o ·propr.io ouro. 

Ma;;, nro.Jtan•do ao a-ssumpto pr1ncipal, .a quéda do valor ·dos nosso:s !Ptincipa.es 
prod·ucto·s, o café .e <a ·beorraC"ha, .dei'am '110 prox•ii!Uo pa•s<;rudo anno a di-mer.ença de 
cerca de il.l 112 milhões .esterli'nüs ou cerca ' de 17;3 m:ll contos da nossa. m-oeda .. 

Era .doe preV€r, desd.e Jogo, a ·depressão das rendias aduaneiloae, q~e . são o 
princi-pal alimento du ''l'hesouro e o consequen'te ·desequililbrio .o rçamen<t•a.rio, i·a 
accen<tuado .d·esde o proxtmo passa do a:nno. 1 

A coincidencia de.sse !facto com a ·manifestação .ü€ oThtros, r e<flecticl.os sobre 
compa 1lh !tus ·extrangeiras no B·raail , provenientes de ·guecra.s e situa.ção g-er·al mâ. 
no Universo, tudo isso a par de pesados enoargos do 'D!Tesouro, por obras novas 
d€ ~rande v ulto ·e volumosos -orçamentos da ·despeza publi'ca., he.viam j á nos col -
],ocado .no prox·.imo p.assa:d·o anno en1 peSsi.ma .ISHuaçãJO !fi.naJnceira. 

O tSt. 'Mint.,;tro ·da (F1azend.a foi ba·stante fr·anco •que.ndo nesse momento ·de-
monstrou a necessidade .d·e eno .. mes côrtes em todos o-s orçamentos . 

E<Sta.vamos . };-.. con1 uana não p't'ICfl.l C'rla s.O·mrn1a de di·VÍJ(iias atraza;doaa, qú.e só o 
emprestitno conseguir·la solver. na opinião, m esma. de Hlustr.es membro.s ·,da Com-

missão de Fin '"nça f. . 
o ein:prestimn •cx.tran .geh·.o -foi eEtttcl::t.•do, .n1as ·nã·o rea.liz.ad.o, f·racaSE•ando -de-

fi ni-ti vamE.nte c1iaDit€ .<'la conf)agraçã.o .eu ropéa . 
. Em \18•614, .hüuvera a •baixe. de 50 "\0 n•a nossa p~.o,d.uc~ão expor tavel, que, ~n

tão ·~ra ;quaEi só caf.é, a'O mesmo .tempo (jU•e rehentara a. ;guerra CO!Ü O :Paraguay · 
N essa ter.rivel phia.se e·m que o >eambio callio de 23 314 a ·1·4, im.pôz-s"e u.me. sé-

~ie ··Je 1 nec1ic1as - legüsl ati<vas so'b-r•e ~s ·ba·nccs·, ;;obre <Js vencimentos ;de todo•s os ti -

tules .de·. credito, etc . 
.. Né.ssé ... perio·do, . al<êm-"<do €mpr ~stimo e:iterno de ,quasi sete ·.mi.Jhões . esterli-

nos, a ·-:·miss·ão de 'l)apél qüe··era então ·de .. 2·8 · hni.J .•c.o·Thto·s subio a; 14i9 miL e;pós 

a g1.1err-a . 
·Nãv s•f'! em •qne co'!ha e~se ex·emplo, d a.ndo htgar á 1iy'perbolé d-o - ,d·igno Se-
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nado.r goyano, Leo.poldo tde 'Bulhões, "antes a g uerra que uma en1is.são" ·senão 
para lcl eix.a r .d-uvi-das ~ua,n.to ao ef.feito nefas-to das 'emi-ssões sobre 0 cambio, 
qua: J)d0 não s·e <a.Hende 1ás possiv·eis immlgrações ele ouro, entr.a do por outras vias. 

Ou t'ntão, ha de convir IS. Ex. , qu·e a guerra só não .prejudica quando acom-
pan!1a da. :õe -suc'cecs:·~iv4s ·en1issões, .como ·a·s que se fizerarrn quadrupli-cando a mass-a 
do m ;;io <c.!rculante. 

Cumpr·e rele.mbm.A" <CJUe •lâ tam,bem perdemoOs mais de cem mil vi<das que não 
têm preços! 

O ·nosso di.g.no colleg·a Sr . .Octavio ·Mangabeira ta1nb~ ·repetio a fallada h y-
perbole de ,Joa•q,uim iMu·ritinh0: 

'''E spcstejem-me; Jâ,m<üs assig~narei um decr·eto de emissão d·e papel-moeda " . 
E lançou phrases 1que sã o verda'dei!'a;s a post r ophes sobre aquel:les que -n~ mom·en-to 
pr'ese·n te cedem á •força das circums'tanci·as, o'pürnelo pela solu~ão ·que o projecto 
do .Senado ·encerra . 

E ' ·bom, entretanto, não nos d 'eixarm.os ·arre·bata·r só pela fluencia el·e m avio-
sa•s pala ·,:ras, cu jo inltuito, ele >eet,to , ê mu'ito •patriotico: 

:-<ã:J se harm()niza, entr etan to, a theoria •ele .Joa·quim IJ.II[u-rtionho exposta no s ·eu 
famo:>o· relatorio com a .ct·ecla .. ação que se lhe ·a:ttribue. 

IkiJe>h,; de mostrar elle os effeitos d·essa especLe de ci-rculação <quando se não 
a·])pllca. em obr as d~ car ac:e::- rcpro,du<otivo e qu~ndo se abu sa do -cred:ilto •que eHa 
propol'ciona, elle igu.alment€ ruccentüa os provei<bos que se J.he .p(>d.e colher em da-
das cond·ições da sua cautelosa a·pplieação. E .termina com ·estas 'Palavras: 

' 1 .t1 c1nis3ãro de 1JatJel-·;noeclct ne1n serrt·ln·e, 11o·is., !é 1.t1n 'Yitcbl; ell·a ZJÓc~e, ao con -
tra?'·io, represe?•tar nm gra.nde arren.te de 1Jrog1·esso e jwosp~ri·àacle ela-s nações". 
(Introduc. ao Re!at. de 18:99 . ) 

Essas ·p.a.Ja.v.riis BYilthetizam o .criterio 'do -g-ranel·e estadista no aEsumpto. 
Dlzem que ·Murtin•ho o<btinha ·na m edici·na os seus .grandes triumpllos mais 

·pela .precisão do cliag·no~tico .que pela s uperiori dad·e do effeito especLfi'co d·as dro-
gas cl cHsa •medlcine. . 

R~a!Inente a nl.ng uem ·poderia occo-rr.er na êpooa do f'tMtding saVvar .as fi-
na nças do opaiz com uma emissão de P1apel-moeda, .tão g ramd,e a mrusse, d ·este· já 

et·a ~ u1Y1 do.s ))rincipae.s motivos .da c·ris e do.s paga1nentos no ex:terior . 
Par~t n:. elhorar o r.:a.!n'bio , era preci..so, •dizia elle, •O.u aug·me·n~tar ·a ·ex:por1tação 

ou dinumur a ma~sa de '[Ja1)el üdu>eiario ; não . senclo pos-sivel .realizar de prom.pto 
a prin1eira, restava .agi:r so·bre a segunda coan a n1axin1a -energ-ia. iNoes·se· m·omento 
para uma exportaç:lo ele qua r enta e tantos milhões havia. a circu·lação ele cerca 
·ãe 800 mil contos d<>. ·no 5.~a moeda; 

Penso .mesmo .que·, qu•alquer que fosse o Minbt ro ela ·Fa-Z"enda , a nenhum o·c-
correi·ia a idéa de n o·v<as emis-sões. 

As ·condiçõe·s e!'am taes qu•e :consegu'imos faze!' mais que um ·Simples ·emPres-
timo -de t'.inheiro, ma·s um a r<ra njo magnHico, com moratoria sem elhe.llite ao que 
r ea li :l'ou a Argen tina, ·em momento dif,fi'cil como o nooso·. 

Depoi~ das p'a.lavras de Murtinho, que i~'Ca·l;>ei ._de ler, quem po·derá contestiU' 
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que eil~ pro·prio , ·n·o preGtnte momento, eeria capaz ele aceitar o plano de urná 
en1isoJão t iõuciaria? 

Os t it t; kJ.s od e retlJcla ;perpetua elo 'Dheeouro clepredadiss imos, quer dizer 0 cre-
di.to interno muito abalado, •t rancada,s •as pol'tas elo •capital ·extrange'iro, qual o 
recurs·J I[Htra salürm.os do em•pa.sse, para o Thesou ro p~g·ar a .quem .deve? 

llf::tGcarar-se a. no la de credito ·com o titulo · de credito, .sem base, sem garan-
lia, ~seu·dnclo apenas· .em tmt mais ·prompto resgate, dependente de operações hy. 
po the.ticas, pouco prova.veis no momento actual, por rt:u:clo t[ue se •desenha no hori-
zonte ·lugu:bre elo mundo, t!tulo •que sahe das normas classicas elos bHhetes do 
Th esnuro c sem ~s mo·da!idad.es da nota circulante que .o commercio e a indus-
tria r ~clamH m para desafogar a a lma das sua:s tra:nsacções. 

O momento niio é para desenvolver dou tri-na., mas aquelles :que. aceitam o pro-
jecto ·elo :Se.nado não estão, como se pensa, •desampara.dos nesse ·sen.tido , 

E ~: ta 1nesma c.o·rr-ente ~a qu•e h oje pertenço, não pensava assim, ·um mez ante-s. 
E' pree:iso .fa:~ü!.' justiç.a ao patriotjSITIQ· d-o Governo , do Sr. Ministro da rFa-

zend 1.. e de h()rn e ns rrue enea-rn·an1 -as 1ma i·s .graves r asponsrub'i.Hcla~~e.s ~publicas . 

AB decLarações conhec:i;las do Sr . .Rivadavia CoN·êa 1não pod.em 1d·eprh11ir o 
cara~t ê !" de S. Ex . : eJI.a,s são até .se.guro indicio ele que o IG<o.verno a que .pertenc2 
S . Ex . járna is cogi to-~.1 ·da ~o1u ção a que o ar·ras·ta.ra•m motivos sobejamente co-
nh·ecidos. 

O Sll. l\>IAURICIG DE LACERDA : - ::-<essa parte·, não <:!!poiado . . E ss.e !Ministro 
enc ~'Tlinhou ele seu 'l\11-nisterio tá AssociaçàJo •Commer.cial um p.roje'cto de e·ntissão 
ele p;.tpel ,l~ue foi discutido e rejeitado. Então passou a ser anti-pap·e-Hsta. agora 
se a1Jrcsen ta ·pa.pelista . 

() sn-. iSIMÕKS LOPES; - A verda,cle, ·porém, é que .não •SÓ 'Ü Sr' Marechal 
H e!'meB, como o :S.t·. ·Rivaclavia C orrêa, j•ámai s tivera m in•t-enção de ·emittir papel. 

o SR. MAliRIC ro DE LACEHDA: - 10 Sr. Ministro ela •Faz~n.ela 'foi o primeiTo 
.CJUP t ~.v e e-sse.. ii1-tenção 1naniC1ando uun ,pr-ojecto á A.~ssocia.ção Com·mer:cia1 . .. 

0 ·S~!, SIMÕE~ LOPES : - Em que -data? 
O SR. •MAURICIO DE LACEHDA: - Foi este a<11 no, não posso precisar . 
UAI .SR . DEPUTADO: -- Foi .em Dez-embro. 
0 ,Sr.. VICTOR •SILVEIRA ; -- •E' verdade. 
o .Sn. ·srMõEs LOPES: ~ Descon<hecti&· este fa•cto e faLl(J c1e •accôrd,o com v 

crit8·rio geral neste sentiJí). 
O Sn. 'MAURICIO m> ·L ACERDA: - Eu o esclareço e mostro a má fé dos gov·er-

nantes. :So.ll -un1 bo1n coUcga até nisto. 
<:> SR. 1SB1õEs LOPES ( cont·inuando a. te!') : - 1Entre a possi·billdade de um · em-

prest.imil e a facilidade ·de .uma emissãiO, S. ·Ex. d·C mo.do a lg>um opta·ri•a 'POr esta, 
contrarb em thes e aos .s~us e aos g.eraes principio,s ·que 1d~mi·nam os ·povos mo-
dernos, 

Entre a umeaça do orac lc geml por .fwlta elo .cumprimento do Thesouro pu-
blico d e dividas -sagra das 11a N'.a:çãJo·, em um momento calamitoso para todo o 
mundo ·qtle vive .do c•:n:tacto propulsor da velha Europa, .foi q ue o GOIV·erno, mu-
dando el e rumo, cedeu á iln p·eriosi-dacle ·ela-s cir:cun1.Stanc1as e p,ropôz a cn1 issão. 
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Quem . estudar ~erenaanen te, mais Larde, esse episodio .nfuo a.maldiçqaru o Q{)-

venlo do .sr. M·arechal Hermes, nem o seu · dig:no !Ministro, rc u•ja preocctrpação nã.o 
é .fazer bonito, o que lhe seria ra-Hás tfacil no ct·epuscul-o crue j•á vai 1ombando so-
bre a vida adm>nistra-tivoa ao M·rrente <JUatriennio, se não fosse a .sua fi'bra pa-
triotica, muito acima ' dos impulsos vaidosos da obsU.nação. 

Quaes as >eonsequeonci·áe, ,pengunNtm? 
Duvi•do .que a.l-g·uern !LS possa no momento prever, e qtlando as preveja con-

siga de fa.cto evitai-a-s . 
.!Dffeito da }lOVa .circul~çà{) sobre a taxa cambi-a•!. 
O ?orrirnercio exterior é o g.-a-nde regulador do app;u·elho e.conomico -e flnan-

Cl~ iro . 

Quem n'o •define no presente momento? 
Que tempo durará a guerra? 
Qual a somma a drE.nar-se •vara as pa·tria·s dos co lonos bra.,il·ei ros, que fa-rã.o 

appelhl ás suas .eco.n:o.mi:as? 
Os -ban·cos {lue •!•á ·têm as matrizes, as com.pa·nhias que l•á têm os seus accio· 

nistas·, o Esta do que Ui. tem seus compromissos, a contr:a.star com as ,JJoesiveis, 
mas incertas .sommas dos pro d·uct.o·s que expoTtamos, em relaçà{) dire'Cta com os 
pa·gwcnentos da nossa im1JOrtação . 

Diz o ihlust-ra.do ISr . Arr.tonio !Cal'lros: 
"•P:·ojectada na importa.ncia de mais de 50 • jo da circulação incon<versivEll dL 

patz, a <:missão imminente terá de deprimi·r o oamlbto, m esmo· leva!do em conta o 
deposito da •Caixa ele Conven>ã-o, que, -d·e ·p.rompto, se esva'hil1á a'té á taxa de 8 
di-nheiros por 1$000." 

De onde -tirou S. Ex . tal conclusão tão prec isa , pois que nem diz, ao me-
nos, appr-oxi·n1n.dar.nen te ? 

Joaquim MurJinho era genial, promu·avn g en·eralizar toda.s .as leia, o u an•te>s, 
··chega-r ~s leis g-eraes que rsg-e1n .to:dos o.s phenornen·O>s. 

T e.ve, aúé, o arrojo de la nçar uma fot·mula, como a real ·expressão mathema -
tica da um f,act{) eoonamico. 

Foi '.<ma generalida;de no meio dos economistas, mas deeluzid·a ele verdad·es 
incontesteB e a•té empiricam.ente de m uitas s irtuações elo mercado de 10ambio bra~i 

leiro . 

Tl.ve occasiã.o de verioficar n approximaçã? .cJos resul tados colhi-doe corr, c, 

<jeu -empre$'0 . 
A do i'llustre Sr. Antonio .Carlos l}arece mais simples ai·nda, po•·que S. Ex , 

.a .pena8 entra em jogo, para calculru· a taxa com o elemento circulação; ~ e co.n-
clne, .=>implesmente: 

Augmento ele 50 •1• ·na,quel.la , dlnnnu r~:to -de 50 •1• .nesta. 
Ci-rcu lnçã.o ·600 mil contos, cambio .16; circu!açã.o •900 niil con-tos, · 1cMnbio •8 
A t-!lntc não se atreveu o saudoso Sr. Joaq ulm · M.urtl-mho. 
Desça, :por'ém, o crunbio, que -lunnem <QS de fazer? 
o seu :Projecto evita.r!a,' porventU!I'fL, a baixa 1clO can1bio? 
A<x·edita ·S. Ex. que esses bilhetes do Thesouro fazendo de .papel-moe·da n o3 
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h>ercruõ.os ·p.ara todos os effeiios não viriam fatalmente inHuir ·nas 'operações d.o 
inter-cam1Jio, uma ve,z que não •São represe·ntati<vos de oiiro ·em de.posito? 

$() porque vencem juros? 

As 8Jl>olices o vencem igualmente, mas .foi •bastante o pla·no de prugamento 
ne9sa e.specie a diversas compa·nhi·as de ·estradas de .fer.r.o, para depreciarem-se 
esses titu'Los ·d-e m.a·iS <:l.e 20 ojo. 

Disse o Sr. Octavio Manga•beira que •tanto se pód·e viv.er sem pa:pel-m.oe.da 
que ü 3 diversos :Estados da União n unca o em·pr egaram. 

fOsses 'têm appe1lado, nas -suas aperturae, para a ·uniãio ·e p8Jr.a o ex-tran-
gei ro , com pu s·em .en-dosso daqueJ.la. 

Mas nos momen.to•S bem críticos, para que papel-moed.a, ·Se a mã,i até se des-
poja. en1 E eu provei to? 

·Nos !Estadoe Unidos, entretanto. elies não passa<·am ·sem o -emprego de re. 
cu'rsos .co:n1 o·rigean e·m en1issões de ourtra natureza, é verdade que m~smo a.ssim 
com:):it,r.ram por lo.wgo·s annos a sua existen-c.ia ·e a vid-a .daqu-ella gnande nacio-
nnlklaüe. 

Nós, ISr . lPresiclen te, o:l cru e votamo.s peto pr.ojecto do Sen8Jdo, po:demos la -
bor·a r en1 erro de apreCiação do n1omento; m as ig-ual !Pa·triatisn1.o nos a.nima ()Ub 
o elos illu-st.o·.e-s .m ef!11Jbros d:t Gom missão de Finança,s que nos são adversos . 

. -\.creditamo•s que o ·po.cler pu-blico pesará a s ua lw·nra na ap,plicação d·a moeda 
que .(Jecretamos, con1o u.m sup·remo sacri/ficio a·o cred ito da 1\Tação que nos e:stá 
ouvi.n.-do. 

Pe·o n1E.-nos ~ cs.s-a a nossa. intenç.ão. 

A lei a0aurtt .la .os ,gra,ncl.es interesses do •Thesouro, na distribuição d8JS quotas 
j ulgauas impresci.ndi:veis ao equ il ilbrio dos bancos que devem ser o ner.vo do com-
m er'cit) e .ela inclustria . 

Nã.,) ju,lgamos o nosso Governo capaz de tr.alür .a nossa co1úiança, os n~Bsos 
desig.nios e os supremos fund-am en·tos el-o •bem ·publico. 

E , para t-eTminar, ISr. Presid·ente, discordo ainda uma vez da hy,perbole do 
Sr. Bu1hões: "Antes a g ne?Ta, que 1t.1na e1nissão". 

O valor de qua•ntas emissÕes, senhores, es tá se que-im!Lndo nas chamm.as dn 
vnlc'l.o eur'Opeu, .de -envolta com as vicla.s lnapreciaveis 'd·o esvlr ito " l•nventivo· .dos 
mal ore·» fa·etores do p<·ogresso 1111mano? 

TI:l-les, PI'Opi'Tos, j á, · o hão d.e ter reconhecido i en-tretanto, ·fazem a i üerra -
mul:to .peior mil ve,zes - que o crime que, porventura, este.jaanos' ~ommelteruÍo . 
·(iW•ti to Vern; m1tito bem_ O 0'/'CJclO?· é vivam>ente f elicita<llo e abraçaclo . ) 

o Sr. Rotl oJ.pha . l'Íarixã"': - Pedi a palavra para enviar á Mesa uma .dec! ar'a-
~ão de v ot.o a r e&pEHo do projecto, tal como <foi emendado hontem . J)eixo .ele ler 
essa cl ecla!'3.Çã,Q, ·porq_ue não q ue ro roubar tempo á Camat-a . Entendo m esmo. 
como já disse, qu-e o momento não -é para disaertações ·dou trinarias, il ·sim para 
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con1 n :presteza que ·a sua impor~ftncia req·uer. Desde j tá, por.étn, fi'ca entendido 
que, dandro o me,, voto á autorizaçào para a emiss·ã,o d.<J. papel-·moe.da, .a.té a quan-
tia de 150.000 contos, ·sou coherente com .a doutrina, que sempre •tenho de,fendido 
nesta Casa . .J1ámais dei:Jeei de julga.r que nà>o .tinhamo.s m·eio circulan~2 propor-
dona,clo; jslo é, que :PUde•sse f.az e.r face ás necessidades deste paioz vastíssimo, ond6 
não h!l apparelhos para poupar mo·eda e communilcaÇões .faceis. 

O proprio Relator do ·project.D da re~ceita para o •actual .e:Jeercioio; o illustre 
·representante do Rio Grande do Sul, Sr. Homero B.a;ptista, curja compete:ncia to-

' dos reDonllecemos (azJoiwclos), fez ver .que a 31 doe De:>Jembro de 1191112 ün>hamos em 
circ!llaçã.r- mais de um milhão de contos . . Pois bem; .actua·J,mente , Se. 'Presi-
•àente, a 11ossa circulação .esbá reduzida ·a seiscentos· e ·tantos m.il conto~. por.que 
·os 1J70. 000 ela Caixa. d·e Conver·são, que .a.inda n ão foram exigi•do.,, estãio enth e. 
·sourado •l ·nos :bancos ·extrangeiros . De fac til, a nossa circulagão oes~á reruuz ida a 
·seis·centos e tantos mU conto.s d.e papel inconversivel, ü que cllá, pe,· cap'ita, par& 
uma ,população de vi.nte e 'ci:nco milhões de ha;bitantes, s6m<>nte .2·418, quando na 
Republic& Ar.gentina, cwja vida commercia.J e ' industrial o·Jlf.erece condições supe-
.-iores ás n;ossas, sob o ponto de vista da .fa:ci!id·ade das tr<11nsrucções commerci•aes. 
o coefJiciente, pe1· capi.tco, é actu.alÍ:nente de ·cen•to e tt'i.nta e dous m!l e ·ta.ntos réi.-.. 

A •.1imei ... lU6', por i•sso, a vir á tribuna para a{fifirtni8..I\ a inda tuna vez, que ·nãc. 
temos meio circulante crtpnz de attencl<:r ás necessidades do ·paf.z. 

O Sa. MAU!ncro DE LACERDA: - M·as V. Ex., h ontem, •vo.tou, de a.ccõrclo com 
o Sr . l<'onseca H ermes, peJ.a r·ed~1cçã,o d·e ci,ncoenta .mil contos, na emissã.o pro. 
:jectada, 

O .Sn. RonoLPHO PAIXÃO; - iCon>cedo, agor a, cento ·e cincoenta mil conto~ 
conceclo apenas aquiHo :que Julgo que se eleve concede<· ao 'Dhesouro Nacional; 
·nego, -absolutamente, ma;is. 

0 SR. MAURICIO DTil LACERDA:- •Mas V. Ex. dlminu:io nos duzento's mil con-
tos do •Thesouro. 

O SR .. <RODOLPHO <PAIXÃO: - Na:turaJ.ment.:, porque ·en.tencl.o que, por ora, não 
cle'Vemo,; dar mu!s .ele cento e cincoe•nta mi.l contos a,o Thesouro, quan•tia que me 
parece sufficiente para ene solv.er ·as suas necessidades prementes. Nã.o voto, en-
tretanto, a favor do emprestimo ·a :ba.ncos, porque r eputo essa dis-pos·ição do ;pril-
jecto perigcsisslmn. para o .paiz. Entendo oque o·s •banc_os ·não têm ·ne.cessi.dad·e ; 
qua.nclo a ·t·«nham, o The.scuro, na situação a·ctual, não lhes deve fa·zer empres-
~irnos. 

Tive occasiào de mo.st.rar nesta Ca.s·a, ,qua11do se :tra·tou ·d.a ultima r ·eforma 
.do Banco elo Bra·sil, que ·esse est abelecimento de credito havia c ustado ao poalz 
desde 18·90 cerca de seiscentos mi'l co·ntos de réis, dados de mão beijada. ür.a, cal. 

· cuJ.e V. ·E>x. o perig.o que ha em se .faz.el• emprestimo sob1·e. e !feitos comvme1'cio:es 
. a bancas cuja.s cor.d·içõe:a nã<.> se co·nhecem! Não fic.aná um s6 tit•ulo, nào ·fiea!'á 
um s6 papel que não tenha vaJor, q.ue não vá pr<:lcut·ar um emprestimo no TlW-
souro! ... IE o que vale o endosso dr; um ba·nco? Amanhã e,sse ·estrubet_ecimento, 
-es tando . .,m más cond·igõe·;;, fallil'â, da·ndo prejuízo á Nação. 
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Em Ye7. d-e drenarn1o.s esses mtl e;ontos para en1pce-stin1;0 aos branco·s, eu li-tni -

taria a en1issão a -cento P ci·ncoenta mil contos pana C01l11 ella o 'I'hesouro satisfa-
zer os •seu~ compromi·s..so.~ ·pt'énl:ent•e.s. 11Jste não pôde paJgar certas divi-das con1 1e-

t-raa emitticlas ã juro de 6 3 1°, conforme o quer o &u·bstituUvo do Hlustre rept·e-
sen·ta.n te d_e Mi.!1as, Sr. A~tonio 1Carlos IPor i s to, estou en1 desaccôrdo con1 .S. Ex 

Entendo que não -elevo, no .mom.e.n to, _ nega r .lJUtoriz,ação para a e.1n:issão. E J un1 

retn -~clio N!ergico, que -se pôde co,nsiderar a.té um veneno ... 

O •SJt . SE:RZEDELLO CORRÊA: ~ A st.ry.Clhnina. 

O SR. HODOLP .Ho ,PAIXÃO : -- SeJja o que f'ôr; é o uni-co re1nediu que v E" jG par&.. 
cura;· o n1al no n1o1n-ento. ·O ·m1ai·s é ·estarJno;; c um dissertaçõas clo·utr'inarias, é an-
Carmos nu1n1 terreno ctnP ::1 crise não comporta. 

Prerclsan1os sel' pr.üticos. Votv, p.oi,s, pcln. e n1issão de c ento e cincoenta n1.i 

contos ao,:.; 'bancos ; e·mp.re~timo co•n.tr.a o qual j:á n1·e ·n1anifestei •e n1:e tnanifesta.-
rei ;sempre, por(JIUé: ent~n·âfJ que o 'Dhesou1"0 não -tem o:brigação de ir a,o encontro 
clo·s Jntc·r·l~sses. Ale · aLguns. b.a.ncos extrangeiros, qne eão ca·usa preci·pua clra crise •me-
donha que esta·mos a•travessando. 

Ma.nd0 {l M·e.sa a minha declaeação el e voto. ( Jllnito ben~"· 1'nu'ito bem,!) 

DECLARAÇÃO DF. VDTO 

)JfLo .svn ·tJct1Jelüstn" não de.s ejo enüssõee su.perabundan.tes de papel inconverti-
vel, pnrqu(_• os seus t~csultados serian1 funestoii ao .p::üz p.ela clel)'ree-i:a·ção in-ev.ita-
vel · ClL~8S 3 p1·eca.rio rn eio circu1a•nte. Não me eausando, f}tOPém, pavor H·S no tas de 
curso . .torça·do, voto peh1 antorizração cDon tida no art. 1°, n. 1 elo p.rojecto n. 50, 
el e 1r914. a qural encerra, a 1neu ver, o unico remedio ef:ficaz c.ontra o rn1al ag·ucl1s-

f;in1o que -nos {Vbate nes.te n10rnento cruel de aper~·turas fi.nanC'eiras ·e dolorosas 
npprehünsões! 

Estou eohcrente con1 'R. cloutri·na qn.e hei s·empr.e defendido con1 o,rdor.6 dentro 
e fór:l desta Casa. Cbnlha:ti a incíne'l'açã.o, p11.ra e s'i1nples1nente,J elo .pape-l incon-
vertive~, po"i"que ~ent~n.dia. -em 1'8'9:9, C01mo ent8!nclo hoje, que o nosso me"io ·circulante 
não era e não ~ cxcessirvo, 'ltt6'n.ta lá vastidào ter.ritorl'ia.l ·do pak-:, ~onde não exis-
·tem .faceb comn1unicações e ha carencira, CJuas.i rubsol~1 t.a, d·e appar-elhos banca-rios 
que eviten1 o · dispendio de moeda nas peque-na..s e .gTan-des tr.ansacções, con1o acorn -
tece nas nuüs important€s praças ·cotnm·erci·aes da -Europa e dra ~4...me-ri.ca dro J\Torte . 

O~ bllhetes que ora ci:rrcula,nl não conrespond·e·m ·á!S necess.idadoo p.retnentes d·a 
nos-sa J,avonra, industria e com·mercto ; ..só a -teül'nosia doutrinari1a p6de ju.stif.icar a 
aefh·inaÇão em contrario, 91'-ocluzindo arg-uml€:nto·s que nã1o res-istent aos ·golpes bem 
clirighi.os d.a:queHe-s que vê·em de perto as necessidades palpHrantes do paiz en1 
ma t-eri-a de numera.rio. 

Realmente, como se verrifica no precioso parecer do illustrado representante 

_do H.i) Gr·a·nde do Sul, Sr. l :'to·mero Baptista, sobTe o proje.cto ele lei q~1e . orç:avn 
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~l receita · dh R-ep:..1bhc.a para o Gxer.cicio vigente, a. BOJnnHt do n1eio c il'culante (pa-

pel), constava, entre nós, em 31 de Dezembro de 1912, das segu intes parceHas: 

Papel-moeda do Est11do ... . . 
~o taS ela ;Oaixa de Conver.-.;ão ... .. . . .. . .. •. . .. .•....••... . 

. 607. 0·25 :525$000 

-106 .OW5 :800$000 

1.Ü'l•3 .0•&1 :325$000 

a·o P3~so que, a 31 de Jt~lh:t: do corrente -anno. o valor elas nota.s conv·ersivêis a 
1'6 JJencr' por mil réi.s era c1e 1'77. 03'7 :4-40$0 00 . 

Ma~. essas n-G tas não circu·lam , est ão enth esouradas nos bancos extran.g-ei-
ro.;;;; qu er i.s to dizer que o m e io circulant-e no Brasil é re·}.)t'esentad-o, actualmente, 
pel" cifra de 600.000 :000$ , mais ou menos, a qual fornece, 1UYr cap-ità, para uma 
J)O.pulaçfuo aval-ie.cla em 25 mi.lhões de habitantes, o quociente ele 24$, quando na 
ArgJ<ntina, ond-e a facilid-ade d e tra nsporte e t·e lativn. concentra.Ç§.o dos elementos 
e·cvnoini c:l··fi.nanceiros fa.vo!'ecem as t.canBacçõe-s com·merci:ae$ e poupam a tnoecle. 
ease quociente atti.ng·ia em 1907, sen1 variação notavel até 119"13 , a el-ev.ada ci-

fra d '" 13-2 $12·4 O . 
Assim pensando , e.;o proJecto creador da Caixa de Convers ão e ao que ele -

vava a a.6 àiruheiros a taxa entã<l vigente nesse ésta:belecjmento f-in~tnceiro, o5fe-
reci en~endas ctue, m·ant.endo o resgate do papel inconvei·sivel, ele accôrdo com a 
lei n. 581, de 20 d e J-ulho ele 18•9•9, l-he davam, toda,via, como s uex!eclo.neo, bil-he-
tes r.onverBiveis ás taxas est-abe l•ecidas pelos pr.ojectos all udidos. D e taes enwn-
clas provierlam as d!spos :ções dos §§ 1" e 2• da lei n . 1.575, ele 6 ele Dezembro 
ele 19 06 e art . 3° da lei n. 2. 357, de 31 d-e D ezembro ele 1910. 

PorlcE r i.a ll-Cci·eScentar outros ~u·g:umento.s e n1 pró] d:a ca usa que· tenho defen-
dido e ora d,elfendo neste rE'"cinto, m-as o momento não ê para dissertações clouti'i-

narias, ·s im para actos urgentes e efficaze$: Rcs non ve•·ba, como diri11, se fôrfl 
\rivo, um dos mai-ores ·esta distas do Impe·rio, o ·visconde de . OuJ·o Preto, rrue al-
l iarv{l; á culta e puja-nte intell-igencia u ma energ-ia maxima. e grande rapidez de 
!l Cçã.o setnpre que E:Stas c~u~. l idades e l'-am precis·ne -e ffi fHce dos problemas que 
abol'dava com saber e seg--...u·ança d-e exito. 

Como· acimfl d•ec.l·aro. voto a ·favor da. a u tor·iz-ação do ar t. 1°, n . I, do Pl'Oje-

cto :·,, t.q ~i-v c: á em issão de 150.000 :000$; não dou , ent1-e-ta.nto. o meu voto a-o dis-
positivo do 11. T~I. ta.l como est}.t. ' re.di1g-ido, por jul-g-ai-o P'trigosissi·mo para os co-
fres publlcos na. pa;te em que aclmitte empre,timos a bancos m eclinn te ca ução d·e 
efreltns co1nmerciaes. 

SuJa. el-a~ Sessões. 19 il.e Agosto de l91U. - Ro-do lpho .Pa·i x éio. ( *1 

O ~r. Ranl Cnrrlo~o · - Sr. P-l· (' ~i d en t e . estando qua s i esgo t ada n horn. peço 

( ·;< ) l i}m SPg u i·cl ::t fallou o s.~ . C::u· lo~ "Pe ixoto cujo discurso nã.o fo i publica(.t."'l 
nos .:l nr: a l)s . 
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a V. Ex . ·consulte á Cam.ara sobre s~ n1e concede prorogação da sessão por 1,.1ma 

hora. ; Con.su lta.da a Casa, é _concedida a p1·o•·ogaçiw.) 

Po1· occasião da disc ussã o, no seio da i!lustr a da ICu mmissão de F i•nanças 
desta Casa, c1o p rojecto n. 50 A, do S en!ldo da !Republica, autorizando u Govem.<J 
a ! aze:· üma emissão de POte.s do T hesouro 'Nacional at-é a importancia de réi" 
300.0 00 : ~00$, .sen.do 200. 000 :00 0$ pa•·a solvie<r os compromissos do mesmo 'rhe-
souro' e 100 . 000 :000 $ pa r a empres tim os aos ban1cos, com as g·ar antias nelle esta-
t u ida,;, t lvt. oppor tunida de de a.p l"esentar um voto escr-ip to contra o pe. recer da 
maiorin que o rej oi·tav a, m -e re·cendo esse meu voto ·não só a assignatura de m ui-
tos do,; meu~ cclle~·as d-E:' Commissão, com o a .prefer encia c1a .Qamare.. Não sen do 
po ssivei, lJO.rém, peJa angustia do momen.to, perdermo-nos em dissertações pura-
n1~nte theorlcas nen"! mesmo d·eJnonstrar a se1n razãJo daquelles que, con1o o illus-
tr e c <liS(incto R"la.tor do par rcer , -too sobres·alte.dos se mostr a n1m co m os ma -
le3 •.JLI C nos poder iam ad:vir -d-a emissão do papel -moeda, deixei affirmado: 

Ao pa!lel -moeda devem m uita·s nações, dentre ellas o nosso caro 
Br.asil, os tnais releva·ntes serviçcs. ~ e. SUA EMISSÃO QUE )JQ MOMENTO 

~E IMPÕE só ac-acTetaria os males que se lhe attri-buem quando nM cor-
!'espondesse ás n<>cess·idad es da circulação, qua ndo excess iva e mal ap-
plicade. . 

' ~"'endo eu feito csLa affit'nuação categor ica competia-i.me o rigot·oso dever ele. 
no p l l).:l ar.ãv, d-en1onstrar a sua procedencia . 

Xo ~mtanw, encerrando-se inesper ad;,_mente a segundft discuEsão do proje-
cto, rP.fute.dú a.penas pelo meu clis.tincto amigo, o l])eputAdo pela B'<l:h ia S t·. Octavio 
.Ma ngah~l ra , em assás bri.l'han te oraçã-o, não Uve c;p,po r~unida.cle d e fa.I.I a r e jul-
g·uei-me -mesmo desob rigado d~ssa enorme responsabilida-d'e, u.ma. vez que nã.o 
er-a ele esperar que "a tt'lrceira discussão su rgissem, romo surgire.m, tã o provectos 
quão veoh em en tes ant agonis tas . 

·B-.:rrt reconheço, Sr . Presidente, que, sem ~utoridncle em finanças, não nle-
reço ser ouvido pelos doutos e s6 por nimia bonde.de sou hont·ado com "' attenção 
dos ilistinctos coll.egas que me ouyem. tNüo apoiados.) 

M ac;, &ituações ha q ue fo r çam os mais ignorantes tl se re\·estirem da au -
dacia . .• 

UM S« . DEPUTADO: ~ Isso é modestia de V. Ex. 
:) S". R AL'L CARDoso- . .. e virem contesta r a1s grrundes competencias, os 

luzeiros deste. Casa em mate.ria fina'llceira . 
Come!;>), pois. por pedi r desculpas nos meus illoustres collegas da Commissão 

d" i•'inança" d e cujl! opinião d·iscorde i acei-tando o pro j'ecto com que o ·Sena-do da 
Rep•tblica . enten-deu bem ser;vi r o-s i-n-teress es do paiz, no momento. 

Dep~is do víbran te àiscurso pr-oferido por esse oopLrito su,perior que toda a 
Cama r a admira e que <todo o paJi z o-espe ita, cu1o nom e peço licença. para dect:-
nar , o Sr . S erzed-el·lo CorréH, que 1:10 actual r eg·in1en tem occu.pado con1 b r·ilho e 
dedicar,flo~ as mais elevadas po.sições, dand.o ~ernpre as ·mais . c:xhubera.ntes provas 
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de eapacidud e (a·1JO·ictdos); depois, Pepi to, da defesa co n c isa ·e c.a r a por S. Bx. 
urod1L; zida e.n1 favor do voto q·ue -emitt i, nada nhlÍ.S teria . a dizer, r.ão foSse o ::t ta-
que qu~ 2,ca-ba d e s e.r fei to ao proj·ecto paio iJ:uscrado D e,putado por .:"fi n as, Sl'. 
Carlos ~Peixoto , cujo 110n1'e d ecli·no c01n a devida ve n ia . 

S . I~x. con1batcu o papel-moeda en1 toda a linha, absulu t<Hl1 e n te . 
}J.-;.queCJe-se, porém, S. Ex. (le I(!Ue· o Brasil desde s ua inJdependencia até os 

nossot3 llias ten1 vi v ido, ten1 prog.r.edi1do e se ten1 d esen v-olyido á c-usta do papel-
nloedft . :bis ta é e. gTa1n·cle vercla,de. 1\T.em podia ser d.e outro n1oldo, St·. Pr-es-iden-
te, po r quanto neto t ent- V'l!:ro quent Q'l t.e'J ' e si1n q tt.e1n pócle e o Bt~asi.l, paiz novo, 
sem prodncção s uf,fi c iente , c ujas riqu·ezas dormem a i.nda no se1o escu.ro da te"ra, 
onde t udu e-stá por St:S: f ruz·er e onde os capitaes em.pregadu5 na.s grandes in~dus

t ri as e no a lto con1101ercio está na.s n1ãos do -extran.geiro, ó nd.e o extra ngeir.o é .o 
braço, e onde, fin a hnente, ~a impor.tação é SUJ.?erior á. exportação, é u topia p en-sar 

en1 t.er our·o como n1eio circul a nt·e. 
E, :::J.l 1ás, não é só o rBcasil. Lendo a llis toria fi·ne..nceira de to d,os os povos do 

globo, nós encontran1os que todos e ll es en1 sua. i n f anci.a v ive:ram do i)a.pel --n1oeda . 
SãJo ·0elebreti as gra~ndes emissões dos Estados U-n-ido s e as da -~nge·ntina , como 
celebre.~ ficara m os assign cuz•os da Fra•nça . Ai!1cla hod e, .e m nossos dias, q u a l o 
paiz ~xcl u siva.mente metallista? Aob s(}lutament e nen'hu·m. E)m todos e llcs os ban· 
~o.s d .1. Nação, co1no os dE' França, Ingla terra, AI:emanha e It•ali.a, e1n'i.tter1:n c.lnas 
e tTes ve;;.e8 o v a·lor cL~J :.;e·u last-ro 'lnetcr,lUco. E a n ã'O ser assün o ouro d.·e todo o 
mun Ll'J seria ins ufficie nte para at te.n·d·et· á circuiaçã;o doe clous ou tres dos gra n-
des p~ izes. 

V :Ex. C'On!preh:ende, SJ·. Preside·nte, que ao e1ni ttir o m e u pa recer , s ing-elo 
~ m.odes to, não agi con1 ~"'- i-nccnscienc ia -da(i u el:l es que não sa1betn o qn e fazem . 
~Tão; eu d ed ique-i-fi e a e studos, fu i ús ·n1esm as biblio t hecas aonde vão os n1 eus 
a.ntag·onis·tns, co.n sultei os 1nesmos -~ivros ·e com g·-ran de vOtn taJde de acertar, que-
sup ~n· e .em pa:.'te as def.i ci.e-nciâ:S da intelli.g:encia , procurei dar utn voto conscien-. 
te, um voto qu e n~ ·me fizesse desmer-ec e-•· da confian ça de n1 eu"' pares [aze n llo -
n~.e:,. Jn enlbr.o ·d·H Cvmmi.ss?i o de Fi.na.nçns·. 

Assjm, .Sr . Pr.esid.enlE-, nã.o Süu cu quem diz que os paiz·es não têrn Ollro 
quando quer-e1n, e- s im, qudn do pode1n; é o preclaro .Sr. Ru y Barbosa, ess..1. ce-
rebração superior~ qu e. t~Y.:los n ós, a'd ven-:;a ri os ou am ig-os, ad·n1ir a m os e acata-
n_w s, CJ'Iem , no discur.so )1coferklo no Senado ela. He.pÜbHca, e m ·3 d·e N ovembro 
de 1891, sobre o papel e a baixa do cambio, dis.se : 

I 
" .Esr~é' rar .a regcn.Otra.ção elo m eio circul·an te pel a circulação n1etal ~ 

Jlca, e·m un1 pa b:: de cambi10 Jnlldavel, co mo o ten1·po, nos c ti.1nas tropi-
c.rtes, é c:.rhir ern u•m circul-o vicioso. 

Essa 'mntab-ilirtc()rle cl? ca1nb·lo, essa. s-u.ct. cLep1·e.sscio habUnal , 'DENUN -

CIAM A J NSUF'FlC IJ.~NCJA DOS HECURSOS OROINARlOS DO PA I Z NA J..TQUTDA.ÇÃO 

DI·~ SUAS CONTAS, COM OS MEP..CADOS DO J.~XTERIOR." 

.ID ago r a c.h eg-á n1 os, n1 ai.s· depressa do que pret e-n cl ia.mos,.. oo po nto capita l da 
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questão.- 8 baixa do ,can:i'h!o, qLle, s-egundo a.flfirm·a.n1 us a clversarins dQ etni ssã.o, 
é um:t 0o nsequencia tfa t a l P inevit.:'l.vel des ta. 

Pê:u:a l·efuta l-o:s, soccorramo-mos, ailnde.. uma vez, do eminente Senador bahia-
no, Sr Ruy Ba.rbosa: 

"Nã;o é a circul ação nl·etallica que nos ha ele ,fir.nl a r o can1b io alto; 
'é-, p elo contrario, p_ -Estabilidade elo ·oombio ao par, EFFEITO Dl~. PROSPERI-
DADE ECONOMTCA DA NAÇÃ0, que no s ha el e permi tti r a ci.'J 'Cnl.a,ç(bo conve?·-

s·l1:cl. 
Os 1n etaUistas ü~v e1,tenz, os l;m·Jnos d,o p?·obLe'IJl.n, e, 1)0 1' 1-sso ) Ct,$ s·u.as 

c1·eações ncio pa.ssa.rn àc castello s ele ca.,·tcts . 
O S SALDOS A ll'-_<\..VOR DO PAIZ_. n a,s li q·u·idações ·inlJB1'11-G;C·i.o:nnes_. GERAM O 

CAMBIO FAVORAVEL; O carnbio, à'!t?'Ctcl'Ott1'G.11.611te /avO?' IJ/Vel, cLete·r11"ina C! 

ci1·culaçcío 1ne t"allica-. Nós, a·o r ev.és, que ren1os , ,pela c irc ul•açãJo n1·eta1Iica, 
w.·t1jici.a.lm.aJ"te zw&pa.,·CH:Lct, fa,zer o camb io , a;po ia ndo-a . em saldos trams i-
torios, proJn ov i·do.s por empi"estinTo~s extennos. E } unz.a p1J·eten.çc1o 7J1~eri

ti:isi·Jna. ! I 

como o tem;po , no.s clirn as tt·opica es, ê cah ir e m un1 c irculo vicioso. 
Ess co ?JH&t(}.biHàwc~e <~o cwnb·i.o, cssct s1w ãJ&p?<ess'ci'o habUtwl, DE-

~UNCIAM A J N ·SUFFICIENCIA DOS RECURSOS ORDINARIOS DO PAIZ_. NA LIQUI-

DAÇÃO DE SUAS CONTAS_, COM OS MERCA·DO"S DO E X TERIOR'' . 

E ag·olfa. ch egán1os, mai.s rclepres5a do qu e rpretend ian1os, ao ponto capital 
da questão, a baixa do cambio, que, seg·undo affirmam os adver sarios da emis -
são, é -11ma. consequ encia /fatal e inevitave l •des ta . 

Para r efuta;l-·os, soccorramo-nos, ainda uma vez, do cn1i·n en t e Sene..d o'l· 
bahiano, ,g,.. ·Ruy ·Barbooa' 

"N~o é n c irculação metal:lica que nos he.. d e 'firm a r o cwnbio 
a l to; ~ . velo contrario, a es tabilidade d o camhio ao par, EFFEITO DA 

PROS!p.ElRIDADE ECON"OMICA DA NAÇÃO, qu e nos ha ·d e pern1it•t1·:r a C'i?'C~~ la.çáo 

oonvi!Jrs.ive l . 

Os ?neta .. ll·iJS!t((.S ·inve?·te?"I'L o·s tm·1n.os ào._ 1Jroi.Jle-?nct-, e, 1JO?" ·isso) as 
S?WS C?"r;UÇÕes nãJo• jJUSSCI!Jn C~e CCJ,Stejlo,<j (Le CCt?'tcts. 

OS SALDOS A FAVOR iDO PAIZ, nas U,quiKVaç õe;s ·i.nte?"1Ht"c-i'onaes, GERAM 

O CAMBIO FAVORAVEL_,· O CClltn b·iO_y' dll. t1'Ctcl.oura-nten tl'; fa.vV·ravelJ cle•te1·1'YIIina 

a ci?-c7tl.etç<io mJe,tc&llic:c;. Nós, ao ~-.cvés, ·quer.emos, !>ela c irculação me-
t a Hica, ctrt.ilicietl?nemte 1Jrepcwacla, fazer o cambio, apoiando-a em 
·sf\:Jdo-s tre..nsitorios: pt·o·nlov idos por empres tin1os {\X ternos . E ' n1na 
]n~etmLncio P'll..,BT·iUss•imta " . 

'E , r ealmente, é preciso ignorar pór completo o 1que 'S0ja cct1nbio e 0 seu 
m eJCa ni&mo, para ruffirma ·r-sc qu e a toda emi<Ssão• -de pap'<'ll-moeda corresponde, 
l'ecesse.nie. e fata·lmen•e, a sua depressão. 
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•Cambio, todos o sabem, é a differença que devrmos ·pag-ar, de nossa moeda, 
para ob'teCJ:mos a moeda de um .paiz e·strangeiro, .A mo•eda <'j, portanto, como o 
de.clarou o ·proprio tSr . Carlos Peixoto, uma mercadoria, como o•utra qualquer; 
~uj eita, pois, á lei .econO'lYlica da offerta e elo, tJtrorcn?Yh ~ Si a&sim é, o :ca-mlbio não 
pôde deixar de ser determina•do pl•tl!os sal<dos de nossa balança ·inte!'1taciona.!, 
isto é, da clifif·erença entre o que temos a re.celber e o que temo•s de pag·a·t· ás 
neções estrang·_eira·s. 

·En1 um ]Ja.iz. ccnno o r ..... sso , em que a ·exportação é ?iminuta, maximê, 
eompa.r ada' com a im·poo-taç~ . , em qu e temos de pag-ar juros e amor't izações_ de 
dividas ·exte·rnas, publicas e particulares, ·sommas avultadissimas, ·etm que pa-
gamos ao- estrangei·ro fr.etes e -5éguros d e toda a importação, em que rus maio-
r.e<; industrias, Jnclusiy.e estradas •d P •feno, e quq,si todo o altO< commercio, está 
em n1ãos c;l e estra·ngeiros, e111 qu e o broço é estra-ng;eitJ.·o e, para cumulo. um 
paiz, onde ha grand•e .numero ele pensionistas ,e aposentados. qu,. desfructam na 
Eu-ro•pa o dinheiro da Naç;ão, e outros que :ltá vivem de r entclas aqu i, havidas, 
não ê possível pr.etender cambJo favo1·ave1. 

Por outro •J.ado, não •ê o pap\'1-m.oeda o denominador do cambio. e.ffirma-o 
o illus tre Senador bahiano. clemom;tranrlo, el e modo brilhante e com da-dos es-
tatisticos, rela·tivaR a quasi :tod·as e.:s nações civ i'lizadas e especi~rlm ente o B:r.azil, 

arglrmentos e dados, que ·não ~reproduze agora . para não abusar de V'OISSe. bene-
volencia. No emta.nto. se.b<m1-n'o tocloe os qu e teem· cO!Inpu lsa'C1o a historia fi-
nanceira ·'d.e nosso paiz, rqu e, Ide facto .. rarissimas vezes a baixa do cam'bio cor -
respondeu ao augm ento elo -pape l-U).o ed.a ; ao contrario, porém. a,s sna,s altas Brrtm 
.<e!11ip!'C ,.eMt!tantes dos em1JresUrnos externos ou elo m<grnBnto ele< exportação. 

O i•llustre professor Dr. Vieira 'Souto. em conferencia qu_e r.eaJi.zo·u. no 
~alão ela Escola Polytechnica clesta Capital , em 26 de 'setembrp -de 19(}1, sobre 
n situação f.in ancrira do paiz, :d€'1nonstrou 'de m'01do ca,bal ser um err-o crasso a 
affirmação ·de que o ;Jap"!l-mo•e cla influe n ecessariam ente sobre o cámbio, e que 
a. t ,•.xn. cam!bial 'se ag.g-rava na razão elireeta da quantidade desse papel. 

E. S. Ex., e.stud1ando a s eh1issões :e D camb'·o .'('m v.arios pruizes, diz:. 

uEtrd todas esta.s naçõe.~ ve?~i.f,i.ca - se 11eln astatistica, qne numvtwo-
sissim.as· vezes o ca.mb-io sóbie, if/MJ/Ivdo a,,.,gnven.ta o pc<pel-nweckt, ~ 

.rlesce) q1ut-1vclo elle dA.11ni.n.1~e. 

'Na estatística r elativa ao Brazil. esse fa cto apparece t1·inta e 
cl'luts vezes. 

Não pôde o' orR dor ·ler todàs esse.s ta:bellas aqui, mae, não re.sist~ 

ao desejo ele mencionar . como exerrrplos a:lgli!l• dos factos me.i'S cara. 
cteristicos. <\ssim, "- RuesiJa. em 1864. ret ira da circulação 55 milhões 
ele r-ublos ele papel o _agio s6be a 13 o Jo; de 1864 a 1874. 

augment6 <de 15 milhõe" de rub}o& ~ " a g-it· diminu e 1 °J~ .; · d·e 187-8 a 
1881, augmente. I! <' 343 m,iJhões ele rublos e o ag·io dim inue 2 °J 0 ! 

A Austri.t. em 1~51. r ed u z a circulação elo papel-moeda , ele 40 mi" 
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lhões de florins, e o ag·io sóbe de 19.8 a 26 •i• ; en1 1855, o 

clef'i.oit deixado pela g·uerra de 18•54 obriga o g-ovrrno H elevar a 
emis>São até 377 mHhõe.s, e o agi o uesce a 20 •i• ; em 1.87'3, a en1issão 

attínge o maximo de 70·2 mUhões , e o agio atting·e o mlnimo de 8 •i•! 

~ pas.sand0 á ana.lyse do que ten1 occorrido em nosso pa-iz, a:Dflt·m·a: 

No Bra•sil, em 186•8, o papel -emiHi>do representava o valor de 1·24 

mil contiOs e o agio -médio foi de 58,~ 0 1°; no a-nno &eguinte a emissão 
.::ieva-se a 118'3 1nil contos; e .o agia d•esce a 4'2 ?1°; em 18'713 a ~missão 
reCebe novo accres<;imo, cll'e.ganclo a 1185 ·Jnil contos e .o ag·io d-esce de 42 
a ·3 •i•! Em 1·87'7 a ciroucação é r·ed·uzi'Cla a 172 mil contos e o agi-o s6be 
a 11 •i•. De 1861'3 a 18•88 e. circulaçã.o eleva-se ele 1·2-4 a 205 mil co•Jitos e 
o ·ag·io desce de 5·8 o!o a zr3'J'O! A.inàa mai-3: nesse amno a taxa can1•bia.1 

sóbe além de 217 d., como já. havia succedido de '1850 a ~·857, em 1860, 
1'862, 118•613, 1'873 e 1875 ; e como succedeu em 18•8·9, o que sigmHioa que 
f~:ra o papel-n1oedo.. qu.e g-ozava d-e a,g·io ou pr-en1io e CJlle para ter-se 100$ 
d~~sse Papel ·era preciso pagar n1ais de 100$ em ouro! 

-·"lão se dio,a., poi.s, 1·ep.ete o OTWC~.or_. que o peúpel-nto'eikt i. nfl'L~:6 jo'I'ÇO-

sam,e·n.te sob?~e o carnllio e qne a tax.a calnubia.l se a.ggTct/Va na. ?'Ct-zdo cz.i-
·,..?tcta. da qnarnticla.rle <le,ssc pa.pel.. E' u1n e-,~ro C?'!l-SSO. 

O orador vai ao encontro dP uma objecção que pôde s er-lhe f.eit~, 

porque já um.a ·vez a .fi-zeran1. Te.m-se dito: tdo certo é q1..w no excesso 

rie tla.pel-?n:oeil"J esf!'á c~: ori-ge'm da c1~i-se e q'ne esse e{).,~cesso é a cwnsa de 
I 0-rlos o8 1nale·s socüt.es q·u.e nos rciffl'igmn, q'ne aJnda. estclo graii.Jwc.los na 

mente do tocws os b?"Milei?'os os desastres occasiona,clos pelcr,s estn)Jcn-
rlas C71n-issões de 18 9 O (! 1!819 4 . 

ISen:hores. quando se n1e-nciona um faoto para justificar ou exem-
plificar u.me, -Uoat..ri~na, a p1:i•n1'€ira condição a preencher é sa:ber ana.ly-
~al-o na -sua natureza e nas cau·sas qu-e o deter-minaram para poder ex-
plicar oo effeitos que elle 'produzio. 

Que vimos nós, d·e 18•90 a 18·9•4? Ao te•·nünar o a.nno de 1•8•89 o pa-
rwl-lnoed9. ot:_m circulação era de cer-ca. ele 200.000 co·ntos. Em .Jan-eiro 
rie 1·8•90 appareceu o decreto autori'Zanllo a cmissã.o de papel sobre basB 
rle •apoHces, seg1!inào-se a P1'0?n1!lgaçlio rlc ont1·os cl1em,etos qne alm·ga-
'1Nl11t ecct?~cwr<una·n.attnentP, ctqnellc~ C?ni.ssão. No ,fian ele um :tnno o !1.1-ume-
rarlo dn Brasi•l estava elevado ao dobro, p.roxi·1na1nente; no a·nno s-e-
guinte a somma do pa;pel-moeda ;atüng·ht e. 5113.700 contos, e assi·m foi 
subjndo semprb com ra·pídez, até alcançar o maximo ele quasi 1800.000 
contos, em 11894 . Que se devia es·perar de uma. circulação que em tão 
curto perio.ào se e}evav.a e..:o -quadrupl.o, senão pro•fundas })-erturbações, 
CP.H" se -darlan1 n1esmo que o eoJos.sa-1 ~accresci"nlo fosse cl·e . moeda m•eta J·-
i.ica.~ Cú·DlO já o oradnr dem-omst-ro-u, e com m•ai-s rf·orte raz-ão sendra de pa .. 
p< l? .1 theo>'ia ecc>nom i<' a dA:' qtw.ntúLaJrl'e necesscwi<' de mo e ela teve plena 
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Cú'l.'/i1'1naç:ão O accres c imo r<l<J}en·tino . e a .vu.Jtado de t errninou o ove!'-
[!·acle , isto é, uma v~·rdadeira exacerbação d e todas •as translLcções . ·Os 
bancos, do'taodos da 1facu.Jida•de ·de fabri•car d.ilnheiro , 1fac iJi.tara.m os des-
oon t.os i11sensatcttnente .: os in'di.viduos, aehamd.o-se ·da noite P·aJra o dia 
·1nais ri cos, .a]:argaram setn me-di.da os seus consumos;, os negocia.ntes~ 

v.endo ,que tudo era . proc·urado com emlp.enho, ·elev.ara~tn ·o.s seus preços, 
e, ·como por tae.s pr·eços tuodo se vendia, exag;g'eraram s ua·s i·mportaçõe.s ; 
o Go.verno da Naçã.o .e dos ·E&ta-dos fizeram out.ro tanto, .por que a rend•a 
dos :btn-postos tendia a subk; 1as fabricas naoí01naes, para ·attenderem ã,..c:: 

rr1aior·es e nrcom1nendas do ~olnlnerciJ() , activara,m· s uas pt!oducções, aclm·it-
tinão n1a·ior. nu•m ero d e opera•rios e pa.g.ando-.lh es, em con seq.u.e·nc ia ~dest~ 

.rnaior proc·ura, tl11Ri.s lat~gos salarios; o·1'.Qa,n4zn1Yt.111-se c·enten·as ele com.-

'PWnhias prwa. todos os f i ns, mesmo os 'lna-is a1bsurdos, ·e os cus·tosos ma-
clüni.smos que ellas haviam ·encommea1dad.o· ficaram em Y!'a?>àe 1Jarte 

abanclonc•cl,os net ilha elo Vianna .. e na. Ponta (/,o Caju, por terem cllegoaldo 
tard·e, ·qt!a.ndo a reacção já começava a ·me.n1festar-s e pela r es'tri'cçã.o do 
cred.ito •a nteriormente tã.o ala.o:goado. O c-am·bio .~o ·i g-rrud•ualmente desoen-
tl'o •até .12 d. J j4, chego.an·clo ao n;~ionimo de ·9 1j•8 durante a revol•ta do ·porto 
do ruo ele .Janeiro. 

o 
som mas pwi·ceH:as e o~ 

'lnales produzidros p-e-las e tniss õe.s te.r i-a.m sido :tnuito m·enores; houv-essem. 

•.t.s emissões sido app/i.c(l.clas a fins .1'C11'1-otm,ctivos e a c?·ea.çã.o ele novos 
1.: rtlo1~es 1·ea.es attenti.n1···f,a os effeUos Õbserv·ari&O.s . ri.sto s.ignifical :que a 
Cltle'&tão nã·o <é· .só de qua11tÍd>~,d·e, é trumbem de .prazo, de destino e de re-
lac;ão entre capital e trabalho. Numer.osos exemplos 'Ce>n.fif>m!l!m o prin-
cipio estabelecido, de qu e 1\r-equentemente acm-escimos àe pa.pel-moeàa em 
1'e7'1:orl'os ?1Ut1s o'lt '>nenos c~t.rt~s se eq1.til i;bram1. con1 á •procura de eUn,]bei1~o 

dete?· m.i·na~da 1J ~ la ex 1ur.nsli.o econo'lni.ca . ào ?Ja-iz, ja~ze1~do eesear os effeitos 
,Drejudircia.es qu e os r e fer-idos accrescimos d·e•termina=vam; e mesn1o no 
P,r.a·si1 tem'Os a .s·e.g-ui•nte prova vaUosa rcla verdia•d•e deSt-e asserto : de J a -
u eiro a A•gosto d e 11864 -o ca.mbio oo~ns·erva.r.a-se superior a:o par; a c1··is·e 

de Setem.l>ro rlesse anno e a g,,m~·a elo PaTag1.wy, quB• tcmÍ?Jbe?n no fim 
rlet::s.e a,n no co?n eçrwa) tJ.~e ·rct.m extra,orelina-ho ·Mft{f1ne?~to á c-irc'l.~tlaçcío ele 

<·w·so jo?·ça.clo, de 18~4 a 1'8•70. 'Realmente , sendo de 18.1. 7•211 :000$ o meio 
ri.rcuJ.an te ean 11:8•63 , em 18'70 ·estava a •quantida·de ele opapel-mo·ecl.a e le-
' aüa R ·192. 52·6, e a taxa do ca:m1bio d•esci·a ao 'lnin·i;nto ele 14 {!;i .. 

nhei1·os •em IFever.eiro ·de 1868. Pois bem. terminada a ' .~uerra, o ca.mJbio 
·elevou-se á média d.e 2•3 15jH d. em 118•71, suhiondo abé ultr31pas.~ar o par 
.em !Março de 18713 : e a :q ua·ntiodade ode ·papel-moe da, que n .o 'Citado pe-
riodo da guerra se neconlh:ecera unani·mem·ente ser excess iva, par a Jtogo 
cor.nou -s e insufiiciente á vista -do desenv.o1vi·m~e.nto aclqui.ri1do pe.J·a Ja-
voura e i·nd·ustria e do .ala.rgoa.Jn.e·nto da s tran&acções; desd.e •q ue fin-
dara a Juta com o IPa.raguay. _.\,n:alysan.do "' 'i>l1eno1me·no ·com a .pro.ficien -
cia de. prorfoessor de economta política, o Vi.sco!H~e do Rio B?'O(lo.co, M1;.,ls-
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.tro da :F'aZe~·da, no~ tres rel.ato·rios que e...preeentou ao ~a rJan1-ent.o -- em 
18 712 , '7•3 e 7<4, sustenta,va a. in &u·ffidencia do numeraria, a necessidade 
d·o •sustar a.~ retiradas annu'aes de 2. 000:000$ d·e pape'!, que a lei d-ec"·e-
tfi.T.a, e- ,pedi-~ providencias legislativas ·que tforam dadas em ; '1•8·75." 

O illustt·e Dr. Antonio .Carlos em uma das reu11>iõBs da>s Oommissões .· .rle Fi-
nanç :l.s da 'Cam·ara ·e do 1Senado , trouxe, em abono dt€ ·uma s u a .a;ffi.rmaç~o reln.-

. . tfvn· ao perigo de..s em is..,c;;ões, o prof-essor c:hil&no .Subercrusea·ux, a.utor d~ :t:l.TI1a ex-
ceJ.lente mono.graphia , intitulad•a El papel-moncda . 

S: •Ex. foi infeHz. pois este iHu&tre professor, in~ontestavel- autoridade na 
in a teria. ·su~te:n ta justament·e o contrario do que a;ffirmo o ·.Sr. Am toni·o ·IGarlo<l. 

Para não cRnsar a attençfu:> dos meus illu•stl'es coll egas, devo, ·recommen\ian-
clo-lhes, com a cll'lvida venia. a ,Jeitura claque.Ha magnifka mo-nogTa·]~hia, limitar-
Jne a. ler n conclu.são a q u e lS.uberca.seaux chega, ~após estudar de,tida.nlen te a in-
fluenc.la do ·papel-moeda :o1;rc;. ;a, t a xa cambia-l. 

E!le .a Hirma :. 

;··'" E11 · conclns·ió'lt.J ]Jode·m os decir sobre l:os ·efectoo :ele los in cpe,tnentos 

ele' las ' emisio·nes 'cl;, bHho te,s " r el tipo >de! cam•bio ·i-nternacional , lo se-
·gutnte ·: 

"E/, ·inG;·e menta cl.e la8 &lnisi.ones ele bilhetes no és ele jJO?' s·i, ?f.n . /noto?' 
1'elac·i 6"11.!td·01' 'l1i11eota;;nente com, el f'i,po cT-e•l. ca.1n1bio · ?.nteT•na.o'i.f)na-l _; Y POR 

E-STE 1viOTIVO IN MUCHAS·OCASIONES H ;A PODIDO AUM~NTARS·E: LA .CA:NTIOAD' DE 

J ~IL'l·lETF:S ·cJRCUJ. .. AN'J'E SIN Ql)E . SE PRODUZC.<\: UNA .. BAJA DEL CAMBIO' .'' 

E, ''ealmente, o papol-moecla só pôd-e in.Ouir sobre a ' 1a::oa oambtal, ~1u.ando, 

· ·' s ·endo·· a. auft. emiSsão maior q·ue as neces"sidad·es. ~' -e xcitam a tf.e'hr·e do·s n e.~·o·cio>S. 

··f1esenVC1 ven;dQ ·os ·· cana.e8 da circulação n1onetari.a, · i1nvadem · os can1pos destrujndo 
·à'' ca·ln1a ; ·:1 ,p rudéncla -e a silbed'óri.a ·no e spirito doS :agr-icu ltones , i•nfiltranclo ... lhe·s 
a 6.1mbição de gt~andês · fortunas, -rea:liz.a das com exàggerada t:apidez " . 

E, a r-·rOpcJ.,~ftó disso, · d evem·os con11e0er a o·p'ionião do s aud'Oso ' ·J'Oaqui-nl ~fur

'-tinhi),· gTand-e ··co·nl·P,et.encia 'que foi, ..e.tn materia fina,nceira. e cujo nome respei~ 

'ta<cló e · respeitavel tem si•do tanfa vez citado n esta e na outra Ce."a elo 'Congn·.esso, 
asse\reranclo -se ·que -pron1ove r a emissão é e;ba.ndonar a, scíb1.a poli.t-icc~ 'POr e1le f?'..B-

tabeleoida, €squecenclo os ·seus bons ·coüseihos·. 
Me..s, ·ningue·n1 ·se lerribr-ou d·e m.o•st-ra r .quamdo, como e .por qu.e, Joaquün ·Mur-

ti nho con.d1?m·nou .a er!'!issão de papeJcmoeda. 
Antes:,. por'ém, 'l'ej3!mos qua•l foi essa ·politica: 
c.)nsi stio ·ex-c.J.u s i;vamente na creação de jrnpostos d·e co.nsumo ; rigoro&'l. ·e ver .... 

clnrl eira. econ·omia; e, ünalmente, ·creação do !fundo 'd·e giarantia e de resgate. 
].'-'ois b en1 - qua·nbo aos fundos d•e ·g.ara·ntia .e de rersgatte eU.es ahi estáio con1o 

foriln1 cr~?ado s - não se tocou . 
Quanto á. -economia, ffita , sim. foi es quec id-a, .mas, .força é confessal-o, o foi 

log·:> que •S. Ex . ó-eixou o Gov.erno . 
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E' ve~dade que no Governo do benemerito Dr. Rodrigues Alves ,não '!101;1Ve 
desperdi~.:os e os dinheiros fordn1 en1preg-ados para attender g1randes 1 m-eHioJ?a-
mentos que hoje desfructa.mo.s. 

O mesnw não se deu, pOrém, no Govenno que lhe succecÍeu e em qu·e a falta 
doe . economia, o despet~djoio tn.esmo, lJQr que · não diz€1-o. iniciou-se fram-cft,?nentc 

com a, exp.osição ,l.a Praia Verme]l]oa, e outros largDs g•astos. 
6 SR • • VICTOR StLVEmA: - ApoiadD. 
O Sn. !R~ur. CARDOso-· ... e dahi pa~·a cá. vem em augmento assustador ... 
Assim, i'\r. p,·esiden.t-e, a .política do Sr . Joaquim :11urtinho, no que r€speita 

a econo1nia j:á ti·nha sido a·bandonade. ha muito pelos ·anteriores Go-v·etmos. 
A politiCfL de Joaqtrim lVIur'tinho era a de todo o homem de bom senso, con-

sistia em aug~mentaJ[· _a receita e d.i·Jni•nuir a. despeza , para com as sobras saldar 
os compro-missos . 

• Toaqlli.llll lVIur·tinho, f'spirito cJ.e e l-eiç·ão, não foi, porém, não podia ser. um 
j ncon(hcional eontra o pape!-nv::eda. 

Es.pitito 'emin-entemer.te observador e pratico não se assombrava diante da~ 
situar.õe;::; diffice.is e, encarando as crises como m·ol-estias do organismo social, 
ag:ia, como · -ep;l s11a ch i·m.ica, procura-ndo as cau-sa.s do mal, pra combate l-o Je.-
cidid<tlr.ente, pois .sabia CJU~ a enfermidade, como effeito, só clesappavece cessaJda 
a sua causa . A.s crises financeiras são sempre determinadas por d€sperdi-cios 
-e d-e.-.;mandos e têm, portant:o, o seu ren1edio na economia e_ na orden1_, mas, ás 
vez€s, iooo só não ba.sta. 

E1:n r('):tt~ iio a o papel -Inoeda, Joaquin1 lVIurtinho escreveu na intrort.:c•(:ão t~ 

~eu rclator-ic de 1899 ,' -cOccno Ministro da Fazenda: 
''O pap.el-·moed~1 rept·es€nta ·um valor pÓtencial no mom•ento de sua e1nis.são 

c esse valo"' potencial tende a ser substituído por um novo val01· ?'cal. creado, ou, 
H o cont ra..r ~o, a desappa:t"~ecer. 

-"!e o 1Ja1{e l emittirl-o é emprestado em. h·a,balho · prod·toctivo, a áqueza creada 
vem substituir o valor potencial do bilhete e ha a;ugmento VB?'(u,d·ei?·o d e l'iq ,wza 

publica. a pa.rtim<lar, manifestado por um desenvolvimento de circulação mon" -
taria não ..s6 em sua extensão. n1 a s tanl'bem en1 seu valor real. 

Se, porérn. <. em.preg.o do papel-moeda, se faz em t·raba,zhos 1ntpt'?lf·u ctiv():~ . 

n enhE>11 1>a/O?' ?'eal &6?'Ú crewlo pa-ra S'ÜJSt·ítnir O valO?' potenaial do bilhete·, Q'Ue 
us-siw.· ~Jesayp(lr·ece~ M.kr:anrlo 'lf/rJHL ci1'C'nlaçcio g?·o;nde er~n s1w exte-nsãJo e peqv.en .'J, 
e '}n8C U 'L''..UO'I' f'C.[( l , 

...'!.. emdoSSào de papel-:11o-eda, creando valores potencia•es, ·provüca a ~rorn~oaçã 0 

de nago0ios, alarga de facto á circulação , <t:l. UgJ.nenta:ndo-lhe o valor pri·mitivo du-
rant€ o tempo de existencia •d-aqueJ.les valores po-ltenciaes. 

Se ness-e . I e riodo O trabalho, FECUNDADO PELO VALOR DOS BILHE'IIES, cre~lt novas 
riqueza~, a circulação fim'l. defi.n-itiva·m·ent-e aug~m·e ntruda e ·enriqueci:da. pelos va · 
lares Cl~~ados,1 quH virão snhstituir os va.l'Ores potencie.e.s desa·pparecidos .. 

Se. porérp, durrunte aquelle períod-o, os vrulopes po tenciaes focem entt,egues A. 

tra·balho i?ri:zn·od-uc·ti'V-o; n~nhum valor novo se!'lá creado para substituir os va·lores 
pote,.ciaes. 'l\l·e pe>r sua nat-ureza vão desappe.r-ecendo na ci.rctlloação. Esta ficará 
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nss'.m com gTancl~ m aJ>sa de bilhetes inedes, 51\l'Vindo apenas para dlluir .o va-
:or real circu,ar,te. 

Teremos deste modo uma circulação g-rande em sua ex tensão e pequena en1 
seu valor. 

A P.MI!l~ÃO m: PAPEL- MOEDA NlE•l\1 SEM!PRE, PO I S, ~: UM M..<\..L; ElLLA PóD-E, 
AO CvN'!' l<ARIO, REPRIElSENTAR. U:l~ GRAit\'Dl!: AGElN'l'E DE PRIOG\R!ElSSO E 
BROSPEIUDADE DA.S NAÇõ !ES. 

Tudo ·é'.ep€>ncle, como em teclas as questÕE'f; de credito, d a mod•eraçiLo, da p~u 

denc;a._ do criteri 0 com Qti ·} 5P. f.Qz a emif:sào e ·do en1prego productivo q u e d8ll a 
e;e faz. de-te .. rminrrndo a crea<:ão de nova·s rio('tu ezaa. qu.e ;ve.Iorizen1 a circu-laçã{) 

' nurgrnen1:ada pe-la etni s!).ão. 
Este.;; conceitrs mc~·cciam ·se·r r epetidos por aqu~ll<>s que ho je combate.J'n, a 

1n~ ~to1·i _. o papel ..,nlo~cla. 

~S. EEx. , en trctan ro, proferem consultar tnonog·raphiEJ.s extrang·ei t'R.S , '{'g-
quecidos dE .CJtte c\s p1·incipios da economin poÚtica não podem ser applicad·os á5 

cegas, de n1oQdo ab~:oJutc ·e .lõ!im tendo -em at~enr:ã.o o meio, o mon1ento e os phe-
nom e,los ob~e.-val(}os. A prr> ~rin lei da offerta e da procura sab-em os · q.ue se hon-
ram com e. sua at:tsJ stenci .a , t-ern so:ffri·do contestaçé.o de economistas d€ alto va·-
lor sc:eniitlco. 

Sr. P l'esidcnte, eu não pocl.Pria estar em melhor cnmpanhia do 1que con1 as 
auto r idades de valor iP.corrt~stavel e ineu>.peitn.s el e Ruy B a rbosa e de .Joaqu im 
Murtinh o. 

F,} . c-vn1 Joaquim Murt~nho .que avanço não serem f unclad;Qs os receios elos 
i'ninügos .. la emlssão, po r~que ella cor:res-poncle ás nece.ssida d~es cln. ~ação , v en1 pt'i:' -

·lenchcJ· 11·) meio ~i reul.anti' ~- lacuna creada pelo ·brusco esco:llmento da Caixa de 
Conversã·), fonte d·e C!"i..ses mon etarias como. com razão. n·ssevero·u o en1inente 
Senador Leopolcla ele Bulloões . 

A CaJx!t de Conversão .foi et·.eade. para m a·nt<>r a estabilidade elo cambio por-. 
que, é 'preei·so .que se diga, o que prej ud:aca uma nação ·não é o cam·bio baixo e 
si·m a sua iJnstatbiJ i dadc, ae constantes oscil!ações, que pi~jeu d icam o de.senvolvi-
m<;nb da industri ?. e do comm ercio , pois qu<> <t mercadoria ou materi a l en co.m-
m entlado a cambio de 1>3, ~ra recebido muitas veze<~ a ca;mbio ·de 1:2 e 14 e a este 
cam!l!oJ revendidos e depoio; viri.am a ser. pagos .a crumbio d<'l I! e '10 . !Nã.o h a o 
que ~·esi ·sta a es....c:et=:. n1utações. 

Ma.s, Sr. Prc~id ente, s~ el'l a. consegtüo esse (/JeridenLtwm., aliás por pouco 
lctnpo, veio por ontco ·I-aldo a,ugmentar o m<'l1o circu.Jante com a emissão d e notas -
ouro. 14~ lf·sse a -:.1gmen to, esthnu1n ndo a ci.rcu.1açã;o-, fo mentou nov.os negocias e 
desenvolw! u a in<lustr ia e o commercio .. •ÁJ11te.s, ·ponêm, . que esses •negodos e AS 

novas j1ndu.str ia·s produzisE-e-n1 os seus r·esulte..dos, po.r m·oUvo da g uerra. euro-
.pêa, ev idente ment>?., de cho.fre .r .etír a-se da circu.la.ção ·a'J)enas c2•50 . 000 contos de 
no ta~ -onro ! 

Os •pi1enomenos a larmantes. que observamo·s. o •oota;do ele verdB~d·e í•·a 

syncopfl produzido <!m todas as praças, decorre pr inri'J)almente da forte 



depr<!ssão, da a:1<? m1a profunda c<Ynsequente da sau1gria ;;o,ftfride, · pel-a Caixa 
de C :>n ~'E:rsão. 

Se nssim é, pe·rgunto aos me us iHustres collegas, sinceratnente, fa"anca·n1e11te, 
lealmeute, porqu<'! desejo aprender - qual o remedio? 

S•: . .Pr{lslodent·e, se um ind-iv-iduo .J.evar uma facad.a ·e pet·de r um litro ou. m.a.is 
de sg,ngue, o 1nedico acor'Sf:olha·rtá, COI111o ren1e.d_io, · nova facada, ou, ao êontrario, 
pt"nsará o ·ferimento ·e injectar'á no organismo tonicos capazes d·e supprir, ainda 
que p:'li· ·mq..mento~. o ear,.g·u ~ perdido, faci1itando a reacç.ãJo organioo.? 

J;J' fõra de duvida. rtue o medico reanimar.á o doen•te !l)ara sal-val-o. 
O nosso caso é i·!lent.ico - o organismo social soflfreu uma perda brusca ela 

250. ooq eontos em ~·ua circ:Ilaçã·o o que produzio €Sta especie d e exta se que ob-
serv!Lrnos t eu, ch-amado n dar re!nedio, acon.selho, coJno n1edida uc.g.ente, d-e i-n -
contdslavel e f fica'Cia, !'estit·uir-lhe o qu-e delle se tirou, e.baJanclo-<> tão pro-
fun<l.1...n1ente . 

:\{as , rlirão - tiro·,I -se ouro <' o senhor quer dar pa·pel. !No caso da 'facada 
igu a lmente tirou-se ;>a ng.ue e dá-S€ o·leo camphora<do, strycJlin ina e outro s toni-
cos c, c-om o auxilio rdelles o d·oen te recupei:·a r~á o se..,ng-ue perd-ido, CO?no o o1vro 
v ·irá. 

O Sn . CAETANO DE Ar, BG QU ERQU E: - Muito bem. 
O SR . RAUL CARDOSO: - =-<•ão foi , por tanto, 1Sr. !President-e, um acto de le-

via :Hlade: minha bater-me, de sd-e o pr~imeiro 1no"men~o. por essa idtéa, acoeita, como 
d:('JilQj}_..: tr ei pelas m a iores autol'lidades finan•·e ire..s do meu -pa.iz; não foi au iacia 

de m;.nha pa rte af.firmar, cl-esclé logo, ·que a unica soluçã o para a c ri se qu e, no 
1110111 t:.n to , {· -monetaria antes que: -eoonomioo., 61 '(1. e é o 1JWpel-~no ecLct. NàJo n1 e ar-
r epe:JClo d e haver dado esse pa<>So. ·E s tou, ao envez, a,bsolutamen te tran~Juillo com 
a n1inh:t ccnscienci·a, ce1·to de. que, assi-m prm::edend.o, presto urn re levante ser-
,·iço a meu pa:iz. (Muito bem; m1!ito bem.) 

\ 
A~·ora, oub·o ponto. 
S ttstentare·m os adver.sarios da emissão que o Estado nad a t en1 ICJue ve r coJn 

:t :-; c ! t_~ .s se::::. product()rat:.:. Levantoo-·se g-rande celeuma a proposito do empre sti1no 
que o Gov.erno so propõe a fazer ao8 bancos pára que -estes soccorram a ·lavoura, 
a in'=l u:,; trie.. e o com.m er c io. 

:Vla.!3 , ~e attonder1nos ás -excepClonae.s condições en1 q.u e lios ~nco·n.tram.os , 

por f ~ )~·~; · ~ da gu er-...· r.. européa, s-e1n .m~ rcatClos para os nossos productos, s.e.m n1eios 
de conll'nu n !ca çõe~ . ..sen1 rec.urso~ para pai·a r os trabalhe.cl.o r c.s ruraes e o~J era

rios ~;;: s ein ter ccn10 ob tel -os, a desp:eito da gra·nde producç:ão em, se1· e das ri -
qu ezas out•·as que possuímos. se conside r a rmos que a lavoura cl·e ca>f'é. que r epre-
senta f~.bnlo.sa somma od·e .sacrif'iciu·s e que contri1bue com 1n ais de tHn terço ela 
renda ela União, S<'! acha a braços com a sua colh eita., e, t erminacl.a ·ella, ·d·eve 
solve1· sous conn:>romisso.CJ com os colonos para não d-esorganiza r -os ser·viços que 
pro<Seg·uern con1 as novas caPgus, dundo lug·.ar a no.va.s 1clespexas; se pen-sar-mos. 
que a c; m·esn1a s <liHiculcta d cs, embora. em -escala m enor, dão-se com os producto-
res de outros artigos, cheg-Rmos á conclusão de que o E s tado até por insUncto 
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da p1~opria ccnservé:•çã.tl , 0 ~tá obrig-:Lclo a pres t<1r esse auxi·Ho e os me.i.s qu ~ fo-

l'"t"In pn:ci~os. 

Nãv ·ha duvid:t que, a.té certo ponto, concordo pl-::man1ent.e com o nosso il-
" lustt·e cnl l~g a, cujo norne d~clino c.o.m a devida venia, .o .sr. Cat·los !Peixoto, en-

ten·d·-? nclo que n1elhor seria nonc.ed-er ao \Ba.nco do Bre..sil o direito rlJHra e1n issão, 

~.fin1 de (lll•é; cl.lc: e•tnprest~s.s-e ao-s d~.m<üs bancos, ·que, •por sua vez, farian1 en1-

preat:mo.:; ás classes pr.odt!ctoras .e i·ndustriaes. 

Son dos qu e p::n~a.n1 ser i·ndispensavel possuir o .Brasil un1 Bil nco Nacio-
nal, como po.ssu <?>m os ·p::\izes cultos (a2Joia·<los), ban"Co ·emi&'Sot· e de r edescontos 
que s ir·.va, em fim, 'de oentr.o a todos os estabe lecim·entos de cre dito do pa.iz. 
( Jltl'lt:tto b_en1 _; mttito bem.) 

Etnqaanto nã0 ex i ~tlr este instituto ·mod elar, as crises moneüu~ias dar-se-
hão n e !·~odicam·e:lte . 

l"iJm .S. Pa·u1o, l)Ol' -exem·plo, h a todos os annos, d·e Dezem·bro a ·A:bl'i·l, falta 
' de nnn1e-rario, devid-o :i.s n1aiorAs exig-encie.,s da lavoura, por força das co.l=heltRs. 

O·('a, t~e houvese;e um b31nco Central a qll'e os outros pudessem recorrer, cau-
cion,ando os effd,itos cu-mmero/aes de suas .carteiras, resg-ataveis A proporção quo 
f.l):-:st)n1 s endo vend-i:d.os :o·s productos, te.m·ed in.!·-se-hi a o mal. se~nl desvantag-erw. 
alg•u-mr~ . 

. ·\. ;ituaçã.o ·é, como di·?~em ·os ser·tanejos . d.e morrermos de s êcle com o bico 
-:~ a ag·ua. •E , de .facto , .possuímos riqu ezas, te.n1os mercado.rias e -Predi-os . .f:az en-

d.:ts e f a brica s, n1as, poc ,falta de comprad-ores 'E' d.e rec-u r sos, e.sb11l1lO:': ar r isc.a·-
dos :1 :foJne . 

O .Banco 1\Tacion al regularia a. circula çã-o, ·au.g.mentando-a e din1inui.nclo~a, 

conf.or.m :: as nece-ssi·dade-s dos 1nercados. 
lDnt ·falta d.e i·nstituigão -bancar·ia mod-elar e não dis.pondo como a !Tng-later,rn 

de instmm<'ntos ele crecUtos capazes de ~ubstituir a moeda, o nosso meio cir-
" tnac~tl·~ de-veria .ser granide. 

Ora, <Sr. Presid~nte, tinhamos até poucos mezes 1. 01•4 :·. 000 :000$, send.o : 
4H. 000 :000$ da Caixa <1e Conversão, de on.de escoaTMn.,se, como se vio, 250 mil 
con tos e os outros 1'70.000 mi.J contos de nota.s-o·uro éstão excondidos . 

Rec; tnriam , po is, á c!;culação apenas 60·0. 000 :000$000 . 
J) e.v cn10"S, pür,érn ~ttender ift s •notas qu e se dHace r.am, incend.eiatn - se e per-

dem-s'3 ,por mil e · nrn moG.os e -que, e-m al.g·uns annos, repre.sentan1 so?n?1tr1·."1 av ·nl-

tac!a·s. 

Ern S. Paul.') Uve occn.sião de pt"esenciar o s-eg-uinte 1fa.cto: an1 advog·ad:o-
cn·pit~lista, tendo de dar um dinheiro sobre hypobheca ,e indo passar a escri -
ptura, nxhibio ·dez contos em not'as ?'ecolhü'Las, o qu;, quer cliz·er sem valor! E. 
·obs·-:. !·.vanclo-lhe o t("'beHião que M notas era.·m r.ec~lhidas, eHe sorrio am,a.rga.-
me?•te e àie.se: - oh! diabo! ·e eu tenho mais dootas em casa. 

::> SH, CAE~'ANO D<E •ALBUQUERQUE: - Isso n~ capital do JDstado! Que não se 
passará :no interior d.e ~Iatto Grosoo! 

O S'. RAUL C.•Rooso: ~ N·estas c.o.ndições •• em um paiz vastíssimo como o 
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nosso t co.rr:: dlfficeis commun 1cações e grande ignorar:!cie..; quanto di-nheiro nfi:o 
se :~r-á 1perdido poT esta f{n·ma? 

O meio circn·l.aD.te actual é. pois, i'l1ferior a 600 mil contos . 
O SR. iCJNCtNATO BRAGA: - Está caloulado, pelo J)es.soal da repartiçã<:> res-

pectiva, que de SO a 100 mil co'ntos desa•ppareceram. Noss<t circulação acttía.-1 é 
d" 51)0 a 520 mil contos. 

O Sn. !RAUL CARDe>~o: --Bem vê V. Ex., Sr . Presidente, L!L~e Tazão têm os 
que sust·entam que o no~c.:;~o .mal é a r:.epressão monetaxia, é a anemia· profunda. 

::J: realmente. Sr. J>resirle·nt-e , jú em "1.188•8, o illm•tre estadia ta Sr. Ouw Preto, 
então l\'Iin!~tro da Fazenda, d~clarava , basea..do em relatorio de uma Comrri!ssão 
Parla.n1entar .e·ncarr-egwda de ·P~Studa r o assumpto, que ,soo nül t;ontos m:am i~Sulf

f.iciente~ r.•nra a~ necessiCad.~s do nosso meio circulante de então. 
Ora, 25 ann o•s de]X1k, q unndo as nossas opere.ções co.m.merciaea, importação 

e exportação, quadruplica!·a;n ninguem ousa rá a.ff!rm:o.r que bastem 52 0 mil 
contos! 

E ' :rr!sorio. Francan1ente el·les ·não bastU.rn para o nos..o:;o Este..do, Onde os 
desc~ndentes tlos lwo>deirantes muJ.ti.plicam a sua acti~'idade em mil e uma em-
prez<ls . Somos lutadore<', a ncamos c tr:tbe.Iho ·e, por isso, precisamos ·d e meio cir-
cula ate que nos habilite o. !e·var avante nossos empreh"·nd.imentos. 

E " ~fite proposito desejo que fique co'llsig.nado qu·e, hontem, por occaaião da 
votaçã.~ da·s emenda!', p-edi a pe.lavra para d·eclarar que votava contra a reducção 
da cmissão . a 2·50 mil contos. porque, Sr. Presidente, estou convenciuo que mesmo 
os 300 mil contof: do projec.to serão in.smfficientes para fazer fAce aos C·DmprÜ·-

missos do Thesouro e ás .necessWades da circulação. 
Elu não pre tendia inf.Jnir sobre a votaçã.o, mas ap.ene.B sa..lvar rc minha respon-

aaJbi!idade. Quer i<L ~ quero que •fj,que consignado qCJe votei contra a reducção por-
que .iulgo ·preferivei fazer já uma emissão que corresponda ás necessidades do 
paiz inteiro, a. ter amanh~ de vote.r nova emissão, o que se me affig.ur.a inevitavel. 

Sa a. <le ag·0r-.a escrt-nànlizou os nossos financeiros, itnag-inem o que não aoon -
tecená. quanào pretr.nderen1 nova emissão! 

Não ttue rend<J por mais tempo a..btrsar da benevol€ú1cia doa meus distinctü<! 
college.s ( niio a7Joiad0s) , peço-lhe.s de·sculpas· de não ter pocl·ido correspondet· a 
eJ.la ... 

O Sn. VICTOr: SrLVElRA: - Nõs estamos ouvindo o nobr.e Deputado com muito. 
prazoer e proveito . (A·zwiculos.) 

O Sll. RAUL CARDOSO: ...:.... Proferido de momento e resentinclo-se de certo me-
thodo, o meu discurso traduz em to4o caao as minhas convicções e .revela o de-
sejo de .b em servir O meLl paiz . ( lli'lt..ito be?J~ ,' ?nu·ito b O'ln . 0 01'f1.fl01~é ?ll1t1to C'l.t/tn-

P'I'"hn~ll. ta<lo . 

Encerrada, a 3> cliscu.ssã·o ele projecto · n . 50 A, de 19114 , do Senado, e adiad.tt 
a votação até que a resp~ctiva commissão dê parecer scbre as eme·ndas offere-
cidas . 
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SEJSSÃO DE 20 DE AGOSTO 

( NOCTURNA) 

Jl'cwece i·· tla Cont?ni.çsci.o de F·inanças, sob1·e ns em.end.a·s cl,a 3a d!i-scu.ssão du 7J?"Diecto 
n. 30 ...4. , d,e 19·14, do Senado, auto?'"izanclo n1na e1ni8siio de 11otas cl.o Tli 3sO'II 1'0 

A C:ommissão ele Finanças, após estudar cuidadosamente, discuti-r e . votar, Parecer sobre a.5 
uma por uma, as emendas BJtx:esentadas em 311 dis.cu~.são ao project.o n. 50 A; re-
sol véu J·ejeilal -as pelos motivos que se ee·g-trem: 

::-.1. 1 _c Ao ·art . J o n . 1, accrescerite-se : sob protesto . 
S"h da·s Sessões, 19 de A.gosto de 19114. - Ma111·icio lie Lu·cerda. - Jos·ino 

de A1~Vitio . 

::-.!à·l h r conveni·encia na a0ceitação ele. presente em-enda . A redacção do pro-
jec to f., H este particular, bastante ex•!)licita. 

Assim entendendo, opinamos J:>e•la sua rej-eição. 

N. 2- A emissão de 150.000:000$: autorizada pelo art. 1' do projedo será 
{cita am J•arcellas de 30.000 :000$, med.ia.ndo o e~paço de um mez entN uma 
e outra . 

Sala irias Sessões, 1'9 de Agosto d-e 1>91 4. - José · Be .~e,-,·n. - ET<IS?Jio à e 

Macedo. -- Jlf. B<>rb-a. 

Pcl·1 proj-ecto a emissão se fará até 250.000 :000$, sendo at:é 150.000 :000$ 
p.a.ra cjccorrer ·á sol'ltçlio àe co1npront·isso.~ elo ThesO'It'l'O ~ ·etc. 

E' hem de ver-se, pois, que a emissão deve ser feita na medid-a dess-es com-
pr<Jmis!'Os não exceden-do de 150.-000 :000$000. 

Powler.E-se ainda que uma da8 razões da ~m i·ssão é a neces. .. üda de de deaafo-
gnr :t Praça. 

Como. pois, limitar a emissão a 30.000 :000$ men•sae-s? 
· Imagine-se que as contas já com o "'pag.ue-se" elevam-se a 25.000:000$, como 

affirmou o Sr·, Ministro drt Fazenda e que -den tro de ~O dia·s óutras se prepararam 
no v~l<>r d~ mais de 25.000 :000$00 0 . 

Como pagai-as prevá·Iecendo a limitação pretendida? 
.A emenda dev·e ser rejeitada . 
A r:•-.aioria da. Con1n1issão entencl<eu, a.peznr das razões expostas, a.pprovar a 

eme!1<h <:O;m a. seguinte sub-emenda: - ;>m ve~ de 30.000 :000$000, drga-S<O 
;;o. ooo ·:oQ0$000. 

:c-I . ;: - •Supprima-se a iettra b do n. H do art. 1 o e as palavro.s e as lettras 
b não ,Yeneerão juros " da pa 1·te f ina·l •los § '2° do mesmo artigo. 

Sal1 das Sessões, 1·9 d-e Agosto de HH4. - José Bezerr-a. M'. Bo,·ba . . 
Ern~·m.o de Macedo . 

Di materi<t velha já nmpla,mente discutida e rejeitada RO seio das Camm.ls-

emendas 
e m 3• dísc, 
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sõe::1 r,-.un!ãas, no desta C OJnmi ssão e , no ela Ca.tnara, n e m enda d e.ve &e t' l'!ejei -: 

tndn. 

::-<. ~ - Onde c.o.nvier: 
.·\!.r. En1Jq~1 anto nã.o fô r totaltnen.te r esgaUHl a ::t. impo rta.n c ia d-a en1issão de 

que tl·ata :~ presente ··e i, fica m suspensas: 

a- ) HS concessões para a construcçã.o de qun esqu er linh-as ferr.eas pctra. as 

qu~1 es a Uniã.o haja de concorrer com :Eavorres pecun ~a rio s ou subvenção de ' quaee-
qu e·r especi.eiS, )nc.lusive as d e que trata o a rt. 11° § 3° da. -lei n. 1.il2-5, de 1•5 rl·e 
Dezembro d e 1'903; 

b l a s oo-nstruccões d e qu.acsqu er linhas ou t r echos clre linha.s re rreil·S p erten-
cen te-s á. .Ur:ião. sa;l-Vo as legalmente autori·zada-s e j á cont ra ctadas. 

An. O Govern o fa!·ft a .revi·são dos contractos d e toda-s as l inhas ferre[IS 
en1 \.·L1 d·~? execuçãto , ·tnn n'dAA1 dü estudar não só o syste1na g-eral e as clausula·s 
elos Jllf!3111<.•&, com.o -tan1.bem a ·ex•ecução qu e até a.gora lhes tem sido dada pelos 
contractalltt•s, ex ig·indo o exacta -cu1nprhnen to cte toda;s a..::; di sposições contra-
ct.uaes, deel'!e tanclo aB r e-spec tivas penas até a rescisão •qua.ndo para i·sto l1aja 

· funda,me.nto •e vantagem. Pe,·eü·a N"11es. - Fa.?"il' So1tf:o. 
De .1na teria ext1·anha ~t.o pt~ojecto, esta em en da .não püde ser nccei tn . e.Jnborlft 

reconh2ça a .Comn1isaã.o o gran1de alca nce ·das m edidas pro·postas. 

:'-J . - A quota ele 100.000 :000$ pa.re. empres ti.mo a · ba·nco ~·erá entr egue 
ao Bar.co elo Br·as il , que fie re . .s pon.sab iliz·ar.a. pelo seu pag·a.mento ao ''".l."',hesouro . 

O Banco el o Brascl reservará para suas pt·o,pJ·ias operaçõ.es " importancia d e 
2.0 . OQO :000 $, e mprestará ~O. OOÓ :0 00$ aos bancos d·e·sta Capital e elos Esta elos qu e 
não têrrt l:\.lfandega., e o~ restan tes 50 . ·000 :000$ e.os bancos da-s I_)raça·s co m.n1er-
c iaes dos Estados, qu e têtn alfand~eg-aa , e na, proporç·ão cla.s r e nd-as .das n1 e.s-n1as 
no uitirl1o ·se·mestre. O B·anco do ·Brasi;J cobrará os juro·s de 6 olo no maxin1n p·elo·S 
empre..stítno.s que \ fizer. 

Sah de.s .Ses~ões, 1·9 d·e Agosto de 1914 . -José B ezer?·a.. - M. BO?·ba . -
E?·as·r,.o ilb Jvf a.ceclo . 

De -Jn.a ber ia velha, d ehRtida e vencida, a e~rn enda d-e ve ser rej~eitada . . . 
A Omn·missão, por.étn. resol veu acc·etta l-a en1 sua ]_a parte, l·sto -é~ até . n pa-

lavra 'l'he.so·uro. 

:\f. 6 - A o * 8° do art. l 0
: 

SitTlPT:imam-se ris expressõe·s finaes , d es d e a. pala.v rn "cc,ntinu a.n do " a~é 

·'Cú ix·1 ·Ü2 Conversão". 
Sala ciaa Sess õ<és . 1·9 de Agosto cie 1 914. - Jo s·i.no ele Antujo. 
D e m-a te.·ia velha, já rP.jeitad a , a emencln nà;o pód-e tn erece r a.pprov a.ção . 

~. 7 - · Ao a ·rt. 1°, n. 1: 
O Go\n€rn o, entr e os compromissos do 'I'hesouro, que d ever á. .so;l v·er. pa·g·anl 

t;le- pret":: rencia os sal-nrios e cliarla.s dos ope·r-ario.s, jornal·eiros e die.ri•stns, os ve-Ll-
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cím-e~ltos dos .ma•gistrados e os dos f uncci.cnarios civis e n;U.ítare.s e, -no pa.ga-
m.ento il.as contas, attende!'á n s un ord·em ele antiguid~de. Q.uBJnto 'ás contas, po-. 
rém. el e ·oua.ntia superi-or a 1. 000 :000$, o Gov·el'no pode!'á or-de nar o .pagament·o 
pa rcelladc. - Irin "u. Me<chaclo. 

N;1D ·pôde ser acceita a pr·esente emende.. 
A emi·~são é f·eita para occor rer á so luçã-o .de "com.p?·omissos c~o Theso1wo 11or 

d espezas l<,gal1nente a1ttori.~adas e ?'(')gt.strwoos" . 

Não •;·,stão incluida.s as <iespe«as 'Communs da e.·dministração ·que <dev·erão ser 
pagas CO!n a r-eceita ordinariu do -Thesoul'lo. 

No:.i.-) ha . razão para autorizar o ~Governo a e:fifec tuai- ,pagam entos ·por pr-e-sta -
çõ·e·s, wrna vez •que as suas responsabi.Jidacles de h a muito estão ·V·enci-clas e a · 
emissii..) cobre to de. sellas . 

:-J. S- A.o art. 1°, n. 1: 
Da importancia emittida, o Governo· destina!'á até :30.000 :000$ para traba-

lhos ~ ohra·s publi:cas, aproveitando os operarias clesemprega.dos e a.brtndo -grand·es 
e.rmaze.na d.est!naclos a soccorre-1-o.s e bem assim a a-ba.stecer a- populaçfuo, no caso 
ele falta ou alta exce1ssiva d·e ·v iveres e comestíveis. - h·in-e~< Machado. 

:\'Cima época em {JUe todos clamam por eco•noonias e em que .. o Gov·erno é O·br.i--
gad·o a lançar mã-o do ·Papel-moeda, tão co.ndemnBJdo pelo lHustre slgne.tado desta 
em€·ndn, é extra·nha.V'el que S. ·Ex . s-e Jemhre de autorizar o Gov·erno a gasta r 
30.000 :000~ em t?-rtbe<lhos e obrn.s p1tbHcas. 

E' de · n ote:r-SP. que a e-mlss-ão, 'quando muito , chegará para o fin1 · a que a 
<ÍCf.itinn. o n. 1 -do nrt. 1° - "solução de compromissos P.o:JT d~espezas legalm-ente 
auto t·izada.s e registradas,. 

A ~menàa pede r ejeição. 

N. 9 "- Ao a rt. l 0 , · TI. 'H: 
Da ·importancia emRt;da (oem mil contos ) , o Governo d.estinnr á proporc!o-

nal.rnE'nte a quantia od e cincoenta mil contos de néis para as ;Ca ixas IEconomi~ .. 
cas que llouV'<l'em .remet Udo ao Thesouro os seus sald·os ou ·depositas. __:_ l1'Í- . 

nen .H achado. 

N ii•} 'Pó de ser •fl·C~eita. 

J [, tiv·emos occasião de dizer mais do uma vez que a emissão, quando muito, 
d arll. ]}ara solver os compromi~s·os .d.a Thesouro por cl espe•zas legalmen te a uto-

Toü.c;S os Governos. desde · a ere~ação elas Catxa.s ,Eco.nomicas, recolhem os 
saldos deslas .pe•los qua·c's é ,-esponsavel, f.o ·r'nece•ndo~J.he•s ·igu21-lm ente as quantias 
precisa'> •vara satisfazer a,s retira-das que, como ê sa-bido, só p()dem ser fe itas 'com 
prévio avJ.Eo. O Thesouro forn-ece á proporção d!!!s necessidades. · 

~fã . .) ]la, .p-o.r.tant•O , n em ma!"'gem ne-m razão para ser acceita esta emenda. 
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N. ·10 - - Ao 'l.l't . i' ,. n. I, accrescen t-e-se . 
O Gov.erno não. I?odJer=á, -e ntretanto, ef)~e.ctuar o pag-~mento de . despeza que 

d·e'c.orret· de que.l-quer · contracto ou d e qualquer . cr-edito registra-do sob pro testo, · 
emq:Hui.to o registro nã.o houver obtido -a >tpprovação do . Poder L egi.slntiv o. 

Sai;.a d as Sessões, 1•9 cJ.~ .\,gosto d.e. 1914. - h'i?Wt< Mc!chado . 
• <\.s -~espezas clecorrer• tes d.e . contractos e de credjtos r ·e,gistrados so-b. pro~.esto 

sujeito; vortas to, á approvação do .Poder Legis lativo, 'l.i~ se inclu-em evide·~te-. 
·ment~, n~ n : 1 do a rt. 1°, por isso qu~ nã<> co-nstÜ.ue · c~·nt1JIJ.o?i~fsso le[l(~l.1'n~1·Lte 
autoí"izndo e Teg-i,.st1·ados C:U Ine:lhor Ii·qui·do e certo. A sua. liquicl ez e cE-rteza· que 
o tornam exig ivel depende d-e um acto do •Poder Legi-slativo. 

Não ha, _. p oiR , . necçssida cle d a !"<'salva constante da em enda que deve ser 
rejeita dn , 

, N. 11 - Ao n. li do .art. 1•, lettra ": 
Sapprima m - se na let tra a as palavras de "eff~itoa co·mm.er cla es". 
Sa"-a el as ·s essões, 119 d·e Ag·osto de Hll4. ~ J?·inen Metchctdo . " ' A ~up;ppressão prretendida importa na co·mpl-eta i1nutilização •do auxiliO qu:2 

' se p:'etend·~ da r "- lavoum, ao commerci-o e á. inclus t ri a, · por i-n te1·medio dos ban - · 
C<lB. 

Tltuln~ da •divide. pu·bJi:co. fecVe?'al só podem ter ·os ca-pitalistas d-esta praça, os 
Ol~Pbã~:; € , ilS ... vi uv as . E n:l.o é a ·elles certame•nte que precisan1os e queren1.os. am -
pn .. rar: eitl tlLo· angustioso momento. 

M.as .-sinceramente. nã.a atinamos com os mntivos que levar a m o nob re Depu-, 
tndo a se in surgir con1tra "os et'feitos coni.mercie..es n, e co:mo S. •Ex. não justi-

fiç.ot~ ~ IS·U ~ erq-enda l.irnita·m~-nos a a.ffirm·at qu~ r-eputamo•s ".os effie i·~~~ .9·0m-
!l,l,'erciaen" titulos tão bons como os melhores da divi da pub-lica fed.era·l e ~. por 
leso. e ntendemos que a em.-n da clev.e ser rej eita de.. 

-N. 1-2 - Emenda -á lettrn rt. do n. lli, do art. 1° : 
8-uiJ.st itua.1n -se as expressões "mediante cauçã.•a. d·e ·e,ff~itos comm·ercia.cs" . pe-

las 3aguintes : 
·'·l\'I r-doante cauçao da titulos da. divida funda-da <1os Estrulos desde que s ua 

cota~ão média nos ultimas annos tenha exc·edido d·e 80 •1• ou tltulos ela div1da 
t1·ub.1i~a -fed·e.ral e o 1nais como est·á no paragr aJJ)ho emendaJdo". 

Sa·la ela-s ·Sessõ-es, 1•9 d·e A-go sto de B1<4. - 1?-ineu Metchado. 
Dtw:~ ser r.ejeite:da pela srazões e:.'(lpostas pa•r a a não acc·eitnção da e m·en-

da n. ll. 

:...r . 1~_; - E.n1en'da a dditiva ao ~ 2°: 
Os b'mcos que receberem aúxilio nunca po•derão operar a juro -ma·ior d·e 9_. "I•. 
S(l·1u. da-s .Ses·sões, 1•9 d•e ·Ag·osto de 1914. - J?·hte" Me<chado. 
Ni't~ -podemo-s l eg-islar sobre qu-estões da economia in tima dos banc,os, dc~er

mina~dr:-_l hes n taxa ·d·e descontos. 
_-\ -emendà d-eve ser reje.itada. 
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::-:f. H- Emen-d-a ao art.' I",§ ao: 
8uts1itua-se o § 13° pelo seguinte: 
I'm·~. c- ce-sg-ate da e-mcssão do art. 1°, n. 1, serã.o attri>bu idas a:o fundo' de 

gare.ntia c de resgate novas rendas em importancia n~1 .nca m enor, por anno, da 
qua:nti(l C:ll;C .. corresponcleria ao serviço de juros 'do empres.timo -ext·e·rno · Cle ··22 mi -
.Jhões que estava em negociação. 

Sah da-s Sea•sões, 1r9 d-e ·Ag-osto d-e 1'914. ~ [?·üu3u ilifcichaclo . 

:)ndA · -ir ·buscar -em Jnom en to tão anrgusUoso "novas renci~s -em importan-
cia n u nca m renor . . por a-nnp, da quantia que correspo·nderia ao S<"rviço de jm,os 
·do &mp~estimo exteo-no de ·2•2 mi.l>hõe~. que -es tava ."'m n-egociações? 

P a r a que promet ter o impossível ? 
A ' emE•nda ·deve ser rej:eitada. 

::-:r. J.5 Ao ílrt. 1°, n . 2: 

. Depui~ da. palavra "bancos" accrescente-se: que empregarão 1313 ojo do em-
presUmo, I;e.lo menos, <>m operações sobr•e pemhor ou warTan.ts de ca.fê e •bor-
racha . 

Sala. G<ts S es·si'íes, 19 d e .Ag-osto de l r9114. - .lo-sino àe Ar·c"'jo. 
Machado. - il'fel'lo Fntnco . 

.. D'l materia velha, já r ejeitada 1Yela Camara, •não pôde s·er acce-ita·. 

·N. 16 
Art. · 

Accr.escent.P -se onde eonvier: 
Da quantia •emittià.e. para <;atis.façã.o de compromissos do Thesouro 

scr•á deduzida pre'fe!'enei11. lme·nte a importa.ncia .neoessa.ri11. -paf'a o recolhimento 
.:.té vinte mil co•ntoE das notas da Gaixa d·e Conversão da e.ctual ~missão cir-
culal')te, que s·erão incinel'adas, se o Governo não pr-~ferir a•d.quirir clirectame·nte 
Ollro IKtril integcaliza1· o la·Btro em rn·o·eda metallice. da 11nes·ma Caixa . 

Ne,te u ltimo caso, o Governo pnderá despe-nder, vor oonta da, -emissão au-
to-r·.izn. cia. por esta lei, até a quantia irgua.l ou •prejuíz-o ,que ~- differença 'd-e taxa 
cambia l determina-r re-n1 relação á anterior ·e-m.i•S!?ã.o e,o typo -de _;~ .. 5. 

S<t.Ja das ISes.sõ·es, 1'~ de Ag-osto de 191'4. - Josin-o c~e AntQtjo. - I rirteiU• 

JJJ.achcu ir.,. 

A importanria da em issão não pôde ~er des•viada do fim a que se ·Prop5e: 
"soJ.vG ns compr-omissos do Theflouro por -de.sp-eza·s l>egalmcmte a u torizadas · e · 
.negl&h .. l da5". 

A emenda. deve ser rejeita-da. 
8.1'.2. {ias rCommissões, 2-0 de Ag.os·to ele· i •914. - Hom,e·ro BazJtista., Pres-i-

dent1:", z-em voto - RCM!l Can:Zoso, r elator ~ Thomaz Ca·v,alca;tti. - Pp•·ei?·a 
N~;nes, cem: restlricçi'íes quanto á emenda 4 e a d•e n. 1'5 . ~ Caeta:to ele A~bu

q?>erqu~. - D·i.a-s ele B•1rr·os. - To•·quato Mor·e-i.Ta, com restrieções. - M' . 

Bo•·ba., "·1m r estricçõe·s . 
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PROJRCTO DO SENADO 

O Con.gre.s;;;o Nacional decreta: 

A :: t. 1. 0 · Fjca o G<lver.no a utori'zardo a •emiHir em notas do Thesouro Na· 
cional até a quantia de 300.000 :000$, da seguinte {ónme,: 

I, até 200.000 :000$, para occorr•er á .solução de compromissos do mesmo 
Thesauro. .por despezas •legalmente a.wtorizadas ·e reg·i·stradas; 

II, até 100 . 000:000$, paTa :e-mpre.stime>s e, rbancos, sob as ~eguintes con·· 
dições: 

G.J ·m•ed.iante caução de .eJ;f.eitos commerciaes ou títulos .da di,vi.da publica 
.fed•erfl ·l, send'O uns e outros r ecebi·dc•s na base maxima •d•e '70 °! 0 , d·o seu va-
l·)r no.rninal; 

b) .n .,edianbe deposito regular ·d.e notas da rCa.ixa de <Conversão, .pelo seu 
valor .Jeclar.ado em réis, ou de ouro, amoedado, ·a;o 'cambio de 1<6 dinheiroo, 
]lor mii réis. · 

L. • Se a caução of.ferecida p e.Jo.s bancos fôr em qua.·~quer mom&';!to. jui· 
gada J.n,~u·ffidente <pelo Governo, reste immediatamente .ex igirá do deV'edor re-
forço ela mesma e, não sendo attendido, f.ará vend·er em hasta ·publica, ind·e-
pendente de tnterp&llação judicial, oa oe{feitos caucionados, ,accionamdo o deve-
dor pelo :restante do cr.edito, ·qüê será considerad·o div;da 1i.quida . e certa para 
os · effclt~s lega-es. 

~ 2. u o.- emprestlmos a que se r·efere a lettt•a. a do n. IH ov.encerão os ju-
ros fHtnua.es de 6 °1", J)agos semestralmente, e os da lettra b não vencerão 
jure>s . 

. ~.o <Pa .. a o re-sgate da emissão autoriza.da pe,lo n. 1 <é -d•esttnada a som ma 
coi-.t·e.;pocodente .a ·10 °1° da renda das al-fa.nd·egas do ~io de Janeiro e de .San-
to-s. conver tida em· ·pa,pel a . part.e da renda ouro, d•eve-ndo o ' ·pro.ducto dessa por-
centag,e .:·. ser directa · e diarlia·mente reco:l1üdo pelos h1spectores ·das referiodas 
aifan<kgas ·á Caixa d·e Amortização, cujÓ dkector f arâi inc~nerar s&manal-
mente as notas a!"sim recebi-das. Aos funccionarios ·qu'e d·elxarem de cumpri·r 
esta •disposição serão a·pp!icadas as penas do a rt. 10 da le i n. 2 .'1.10 , de 30 de 
S·etembro <d·e 1909 . 

§ 4.• .Serão igua.Jmente applica-dos a.o resgate da memna emissão do n. I 
os sa·lclos dos jHros esta,belecidOR no § '2°, deduzidas as ·des·p·ezas com o ser· 
viço da <:missão . 

§ 5. o Os ·emprestimos autorizados pelo n. II d·everão estar r·esgatados até ~ 

<3<1 de DeZ'embro de 11915. recoA1•~n·do os bancos d.evedores dirootamente á Caixa 
de Amu''t.ização as .not.as correspo·ndentes ii. amortização de seus de"bitos, as 
{luaes Ferão incineradas pel•a mesma fôrma ·e sob as rrueosma.s .penas do § 3•, 
não. pod·encio :Ser .feito novo em·pres.Umo ~se ~o .rnaxi,In-o da emissão já tiver .sido 
a:tt)·pgi do. A' medida, c}ue forem sendo J;e-itas essas amorti<zações, a Caixa dará 
g·uia. Je rE·cebimento vara q·u·e o .The•souro .exon.ere o deve dür, ... estituindo-.!he a · 
caução <:orr.espondente. Se ao fim do termo o 'banco não cumprir essa obriga-
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ção, o Governo .procederá em relaçã<> ao · d•av"'dor como ·no· c"'so do § 10,. .pre-
valec~nclo na hy-pothes<?· os mr,smos princípios aHi estatuídos. 

§ 6 . < Os emp.-est imos do n. 'N serã.o conoeclido•s for·rnàndo os .bancos .por 
elle!'l favo;··~cl clos u m consortiun< pelo qual todos se obriguem a a>doptar nas ope-
rações (;am·biaes as taxas a ccot•dadas com <i Banco do (Brasil; havendo dooa-c-
cõrdo na taxa a a.ffixar, decidi.rlá o Ministro de. F.azencla e a sua •d•ecisàJo s-e'l"á 
nbrisac.oria pa ra todos; o 1ban co •pertencente a·o conso1·"titltrm, que se não sub· 

, m·et te:.' a essa decisão ou ·em ·qualquer occa.sião não olbservar ·a ·ta·xa accord:aoda, 
será <comp<cl•lido .pelo Governo a r ecolher .ommediatamente •á Caixa de Amo.rti -

. za.ção n !mportancia. de seu debito, o•bserva-das as mesmas regras •p.--escriptas 
-n.·o 1-> . 

. 7. o iP::t-ra l!oncecler em.presti-1110 a bane:) ·extra.n,g.eiro, verificará prévia -
mente o :Gov:erno o;-e e l!e jé_ tem r ealizado no ,paiz . d ous terços, p~lo menos, do 
seu <:<cpi tal. con:forme pr.escreve o § 1° do a..t. 47 do decreto- 111. 43•4 , de 4 de 
Julh.J <l c :1911 ; na falta , acc<Jrdará com . elle um prazo razoavel para tal fim . 
sob pena - <ie ser cassada: a autorização para fu·nccionar na Íl!e.pu:blica. A re-g·r a 
geral quanto a·o capital .Dica ·extensiva aü .fun-do de reser.va. 

~ 8 . o ·Esta .J.ei en tnar fi em -execução desde a ·data da <ma .publicação. ces-
,;and ·) a moratoria e a s,t~p:e-nsão dos ex•ec:utivos fisca-e·s decretada•s em ·lei ao , 
fim do., primeilXJs trinta dias concedidos, contt.nuando, .por•ém , em VLgo r as d! ~- . 

posições ! e·lativas á suspensão da troca das notas da <Caixa -de Co·nver são. 
Art. ,2. o IR·evr:~ rga.m-se e.s d:isposições ·e.m contra.rio. 
S ::onado F-ed•era l, 11 d·e A:gosto d'e 1•914 _ - José Gomes P ·i?•h ei?·o lvfcr;cha.,lo , 

iPri'si<Jente . - .il1cw.oel ele ATan,in Góes, ·1° .:SecrHario . - P ech'o A1Lgnsto Bor -

g es, 2" !S eccr.etario. 

J!J-m<enclas onrro1lada.s na Z• d·iscnssã.o elo p rojec.to n . 50 A,' ele 1914, 
rlo Senarlo 

N. 1 - '-<\O .,_rt. 1o: 
Redn?r,-se a 250.000 :00 0$000'. 

N. 2 'C\To ar;t . 1o, .n. I , onde se -diz 200.000:000$000, diga-se até 
150.000 :000$ 000. 

N. 3 - ·Substitua-se· <> § i2• pelo seguinte: os emprestirno·s a •que se refere 
a :te:ttr:L a do n. 'H v encerão os jur.os am1uaes de 6 °1• até seis me:oes e dAhi 
em <lia1:t e mai-~ 1 °! 0 e.m cada mez que se segti.ir . :Os empres·timos diJ:._ !JJ.tra . b 

.!não ven;aerão juros. 

O Sr. Cincinato Braga ('1') (movimento de at·t enção): - Se Presid•e-nt:_e_, hon-
t"t:~m , devid\> ao n1e 11 estado el e saude, n?.o pude, antes do ·êncerramento da dis-
cuss.l -J do pr<Jj•ec to sobre A ·emi~ão do papel-moeda, dar_ as razõ~s pelas quae,; 

·. * 5 Discu rso proferido na hora ·ào expedien te. 
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os Dep,l ·<ctdos d·8 ,S . Paulo, filiados ao Partido Repuhlicano Pauli·sta, entende-
·ra:m ac.ettado votar .em favor do •projecto vi•ndo do !Senado. 

Ct>no·~ . . vamos .prooeder ·hoje á votação d.este .proj<ecto, ainda •ê oppottuho to-
mar algum tempo ·á Casa, expondo essas razões, /Podecia fa.zel-o tambeni á 

··hora da votação,. como- ;, commum fa~erem-se· declarações de votos ne,sse mo -
Jnento. :?>'Ias, .para não tornar o tempo á C amara, maximê em uma se·s·são no-
ctu t>na, na .qual d.e oràine.rio tm'los nõs gostam·os de ver eoncl uido.s o ma.is cedo 

.. poooivel os trahal'hos, •eu me preval<'!ço deste momento·, a;tê •Que tenhamos nu-
mero para a votação, promettendo á Camara não estender · por mais tempo as 
consideracões que te·nho .a 1e.zer, afim d." não impedir •q·ue .se p roceda á mesma 
votaçã' ·f!<>sde logo. 

J~nten<Cli conv.en iente apróvei•tar est e ensejo .para dar as allu<didas razões. 
?arece truc tó:dos os qu-e n1 e ouv·em julgar.ão opportuno, e at:é necessario, 

•que ciig,l mos a.!.gümft co•usa so·br e esta rnateria, da·da a attitude politica que 
ternos mantido durante todo o quatrl€•nn.io presid.encia l. 

s,- . Presídente, ·es meus amigos de S. ·Pau·lo t êm sido contrar.ios á emissao 
dJo pa.pGl-m.oeda sem .J.a.s.tro mei.a.Jiico; temos •e•sta&~ S'Ustentando a •necessid.a;d~ 

d·~ proseguir o piõtiz n.a valol'izaÇão de seu m eio circulante, d·e modo a, quanto 
anais. ''apidanié<nte ,possivel, .approximar-se da conversão .me.tallica. iMas, in.fe-
l:izme!lte, como diz ·O <Íictado: o homem põe e iDeus dispõe. Não rpodemo·s,l no 
mo.mdltr~ a-ct ua l, fa.zer ,questão {1'e·sta ·directriz. 

Qua·ndoO, no e.nno passado, co.m <Oçaram as primeiras tentativas a respeito 
da ern:·~são do paJpel-moeda, quando nesta ·pl'aça lndustriaes e comm·erciantes 
se ()CCU]Jitram deste a·ssumpto, levando -o até 'ás deliberações da Associação 
Commer·<::iaL a.g itou-se um .pouco a opinião em r.elação rã ma:tel'la. 

A.!g.urnas pessoas de J·esponsabil:idad·e ·na politica .governamental, embora 
di"ye:·ge-ntes -de n0s no ponto dte vista pa-rt}làari•o, ma.s ·sem deixar •de .pr-estar 
a rnuitü•; d•o·s homens publicas de S. Paulo a attenção que a -amizade justince., 
ente:1d2rarn conven iente ·saber qual a atti'tud•e dn. •politica paulista dia.nte, d·<ssa 
lembran'ça. qu•e esta<v·a. sendo agi tada. Não é isto conhecido, a i.mprensa não 
deu noticia d.este Jacto; " lle ·occort'eu na maxima reserv·a; por isso, sinte-me 
n a ne-t~es:•üdad·e .ae· nnrr.al -o á Cn.ma~ra e a-o pa iz. 

Ou, .. ida a opi.nião dos politicos de IS. ·Paulo, este. foi terminantemente con-
-traria <t .,,,edida. Isto se d€1.1 antes que vless.emos tomar parte n a sessão le-
g-is!ativa tk a•nno passado . Quandü já aqui •esta vamos nos tre.ba;lhos do Co.n-
gressó, e·s~a propa~ganda· quiz tomar vulto 'ünda maior ·e .os m·en11bros dá ban-
cada r:au.iista r·eun i-dos, sen1 -discrepan cia ·de- voto, r eso.lveran1 lfa:z·er •gue·rra a 
·quaL}t:er proj:~-0tn que HPPR~c~s~e nes.se ·s·entido, .le-vando sua o,pposiçã.o, dentro 

do rel!,"iinEnt~ desta .Cét.s ~ , até f1s ui Umas c orns equencias. 
E~Jsa ·noticia não fo i pubUcad·a, porque, antes que ·nós tivessemos resolvido 

. ·fazel -o , a Imprensa noticiou qu e o Governo havia d•e'Ciaraào .a toda.s as classes 
· int-e.r:~ssad.as (]Ul', en1 a:bsoluto, nãl() cog·itava de emissão. 

'I'al declaração, •da .parte do Go.ve·rno , tornou <àesn·ecessarla a nossa pub.Jica 
interfel'·ên('ia no ,,_.ssurnpto e pro·duzi·o o re<sultado . de a·placa.r Inteiramente as 
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·tenta ti VãS (JUé Se ~·Sta\•arÓ f-ao,endo para ~er Obticlo um project(j de lei apresen.-
tad(J" ·ao ·!CongresSo. . 

· Reco)rdo isto apen.as com o "In tu i tci de ' .àssignaJlar, ·de mod-o 
quanto ""~ temos preoccupado com a ·adopç!to •de ·uma medioda 

•expresso, o 
de gravidade 

dn em·i:-··.sBtl sim~Pl·es rd1e .pnpel-rnoeda. 1YfaS, ,. senhore:s, nós não espera va.inos que 
aconteç<men tOS a]hei()s á nOSOO V•Ontade OCCor'J•essem d·urante tOd.O O anno J?.lJ.S -
.sado i: (~urante a f.)a·r-t:e já d.ecorrird·a d'estt: a.nno, tão · ·sérios, tã~ .graV.es, .tio 
ilnport.aJJ tii?S que -nos obrig·a::jS·em a, ·heste mom·entO, ·a ,poiar o project·~ , ·viri.do a.o 

Sena.l•J. 
l~de ,facto·s pQderjam tê r occÓJ'Ci-do parã m,ude.r a directriz do .. nosso .v.oto? 
A'iéo.~ o anno 'de 191•3, pa.ra .a vida ·economka ·da LNaÇã.o, f9i um anno ter-

rivel. 
Pol1Cos se têm apercebido dessa circuinS·tanci.â, sen1 -en1-birg.o 'd·e ser elln 

dH n~axh.1a im•p.ori:ancia, no clHbate que hoje ·se ·e·stá .travando n esta 1Casa . 
3 i>nl.ures, a ,g.e!'aç1lo Actual, quero dizer, o.s ··homens de \l'8GO a esta parte, 

querÓ dizer. ha 50 -e poucos ann.os, ·não p-reaenci.ar::l.Jm uma crise -tã-o séi'hl como 
a .qud se d-esenhou no a:nno -de H~\:13 e co.ntin11a ai·rtda no anno c-:>rrente, porque, 
desde 1Si!O, ·SÓ uma vez occorr.eu à cir~umstanci.a de que •no no•sso comm.ercio 
inter ciarivolla·l, o que o Brasú vendeu não attin.g!o ao PI'eÇo das mercadorias 
que eoh1prou. 

·:·r(,<; ·temos ti-do ·ha muito~ annos. ha mais tle ·50 annos, sa.Jdos 1avora.ve.is 
ná. n0.3sa :bahtnç:a '•e0oono.mic.a, m·a_iores ·ou m·~nores, te11110<S tido ·a~ttrihllllações, quan-
do el.,•;; ·s~.o pequenos, multo abaixo de um eerto limLt~. "o limite dás nossas ne-
ces"illad e.<, mas .nã-o tinhamos •.. ha muitos annos, o caso •CJUe se deu em 111.13, d•c 
impórt,;•·Jnc.- 617 ·rni.lhões Gsterlinos •e s6 po·dermos .exportar •6·4· milhÕes e .600 mil 
libras ; só ·t ivemos d.efic'•t con.g.ec'utivament-e á a;boliçã.o do elemento serVil~· fo; 
no · tnom1 c-n to •em ·CLUte O trabalho se d·esorg·runizou poi- oom.plet-o •e1m nosso pe..iz. 
·Ne.nl ~i esn 1o nO · te.n1Po .J~ gue1Ta do ·Parag:uay tivemos üin des·equilibrio'· d·éSta 

gravi ;~a de. 
íStt} a.s~ig·na.1a. ·bem qu·e um paiz, se1n estar ·etn 9u-erra, pôde so.ffr·er coo._tiri-

gcilci:J.s ;n:_d.s •clnn1s ~ •n1a-i s -difficeis, do q.ue se neNe., estivesse. 
'J.;' 0 <.:as o qu P :-tgora nos acoJntec-e. !No periodo da guei-r.a do Paraguay, Ü-

,;emo.~ =. eropre- ·saldos na nossa balança eco-rio.mioa. . !Só não tivemos, r-ePi'bÜ, 
·quaod~J a desorgan ização lavrou no ca.m~po da proclucç.ão .nacional, por efferto 
~da a.bclic;ão· do e·I.ent:€1n to •Rervil . 

.i"a~El· >J " ~lm POUCO {le<;pPrce·bido •este ·facto. <aO POVO ·bra·sileiro, peia ct .. cum-
,st::tncL't -feli~ .e rarn ·cUc, ·naqu~1lé n1oment.o , o credito dO tB ra.sil ·eStar a'travessan-
clq '..t:n p-e l'iodo felicissirnc; ~o s nossos títulos com as rilals al tas cotáções n·o eX-
tranr,-e:J·o e o Governo Imr.erial corn f<tci.lid.ad·e ·Para o emprés timo ·que reali-
zou, o. maior q.u~ Rté a qurlla ·data o Brasi l tinha leva ntado j,unto· dos ban-
qu-e-iro -3 e·Jrv,peu~. 

A .~: nlJa·da ·deo<>Sa .qunntidact~ nota.vel de ouno <.>h'egou a dar aos estadistà's 
bra.s l 'r·j"<:S ·a . ilJusão de qne podlam naqu·eHe morne'ntb reallza.r a convet·sã,o me-
talliC,L· ·do nos-so meio c·ttrculante. 
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Evrdtnletn€nle, !01 uma pura ilJ.usão, ,porqu€, justamente nos EH1nqs cte 8•8 

C) 819, esse saltd·o da balança economJca, quero diz.er, 1es•s-a -ausencia de .puro .se 
pronuncoou ue _modo o mais positivo,_ e não seria nunca possivel qu•e a tentauva 
da circ-,,lação metallica surtisse re•fmltado no .estado· de d·esorgarii:llação . . a quo., 
chego:t o tra-ba•i-ho -na.q.uelle momento. 

No an10o de 1•91•3, nos pr-imeiros se>i•s -m€·zes, tivemos •a .entrada de cerca ae 
/ 

40 milh0-es re~.s>t·erlino.s ·de ca,pit-al europeu, á lfl·O•StSoa ·procura. 
En~recanto, é certo •que uma gram·de parte ·deste ca;pita.J nem chegou e. anl-

nhar-se !mlr-e n6s; •fôra retirada l-ogo, por effe!to da desconf.iança, nas· praças 
do i3rasil, "' por .effeito tam:bem. f justo di:ller, ·da ori-se europée., de retracção 
do meio circulante da moeda metallica, retracç>to •que ·Prod·uzio os _\Seus el'feitos 
em tocln.s •as n"ações que têm ·rne~ocios com a Euro1pa. 

D~ man·e·ira ,que, na .oeg·.unda m.etad·e do e.nno -de 191•3, não tivemos Impor-
tação ·âe nem um vintem a mais d·e um capita l novo, quer seja para ·empre-
g·ar em em·,pr.estimos publicas, q-uer ooja. pare. emp!'e•ga.r nas industrias parti-
cu1ares. 

JTii:; D.hi, Sr. Presid·tmte, como e por que começou a constante, a insistentt: · 
retir~-dtt ·do ouro dà nos~a Caixa de .Co~nv,~rsão 6 

(,Iuanda ch~.gamos e-gora ao me-i•a-do deste anno, •quasl podemos dizer que 
eiltavamos em lfma situação de moratoria de facto, · por-qu~ -raro ser.á o estab.e-
Jecimento •bartca.rio que nã-o terá ti'do necessida,d-e •neste perio-do ele tempo d·e 
transi.gír com a não ponHmlidade dos seus devedores, tal a situação d€ d.i~fi-

~uldades •que 
mlssos. 

to:das as .clasb~s tên1 e·ncontrado em sati.sfaZre'l'l os seus compro-
~ 

Ne:;te meio tempo, .Sr. Pres-idente, rebe•ntou .a guerra europêa. .Já estava-
mos -desanimados de obter e. entrada. •d•e capitaes no.vos no 'Brasil; as tentati -
vii.E! lnfructif.eras do Gove<'no brasileiro para o levantamento do emprestimo, 
que :, Congresso autorizou, Uen1onstraram cabal1m ente qu:a:nto -era f.ei·oz .a r.etra-
cção do cap.ite.l extran.geiro .. As condiÇões com qu-e os caiJ)ita.Jistas no!-o que-
r!<tlm ·emprestar era•m taes qu·e faziam ll!ntes ac,e,di·tar que procuravam este pre-
texto para não enviar para câ .o dinheiro, t•ae.s as condições -q-ue lembravam e , 
·l'ls .q'.w.es não podíamos por fôrma ·a,lguma acceitar, ta·es ru; di:fficnlclades que (os 
tactns roste~!<!r-es estao ilemonstre.ndo) elles me-smos •tinham em -mobilizar, em 
pe.-mittir a ~migração desse -dinheiro para o Brasil ou · para qualqu.,. r outro 
ptu.z nov.u. 

Senr.ore~ . s~ln a vtnda . de- ca.pita;es extrange·iros, s1em recursos cte eco.no:mias 
armaz.~ ·.1a•;as (p·OJ'(}Ue aeab·e.i de accentuar que já v1.nhamos em uma -quas! mo-
ratorl:t d·P.. racto) •. a que fip.aram Ted-uzidas as <>la•sses prod·uctoras do paiz. ~enfuo 

ã venda em dinheiro ele contado >d-e sua mercadoria? 
O.s CJtre me ouvem -estão .compreh,.ndendo oom ·qu•e o fe.cto de ter rebentad<> 

a guerr;t ·na Euro.pa nos tolheu a ,p,os<:.ibi•lidade ·mesma de vem.der de contado 
a merca :lo ria -de ~~m~ puod-essemos ·dispôr; por-que toda-s as ma·neiras de trans-
porte ele dinheiro para ·no.!-as pagar !1Jq ui, como de •tran.sporte de ·mercaclocias 
p·ara 8<:"1" •ent·reg·ues ::to consum.id10r no padz ·extrang·eiro, foram supprimid...'ls .mo-
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motntanea.rnente. E agora, q-ue B'ituação h a peor, senhores, ,no mundo dos ne-
gocias, Ctue é -n111a -engceDa~gem de .mo,vimentos repetidos, -do que esta Q.e, n10_ 

me•ntane:l.mente, brusca.ment.e, l.nesrre.ra·dam~te, ·não se pO'der.em realizar 11 ern 
.me.smt' as tra .nsacções de dinheiro á vista sobre mercadoria .presente para ser 
entr·egue ao comprador? 

Est:t situaÇão, natura1mente, deve Impressiona .. a todo o mundo . . Em ci.r-
cumstanc;,, semelhantes outros ,povos c ultos têm Jadea<l.o ·essas di.f.ficuldade.s 
com nuxiJi.os do p·o•det• pu·h.Jico, com r·ecurso do ·Thesouro !Publico . Qual é a 
situa(;iio do noeso Thesouro Publico no anno da gráça de 11914'! ,Sohre ·qu'i' da-
dos poderEmos resolver a di.fticuoldade do momento, nesse particti.!ar? Todos os 
gue me <•uvem mais ou menos d·evern tér examinado e d·evem ter co.n.hecimerito 

\(la slcua~flO dr, Brasi l. O Thesouro está criv.ad.o de dividas. Ha •dividas por con-
trac~ú<; de prestações de serviços, de construcç('Yes; ha dividas atraza;d>~s a ser-
' •i:lor2R d3. Naçll.o, ao funcctonallsmo publico; l1a dividas a operar.!os, dividas 
por 1eposltos nas ce..ixas -econo.m·loa.s, dinhe.f.ro sagra-do, g-uardado, -âs vezes, á 
custa da economia do pão de cada dia para delle ·poder o operaria Jança.. mão 
na rn"- :1ora d€ ter dlwnte . em casa ou nR. má hora. dR. -failta d·e tra;ba.l>ho. A Na-
çll.o c.·,m dlvlda.s de&l"- natur·eza nito deve uma dlvida commum, •são desses ·com-
promi<Osos v erdadeiramente chamados· compromissos especiaes de honra. Deve 
t1. orp,flàos .pelo d;o;pos!to do Co.fre dos Orphãos, a mo~os c nHlça•s ·que attingem á 

maiorida-de >e que têm nR.turalmente nece~si>dade ele receb-er os s eus h averes con -
fiado s il. g uR.rda . dü Go,oerno ; divi·das por depo·sitoo ainda de ·outra •a&pecie c de 
outra! natureza.: por fianças pré•st>~das para o desempenho de CO"ntractos corn 
o pod er publico e, por qu-e nll.o dizer tudo, Sr. IPresid.e.rite? - d.ividas· abé á 
propria tropa .que nós aabem·OS não estar pag·a em dia. S e o ·está em um ou 
outro ponto, não estâ ·g eralmente no Brasil. 

Sr. IPresi.dente . comJ)rehend·e-se que essa-s causas s ão ditas sem o intuno 
d·e T<'Jcrjminaçõe·S; são factos que ~tã:o SB:ll'd•J contad-os para o ef-~eito · simples-
ment<J, não d·e retaliaçãfs com respeito ao ·pa·ssado, mas •de g·ovenno nosso, ele 
delibe!'ação noosa -ace•rca do .que vai . ser decidido- d e hoje para e..manhã. . 

Ne~sa situação, m<m<; amigos de S . .Paulo são chamado<! a d.eHbe.-ar sobre 
os pn'~{:cl·<!S ql1e vi·eram a d-ebate no Congresso. 

S-ePhores, -~ uma ~i~ufl.ç:ão angustiosa. En1 caso de g-uerra, ()S elemento~ 

uteis da população pega.m em arma.s e têm esse ·mistér para se o·c-cupar; os -me-
nDs uteis, que não vão para os combates, quasi se a.limentam da paixã:o pa-
trioti:a, ·de saberem as noticias .da guerra e discu.tlrem a•s .probabilidad·es ct.e ôU<:-

ce,;so d·e sua. nação. :Em e·stado de paz, porém, os ·element-o~ utels, que não pe-
.g·am em ~•'mas, :na.s têm fo~1e, vão p·ara a rua, plantando a sem·ente da anar-
C·hle., . a maior das des;;·r a ça;; que .póde cahir •so'bre a pa tria queri-da.. (M1t-itos 

apoiatla.~.) 

o 8H. M.nmrcro DE LAOEHDA: - Não é maior do que o <>stado ·de s!Ílo . 
o SR. CINCIN,,TO BRAGA: - Qual o r emed.io para uma situação como esta. 

~m ~1 ue, con1o CÍi·g-o, os e lem-entos utoeis. civis, podem tomar e~ cam·iniho?. Nãà 
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faltan1 l(!.eé.t.es de ana·rchia. , na ·civHi-ze.ção ·moderna, para se plantar~tn em se.-

ment:::)Jra ·5 -e rebentarem .em uccasiôeS dessas ; 

s- ~~:l,)t· es, -quaes são os ·cecursos, .:.s -6iementos .que o poder publico tem 
par,; dom.;nnr pe~tnrbaç:õcs dessas? O unico m -eio é o .emprego da .força ;p_u-
IJ:icu, ucn; entendido, dentro da 1e.i; · mas a let pa.ra ser nesses •momentos cum-
prida, Uernanda o exercic:o ·da tro·pa, e a trOpa ~ não paga,. serã .c.bedknte? 

Tl]m n1hi, eenhoros, coino .os oa.Jiàero3s · n1.e&mo15 ela qr.dõ.em"l .publioa se aba.la.m, 

P'Jdendo 
Por 

entrague 

abala>l' ntl! o~ :::iicerces ela nacionalidad-e. 
is1-o, sr . .Presidente, n();: -e-ntr~.mos, •na soluçib do ass·!lmpto C!Ue ve ' 
.ao cuida.ào .ea •e,.1.mara, despr-evenidam-ente, · sen1 attençã:o a 1nteresses 

<Je t.:tturexa uarticlari{:l; .p -sem attenção a a·mor clo:.ltri:rlarió, a · .pr:nci·pios, etn mo-
mettlos norinaes da vida socl:l'l jül.g·a·dos bons e ~tcertados. 

Svlire ·que mtedidas -sc:mo.:.; che.mados a .resol-ver? !Sopre dou<:; projectoe que 
. fora.m submettid.os ao nosso estudo C ao nosso •VOto: um d.eJ.lc-s alvitra O em-
preStilllO pc·r -m-eio âe b!lhetés -do ·Thesouro _; o .outro, suggere a emi-ssão de pa-
pe l-moeda .. O primeiro de!J.es, •e3·posado •pela maioria .da ;Com missão de· Finaul-

' ças desta Casa, onde se ~entam .tantos taientos -de primeira gra:ndeza, capa-ci-
dades do ·rnais aito · val-Or, o pri_m.eiro <d:ellea acons~lha ~ 1ca.ma.rp. a emissão_ ..:d-e 

·bm1et68 do' Thesotiro ·na importancia ele 200 mil contoo d·e réi.s, vencend-o jt11;o 
de 6 "I" .. pago, semestraln;cnte. 

J~iu pnoeri·a ob~·ervar, ·entre parenth-esi~. ,que a expressão "bilhet~ s do rrhe-
sottr0 ·' ·no sentido ·C~din.ario ·e·m no.::sa legi.sl-ação, ·CJUer ·dizer 8..lÜeci;paçã.o ci.e re-
c-eita dentr-ú do m.:=€-n1o ex:.ercicio. 

Mas, ,;erill uma questão -de redacção, -mesmo taJv.ez nem .isto, poréJue · é .po-s-
sível que -eu não -tEnha ca.zão nesta o-b-servação . Nà-u façamos questão ele J)i.t.· 

lavras e ca·mlnhe~o~ direito ao a-mago do projecto. 
O que seus a-utore.s entend-em que. o recornme nda mel-hor é o factó . d·e que 

os tl~uloa ema•nado•s deste emprestimo, .embora 1001 ·200, .. 500 mi-l réis, não 
'são · in o e-h. 

Para mim, senhoroes, di<'lnte das diff-iculda•c1es · da sitüação qu.e · clescrevi, que 
ê conhe~;da de todo o mu·n-clo, -eu me permitto dizo~r •que os autores -deste ·proje-
cto alim0ntam r.o fu_nclo il convicção de qu-e Bste ·papel pcssa evita~. como moe-
da, i;~não ,-,ão o teriam apcesen.ta-do, porque fariam o' papel do medico . que 
deixo1 a Hc~ei.ta para. dC·JIOi·s qu·c o doe.nte morr.e. •A natural di·f'ficuldade da <t:P -
plica(}ãü •de~sç reme~io , da sua -manipulação, faz-me crer que •elle chegaria tar-
de. l\[as . . v:nda não .façarnos questão_ disto, -vamos ao a·meJg·o do. assurp;pto. 

C·Jm o respeito .que m0 mm•ecE'm os illustres autore.s do -projeoto, _membros 
da Com·rJt5ssã::> de F inanças. ·en1 sua ·maiori:=t, cum o respeito __, por :que não di -
za.l-o? - co;n a amiz:J-de que me merecem~ ~eu rne permttto, a.té po-r exis-ti~en1 

esses ktços de- am-i-21ade, a liberdade de c1iZ'er CJue s e .e]].e fosse convertivel em 
lei_ e :"~Ud~~s-e ser i~PJ:!-lica·d-o, es t&.ria da-do o tiro de mis_ericordia. naE praças com-
rne-rciae·) elo Brn-sil. 

Fois entã.o, .sen.hol·es, é no -m·om~nto em que acaba.tn Js de votar -uma mo-
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catoria c;ue ainde, está · vigente que o Thesouro se lembra de pedir ~200. 000 con-
tos -\ ·r;.táç;a? 

J:Stn, JJO 1n~orn1ento em que ning._u.8m pód.e retirar dos ba.ncoe· -s~enão 10 ~~o 
'· d .. JiM seub d.€posi tos'! ! 

S-e-nhores. a capacid·aàe dos homens, c-uja opi·nião agora estou . combatendo, 
e táo rE'.SPéita:Vel que en1itto ·e.ste :ar.gum·ento co,m -reeeio .d,e :estar -dizendo uma 
hcr2s~a . 1 Pfi1.tsa. ) 

:Ma,., não é possivel •Obter de uma praça .em moeator.ia. i200. 000 contos ;para 
os a,pertos do ·Thoootiro! E 200.000 contos, ·em um pa!z cuja divida inte.rna é 
de c·.~ rca d,r, 700 . 000 de apo;Jices . d·esvalol'izada•s! 

Vôe'fl) os ·senhores a PrngT-essão imm·ense. dessa divida por títulos rfunda.-
dvs do Thesouro; ·e vêem. .ao m-e.s1no tempo, -que, ai-nda ·qua·il.do não estivesse-
mos '1.."111 si~úação a·nor-m.a.l de moratori.a , não teriamo.s -recursos ·armazenaÇlos Cll~ e 

solicl.~as .~~::n·t o emprego ·desses títulOs. 

l\•l[u;, ec ag·ora, na situação ern qu~:: todos clámam pela misecia do~ d:i•nheir:o 
ccrrentt, fo·s~~·t: posslv.e·! e{:Sa ~sucção pneucrnatica pa:ra o 'Dhesouro, ·e-ntão, teria 
sido dad0, repito , o tiro clé mi.sericor.dia nas praças do Brasi·l. 

Cm~ eircun1·Stancia e drg·na d·e attençã.o: o CI"edito do 'Thesour-o ·está nnüto 
enf.ra.qu•e{":ido, com apolices na praça a 700 ~e tanto.s mil réis; quer L~ to dizer 
que- v ernr:r·est.imo, nesta emergenc.i·a, ainda ciue com a iHusoria -p-ro·m::Ssa de 
6 o]o d-2 juros .pagos sem·estraltne_nte, ·não off::: rec.erie. vanta,gens sobr-e as itpo-
liüet3. a ct-;.1a<s . 

Ainda. que com a ·b~lla prome.ssa de ·6 oi" de juros pag·os seme-stralme'l1te, 
nãú ll ."/'-'='receria vantag.ens suf•fi.ç:..ient.es . . para ic des'Pertai o .capita-l em . seus es-
conder;jos . . Por1que, eenhore~. as apo•nce's d·e olo pagas dari-a,n1 -seis ·e ·um -quarto 
de jurzh:...: . 1•.: ahi ec:::tão, ;se-m que ninguem as queira receber, 'POrtanto, ningue~rn 

ati Wtf:s.~ com·pre.r. 

~\. t entativa, .·pois, ''elo .n·ovo em.prestimo', seria ·talha, e só se~viria para 1nU<i8 

uma \'(:'?. t i:::!ar :Bed-do .o nosso a:mor rJrop-rio naciona.l, vendo d·e ra,strü' o cre-
dito Publico.l pela · praça d.o Rio d·e Je.•neiro . .. 

:VIas. senhor·e.s, voamos suppôr, ca1m:inh~ndo por sobre •eGte·S a.bsu rdlos to-
dos, lfUe ·;:;. .operaQão s._e fr1 ç.a, irnaginemol-a feita, os d-uzentos niil contos ~ntr.~

ran1 pn.ra 0 Thesouro. 

Agora se vai trata.- do l:'etg~t•. ú pr·ojedo da minoria da Commissão ·de 
Fina~n~_Jt~ autorizando a. emi-s-são elo paP'el-tnoe·da .snf.freu critica tenaz -e ·f·el·iritt., 
sarcas-t iv2. n:ei:nno; contra as pa la.vi'as do prooj'ecto creand-o e. obrigaçã~ .d·à' j-nci-
nera..}fio · da~· rendas -dns alofandéga.s de !Santos .'e do ·.Rio ele JtUne.iro , na ·propor-
ção de J () (·lo . E a critic·a foi esta: "como faz.er ·essa pr·om.essa, ·Se ella não é 
s'f-nã.o pnra .ingle2. ver? E' impDs.sivel ã. execu~ã.o d-e1.la, ·d.e ·ba1l S-orte cahirãO as 
r .en daB d~as nos·sas 2:lfandegas, as rendas federroas (.a mala de 40, ta~lvez perto 
d·e 50 üj 0 ,l, que impossível é ohter r eeursos ·p.flra essa i·nci·neraç:ã.o. 

A. qua·nto 1nonÚtrá a q-uantia · de ~O olo das rendas elas atfand·-?:g-ris de Sari .. 
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to.s e ·da >Capital •Federal? Di·gamos ·que, reduzidas como se acl1em, tae.s ren-
das rno.:1~em a :120 mil contos. N;oote caso terão ·de ser .indnerados amnualm ·ent<:: 
do.ze mi: oontos. O projecto da maioria da Commissão consigna ,pag·amento se-
m es tral d.e 6 o!o ao :anno ;;obre 200 mil contos. Esses juros ·São, pois ... mais d~ 

dou mil con toll. 'Portant·,, nesst. de•al'h\. u rr, proj·ecto ê tão bom, ou tão ruim 
co·mo o üutro ... 

Ma.s, o projecto da Commi.ssão estatue ·que, dos •bHhetes ·emitticlos, pode-
rão de;-~ l 'Or cento ser ac·cei<tos .e m pa1gam'ento de impostos, se•ndo neste cas o 
incinerados O·S que assin1 entrar·em· para o 'Dhe·souro . 

Ora, tunclada. n-es.s-<:1 dlsposiGã.o, tCJida a gente ·empurrará ·para ·o Th·e.souro 
10 ·'i'' da sua renda, qu e é .de 400 a 500 mil contoo annuaes . Que r dizer - se-
gundo tal JJrojec to '-- i:nci nera~ão de 40 a ·5O m.i.l contos aJilnue,es. 

Pois, •S•e o T·he·souro não pod·erá d•esp,ernd.er Q·2 mH contos para a incin•er.,a-
ção, co.mY.: dispen€'e.Tia ele 40 a 50 mil con tos para 'O ~esmo destino·?!! 

o .jJl'oj ~cto não e·sta.belece o pagamento d·este.;; 10 ~J 0 só para· o imposto re-
d·era.l; tam'b Em1 os hnpostos estacloaes e muni'Cipae.s l1'eHe .estão comp-i:-ehen-
didos. 

A_;:rn ncar de unTa praça ~m m-oratoria 1200 •1nil contos, inc-ine ra r 40 mil e 
ta,nto.s eon::o:s é ·brinqu edo, em um anno só? 

Ent"c·nõ.eJno.s, Sr. Presidente, que um pro.j·e·cto .a-ssi-m não se discute; c e -
jeita-se simplesme,; te . Nós, dian te dos dous a lv itres que ·no•s foram offer ec idos, 
esfamos pel>t emissão, optamos por e·ll a, d'""a.sso·mbrada m,ente, do loro<;amcnte, 
porque -~abemos bem -que uma -e mi-ssão sem -lastro ().u é uma parada ou é um 
r etroce%o na va iori.zação das fo1·tunas de cada ·qu.a·l , de ceda um elos nossos 
Estàcloo; . E permittrtm qu e me ruba!.ance a .d iz.er que o J:lol'ejuizo nesta desva.Jo-
ri·za -;:ib ha. ele caber ·em mtlior quota ao meu Estado, ·porque .por cons icle t,ações 
que :1ii.'J '\êm a pello ~n~une-rar e lle é o •que conta com ·maJor ·smnma de valores 
i·mn1obiliz:tdos e com·mcrciaes , 

Poi'lanto, nó$ sabemos que t oma·ndo parte na · .votação desta omecl·icla nilo 
<õSttlmos ben.efidanclo o nosBo Estado, senã·o tanto quanto ~Jossdvel henefi.ciando 
o 1ntere«se verdade·irame nte nacional . 

8~ 3. · .Pa;ulo estive-~e se~t·egado da . ·União nac-ion(l.ll, perm.ittam dizer, o 
m e:io circulante paulist•a. se1·ia m eotallioo, {JUasi o po~so dizer com um pouco de 
hespanhclada que naclari9mos em ouro . 1N ão. preci-sarjaomos de ·emissão do pa-
pel-moeda . E' ·fa~to de na tureza eco•nomioa, qu.e ·n.ão ,pád·e so.ffrer contes tação. 
O no.ss'' El!?tado compra 200. mil ~ ~a·ntos contos e vend·e a.o extrangeiro mais de 
500 mil centos. 'Jiem, portanto, em cada. anno sa.ldo ele cerca. de !300 mil con-
tos, üuro. As est a tisticas •são ·fe iias por autorida des oextranhas ·a-o nosso !Es-
tado, por .funcciona.rios •federaes; ellas não pod em ser archine:ctaclas pa ra. ar~ 

mar ao C'l~feito; oe-llas representam a verdade. IE U!11 Estado co1n tres tnillhões 
e m eio de habita ntes, com um saldo a.nnual d.o que vende e troce. !le 1300 mil 
conto;;, ocro , inconte.sta.vc.Jmente vem· tomar ·parte na votação de um:t \•e i d e 
emis.;;ão, a descoberto, por mui·to -amor ao Brasil. íA210ia~Los.) 
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•Eu .não quereria en tra r em detal.he.da analyse dos ·efofeitos da ·emissão; 
n1as, não posso me furtar ao desejo de aft'irm·ar aos .meus . collegas que ha emi·s -
sii!o 6 cmls&ão. Q.uan•ào a emissão ê feita opportunamente, <Jlllllndo e lia ê soli-
citada .u-repr.itnivelmente .pele. neeeilsidad·e de um dado mome nto economico do 
paiz, .:J ia só faz bem. A .e! la tem cecorri-<1o toclos ós povos cu.Jtos da terl'a . Im-
pressiona-se. muito o nosso ilustre cO'Hega r elator do •proj'eeto .que a'cabei de 
comba ~<?r, cujo nome peç·o licença p~ ra dec!i.na.r, o Sr. Antonio rCe.rlos, com a 
circ~~uu:ta :1cia de a volu·mar:-se .exces-s i-vam;ente o •m1eio clrcul:a nte; , .pro-duz.indo 
como ·éfl'elto a quêda do cambio, que S. Ex. estima ca•hil'á a ·8. rEsse ar.gumento 
ele qnc cal<irá e. trunto ou a quanto, foi •empcegado por IS. rEx. como um modo 
cl·e dizer. Não ·ha ·~ri t e ri-o ne01hum para se estabel.ecer que uma emi;;são de tan-
tos mil contos faça o cambio cahh· a esta ou áque.J.Ia taxa . :E' ,l)uramente arbi -
1rario. t, 1"1·ocw1n-se a~pn1·tes. ) 

Etn todo o caso é mate.ria par.a. refle.ctir-se, se i250 mil contos ag•ora pode-
•·ia:m p!<.•duzlr os effeitos as·sim cl·esastl'ados, sobre as taxas ca·mbiae s . ,A,ni-
mo-me a dizer á Came.ra que estou convencido <te qu·e "só •por e.ffeHo da emis-
são", <~xclu·sivamente e-m consequ·encht da lei que .estam11os votando, nã.o s-e pódre 
su&t<lll1ta r que .s-e cl;ê . superabunclancia do meio circuJ,a;nte aHect.>wdio e.s ta.x·as 
ca-mb1aes. 

O Bre.sH tem-se af.feito n o mundo ·elos n egocias a uma circulação de m a·is 
ou m enos 700 mil contos d e réis ha cerca de 20 annos. •Essa quantidade de 
moeil.'l. ou de opapel-moeda, digamos que se acamou, se collocou, t e ve •tempo de 
s-o.br::L J ·Hr" o fazer n.esse ·Prazo de ce·rca de 20 annos. De Ol'clinoario os •economis-
tas entendem que no fim d .o tres ou quatco amnos, o papel atirado á circulação 
accommocla-se·. Nós i á . Unhamos em 18•9'1 mais d.e 500 mH contos d e pa;pel-mocda 
circu.ia nte com o ·ca·mbio a '15.. 

O c<:R. P.RESIDEN1.'E: - Previno ao nobre .Deputa.do qu.e está .finda a hora 
do expedi·e•n te. 

O Si-:.. CJNC'INATo· BnACL\: ----.. 'Deri·a a.i.t1d.a a 1d·iz~er a~lgu.m'a co usa, mas não 
infri:1girei o regi·m'€-nto. 'r ou interro·m·per essas consid·erações . 

0 Sit , FGNSECA HERMES: 
o SH. !ClNCIN•ATÜ BRJ:.GA: 

V. ·Ex. tm a indR 10 minu tos . 
Neste caso .utilizar-me-hei des.ses 10 minutos. 

Nós estamo~ hal>itllaclo~ des <l ~ cerca d•e 20 a.nnos a uma circulação de 700 
n1i! c.,ntos. 

Te-Pho aqui ·un1 .q u{'tdro ·.que deixo de ler, para ·e:1 1brev-ia-r .esta exposição; mas, 
não me furto a dizer á Camara que. com a r. ircu.Jaçào de 51'4 mH conto-3 tive-
moi'! cambio a 15; ' j á em 18•91, como com a circul•a ção de 700 mil contos tive-
nlos c~~>1h10 a H em 1'90·5. 

·u.l\:1 ~~H. 1D E T'UTA DO: -- Taxa, por tanto, ma is arta. 
o .SR . :CINCINATO BR,\GA: - IMe.i s alta do ~1ue a de a.g.ora . iE: qual >é á cir-

culat}ão e.ct ua.l? 
;) Sa. IRODOLPHO •PAIXÃO ; ~· !Seiscentos mil contos . 
o SR. cr·NciNATO ·BRAGA: -!Peço lic'€onça · para cont·estar, ·600 mil {!Ontos são 

os algD:·JsJnos 0fficines .. que correm como sendo papel ennittic1o; m-as, ~eu tenho 



1nf<J rma~0es ~·e 2.ur~a d-e que. pelos r·eco!hinlentos d-e notas ha.v.idos, •l11Uitas p·e-s-
soas ela . r8Pa•·tição compet·N•te ·estimam e a:ffirmam que '80 a 100 mH contos 
desapparec:e.ril'Dl. 

O Sr<. nooor,PHO PAJXÃo: - •Mais uma razão para .eu concordar com v.·Ex. 
achunclo ·nu e h a d-~·fí,cien~la. 

Q 1SR. CI~CINATO BHAG .. \: -~- Podetn~s, .,::;·e.n1 r1eceio ·d-e' -errar, . diz er .que a cir-
culaçib ·actufti d'ls nota·l3 •do ·'l'hcc<!Ouro é de 500 a 520 mil con-bos. iE' certo" qu-e 
ha ;~ t~rnissão da Caixa d-e 1Conv·ersã.9, 1nas. esta não cirCula, é dinhe-iro tra:ns-
foTnlado t::In Inerca·dortn, ·está a{errolhada. ~ing·u·e·m se •e·ncontra com ·essas no-
tecs; não est1i>o v;.:as. portanto, servindo de mo.eda, •no . s·entido de vehiculo, para 
todas .. :~.8 tranzn.cçõe_s. E~.sta.rão hoj_.~ ·520 111-il contos para o -movi.rn,ento ·d•e nossos . 
negol!ios? !\7ão b1.stam . Btn prin1eiro lugar o c:O-nl-m·e.rcio de importaçã:o e ex·por-
tação elo -Brasil, en1 13·9.1, el'a ·de ·741. í3•6·6 contos; .hoj€ exced·.:- -a-· 'C1ous nlflhões, 
quasi tre-s vezes ·In ais. 

Os irnpostn~, os .n1ovin1-entos ele ~?apitue,s fcit•os pelo •Thesouro, a receita -e 
des-p ·3h·.t, r ·et.nid·as, ·P.m 1_8;9·1 en11n d,e H0'3 rnil contos; hoje são de c·erca ele um 

milhà) e quatrocento-s mn contos, mai.s do do•br.o. E -eu -não conto .arqui o ·mo-
vimeot0 .financeiro do.s .Est:11dos, se contasse, teri-a -d~e cheg·ar ao tripl-o ~ 

A Mvida public:a inl<ú·na fundada, na·qne!le ,tempo, ·e•·a doe quatrocentos e 
pouco,:; n1i1 contos. lljlla .h.oj·e, a ·funda.da, confessada-, .. é de 1m·ais --dre- '700·-·mil con-
ta.s. c\. ;'luetuant~, .diz.em .todos .que é de. ccrc,a d·e 3 00 mil contos. 

A população do Bra~i·l . em 9'1, et•a. doe 14 mHhõe~ de ·habitantes. Hoj e odiver-
g1en1 a~ opiniões, se é de 214 .ou 2·5 milhões~ 

O .sr: .. CJNCINATO 1BRAGA: ~ Els ahi, senhore-s, consi-derações .que nos co.n-
vencem d•e ·que a circu•lação de 1700 ou 750 .mil c.ontos pa<ra os negocias do Bra-
sil nã.') tem nada ele exagg•e·rada; aliás era de 600.000 a ci.rculação •julg·ada. ne-
cessari:J. r elos es tadistas 'do lmp·erio, em •1818 8. 

A .lei votada pela As-sembl•éa Geral Cl'OOU bancos com autot'izaç;ão de emit-
tir a.t·ê >tO O. 000 cqntos, em 11g8'8. 

Attt.·t•cl.am to-Qo~ os que me ouvem para :o movllnen to -ext-raordinario. ·eco-
nonl!c :l, ·(!Lll~ se operou de então -em di-a1nte e hão de c:onf.essar, o..s nte·u.s prvpr1os 
adve-rsano·s. que só 1110· Estado rd• e· S. Pa-ulo a ·exPansão lfo.i de tal ord·e-m Que absor-
v·8ri3.. tor!~a .ess·a ·(JUarnUa. (111vA-to be'm.) 

Si>nbol'es, Re o ·excMso d·a moeda.· circulante é u;rn mal, a miseda do inei·O 
circul!lnte ü um mal <Linda maior (ap()iCúclos.). 

D quêreis sa•ber. -porque consi·dero um ma;l a..inda maior'? Pqr.qu·e n-ão é -ma-1-
àa,queile.s que affeclam a,pena.s o i•nt·eresse material d·e cada qual ; pôde affectar 
tanLlJ't'nl a proprta1 Ilberda·d-e dos c ida-d-ãos . 

E' .su-n1·man11ent,e atüi -dle-rrrocra t-ico que .s1e estaheleça pa.ra o paiz uma cir-
culação :abruixo -de suas necessidad-es; ·P·orque üntão se ·esta·b~·ece o elespotiamo · 
dos ri.·;os ( apoi-ct.Jclos), ·dos unicos -ao alcance -dos qua.es -o ·dinhe~ro ti1e acha para 

exercei~ .rnúio-r ty.ra·nnia. sobr-e D pobt -t.:.. •I 

I) Sn, HA UL CARDOSO, ; - •At<; sobre OS remediados. 
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O Sr •. CrNCINATO BRAGA ,: ·- jl,_té s-obre os re•n ediados, diz muitó ·bem, com 
o · pod-e: ... 'oCJUe t? (lo o rn 1.1n~:·J r·e.cpnhece ao •dinhei~t·o _n e..ste seculo. ~ 

P.orl8.nto, Sr ; Presiden t e, C"-1 n~q hesit~:t~ ei.: ·entre· o:s dous mal-es, -eu· prefiro 
o mitl ~-E: •exa.g-gerar ·L!r:t'1 poucq __ a ci-rculaçã-o d-e rneu pa:iz_, a restringil-a, €ln de ... 
m -a s i a , tOlTJO e.sljá i·estr.icta, rteste 

0 'Sr:. HODOJ.PHO PAIXÃCIO: 
o .SH . CTNCJ:-..'ATO BRAG~-: 

o 

Perfeitamente. 
Eu nã.o quero dizec, •e •peço a e .Uençào para 

este ponto. que nEío .possamos . t·er taxas ca1n:biaes muito baixas, em f~-turo ~Ulto __ 
proxiD.1:f.J; 1YHl:S, nÃ.:J será í..sso co·nBequencia for~adà de termos agora Votado e-sta ' 

emlssil?; <n·as é possíve-l, nã<J dou .pür avel'iguad_?, é .possive·l que -os eH-eitos di' 
co.n flJ_,g-raçã9 europf>a, no noas-o ca•m.po econo·n1ico, s1ejam ta-es, .qu e não tenha-
n1os ·Sal_d'?'~ c1e no~sa: prot1ucç·ão exportav.el, de m 'O do •a 1p:erm.ittir a ·entrada do 
ouvo, p;u~a que este va,lroi·i.ze - os bi-1-hretes q-ue a.c1ui .estivei'Iem -erm. circ-ulação, ern-
bora J.•OLU;os ou muitos. ConU.nuassemos a ter só 500.000 contos em circula-
ção, eu beri<a necessi·d-adle d -e faz-er a mesma d·eclaraçã,o éLe q'lle julgava .po~si

vel qu~ o cambio. baixasse á-s tax~s vis, at é mesmo tenéLr menos d-e 500.000 con-
t-o~ .ertL circulação; porque -está drern.onstrado, na vida ãe todos os povos culto..s 

.C!Ue os p:hf·n-c~m·én.::>~ do s-aJCtc:. na ba-lança internaciün-a:I, -e da1 taxa- Id-e cambio são 
~o1ida rios; ·não o sào , poré-~n, (-L taxa rlo can1bio e o alarga,mento ou retrahi -
me:nto r1a su_a c]rculaçP..o n~one.taria. :..~·s vezes, ~ t-aheJla Hludre a .quem a IQ-b-

servll con1 'Olhof.:: pouco .'l ttentos e -pód·e che·.g·ar com rd~·ternüna,do ·num.ero de 
exein[.llos, f>. ecnv icçào de que uma e-Jnjssã.o d·eter:nlinou ume.. alta. ou 11ma incine-
raçãa de rape! de-terminou CJma baixa. 

l\.ia.s, .Sf nhores, n1ui t o. cuida·d·o : a sciencia tem . . pri·nci;pios exactos, mas de 
appli·cação m>lito rlifficil aos casos occurrentes. •Muito cui·dffidci. Ol·hae para a 
batlânça ela im·po~t~tção e expo t taçã.o, .-e então verlfica·rei.s se a aJta caJmbial se 
deu po1· r.naitor eutrada dP. ouro, ou se e. baix.a. s·e -de-u por d.iminuição do· saldo 
d~ --e xp:ortac:ão . ~oht:e a in1portação . 

S:-. Pr·esiêl·ente, o ·quat!'iennio Ca-m-po.s Sa·l·les, em . que. trabalhou o .Sr . Mur- . 
tinhr1, r·restou inestimave.:o is seryiçoB ao paiz. 

J'h muitos que con~Weram o ,pri·ncipal d·e.sses ·serviços, a incin•eração do . pa-
pel-moeda. :-<ão partilho inteiram.ente dessa opin!ã•o . 

O <'e,,redo d•) r-esultailo das medidas a-do.ptaoda.s na.quelJ.e •quatPi·ennio ·está. 
em ·duns condições ca·pitaes · pci·meire.., a 1n~is ·farte de tod-as, -a fll-ll'da1nça eo'hl:- ~ 

ple t,., elo -esvad·o da balançai econom.ic"' ; segunda, as rea·e,s -e eH.eMivas -econ•omias 
à-and:o ao .The~ouro unia forte po-sição fina.nceire... IE po-sso 1felizmente d amon-s-
trar o que e.s:ou dizendo, mostranrl·o á CamaTa como de 11'8•9i3 a ,1 .8~:~. p-eno<.l0 · 
-ern que as taxa::; ca:nTbiaef; tanto se a:bateyam, nós vi-Inos ·Vintd9 de 13 =mil-}Jõ.=..c:; 
e 500 mi: libras de saldo, e:n 1893, successivamente nos annos immeéLiatos de3-
cendo a. .1 O, [t c 5 mi-Jllõ~~ , 

.A:-. e1nif.'~iJE\s, a h i , cr-e~cera -m ·ê ' 'erdade, d-evid-o .m•es-mo d-8 cértu a ·oosa C li·· 

cums tn.n.:.oia: -0 uaiz fieou R8ln recursos, se-m saldos sufficientes, oomo agora. e~

ta,mos, por.que no anno pq.ssado tiv emos um clef"icit. 

.. 
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Natm,a lmen te, foi 'PI"cciso preencher a quelle;s deficiencias; e por Isso .as 
e mls .>ões au gment.ara.m. IE quand-o de 189•9 pa r'a 1900, <teu-se o trabalho de l n-
dnecaçà0 do papel-moeda, todo o mmH1:; snppunJ1a •Que -essa era a ma,gica me-
di·éla <! Ue "'"taYa tra.nsfot·ma ml o a situa çl'io do ·Pa1z. iEnga111o ; •ella podia t<n· 
concorrido algum tan to ,p:tra iss o. ';\1a-s, o que conccrr.eu prim•ord'ia lmente .para 
elevar o ca•mbi o da taxa ch· 7 ·pa.ra a de 9, foi a supet'veniencla d e u m sa ldo 
de exportação de vinte .m!Jhões -de h b r-as ester.I1nas. 

Assim foi .que o Sr. Murtinho teve a fortuna de V·er q ue o ;;o.a,ldo fôra ele 
il!3, H. 1·6 e 1•9, cheg-and·o a •té ·20 mHhões ; injectanclo-se assim vigor á circula-
ção ·en•~raqu-e.cl·dlt.. 

O Sn . CAHT.oR P EIXOTO dCt um a.paTt•e . 
(j ISR. iCINCINATO BRAGA: - Estes d a dos são extr ahidos :dos cehutort..;.,., 
Eu não digo que o ca m bio acom.pa-itha 1Ja.?i- pa-ssn os algarismos dos sa ldos 

da ha~.fvn~a ec.:onon1fca. 
A ma•1•obra ü·o ca·mbio Ob éde<!e muitas vezes á perfid·ia , •á h a bilid-ade, á sa-

gac idad e, á c:ompetenc!n do!=5 banqueiros. Por isso, ·apj)are·n t·em·ente. ·eph8rnez:rt.-
rmmte, p.~d<· dar-se um de~accôrdo qu e br.eve tend·e a desa.ppar·eeer. 

O .SH. PRE:;wEN.TE: - .Observo ao nobre <Deputado que esbá. fi.nd a , ·e já ex-
cedid!!., a ·J-.ora do expedien te. 

·o Sn .. · ClNCI~ATO TIRAG!I.: - Attend endo a V. 1E x . , con tinuare i d epois mi-
nha~ o bserv·ações. ( Mni.to bem ; rnu ito be1n. O o?·a-cl:or é m1tito cumpriment-ado . ) 

O Sr. P residente: - A lista da .porta accusa o. p resença de ·1 T Srs . Depa-

tados. 
Vai -se proce :ter · ~ V>otaçi'iü . 
. Peço <tos nc<.1rE>s De·pnt~.dos que occupem as s uas cadeire!s. (l'·a~ts«. J 

..'\.châ-se sobre a m.e~a. o ~guinte ~·equerimento d·e .urgencia : 
Reque;ro llrg~ncla .para immediata vota ção do -pro j ecto n. 50 A , de ·1914, 

c,. -e.fnendas ··da 3" discuszã•e> . 
Sa la das Sessões, 20 q•e Agosto · d:e '1914 . - R onseca H enne.s. 
Approv1~do. 

o Sr . M auricio de Lacerda (pela orcle.n): - Re:tueir-o a ve rificação da vo-

tMçiLu. 
Pr<>cetle.ndo -se á ver ific~.ç;ão da vo~açãn, r econ-he ce-se t e r em ~·otado a fa.vor 

.éJJo I'·N(uerimento lO·Z !Srs. -Depu tados (:61 á , üireita e 4·2 á ·esqu-erda; e contra 9 
(•3 á cl lr>eita e {L esqu•erd·a ) ; tota·l, 11~ . 

. \ppro-.- wd o .,., requer·>tnen to . 

O Sr. P res1dcnte: - l~m 1•\rtude do v.oto -ela Ca.m n-ra, v ou s u bm etter " voto-s 

!t<S emen·das e o pr-oj-ecto. 
Vbtação do proj·<lcto '1 . 50 •.-'.., d e 1•9'14 , élo Senado, aut:Priza-ndo o Goveroo 

a. f azer• um•a en1it:>S·fio de nota·R· do 'Thesouro Nacione-1 f com emendas e parecer 
da Co·rnr~1.!sEão de Finanças ( 3a di-!:!cussau J . 
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O Sr . .Pr~si~ente: -- Ync: subrp.etter (l vot.os às .emendas q!fer..ecidas na ,3• 

(ji.l;<-CJ:SS~.<1 ~lc pnojecto n _, 50 ~. de l19J't , 

Vota!:1lr> .(la: sagu!me '"rneniqa; ·!}& :Sr. ·M~t·u·rjcto de 1Lac-erda :e outr u. 

:.J. ·1 --- Ao art. 1 n n _ 1 acCJ··escen,te-se : sob :protesto. 
Hejei~;ou)a-

Vot.açft.o 1'1~ seg.uipte .e!illenda do Sr _ .José Bezoe·l'!'a e .ouu-o: 

N 2 -- A emissã.o d -e 150.000 :000$, a·utvrizada pelo art. 1o do projecto s•ef\9. 
feita em parcella.s de 30.000 .:000$, meàlrundo o ·espaço de um mez entre 
·uma e outra. 

O Sr. P-residente: ~ A esta · •em<€'nda ~ Commís-são d·eu -pa!·ecer contr~rio, e 
or.!erect'•l '1 seg:.Ji.nte sub-emenda --
50.000.000~000. 

·ern vez t1:e :30.000 :000$, Q.iga-se 

O Sr. IYlaurjcio de J,.acerda (pe!·a, o1·de111-): ~ Sr. ·',Preeictante, á ·emleillda, nuc 
mero ~ f.o: .offe~eci,_d·~ tHna sub-,em-end•a ·pela :Cnmmlssã:o, m-Ets, c_orp. -un.s cons·i-
<i&ra.n-tlrz 1r1uito inter-e!Ssa11tes·. 

,~ ~mel') da mand•a vn. qu.e .a emi·ss1Lo d.e 15 O. 000 contos :fos·se <feitll- parcella-
<lam!'onte, e os 30 _ 000 oonto.s de rél,s mensaes; a Commlssão de.cle-na que -essel! 
30.000 contos me-r•saes de •e-missão se~iam i·ns:ulffic!E>ntes, po·rque só d·e divi-das 
regisÍr.achls para ·pagwrn:Eni.to j,á :exi~~tem no Thesouro oerca de .25. 000 contos, 
segund~ tc]eclaração cão ISr. lVIinistro da Fa:zenda, e a ·pag·ar, j:á ha mais d·e 25.000 
conto~_ ,),·las, a ICommlssão, que só a>hi apurou ·50. 000 conto,s de comproll)i'SSOS 
do 'r!,8130~lto, a•presentou uma sub-emenda, augmenta.ncto ü •pa,rcella !)ara 50.000 
-contGs .Jnf:nse.es, q.p-enas. 

Que n1e paT.eoeri·a 1o~;i.co, ·pelos ·mo·tivos ·da ICornmissã·o,. serlR a~ rejeiçã:o 
da emend~; mas, de-sde que a Qommlssão apresentou sub-·e<menda, a Cama.ra 
d -eve, ou r-efutar ·o .parec;or d't mesma Oo-mmi-ssão, ou, <l!cceitand-o o limite da 
emenc\~• . ucc<> itanldo-o p~los prop:r-!os fn:nclamentos, rejeitar-lhe a 'sub-emenda .. 

(Mtti-t<> úcm; _m"ito bem . ) 

o Sr. Raul Cardoso ('Je!a, O?'rlcm): - . Sr. (?residente, peço licença á Camara 
.para 1~r o parecer ·que ·como ·Relator d1el a respeito dessa e~menda: 

"Pelo projecto. -a emissão se fe.t' á o.té 200.0.00 cont<>S, !lendo até 
~ 5(!. 000 c0r1tos para occorre.r á s.ol!,ção àe com.jn·omissos do The-

tunro, etc. 
E' hem de ver-s~. po·is, que a emi~ssão à.ev.e ser feita na medida 

de-sses c9mpr.o .!Tlissos não exced·endo O~e ~1 ·50. 00·0 . co~ntoa. 

Pond;ere-s-e ainda que ume. da's razões da emi-ssã.o é a nenessi<Ja~e 

de desafog-a.- a praç;<L 
Com r., poie, limitar a .emissão a 30.000 contos mensae.s? 
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llmagine~se qne as contas já eom o ]Jagtoe-se elevaü1cse a 25". 000 
l'onto~. e<;mo afürmou o 1Sr. :Ministro da ·Fazenda e qUe" dentro de "3Ó 
dia·s ,outros se prepa.rar.a·m . no !Valor · de m.ui.S -de 215.000 contos< --

{como "pagal-as pr<Olvalecendo a limi"tação pretend.ida·? 
A '€im<>nda deve ser rejeitada. 
A m~ioria :da ~on1.missã'O -entendeu, ap-ezar d.as razões ex:pootaS,- Q;Jl.-

pr.ova•· a emenda com a seguinte sub-eme:nda: Em vez de· •30. 00'0 con-
tos, ~1ga-se: 50.000 contos." 

J)ev._ ponderar á · Ca.mara que não 113. o perig:;1 · dai i'rufJ-ação que tanto r-eceia 
o iHu~tre autor da emenda, visfo co-mo a.s dividas do- The'Sourro; n;ãJo estamd.o 
ll•quJdadas a.iilld~. tod·as, .e só po•d.endo fazer-se .essa •liquidação vagarosamente, 
só pau:arina1me·nte é que .o Th~souro vai emittindo . 

. Acho, ·portanto, que a· emenda de\•€ , ser rejeitada. 
·u::.\1.\ voz: - De accôrdo cou1 a suh-en1ende... 
•) S.u. RAUL CA·RDoso: - lEs.YJU . .apenas jusUficaO"Jdü o . seg"ui•nte: qu€ o The-

sc.c~ro não vai emiHir 150.000 contos ·d·e vez, ·JJOT•que .não tem hol~. nem ama .. 
nhã, nem <1epoú. 150.000 con.ro·s a pa.gar. A emissão se .fará á pnoporção' das 
nE·c.zesid,ldes" 

A<:<·e•ditc CJ~Ie .em •30 dias ao dividas serão" .superi>Dres a 
O SH. MAURICIO DE LACERDA: - Não .podemos ciJrar. 
0 SH. RAUL CARDOSO: Não pod-einos cifrar. (M"ito 

E' rej•eHada a ·emenda n. 2. 

() Sr. Presidente: - A emend"ã foi rejeitada. 
Hejei ta da a , emenda n . •3 . 

50.000 contos. 

b.e·m,.; 

Votação fla s3guinte em-enda ".io Sr. Pereil"1a. Nunes e outro: 

-=-~ . - · ,Onde C'D1~lvier : 
An. ,E)mquanto não fôr total:me.nte resgatada a im.portancia da emissã, : 

dt QUe trata a preEén"te lC"i. f.lcam suspensas; 
..z J as conces.sõ,es para a construcção d-e- quaesquer li.nhas ferr.eas .para as 

{}uae.s a União haja de co·ncorrer com .fav.ores pecuniarios ou subvenção dB quaes-
quer :especiàs, inclnsi·ve ru; de que trata >O art. 11o .§ c3° da lei ~. 1.1;25, d·e :ii5 de 
Dezem,bro de ·1903; 

b .1 as construcções de quaes.quer linhas óu trech?s de, linhas feneas p er-
t enc·entes ? União, salvo :as lega,lmente a ·uto-rizadas e j~ 0o•ntractadas ." 

.'cr~-" O Governo fará a revisão ào contracto àe todas a.s · .Ji01has f<'lrreas em 
via ct-e t."'xeeução, -ITIH1ndanr:o -estudar não só o srystema g~eral · ~ as. :elausulas dos 
mesmos, oomo ta;mbem a execução qüe a.té agora lhes tem sido da;da pelos con-
tractantes exigindo -exaetf\ cumpr.im-e-nto de. todas a.s cUsposições contcact-qaes, 
decretando as r>e&pectivas pen·as até a rescisão, ... .quando })a.ra i•seo h'e . ..ja 
fund.&.nv~nto e vantagmn." 
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·· O Sr. Jacques Ouriqtie \pekt oràmnj: 1Sr : ';p<"ee.i.dente, esta emenda tem 
duas pa.rtH: e sol><" e ambas ·a ' IC<:>mmi~·são d!t ·P!LTecer contrario. 

?enso ·do mesmo modo. 
'Mas ciueno chame.r' _,;, attemçã? da Gamara para a ·~· parte -da emjjnd-a,· q-u'! __ _ 

a;.;., o seg·uii!te , 

"o Go·verno fará oa revisão -dos co·nt-ractos de tO'diLS a.s llnhaa ferreah e-rr. 
vire de ·execução, mll!n'da-ndo estudar não só <:> systema ,g<>ral e as d•wsula-s doo 
mesmos." conio taonbem .Eu execução. que até a.gora ll)es -tem s·i-do da:d,a ~elos co·n-
trli.Ctante.s, 'exigindo o 'e:X:aoto cumprimento de tod·as as disposições contra-. 
ctuaec, decreta.ndo as respectivas penas até a -rescisão, qu-a.ndo p-ara i-sto 
haja fund·am~nt'O -e . vantag:::m. ,. 

Sr . Presid·E!!1te, V . Ex. sabe .qu;e nQ ISenadô ·passou a id•éa de se constituir. 
uma cnT!Ulli~são mixta para. -este fim 1exactrum.ente. ,;;. 

r,;sta co•nmissão acha-se ·funcc!<>n"ã:ndo, della tenho .a honra de fazer parte 
e P91' iBso n _ã() •PO,ssodeixar. de protesta-r cont!re. o facto ·de .se vir. -dar uma prova 
ãe Jescon!'lança áqu-enes .q1,1.e estãQ t.-a•ba-l>!1ando. 

o· Sr . · Pere ira Nunes i-7:-eia ontem): - 'Sr. · Presi-de·nt:e-, venho apeÍHis pedir 
a retirada da "em.enda, não porqu-e: 1n.e convencessem os argil·mentJo1S atpr:es•en.ta -
dos r-elo meu iJ.lustre co11e•g;, , -nem tão pouco porque e·nten>d·a •CJ'll~ •a medida nelle. 
con t ich !nciàa no dis-positivo do art. 174 do Regimen to, oon.f,O'l1ffie nel•at a o pa· 
recer .· 

·Dem:>.:s, é pensa·mento · accB.i-t~:> -na Com mi-ssão tra111sformal-a em uma dispo-
sição elo -O-rçamento da. Viaçã<>. 

Poc- e~U· m c•ti.vQ peçQ a V. Ex. se dig·ne consultar a IC&sa W·bre ·Se consente 
n~ ···~tirada da! •emenda. 

Consultada, a Ca-i:noara concedB a reti-rada. 1d·a· <m1enda n. 4. 
Votar;ãc da -s eguin-te emend'a do ·sr. .T·üSé •Bezerra ·e outro.s: 

·· ;_ ?.J. ::> - AI\. .quota dci 10ó' . 000 :ÔOO$ pe:ra ·e.mpresUmo ·a .b:anco será entregue a() 
Banco elo BrasiJ, que se responsa-bi-li-zaná p·elo seu pag'amento !IJO T.hesa•uro. 

o Banco do. Brasil r-eser.va<"á par a _ -suas proprkl.s operações a -importancia 
de 20. ~00 :000$ , empreMará 30.000 :000 $ aos . barlCosd~ta Caplital e dos Es•tados 
que na o tém Alfe:ndleg-a, e os restruntes 50. 000 :000$ aos b-ancos das ·praças oom-
mercia~a- Cl.o-s ·-Esta•do~ que têm Alfa:ndegas, e ria. proporção das rendas das moo-
moas no ultimo s emestre. O Banoo do Brasil cobrarA os d·uros de •5 °i• no !Tia~ 

x;.in~ p~loc,> emprestlm-os que ·fizer . 

O Sr. P res iden te :_ A, es-ta em:encla a Oomm.i~s1Lo conclu io o seu parecer do 

se;gnint~ .nJodo: 
"'A -Com missão, Pa<;ém, res<l'lY.eu acceital-a em sua 1• parte, is_to é. at~ · a: 

pala•;ra · The·souro." 
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O Sr. José Bezerra: -- Sr . .Presi·d.<>nte, não venho pedir á Camara a a.ppro-
va.ção da 'emenda n: 5, ·que :mere.ceu parecer f:ivora vel. qpa.nto .á .pri·meiPa · parte , 

lJ).i :SH. DEPUTADO: - Quanto á ·prim.ejre.. _ parte~? 
• . t . 

O Sn. JOSE' BEZERRA: - Quanto á primeira .parte. Venho apenas l·2m'brar 
á Cantara qu,e, -d·e .a-cc&.do c.o.m a mak)ria da !Com:moissão, ne.q.ea o •,nosso .ba.:n-
queiro Sr. •Rotschild, pedindo ao ·Ministl'O da Fa~zenda. que it~f.lua jun,to ao BanCI? 
elo Bras i,~ para qu.e elle em·preste d•inheiro· aos _.bancos. 

Venho •declarar que a .Camara não ·CJuiz acceitar o alvitre por mim leD).hra-
do Il.J.. d;scussão ·e eJgora quer 1d·ecr·etar a taxa C~ri?Jbi:a!l, e até -incn:m1be 
o ·nvfini.s.tro Cí.a Fa,z•e:nda d-e 1~esulver as .d'uvida.s su.scHad:as ·entr.e ·OS ha.nco.s, 
sobre 'à. me<>ma taxa. 

A propo·sito disso, lembrei-me de 1.er um nota vel d·iscu!'so .pr~onunciado por· 
um dos n'!,ais a.ssi1d·p .. os parl-a:menta:re.:::; da CamaTa d-os [Qeputa:d!G\S. Refiro-me ao 
nosso col!ega, :Sr. FelisbeHo •Fr>eire. 

S . a:;;x., em 1910, di7Jia: 

"Um jorm;J de Londres chegou R aconse)'har aos .estadi-stas da Re~ 
.Puhlica que ·d·ecrebssem 0 sitio para o cambio . . ,, 

NC.s uos wchan).os .em .esl!a.do d·e si ti<>; e ··o pr·oj.ec:to .que .estamos ,elaboran'ruo 
aprpveita .o si:tio; .d.ecr·eta. o sitio pa!'a •o cambio b><ix<ll ... 

Apcr·escent>< ,s. E«·· o :Sr.. Felishello l!~Peire: 

"E os e·stadistas da iR<epub1ica., de 1890 até 1-8•918, considerarrum 
"""'mpre a ~a·b,:a do cam.bio como m~·a ca.Üu;nida·él.le · ã vi·dJa !financeira 
do paiz." 

Hoje jf.. não é ~ asshn, tTlUdaram d-e opi•nião. 
D!z ainda 9· .sr. FeJ.isbeilo ·Fnelre: 

"Hoje a. ~itu3.çã.o /c, inversa.. A baixa de cambio tem a apolo-gia d•a. 
irn.pren<'a eurov<'!'a ·P a ·solida;riedwde le otpoj.o rue eminentes espiri·too 
-~·esta Casa. " 

O Sr. R.a.u.l Çar.(IOSQ: - .;Oump-r·e-me fa.zer <Oentir á C:amara que esta emend,a 
não p,6d~ rubsolu.tame.n.te se,· a ·pprpvada , 

Di·~ R em·enda: "A ·quota ·de 100.000:000$ para oempl'<'stimo a banco será 
ent~·ue ·úO Banco do 'Bra.sil, que se responsa·bHi7Aná pelo seu ·pa.game-nto Ml 
Thesouro. 

O Haneo <1o \Brasil reservará para suas prop!'ias o•perações a i·mportancia de 
2.0. 000 : 000~, emp.r.esta•ná 30.000 :000$ a:os ba·ncos desta ICe;pitnl e dos IEsta,do.s 
que nf,o têm Alfa,n.d.ega, e" os restantes .50. 000 :00.00$ ruos brune-os das praças com-
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Jl1ierqiaeo;; dos 1±."\stados qu~ têm A:lfande'gas, <e na proporção d:a,s re-.nda-s das mes-
mas no L'-ltimo sem€etre . O B anco do Brasil co•branâ os juro-s de ·6· 'olo, .n0 ma-
ximo, pelos em,prooHmos -que ~fizer". 

A ma-ioria da IOommissão, porém, resolveu acce:itar .a pri·meira pe.rtoe da 
emend>. até Zt palavra "Thesouro" e rejei~a·l-a ·quanto ao re-sto. 

Da h i r esulta um verdad>eiro absurdo. / 
E de facro appl'ovada a emenda doe accôr-do com o pâr-ecer d'a ~~ommissão, 

o n. 2 do art. 11° do pro•jecto .e lettraos a e. b. e ·paragraphos .1 o •e •2o, que autori-
zam o emprestimo e. bancos e d·ispõem sobre as con!dóções ""m quoe éLeVJer'ão· ser 
feitos, •fiearão substi.tuidos p·ela segui-nte. ·disposição : 

"A quota. de cem m.il c<>·ntos ·para em·prestimos a lbaonoos será •en-
tregue aoo Banco do Bra•sH, que se responsabillza·râ p·elo s eu pag.aaroento 
ao. Thesouro . " 

Mas, para qu e fins e sob que co•nd:ições c1eJr-se-ha este ·dlnheico ao banco? 
Em que pra7..o d~ve restituil~o, .que jul'os· d eve pagar? 

;'5ão qu-estões .que fica m sem eolução mesmo diante da ·em~da como foi 
redig·ica, quan to. ma.is mtõtiladJ" como está p·eJ.a Commissão •de .' Fi'na·nças. 

0 Sll. !\fAURJCIO DE LACERI5A: E' pôr d~nhelro bom .ariima ·de dinh€iro 
rui·m , 11.U·m do mais . 

o .•SR. RAUL CARD'oso: Em b:H~s ·co,ndições pens·o que •essa ·emenda deve 
l>"er rejaita-da. (JI1tito bem .) 

-i!l 
. O Sr. · Rodolpho Paixão (JJeiC! o>•dem) ~ Declara á Oamara que vota contra 

esta emenda, 'POl'que ach:t que ella, além de ser um a1bsurii.o , . é um perigo nas 
oircumstancias e.ctua>es do paiz. Entende CJ:Ue o Gove•·no· não tem a bsoluta" 
m•ente nece&Si>da·de e .que não se · dev·e pensar ·em tal ·empr.estimo, ·sobretudo para 
o Banco da Ret>t;bHca , que muito tem custado á Nação. 

· Re.j~itadas, .successiva.mente, as ·emend;as ns ·. 5 e :6. 
Votn<;ã<:J da seguin-te . emenda . <fo Sr . IT·rineu 1\fa.chad·o: 

';\f 7- Ao a r t. 1°, n. 1 : 
O G<n 'E!rno, "E•ntre c•s compromi·ssoo do Thesouro, ·que deverá solver; pagàrá 

d.e prefe-rencia -os saHtri-os e diarias dos operari·os, jornf:i!l;eiro.s .e -dia ristas, ;OS 

vencim entos dos n1agistrados ·e os dos funccio·nariO..-q civis e ·militares, e, no pa-
gamento das 03oltas, attend'erá a s'ua ord•em. de a:nti·guid·ade . Q.ua.nto ·ás co-ntas, 
pol'é:n, de quantia superior a 1. 000 ':000$ , o Governo pod•erá ordenar o paga-
mento parcellado. 

O Sr. lrineu Mac ha.do (tJclC! o,-dem) - Defende s ua e menda, sob o funda-
men~o -ele que os opérn.r.ios e os funcciolflarios publico..s, ·mestno •em u1n reg'ime.n 
de morator:.a , ~ão considP.rarlos .cred·ores privilegiados . 
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Se un1:::1 das. razf)P...s o_qd~ se invocam. ,para justiifica.11: a ·emissão. é a necess.i-
dad•e de pa.g·ar os credo~s do Thesouro, sua ·emenda . tem todo" o cabiirr<>nto. 

?eàe,_ por isso , stut avprovação, r eq.u<orenào sua diviBã'{) · <om ·<duas par~es. 

·::om €·Ma medlcl·a procura esta•belece.r a o·rdem à., a.ntiguide.de dos comp!'O-
mi~ssos. 

O Sr. Raul Cardoso : -- Sr ·: .Pre•sioonte, oou obrigado ·à dar uma r 'e:Sposta ao 
m~eu distincto an1igo lSr: Irine-u Machado. Sou, -co·ITllO · ·s. ~~., um .d·os g-randàs 

, a>dmi.raà"Ot'e·s do o:perariado, pot,que sou tambem fHho do esfor'ço e ct:a luta. 
O Sn. l.Rl NEu MACHADO: - A qu(;stão nã,o é ser a&mi·re.dor; é ser amigo. 
O .Stt. RAUL CARDOSO: -- :Mas a .questão nã.o é ser a·migo ne.m i·nimigo elo 

operariad·o, e. . questão é ni'..o fa·ze.r :bar!'leba•da com o chapéo aLheio. 
O ·SP.. JRJNE'L' :MACHA'DO : ~ Não é •bar retada com o cha:péo a·lhei.o ; 0 Sr. 

c .inCine.tó Braga declarou -que a en1iSsão e ra paTa pag:ar operarios; trabalha-
dor.es ... 

Cl .SH. RAUL CARDOSo: --,-- O pro•jecto ·que nós vamos vota.r diz o seg.uiüte: "A 
qua·ntin de 1-50 mil contos .. ·:i\e dooti.na á so lução ae co-rn~J?"omissos ·CI-o mesnto 
Thesow·,.,. pm· . cL.es11e•zas le[wlm.ente (t.'nt01'ÍZacZas e 1·egist1·aaas" . 

• \.si.m, pa•-.eoe.-me que, oom.n Relator >Upinando •pela l'ejeiÇ}ão desta enl>ên-
da, all~gando QUe o d'inl1efro da enüssão ,~nã,o se destina a ess-e :fim, não fiz 
obra contl'aria ao operarla·do . 

() :Si! .. lRINEu ll\1.ACHADO: - iPerdão, o cr<ou.ito ·doe op.erarios constitwe uma 
obri15ação por part·B d'o GoverJ10. 

O ,e,~. R.• UL ÇARDoso: --- Os di<:~ristas, os fu·nccionar.ios .publicos, ;d.iese -o e 
cr.eio l1U~ disse ·bern, r(l.eve·~ ..ser pa.giOS Perla roeceita ordiniaria _ .. 

O SI<. IlUNEU l\1:ACHADO : IOnd,e 'ffitá. e lla? 
O SR. RAur. CARDOSO:- V. !Ex. nã,o se ·i•mpression•e .,.. (R~so.) 

O •Sa. JRJNI':u ·MACHADO: - Dizia .;se que a emissã,o <ora para prug·ar ao o·pe-
re.riaclo, todos a .quer:lam par.::t j~so e ago,ra. r~pellem m~n.ha :em1enda . 

t.) Sl!. MAURICIO D}i LACERD A : - A renda não d!á para 1eüfectuar OS paga-
• • • 1 . . • 

mentos do f uncciona.Jismo. A. Scet'<'tal'ia d.a. Ca.m,ara a1nda nã0 fu'i p~a. 

O 3:-! HAUL CARDOSO: - V . . Ex. tenha paci>encia, •a 1Secretaria já foi pag·a. 
aDu a.~rcdit·o mesmo {J'Uê os oper-e.rios .-eceberão por ·e·ssa -emioooo. 10 Governo po-

derá. servir-se della. par.a ad.ia.ntar o pa.ga.mrento aos Oiperruri.os; agora, o que e u 
-naq ac'·•) razoavel é que "dé\.·amos inc.luir n<t lei .. como ·o'bri•guçã,o ·para o Governo 
.:faze r esse.s pag·ainentos com- ·o dinhreiro .emdtti <lo. 

o Si<. n:n<r.~lT ·MACHADO; - o qu•e não é justo é <oxcluir. 
<) Sn. RAUL .CARDOSO: - O que .é justo, o que é .naJtural é .que as d·espezas 

da ~dministração s·ejain pag·as CIJ.m .O pr-oducto da renda l{)rdinaria.. 
O Si:. MA unrcro DF. iLAc~amA: - Mas ·essa renda; nã.o exi·ste. 
o 81:. RA nr. CARDORO : -- V. ·Ex. diz .que a r·ec€.ita não existe ; . não ·existe 

actu ~t:tn-e nte, n1as é preciso co~-vir que a .g-u-e rra •européa; não i'!lrf:I_uir.á etel"'na::ment~ 

sobre ('S uo::>sos desti-nos. 
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A 1 ;,assa .exporta.ção !Í gTande para os •Estados 'Uni<kl.s ;· ago-ra, é .. natural que 
aug.me!]{e, .&, entfuo,' a no·ssa receita ha de chegar. Se a nossa. receita ha de 

· che~ar ., . 

O Sr:. M.~URrcro . m; LACERDA:-- Não chega. 
O SR. RAUI, CAllDOSO: - Mas cheganá. ®' o ca.so ainda de r epetir : não 

se imp···f.setone (riso8) ; o.;; funccionarios vão .ser J)BJgos. 
~J'amoQs !á segunda .parte - á !]1'a?tcle adv&cacia. a.dmin-istrativw . 
. \. emend<a d-o meu illustne colle.ga Sr. lDr .. Irineu tM·aohad\> d-iz o seguinte: 

"Qu.a.nto ás con tas, por.ém, de quanti~ s uperior a 1. 000 :000$, o Go-
verno p,;d·P.l'á ordenar -o pa.gamen to parcella-d'o. " 

S . gx. -gr~~~ ·que essa em-enda prec-isa pa,ssar .para 1qtlle não se nos tire -a. pé-

cha de <J.dvogad·~s a•dmi·nistrativos? S.e a e m enda pa,ssar •é .que .se ·nos poderá ati-
r a-r em 1l'Osto q-ue -cr·e~mo.s a a-dvocacia ad.iinín-istra.Uva, ·por-q.ue ootahelecemos 00?1.:-

â ições ele raga merito, que •exlgirã.o int•ervenção .de acli))ogad.o junto ao Mi-nistro . 
~!\h!, sim: :é que -se pod!e.rj,;t :diz-er_ <Jue vo-tav~a.~mos essa 1Bm1enda pa.ra t~errniO;S ensejo 
de conseg-uir d·o .Sr. Mini~Stro da Fazenda o ps..g·am1ento desta ou -d1a•que-Ma conta. 

O Sn. I RTNE'c· .MACHA-DO: Qua••·to á seg·un<:la part:Je ela :ernen•d~. eu requeri 
fosse votada com e. s~par~ ção e nã . .o te:nho atlé ·d uvida dJe l!l•bri.r mão d:ella. 

O Su . RA u ;. 'CARDOSO: -· V. :Ex . ,é um espi-rit·o •ju.sbo, h a. ele a tten<1oc ao se-
gujnte : 

Va.1nos em ittir 150 . IJOO 'contos .pa-ra desafogar R praça, para .pag>ar -aos cr.e-
dores cio ·Thes-ouro . . . 

O i;H:. · ·Ú~lNll:U MACHADO; - · c'E os opemrios fica·m a morrer de fome • · 
o s~. RAUL CARDOSO: - !Não h-a motivo, -po is, para m•andarmos .pagar pa •r -

c-elladan'1.~ :ll'te , qunnd'O o d5n.heiro ohe·~a para todos. 
O SH . Jrn:NEU 1\fACHA~O : - S.e V. Ex. ~ncord'a corrf . a primeira !'e tirarei e.. 

s~gnnda parte. 
•') Sn. HAu r. CA r:oos o : ~ A Cama·ra .está comJ}!-etamen te senhora da m.ateria 

e .decidir ~ .. conio 1i-u~lhor •e!lt<m d~r~ . 

D Sr. R_p.dolpho Paixão. (pela o1·de·.n) - Requer a el·ivisão doa e men da e m . duas 
partes , ·~-:-"E.·ndo, a pri·n1 ei.ra a tê ''d-iarista-s " . 

. o Sr-. Carlos Maximiliano (pela ordem) ~ Apoia ·a pr.imeira pa,ribe da emen-
da, acha·néJo qu•e <l'S menos favoreci-do.s e .neceS}Sitaid•OS devem ter iJ) l'ef•elien~ia no 
pagan1en to . 

O Sr. F'onseca Hermes (1>aln O?'àem.) - Julgfi. ·a emenda· desnecessaria, po-is 
conf,)rnie·· éli$·&e o · i-Ilustre representante ele Mi•nas, os opel'ar.ioQS e os :fu.nccioQnario-á 
são · cre.cores privilegiados di:> Thésouro. 
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O Sr; Mauriciõ · de Lacerda (pela o,-dem): ·Pen·so, ISr. :Pr.esid~rite, req:ll'e-
1:"'endó o •CJU·e vou' reque.ret"·. i·nt~erpreta,t as varias corr.entes que se ·lnaál.i~es-ta.ral}l 

nesta 1Ca~a. 

O Sr. Paixão requ·er.eu a div.Lsão dll. ·emend·ll. até a pala v ta ciriari.sta"', não a 
<Jst·endondo até 11ÍU-itai·es·. 

Parece que o ISr. Paixã.o ré(Jresenta un~a c:orrente. 
O Se. ICar.Jos 11-Taxiiniliaho vota a ·emencia aVé a .palavra miUta11es; r>'ortanto, 

estaa~!i ahi a s·egunda coTr-:en.te. ~4. terceir;-- é a dôs cjue vo·tam .a;tê a ·oaiavra ant·i-
gtoidadt. A qu-arta., não •existe, •po•Nlu•e o ppoprio a .utol' r~tirou o final dE!, emenda . 

f Faz·end'o ·o .m·en re=querim,ento, responderei ao Hlustre l~eacler . da nlak:ri·a que 
não é s6m•ent<e nec~.ssario, s·enão. tamhem i.mpr.escin;diV~el ·que 'a emenda acomp·a-
nhe 1 projecto oe-m. toda,s as suas cres partes. As cluas primeiros acabam de sea· 
-a·dvog;n.das r:o discurS:o ,do Sr. C.incinato. 

~·\ ·ernis.são, que üN.t ~-e autoriza, .foi arrancada á ICam-are.., -d·eba:~xú chl hnpr·es-
..-sãio do •pa.nfco, .mothrado pelo atra2;o do pa,gam•ento dú lfunccion-alisrn.<) p-ublic-o, do· 
p'a.gam•en to do-s opcrerios e a.bé -d<J ~oldo cta ppopria.. tr.opa. 

"E se cti-sse aqu i, e o ·.Sr : Ci.:ncinato Brag·a o .assig.nalou, con1 rrt.ra f.elickl·adet 

que aa:tt:-.. ü o eleruento p·ri:m ::uio de todo m•oviment.o a_,n:a.rchico, ·dle diesord•em , e quer 
1.1m•a v·ez pa,d;ecendo f·o·m .e. o povo cam.inha reso-luto JXl.r.a, ta; rua, para. a subversão 
da oPdem cq·nsti-tuciona·l, p~.ra o d0Sr·e-9p-eit·o ·ã, l•ei 'e á ordem publica. 

g· deba.ix•o de uma impressão desta ord•e>m ·[]Úe a rCamara ced-e a.o sa.crifici<;>, 
iech(-L-pdo os ol-hos a. urna ·enüssã{) sem .l3.!str0' m·eta.l:Uco ·e vai fazer a em-issã:o~ 

como €e faz -a gu-P.rra ·qP.e se ~ã·o ouer, / 1Ue se cond_emiTII~ .• ·mas &e tem de fazer,. 
para ~alvat;:ã:o puhiica. 

Ora. se ~ssirn é, ;e se atlé o .Sr. P ,i·nheiro Machaccl!o a,nnuncia e. ·desord-e-Jn na-s-
ruas, po.r pa~r-te de .. ss·e ele.rr,•flllto, c-omo- é ·Que s-e o quer a~g·or\:'l __.excl uir d'a.s .proví-
denclac; de ·projecto, com a rej-eição ila emenda? 

O funcci•onali&.m•o •e.n1 atrtlzo, desúrd·ern adininjstrativa; o operR.rtado do ,Esta-
do sern ~Salario, :311a.rchí·a• n.a. -a-dminist·ração ; a tr.opa. nã•o pa,ga, .sen1 ~s.oldos, a re::.. 
vo~.ta nai ruas ... :faça-::::0- a •e1nüssão, pela orde·m. e pela ·economia -de?sa·s. c-lasses, 
todos conclam:aran1. i:NJ.a:.:~ . a Gon1•n•issão de Fi.n.a:nças, com seu ·grupo' " ~emissio
nist8~ -- ', ahi veio d·es~nl•enUr a verdad•e desses fundarri•entos, negan d-n a-pp:('IO'Vaçã.o ás 
ernende..-s qu·e ord•ena vam a a-pplioação d 'o-s -dinhe-iros d.a cm,issão no l)atg<ame-nto de 
i'enCirnen-oos fio ,fli'ncc.ionei.i-o, clê sa·!'ft:ri·os no o-!JeJ·ario e -ci.·e S1o.ld-ojs ás 'forças ar-
Jnétdas, e &s que ·mwnda,vam I"·estituiT, por conta da. rnesrri-a, os def)ositos da.s 
c!e..ssds · lahoriosas e- PO:PUlHDP·S~ at1é hoj e oop~erndros , €·111 vão·, das :Cai.xa,s !Economi-
~E, -e, ·t~ml'im, ne-ga:ndü-se rr&t.ndar apro-veitar '2ln o.b.ras ptioblicE!'IS ~ {1ue -pr'oSegu-ern, 
os tral~alha-diOJ?83 e -operar: os despedido,s d'as ·fabr ic~ls pe los · patrões· etn crise. 

A &lll 1~.s~ão não ven1 p8ra o-s pequ•enos, é pa.ra~ •C'S m.a;g·natas,. -que tê1n conta.~ 

no ·rhesou1·o, par·a os hrunco·s, qur tê1n '"pat~entes" 11a politica. 

O ·Sr. Cincinai.o · confessou qu:e ·preofe:re s1er p'e·ld .-exa.g.g·.ero d·o :p_a.Pel-m!o.ed~- ~ 

-sobr.epOl-_o .m.esrn1ü ã. necE:asid-ade do meio clrcula;nt·e, .para evitar -c-{u>e pel:a. fált~ 

dest•e o capita'list:? .... -~JUe e·rn quem esta. aprovE'ita.-v:l , porqu-e ·era -t1iliC.:'lm{":n6e rt-uern 



poderii com.prar onro, especule..sse com os hun1i J.des, que •a. abundancia d·o .papel· 
rnoetTa, de circulação inte.-na como sõe ser, 111ão sa-hindo do paiz ore·ava. facilida· 
de's· 2Jtl!': po!Jres no commercio dia-rio da sua 'vi dá . 

A Com·mi-ssão, fíor'étn, um poi- um, d·esmeiltio cat~goricam•enie toda a moti-
vação d" voto de S . Fa.ulo, g rande· advensario dJa ·emissão, q u e ~6 a •ella se ren-
deu )>eloo: a r.g-umentos !expostos. 'Nad•a ·di.Ssü a arr iLsbo.u ao perigoso .passo d<i. emi-s-
sã.o. Pa;ra · ahi a Joevaram o interesse dDs ba.ncO.S, isto é, dos ang'enta·rios, •e o do3 
fornec•e·Jo•·e~ do 'Estado, isto é, d•o s càpitaJistaS. J>ara sa-li·ental' bem: esse intuito 
até e:1tre .e.,ses preferi o os maio res, .quando, tend'o de red-uzir os 300.0 00 :000 $ da 
emissão, tirou 50. 00 0 :000$ ao Thesouro para os S·eus co-mpr-omi€sos com esses ul-
hrnos, e -deixâ!ndo intacto~ os 100.000 :OOO·$ pa.ra. auxilios a •ba.ncos. Como, po-
rém, ent1'e -os proprios com os quaes o Thesouro se o'briga.ra ha,,eria prBf·eridos 
- j á pela a dvocacia administraüvã, já ve'la .predilecÇão pessoal dos .governa r. .. 

. tes -- -r-ecusou-se ·a pagal-a;s n:1 ord·en1 de., sua rigorosa antigUidad,e, co-nfórme a 
tercdra parte da emend-a, para favorecer-s-e assim ·os pr'oouoad-or es ·encapotados 
na rudmblistce.çãJo, e 111ego-u->;p approvaçà-o á ·emenda que excluía. ·dds debitos a sa-
tls-faze:· as con·tas <Yu obriga~ões d e contracto,s reg·istrados so1b ·protooúo, porquanto 
n.oelss.e .111iej.o .aJ.gunlas .cifras bem g'àW'das, co11nd as da tOentral, da IM8Jdeira...!M3Jrrwré, 
da Vilb !ProJetaria e outras, a•guardavam uma e missão ;para a 'eng>ocda do ~ i·n-
teress?.d{)s. 

S;-. PresidentB, a -Gom.missão de Finanças levo•u o· seu cuiãa.do ao ponto de a'l-
Ju;d·ir a cumpromi.ssos dü Thes·ouro ·e oantas e.. pag·ar a. se~.s fornec.edôT·es, re· ·não se 
quiz qJJe f·osse accreooentado CJ'.t-e só seriam pagas as de&peo:a.s legalmente a.uto·ri" 
zada.s, e ,;ão as registradas so•b prot<esto , o .que é deci-dida.m e-nt.e uma burlà contra 
a .lei, 'quando 5!e sa1be .que são 1neios le·gaes d·e. pag.ameil:bo o r.eg-istro Bim,ples e o 
sob prot•e<oto e que -neste o .Ex<e cutivo co3tum•a de 'encaprich ar no pagamento de 
-cn-nta.s d t. {1es·pezas -não autorizada.s por lei, e n(~m sequer a.s subm,e tte á approva-
ção .io Congressc . 

O qt;·e se .quiz foi evitar qu•e .se emittlsse pa,Y~a pag~ar contas duvidosas, € 

agor:J. se Yê que ·s6 se erriitti<> par<o isto, pa ra salvar, nüs com1Jiroonüssos discutí-
veis, a lguns prote:g+dos, J.ica~ndo, pela rejeiçã.o d:a antig·uidade .e acceitação do l"!e-
gist= o;;ob protesto, bem d:e:finidos os inte•ntos do-s1 13dmi·n istradol"es de a.ttender 
aos amjgT·t::, preterindo credo'res m1ai.s a1rüi.g.os pelos n1o-derno-s cujJ·s advogados 
m.uho iJO"-'lam, ~<Lltando por sobre creditas líquidos e certos para atte·nder aos 
õuvkl-nsos -em .1nã1os camaradas. 

Os dinhoe-i roa dl3 emi·ssão s·erão, JYois, pa.ra ess·es felizardos, f.ica:ndo os d·em ais 
pa r<> serem pa·gos, j á qu e nenhum Govern o lhes põdé -negar os creditos, ,pela ad-
m·i n~stração vindou1~ . 

Agor:t .e· pre<!iso arnunar os a migos Ln1provisadosr en1 credores do Th.e.souro. 
'!"ois já se-·não vi o·, até o Sr. · Fr0111tin teve a a.udacia. e a petulancia, ainda nfuo 

ca,Jtigada; <le diz·er aro Presid.ente 'da R et>ti<IYlica ·Que o felicitava por t rer, na dres-
·P'eza de <Juási ·100 . 000 :000 $ nà Cent ral, pa·ssado por cima do <Con,gl'CoSso, do T,-1• 

bunal de Con tas , das ·leis de contaóilidaiie e - isto nãv o diz ma-s e.stá na·s en-
tre1HthaS - da moralidade ad~Tnin istraÜva d-o j)siz! 
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Como, portanto, Sr. Pre')idente, pe.l'ec:e quB d·erltco dess~ emissão só vão en-
trar a& .costumadas con ~as dos forne.ced-ores e os motivo-s .capitaBS quB rurrasta-
!-am .1. Camara fora.m o auxilio ã. . prooucção, Ello co·mmercio. lá ind.ustria e á solu-
ção dos compr<Yrnissos que ü FJstad.o tem com equeMes qwe tca:ba:l•ham ,para a Na-
ção crnno funccLonari.os ·e como s •eus solda·d•os, e. •emenda •é i.mprescinchve·l e deve . . ' 
ser a.pprovada pela Cama.ra, . ·porque ei<Ja .evitará, talvoez, que •a emhssão -seja toda 
ca.naliza de para o <bolso ·dos fornecedores do Estado .que já por sua vez, pela d<;-
liquescenci·a m ora.\ da actual a<dmi·nistração, 0ostumam s er:, sem 0oncurren.cia pu-
~lica, cs .proprios :afilhados do Go~erno, aq.ue<Ues que Jorn,e0em , para poderem ser 
credol'es do proprio Este..clo .. 

Vê V. Ex,, · ;:>ortanto, .que o nobl'e lea1Ci!e1· da rnaionia foi neste ponto impo-
lltico ... 

O Sn. FONSECA ·HERMES: '- Mas não ·sei •em ·que. 
O S:<. MAURICIO DE LArERDA: - O Governo acabaria. co·nciliado com os o,pe-

flarioa, con1 os pequenos, que j•ám:ais 11-he mterec-eram um· IQlhar .. i 

O SR. :FONSECA HERMES: - Não· apoiado; a•hi estãJo as villas •prolBtarLas. 
o SI!. rJRINF,U 'lV!ACRADO: - N.e.ssa que Jfiz·erram em oMarrechal !Her.m•e.S nlng-ueffi 

quer m•oNtr porq.ne todo.s a-doecem -dl:l _r,ebre palustJ'e. (Riso.) 

O Sl:·. IFON'SECA :HERMES: -- Me,s estã.o cheia.;; tod-as ·-as casas. 
O Si:. FLORIANNo :>E: Bf<IT'ro : - :~Jstão i nteiram-en t•e afugRd.as .. 
() Sr:. lRI!"'EU 'MACHADO;. - To<doo estão se mudando. 
::> &<. 'MAURICIO 'DE J_,AcK&DA ~ .. . . um olhar CJU" nãc. seijd.. · eivado desse· rid'i-

c ul•o eociali~mo de F..stado do ·<MaPecha.l que o.s deixa m1onre~ lá .fome sem dinheiro 
.papa comer, e .menos para pa:gac casas de so'brado da-s .su.~s vil! as.· 

A.j:iproYa-se a e~•en!loa ' p·a:ra que o Governo .possa qu:aruto antes solver os seus 
cÜrriprom-i.soos CQom · 10 f~JnCcio·nalism·o, .os ope·rarios, os ·sol-dados, ·e .evÚar · assim a 
pevolução àa ·fomE·. wnn.uncliu:la ha. tanto pelo Sr. Guana·ba:rino. (llifui,to lHNn .: 
1í1.uito be·m . . ) 

I : • ·, . '''I ' . ~: .<, I ' . . . 

O Sr. Fig ueiredo .~~c.h a ,. ( .1~.el~ ,. o,·d.em) : - Sr . . Pr•esidente, estou certo de CJU:3 
um Con,;.·pes.so Pepub\io,an-o, como .este , não pôde •deixar de appcovar .a emenda 
Eepre~en ta·dil' pel•0_ i\.lu.s-tre .De-pt;tado por 'Minas .. o .Sr. Irineu .1\'Iachado, porqu.~: <ella 
impor~:.& ... 

UM :SH. DEPUTADO: - Emenda elelt.orai. 
O ~J:. lR!N•ETJ MACHADO:- 'Todos os operai'ios serão pa:gos, · ·e nã•o aproveita 

aos m-eus ~e.I~eitofles .d·o t rerc·eko - di-~tricto de· Mi·nas. 
O S:r. !FIGUEIREDO 'UOCH.-1. - . . . i·mporte, nã.o em ·um·a ·emenda eleitoral. mas 

em um !LCtoo de ver·d•adeira justiça .e hume.nid,a.d·e . .!Toda& nós sa•bemos que h.a 
muitr>.; 1~1PZe<;; Qs opeTarios {ha , Hepublica não l'flCebem ·o m·enor .vencimento;· Os 
p_~br'J~3 guaPdas . civJ.s e os funcclona.rios da po.licia, que. -d-urante o ~sitio eStão cOm 
·serviços rf~::)tr>a.orcHnnritos, paE:sando .1.2 e 14 hor.aa, ás v=e~es, sem· comer, nã:o rece-
·bBrnm '''inda os ee.us v·encimestos. A fome e ·a mi•ser!a já· i.n-vad~m o J.a.r . de-sta 
g"'nte. ·Por cons~guinte . . eu peço aos ISrs . Depurados. como um a c to- de justiça e 
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humaniilade,,_yotem ~ emenda , ~presentada, -porque, só aesi.m esse pobfre e neoe.;;-
s~Dad~.-. peS;So.ª-Q - J:eqeb~r-~ .. DS Geus sal·arios e venCim.erttos. 

O SP.. !NICANOR NAS<:!IMENTO :· --:-Todos serão pagos. 
O Sn. FIGUj;:.l'Jl<;DO ROCHA: ~ Não é isto o -que •estamos observ>anoo; de pro-

. messa.s · €-sta':'os c;1eios e satisfeitos . 
•.renlv~ conclui do. (!VInUo bem; m.?!ito bem.) 

O Sr. Erasmo de Macedo (1Jf.!a o?·dem ) : - •Sr. \Pr.esidiente, jámais pensei 
que. o ·fa.clo . '<le , existkQm operarios . despedidiOs d·e :fabrica~. coT•stitui·sse motivo 
par a o G-overno n.ão p.::ugar aos. opeoo..ri-os que parn. ·eUe -t rruba1lihamt. 

O tSR. F:;,oRrA:-'N.o DE BRITTO: Mas qu·em diss·e Isto?! (Ba o"t,·os IJipm·-
tes.) 

O Stt. 1E _RASMo ~DE- 1!\l ACEDO:_ - -F .oi o argumento 1que ouvi. 
0 rSn. ·FLO)UAN..NO DB . BRITTO.: - V. Ex. ouvi o mal; ' pód·e estar certo 

à.e que tse-rã•o todos paga,s . . 
O Sn. iERASMo , DE. 1.\'IAC:f.DO: - . Não -posso acreditar que, em um CongresSo re. 

ptiblicano •se transfo-rme . ·em .c]ue!?tão politica o !>Rga'ffiento a -que · têm di.reito os ope. 
r.arios, ch~gando-.sc {LO exc·esao de a.ffirmar á Ca•m'a-na .que ~estoo são \'e~ci'adeiro:::.. 
para3itas d-o 'IIhes:Hlro. 

Não p<>sso deixar de ter em certa cont:a a e:ffit•mativa dos i.Jlustres represen -
ta.ntas do 'DPstrlcto F1edecr.l ele que -ess-es >o'perarios serão ·pagos; · ma;s, em hein do,-, 
interesse-s d?s . C? Per~ rio~. cu ficaria LramquiJ.lo, se •o nobre· -leadep : da · maioria · e:n · 
d·osass-~ a :ãecku:aç_ão, .. embora um rento auto-rizada,_ doa .•bancada cl~ Distúctc · F1e· 
·à·era.l. 

0 SR , FONSECA . HERME~: .- Já decJUJrei. 
0 SI< .. ERASMO DE l\1.t.CF.DO:. ~ 'IIenho g·ito , (JlfnUo. bem . . ) 

O Sr. Simões Lopes (pela ordem) : ...,.... .Sr. 'Presidente;, a -emenda do 1Sr. I:r1neu 
M::~hado pa~~' .á, prin1.en·.a. vista. u111a etnencla boa , me,s, no fund:o, ella nã:o é 
-de ig1.1rt!dade, n~m d~ ju~ti~~. tPõde-se dizer Cl,Ue ·é. uma emen.da para.. operarioo 
'i) e'J·S'll...'> opera~rios. 

·~a .rese que ~. Ex. •.:t:p.ene..s co.nsi·d~ra op~r.arios · dignos .de atinpa.ro .e de pro-
tecção aqu-cll es que trabalham para o Governo, esquecendo ,que ha, ta.mbem -os 
opera.rios que l>tbu tam •na industria particul a r , nessa .i<n-d ustria -que nãt> -lhes 
pódG _pe,gaa· os .sa•J<t.r:ios, por ·não podei· r et ira.- dinheiro sufficiente dos bancos. 

,, . gx. a"abot d'e . accen_tu.ar _que exis-t!'l umn. - classe de . opeearios que foram 
_postos fóra das fa,brkas .. : 

O SR . JRINEU MACH-'oo: - ·Para. ·esses. tenho outea ·medida:. · 
0 SP.. SIMÕES LOPEs · 

seus sal~rios. · iEsses. · Sr. Preeid·eP t•e, ·que . são, ·em ma.ior · numero, pertencem á 
clas~e do::; Gperarlos .que -não encontram netnedio alg u.m para o seu ·mal! 

Bs~es, Sr. Pre.:;;identc:, eles pedidos, sem ee=rvlço~ aimanhã· -ootaa·ão, talvez, selT,l 
pão, nem · tend-o para· os ·ampe..rar o "C.reclito do Thesouro Na·cional,_ á lhes effu-

etua.r, de ntro· ·en1 -pouc0·. O:s pa.game ntos !· 
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Quem é qüe sé d·eixa l·evar por e~ credi·to? 
S . Êx. ·esta;bel<Oce duas c·lasses d·e operarias: a dos 

privUegiad<>S, .qu9. S. .Ex . tem sem•pre defendüio ... 
O $R. l RINF.u 'MACH . .,DO: - V. ·Ex .• nem léu as minhas emend·as ! ... 
I) SR . rSIMõEs LOPES: - Perdão; V . Ex. tem a ·qu l apres-e;nOO.do .pro jectos 

poojndicia.es ao Thesouro, em .~avor d·e certas classes ele fl1n•ccion.ai·i·o,S, tl'ansfor-
ma•ndo-as em v·erda.d•eiros pa r asitas d•os co1:res pub licos, ·em d•etrimento dos ver-
dadeiros RerVi·dlo.res .. do .paiz .. 

ü SI! . l RINEU MAc'HADO : Nãu a.poia:do ! E , e..g-or-a., perg·unt'O a V . ~x . : 
onde est5. i'. r><>litica de Juli(J de Gastl!.hos? 

Ond:! está a i·ncorporação d•o .prol<Btarlado á soci<eda.de m •oclet-l1a? 
O Sn. /SIMÕES LOPES: - Ao passo que a sua. cmeJ)da cogita de ·paga.mento 

promptu a uma certa classe de obrelrQ•S do 'Rstad!o, S. IEx . , n·a segu.nda parte, 
limita o p:llgam-en.to :a ·possiv·eis em:prezas, que tam:bem: têm: OO·lnpr.onTiSSO•S com 
o se u operariH·do, uma cle.ssP., muita·s ·vezes, superior áqtreHa :que ·v iv-e :no serviç;Q 
elo The~Qllro e c uja s-Ituação é tão Çav<! , ou peor a i-nda .que a des ta.' 

Vot<> con t ra. a ·emcnd·a, porqué a consid•ero simp·lesmente ·JJOHUca, eleito·-
t·a! 13 rd·e.si,gllla litaria. 

J~ro. o que tin ha a dizer . ( .4.zJoia:dos e protestoB.) 

O Sr. N icanor Nascimento (p·elct O>'àe?Jt ) : -· Sr. · IPcesl<l•e-nte, fosse a emenda 
uma nece~sidade e a f fir.mo ~ V. Ex. , que representante· do pov.o ·desta m·etro-
pole, eu ser ia o d•efensor d·os necessitados da cidad•e do Ri-o d'e .Janeiro. Eu a 
rJeibea.ri a 1ne~ mo contra o G·o·verno, co.m:o jlá tenho ,feito nesta Caosa , ·lutando ma..L'5' 
dP Ll :oa. vez contra •a ma ioria -e·m favor· d·e lnteres·ses do ·pov.o do meu -districto . 
A minha toancadla· tem procedido da m esm a fôiTna, e d'eélaro a:utorlza;do por 
to ela. a bancada .. . 

ó rSH. -FIGUEIREDO '.ROCHA: - M·enos por mim•·. 
0 Sn. NTCANOR NASCIMENTO: - V. •Ex. não pertence á hailca·da. E ' clÍ!~ -

colo, que nós, seguro·s d·e que serão pagós o.S o.perarlo•s integralm:ent'e~ 

não ace0-.i t:a.mos a 6Inenda. 
TIJstamo.s cert<>~ e tranquillos d'e que o Gover no da. :.Republka iha d;e cum-prir 

esse ·~omesinho dever . .. 
0 S1t. FIGUÉIRF.DO <ROCHA: - Com que? 
0 ·SR . NICANOR NASCiMENTO - ... e hei ele te.- O prazer de tl':izer 'l esta 

Casa a t:;egurarnça d·e que o Thesouro ·c.nmprio erS•se dever de ex€cutar n .lei e 
r espeita r c,ll mais nobres sen-timentos d·e -humanidade. 

O SR. IRIN.F.U MACHADO: - Só se fôr ce>m outra .emissão. 
O ·Sn. NICANOH 'NASOIMF.NTO: - Nã!o pod<lmos, potém, permittir, nem con-

correr ·para que se fa.ç!Lm oom as nrecessida·d·es dos ope.rarios exp lo·raç!Y~s eleito-
raes·. . . 'pro"testos ) , o que ê •pratica sacr !Leg·a e impiedosa. 

0 Sil. FLOP.IANNO DE BRITTO: - Apoiado. 
O SH. NICANOR NASCIMF.NTO: - O nosso partido está .s<eg-uro e in formado da 

acção guverna•JTie!1ta1 , .sabe que se h a de cum~prir a Jei; -e sendo legues os paga ..: 
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ment)},;, j a a.uto·rizal)o.s r.as J.e is. ·dq meios, os u.perario,s, diarj.stas, e todos os 
:funccionc.,.rlos ,c:;erão integral.tnente pagos, só d-evendo á lei o cumprimento .d~sa 

obri ga.çã;; o nada á advx,cia suspeita -doi! ·CJU·e - obr.,iros· de obra ,feita - que:-
r em dar como . favor o CJ!U:I j á é direito -e pro;elama!(' como co.n.quista difficultosa 
O qU·~ j& . . es·t•!i, gelib.e<ra<lo· pe:.os rew·es•en:ta.ntes .do po.der .publico . 

E' curioso 9<.1.e os op.])ositores -sys·.tem~atipo.s, o,s qtJ.e p~ocura.ra·m im·pedir que 
o G.ovcrno ·~·e habilita~a.e a pag,a r pp,oca.r.i·os, doiaTi·stas, etc. v!enhél.lm , a1gor.a que 
tudo es tie l'E:ito, e mr•lumar-se com as pennas '<lo trruba}ho alh eio IJU·e só f.oi r e-
tarcla.r.l o pe!os n-e.g:ltivistas, {!Ue tudo com•ba.t.ein, ·m.as. n:ã'O sabem tra-ze;r 'SO'l~J,ções . 

A i!ln ie.sã·o será f·eita ; com .ella vencer·emns · a · crise e .Uvrare!ffi'O.S dra ·m.iseria 
aqne Pes ~{U!C- ne:J.la n1-ergulharilãJ11 j á o51e V·3ncesse a oppoS.ição Q.üs que ~:oje s-i:m.u -
la·m 1JrOt'f'.e çã.o ao -orYeL·ario -em e-spectaculo;Sa::: .e_xp,lorações e le itor-ae·s. 

Era. o que tinha a diz-er. (llfuit~ bem; 1111lti to bem _. ) 

O Sr. Max im iano de Fi$J Ueiredo (jJela orde·l'n) : - Vo t·o con-tra a ,emenda, in 

totu. ·lt l- ~ '•1U em pa:rt e. r:o r:qu e U-berrati.v a·m~nte e lla g ra,dua creditos· c .eu ·entenéLo 
que nào d·ev.emos tra,nsformar o prQ'j,ecto em l,lma se·ntença de cl:a-s,s>fi.caçã.o de 
-cr.editos, como s e l'-'ltivessemos regulando ·<'!efinitivamtente a. fallenci·a naci,onal, 
{Jua.nclo, 110 funclo , . ·a. nos~e.. .s.itqaçã_o, feH~z.n}ente , nã-o é ·E.~·.sa . A mora•,tpria 'é um{t 
medida: ·trans itaria 1e ê de presumir que a. emissã:o ·ctue aca.ba;mo_.s dle votar nor-
mali?.:ar:'t pr.oxirna·mt::.nte a. vi'da fi,nancei:ra da :Naçã1o, ·peJa reaber.tura d:e tod•a<S 
ag f.or~tes õc sua rlque?.a . 

O S r. Dionysio Cerqueira ()Jela O?'iLCm.): - O meu proYecto collega d,;, ban-
<:'flda , Sr tNicanor Nasci·m•en to, f.allou em flt'l'm·e cl'B. representaç'ão d'O· IDi stricto 
FN1-=J:al. dizen do que os salarios dos operarias seriam opportunanl!e·nte a.tten-
õido:;. 

Se a ;·epreseJ~tação do Di.stricto Fled·e ra l houve<·se por ·b'em . attender aos inte-
res~es do ·proletariaã:o apoiaria sem duv-id·a, a m·eu v.er, a ~em-e·rida d·o nobre IJJepu-
t aclo, .Sr. ITr·ineu 'Machado, que peJo menü·S é uma .J·emb>"&nça. ao IExecutivo no 
emp;·e;:\'<> e. distri•buiçã9 i1a koporta.nda obtida pela em io;.são <lo pa.pe·l-rrioedll. 

() S;,. Fr,oRrANNO DE BRI'l'TO: - A.dmitte V. Ex., por acaso, a hypothe:se de 
s<~us c•>lleg-..s ·d<e repi•ese'!ltaçi'io n-ão zelaTe,m 'J)e!a •s o·rte dcs operario·s do D istt·i-
cto Pe·cl er a l ? 

O S!t. DIONISIO ·CERQVEJRA: - A·baolutamen te ; r não cogito dis~So . 

ó SR . FLORIANNO DE B~T'l'TO: - Mas, V. Ex. di.z - se a ?'61J?'e&entaç tio a.t-
,tencl13SS•~ uos inte-J~esses tlt? 1Yrol-eta·ri(lldo, se O'l.tilcl!assc, etc. 

O ,S.i • . DIONYSIO CEnQUEJRA: - Por maios que ·me m ereçn:rh os illustres col-
legas no <'aso vigente nào c·;ncord-v corr. outra orientação que \ nãa ·a <da emenda . 

o SR. FLORtANNO DE BlliTTO: - V. Ex. ·e;ttenda a que já h a decl,a·raçã.o 
formal c1o nohre l eacLe·,. da maioria de que ess·es pag-ame:nto.s serão ifdtoa. (Ha 

ont1·os <'1HtTtes. ) 
8 SR. DIONYSIO CRRQTJT-!!RA :_ - 0 -ilnstr,e l ec6C~6?" a quem _GO)l1Pe,te' 9,irig,i<· OS 

traba lhos da ma.ior ia, devia dizer a l.go a reapei~o. ·e .d·e modo positjvo que não 
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8fl p,·eclta.s€·e a , lnter·pr'iltaçües d•iv.er;:as á do intuifo ·da meddda e'icàrada na re-
~.erid:t emf.nda. 

0 Sn. FONSECA HERMES: - J á · ·d'eclarei: 
9 .Sn. ·nroNYRI<' CERQUF.IRA: - . Mas7 então, se !() pe;gannento' ha ·d-e ser feito 

com ·DrotelaçÇies incompa.tiveis oom ·o inter·esse premente· dos ·tlec.essitaclos Ópe-
rarios, por que não "os att.ender des•de J·o.go, oomo med·i·da de ec;uidarue" ? 

() SH, JoSE' .BEZERitA: - A palavra do l e<l!àe'l· está em f·ranco a.ntagon ismo 
com o parec·er a.pr.e.s.entado. 

0 SR. FONSECA HERMES : Não a•pprovamos parec~ . 

O .Sr:. 'IRINEU ·MACHADO: - Mas o ·parec-er •é um elemento !ü<S torico. 
0 SP.. FONSECA HERMES: - .Só votrumÓs conclusões. 
c\. <iiscu.ssão tambem é e.Jemento lüstorico. 
O Sn. ·DroNYSIO CmRQUEJRA: ·__:, .Sr. Presidente, pal'a con<llu:r ·e ·não arrastar 

a votac;ãú, ju.J>garia inoc ua a minha aTgumentação, s-e ·O nobre leaJdm· da m a-ioria 
não ·houv.esse declarado qu-e a emeno·a {Jue pugna veios dir-eitos · à</ proLetariado 
ence:Ta cli•sposlçõea· a.pprova veit><. 

UMA voz: - E' cl•es,lecessa.ria. 
O :sn . DrONY·STO CERQUEIRA: - Não é desneoessaria, ·porquamto .esta•lYe·lece 

uma ,1brtgação em · rac~' de direitos adquiridos pelos oi:>er&rios nfflciaes que, em 
trabalh·> pelo E e tad·o·, j•á 1eram ·O melhor •dos seu s · esfor\:~. IE' uma ·d·iv ida sa-
g m<la qti>e <i. <>menda. J,~mlbra · d•ever ser saM·ada . 

r:;,·a o que tinJl a a d'izer. (Mui to be"'n; muito bem . ) 

o Sr. Fonseca Hermes (1JC•la O?'dent) : - .Sr. 'Presiden te, em tod•os os dis-
curaos ·>tCerca do proj.ecto, se cli·&Se que as necess1:da d•es do 'l'heeour-o .. eram pre-
m~entes 11ar•a pag•ar a seu.s .f unccionarios, aos operaTios, ·pa:ra. satisfazer aos oom-
promiss'Os .com o.s seus credores g·.eraes do illstado .. Sen•d.o, como di1e-se o iHustre 
Dep,tado ro<Jr M.i·n•as, os opepari•os e .o·s .fwnccionJarJ.os. cr.edpT.es privHegiados, eu 
ach<> d>esaecessaria o. em.;!; da ( a.poia.dos e p1·otestos), porque o •proprio Govern<J 
te.·á a :1oção d'O cumprim·ento do , seu dever. ( Mwito be>,n.) 

0 8" FLORIANNO DE BRITTO: 
o sn. :wrGT!EIREDO ROCHA: 

N·ecessa riamen te. 
E' mui·to necessaria a emenda ... 

O Sr. ~osé ~ezerra (vela á1·cVern ) - Sustenta a eme11d•a, á qua l dapá · o seu 
voto. 

Rej0itada a prim.eira parte ela refed cla emendra por ·66 votos contra 4'4 até à 
pa lavra - d'i<11'i,sta· ... 

R e-jeitadas successivarn<>nte ·as ou.t ras partes d'a emen<1a n.. 7·. 
Votaçã·o ·da. segu.inte em-end a. do Sr . Iri.neu Machado: 

-::-..T. ~ - "Ao art. 1°, n. I : 
Da importancia enütti <la., o Governá <l.estinará até r30. 000 :oo·o$ para Úa:ba-

lhos e inbt'a~ pu_blicas, · a·pt'oveita11clú ·: ·os •o.pera rio.'3 d-esem-preg·ados e a:Gri·ndo gTan-
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des a:·.mazens -d<>stinaoo.;; · a 'soccorrel-oa> e, bem assim, a . ·abá,stecer â população, 
no caso de faH<l ou alta excessiva de viveres e corrilest!V'éis." 

· O . Sr. lrineu · Machado I.Jl''la o•·.tein ) '---- Ju'siiiJ:Tca a. eoilJ.en.dà n . . g; ··declarando 
que O que· a•hi Se ped~· 'é O {jUe acabam de ·cl>nceder, em ca50S se melhantes aÓ 

. TI'Osso, a· It181ia -e a R€.pub-lica A.l"g~enti.na. 

~ão ·def.enoãe os intP.reil&es · d·e el·eitores seus ; defé nde · in:teressei; d>a class~ 
o-peraria t m gera l. 

-"'' emende. n. 7 · peãio certa quantia · para pa'g-amerito dos ·operarias ·e dos 
funcc;onarios publicas; na eme·nda. n. 8 pede A l"'obecção do G<}Verno p'a.ra os 
operari'Os CjUe foril.rrJ. dis-p.ensadns·. 

Nã,) H: m co1n }SSO fin~ e le itoraes; mas nunca se envergonhará d·e def"elltd€r 
i.nreres.seB dos elt~itor.es. 

o Sr. Raul Cardoso ( ·pela o1'dem) :- ·Sr. IPÍ·"sidente,· p<>di a P31laNra pa~a 
chamar a . .a1:tenç.:i.<J de. Cama.-a • sobre a emenda ' do i.Jlustre 'veputado, a qu al é . 

a se·sui-:1te : 

;. :-./. 8 - Ao a rt , 1•, n . I: 
Da im)}Qrtancia emitUda, o Governo dest·in·<M'á o.té 30.000 :000·$ pa1•a 

t•·o.lJnlhos e ·obnts p"!Jl.icn:s, e.pr-oveitand'O os o;oerarios il.esempreg'adoo e 
abrindo gTn.nd~s 3a111:a•z.ens: d·estinad-os a soccorrel -015, e, ·bem assim, a 
abastece<· a pO'pul•ação, no caso de faH<J. ou alta excessicva de viveres 
e comestivei·s . -- lrineu .JJtlacha.do." 

!i~ Ca mnra não p.recisa unais 'nada: em urn.a, é poca em que se 
ljl.nça mão do pap€'1-m'Oeih c-omo m<"io de so.lver uma crise, é que o n.o•bre Depu-
tado se J.embra dP. autoriz~r o Gove·rno a g-astar 30.000 conto.s •em OBRAS Pu-

BLICAS!. , . (.3'fu i.to be·m.) 

O Sr. Me.uric(c de Lacerda - R equer -a veri.f!caçã.o da vota~ão. 

ProeetlE·ndo-sé á verificação da votação. reconhece-se terem votauo · a favor 
1·5 Scs. DeputA.d-os, e, contra., ",94; tota.l, 11·9. 

R·~j.eitada a E>menda. n. ·8 . 
Votação da segui n te eme.nda do Sr. Irineu M·achado: 

N. 9 - .h-.. o art . ]n, n. J,I: 
T)a. im portancla emittida (cem mil conws), o G-overno d-estim•aná propor-

c!ona lm<'!nte a q:w..ntia n.e cincoenta mH contos de reis· para as CaiXJa•s !Economi-· 
ces que ·houverem r>em<ettldo ao Thesouro os seus saldos ou dep-oeitos .· 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( 1lela ordem) : - ISr. :Presidente, sendo o Sr. 
Cincina to Draga a fonte de consulta da C-amara .. nesta· votação .. ·.· 
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O Sr>. IRINEU ·MACHADO: - O caso é .que vai vot<Lnd,q <;Gntra essa emen.Q.a, 
com - violação do pro~ramm'iL e nuncia do no seu discur1;0. 

O •S; •. MAURICIO DE LACERDA - ... dev>o J.embra.r que, entr.e os fund·a.m~ntoo 
d•o ~~u briLhante dlscur,so, a·~j'lrmava. S. Ex. ser ::.. Javor da emissão requerida 
pela urgenda. do momento, pri,nci·pa•lmente porqu.e, m.ai·s <lo qtre a. nenhum outro 
r.echun.o, d evia <> G-overno .soccorc·e-r e.:o ~os de·po.sitan tes da·s 1GWi-xas ®oonomi- . 
ca.s, qu"> ~··ão justamente o. peqweno trabalhador, o >Op~ra.rio, ra massa meuda. do 
pOvo, quE:: :POUPa. COID<O .diase::· S. Ex.~ t crei·o qu~ V•ou reproduzir .fiel·mente a-s 
suas .pa!avra13, .gu'} poupa. no seu pão as economias, a.IIi depositadas paor.a a horra. 
trjst·e da doença. ·e . <j.a falta de trabalho. 

0 ·SR. lRINE U •MACHADO: --V. Ex. vai vel-o volla.r contra. a ·emenda.. 
O S1:. ·MAUR!CJQ or !,ACER<!lA: - Qua.ndo, en.treta•nto, f.oi vot~<~~da a morart'O-

ria, nl~s t!v ~em·os occaGiã:..:> de ad•verUr á Ca:mara que os pequen.os ·d.e;p,Ositan:t,es 
das Ca ixas :Econom·ica~;.11 devi,am -estar livres dess-a mtedi.da, para as r e tiradas d·e 
dl·nheirc. qu~ alli ·hcuvoos;:,:n d·eposit:a.do, pois que se tra:tav;a exacta.mente da eoo-
nomia., da. reserva: n.ccumu!adá para {)S rnom~e·nt s de ori.se, como a que ora 
atmves<tam. 

Xenhnm l10mem, nenhum ca,pitali«ta, deposita a·I·Ii seu dinh·eiro para ·o em-
pr.ega;r, Como exp·ioraçã,.o de riqu-eZ'a ; a n11a i:oria, senão tod·os, da popu:e...ção, po-
bres ou re.1nediad.Jos mesn:.o, ec·on-nmizam ou a'jun.tam .pa.ra se soccorrer clnquelle 
àin.h ei.rn 110 i.nsta·!lte errt qu.:., ·sem tra.ba:I.ho ou doen1t•es, preci..sa·rn de E;e VlEll·er 

d-essa r-eserva, ~afi.tn de se hast·ar a si ·m1esmos e evitar a fum·e no lar . 
_t\. Cam·~ra nã-o pôd·t! deixat~ ele approvl€lr a emend•a, depoi s desse n rg-u-

mentJ ·b.rilhante a de tanto vulto , do ndbre Deputado paulista qu<l, entre ou-
tros, fez •a S. Pmüo dar o seu apoi-o á emiesão. E não pôde, sObJ·etudo, depois 
da g !'i tari.a. que promoveu, p-ara a.ffinm·ar, pel·a força d'cs .pu1mõe~. sua. tri-ste su-
Hde.rie.dad·e ~}Olitica com· o Governo, que est·!2' 'J)a-g.a rta :a tem.po üS f.unccion ~rics 

t os opeFario.s da União. 
Parece-n1e cudal qne ~ neEsa affirme.tiva, s:ej.a inchüdn a ga r:a.nti~1 ele que .o 

~.'}.overno vai tambem sat isfazer a:oo •opera.rio.s e ai~nda aos pequ2.no.;; ca.pH,a)istas, 
áqueUe,; qu·r, têm depositos n•as :Caixas EconomicaE, confia.dos á sua guarda. 

O honra.do R ela tor rie.clarou, quanto á emenda. .n. 7 rejei t.a·da pela C amara. 
não .se d1zve-r satisfa .. zer I>agarnento de sa.la.J·ios ne~m d e OPd·ena-dos com . .a ·enl'il:-:-

sãJo, que €·arão s aUsfeitos pela receita · .ordi·na.ri~ do pa.iz ; e, ~a·gora, cl.eclara p·elo 
p.a.recec l-- ~tendo a.!ltes {l•ffkm a do , oobre a-qu·eUa outra em:1nd.e.. , ,CJtH~ o ·.Go~·erno 

f·aria, de urna fórma çn1 de ou.tr"a, p·e·la emi:S·são :OU pel a receita ordi~~n-ria. o pa-

ga·m~·nto d·essas {)hrig.ações _, o que fo i a .ssevel'la!cl'o .ta-mbe-n1 po.r toc:JI:>s os nobre:s 
Deputados ·da m ai-oria - agora d·eclara não poder se i.ncorponar ao ·projecto, 
po~s entenl!l e que a eme:,nda. ,não te;m ra zã·o de .ser, nem se encontra. 11' ~1::t·e nl'ar-

geJn [)·ara eHa . Que h a razã o, jA o Sr. . ~Cincinato . 1Bra.·ga cle.tnonstrou, e 
.que ha 1n~rg·em S . Ex. -e- todos os De.pu ta·Q.os da. m·aioroi.a .o r.econh ec·e-
ra•m , a.ffir.m atndo que o Governo ha el e p::tg:ar ·e pôde pa.g:a r os ~.a. lari c·s <l.oo pro-
letari'OI3 que tr.a!bal)Ja:m pBra· 0 Estado, ctvj.o atrazo . e cuja penu!"ia.. n1ais que ou-
tra razão, .apoiatn ness.e momento- o infundo proj~ecto dn. emi:::.são . 

\ 
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Vê, .po..ta.nto, a Ce.mara .que não será um appeHo .jnutil, não a.O coração, ·mas 
á razão doa m.aiori•a, para que a-pp110ve esta .emenda, d-i'a1n.te do ·si1ngelo motivo 
a•prese-ntado pelo !'Esti.n~to Rel·atoc do parecer, e <la proced•enci;t d<;> g-l'<3.vissimo 
m•O<tivo- apresentado pelo !Sr. Cincina:to. (Jllwito bern; ?n1t·ito bem.) 

O Sr . lrineu Machado ·(1Ja?·a encam·inhaT a votação) As Caixas IEconomi-
cas t>em ~oeco'lhildo ·""' Thes-ouro qua~ti;a.s .elevadas. A CaiXJa ·Economica do Rio de 
Jane<i.ro t·em cerca d•e 80 mil .contos, qu=tia que se ·el'ev.a a .perto de 200 mil 
contos, com os deposibos remetUdos peJoas •Caixas !Ee<momica•s dol;l 'Estadoo. 

·J G-ov1erno ~::vsto·u eSBas qua·n:tia·s , l·ogo pa,reC~e chegado o m·o·mento d-e res-
tituil -aa. 

Tr·ata-se .do dinhei•ro do pobre e por ·i·sso procura defender os ·direi·tos ·deJ.les. 

O S t. Raul Cardoso (pela onlem) : - <Sr. Pr.esi·dente, o nobre 'Deputado está 
se Dançando inutilmen•te : a C""mara nãO ·pôde votar esta e·mendla, !fl,la é abso-
httamente dloonecessa-ria. Todos os •Srs. Deputados coll!hecem pef.feitamen te a 
!(Jpganização .d.ae .Caix.ra1s Econom·icrus, o G.overno da União - o actual 1Governo 
não fez m~..is do que os •outros - como responeavel ·Pelos d eposi tos, r·ecolhe-os 
diariament•e â.s de:J.egacias fiosoae·s ou a.Jf·a·nde.gas. IE, die accôrdo com a lei ql).il 

cr.eou ta€s i·nstitutos, o Govern'O paJg>a j uros poT e.."Bes depoSitQS e tem o d•ire;,w 
od;, .empregai -os no pagarrnoento <das divida<;; pe.ssivas da ·Naçfuo. IEssa é a ver, 
dada. E paca nãJo crear embar-aços ao Gover.n.o, e. l'ei que estabeleceu as Caixas 
iEconomlca.s esti-pulou Qtm p:razo prévio para exig1encia de quantiaJs <;;u;peri~:>res 

a cem mil réis, a fim de que o Govoe1·nó ae .prep.a1·e com a •ntece:dencia para <3a'U,; -
fu.zeo- a.; re•tiro.das . 

O SP.. IRINF.u MACHADO: - Mas V. Ex. diz q:ue nãJo 
em-i-ssão. 

O SH. 'RAUL .CARDOSO: - IEm g:eral os depositos .r.eitos no dia são suffid..,n-
te;, ;Jara :õ<:ttend'er os ·page.m€nbos d•esse dia, ha vendQ sa1d•o·. 

o SI<. IRJNEU MACHADO: - Para paga r aos que [oTa.m roubados, espera-·se 
que outros se deixem rouhar. 

o ,f:,'!: RAUL CAwoso: - Não h a roub-os, senão em v·ez da pale.vra V. iEx. 
d·ev!a ter um e. pito. 

0 .SR . . JRINE'J MACHADO : - Gomo ê que V. ·Ex . clu,ma O cLesvio dos dep!o -
. si·tos·? 

o .SR. RAUL CA!RDOSO: - · Não ha desvio. o dinheiro ·eStá ve.n.cendo jure, e 
o Governo o empregou nnti t•o 1-egalnrenrte. 

O Sn. JRINEU ·:MACHADO: - O Governo é obrig•ad~:> a restit·nir as quantias 
r.eceoidas por conta dos sa•ldos. 

o .SR. RAUL CARDOSO: - Quand·o ·furem pedi·das serã;o restituidas. 
0 .SR , IIRINEU :VJACHADO : -- Têm SLd·O nega,da<3 .. 
0 SR , RAUL ÜARDOSO: - Não é ex·aJctO, contesto. A' palavra de V. Ex: 

eu or,>ponho a minha . 
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, , O S". !Rl~BL" MACHADO: - Appe.llo para a púr•." 1 ,,, d·e honra do , Sit'. Depu-
t~do l\lartim ])'ra<ncisco, . para que clig1a se .é verdade . 

·0 SR. M"AURICIO DE LACERDA: - M-eu d~posito; pelo menos, só foi retirado 
em sei"' dias. 

O SR. lRINEU MACHADO: - E porque não foram atte.ndi·das as requisições 
da Caixa iEco.n.om:i-oo de S. Paul•o? 

O - Sn: RAUL CARDoso: -- Esse é um outro ca·so. 
O Presidente da Caix19. Elcon•omioa de .S. ·.Paulo veio de .fa·cto ao Rio de Ja-

neiro, afim ele so entend<?r com o Sr. Ministro da F'az·en.da a respeito de reti-
:ra-das de €00 contos, pedidas pelos reserv-istas, que devi:aan segu·ir, para a gu'erra . 

0 SR. lRINEU MACHADO: - 0 cerbo é ;que a•s r~q'lÜSições nãJo foram "rutt~~ 

didlas e., . 

O SR . RAUL CARDOSO: - V. Ex . J>ermitta que eu falJ.e . V. •Ex. tem mruis 
voz do que eu. Se V. Ex. quer fali ar de ·novo, o:;u crne sentarei . 

o sn. I RINEu· MACHADO: - "A. questãJo nã.o é de voz, . é de verdade. 
O SH. RAUL •CARDOSO: - A verd·aiLe está com-mi-go·. 
Mas, contin.ua.ndo o que .nara·av-a, devo d-i-zer q.ue o Presidente da Caixa Eoo-

1lomica de .S. Paulo não foi r ecehidlo, nã.Jo sei se porque o Sr. ·Ministro da Fa-
ze<n.da assim o tivesse ·queri,do ·ou s·e po•l'que .s. 1Ex. se aoha&S:e en.tãJo =ito oc-
cupado; nã.o inda•go, n~m posso an>a~ly-oo.r se o proced1mento dü Sr. li\H1!1"istro foi 
correcto (..U nãJo. 

O Sll. SIMÕES LOPES: - Na ocaasiã.o , o·f.fereci -m e, ju.n.to ao Sr. Deput!UOO 
'ilfa rtim· Fra-ncisco par3, conduz.i•l-'0, com o Presi-dente da Cabra, até ao Sr. Mi-
nistro. 

o Sl,, .RAUL CARD080: .O caso nã.o tem imporbancia .nem interesse. 
0 ,SR . IRINEU MACHADO : - A 1Caixa Elco:nomi-ca tem reclamado <por of·ficios. 

:rruas em vã.o, nlio tem si-do attend:i1da pe•lo Sr, Ministro àa F&zenda . 
o SR. RAUL CARDOso: As Oaixws Econo-mioas estão pagando prompta-

mente a quem reol wma o seu dilnheiro, é o que pos·so ~ff-ilmtar ao nohre Dep-u-
tado, e, se. 1S. Ex. posstür um.a oad·er"~neta, queira ir oo-mm-igo, amanhã, para ter 
a certeza d·e que estou -a.ffirma·nd<>· uma v.e.rda:dJe. (Muito bent "; muito bent . ) 

O Sr. Mau ric_io de Lacerda !.pela ord-e·m) - Requer a veri.f-icaçãJo da votaçã.o. 
Procedendo-<>e ã verificaçã-o da votação, reconhece-se terem votwdo a favor 

1.2 ilr;,;. Deputad•os e contra 9'7; to-tal, '10'9. 
11:eljeit::llda a emenda n. 9. 
Votação da eeg-uin.te .emenda do Sr . J:rineu ·Ma•ch•ado: 

. 
N. 10 .,..- .L-'..o l:'Xt. 1>, n. T·, accrescente-s-e: 
O -Governo nã.o .pode!'â, en-tr-etanto, ef:!Jectuar o <pagrunen-bo . de despeza que 

d•eçoa·peJ• d.e .qual-qUler contracto ou d-e qual-q'qer credito regdstrado so<b protesto, 
emquant-o o reg'istro não houver obti•do a a;pprovaçào do Poder Legisl>a.t1vo . 
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O Sr . . Mauricio de Lacerda (pela f>1Y~e-m): - Sr. Presidente, á ·emend·a oppõz 
o Sr. Rel<&.tot· par<:>.cer negativo, por entender que entre as connas oonstituinclX> 
commprOJni-ssos lega.lm.e:p_Le ·auto·rizadüs ·e ~ reg.istra:dos, não estão, por força. desta 
phra.s-e, inolrt.üd,os aqueHes co.!ltr:f:l,ctos ou contas {)U cred:itos éiue ,foraan reg:U3-

' trados sob protesto. 
O SR. RAUL CARDoso: - Estão dependendo de .approvação. 
O SH. MAURICIO Dm LAcmRDA: - 'Eu qu•.eirda votar com o ·honrado Re!a:-

tor, porqlle S. 'Ex. argumentou de boa fé, porém a lei não •tem sildo .neste pa.r-
ticulan· senãJ11 constan.temente vio:Jwda peJo pod·er publico; de sor•te que nenhum 
mal :·az ·tormar bem expHcito nosso pen'sam.ento, mõrmente quando ~81 sabe que 
a clare"à ê a melho·r virtude das l·ei.s, e que taruto é .Jegal o 1-egiswo slinples 
como o sob protesto, e ainda. que mesmv nesse ultimo a liJcJui<lJez do debito nunca 
se dá como a quer o Relator porque o :Congre&so ou não s·e p.r'onun>Ci.a ou o Go-
verno se apressa ao pa.gacmen to. Rai C\3.Sos ai trumente elo·qu•entes em que, mesmo 
quandv o Congresso in~·ervem indirectam<mte pedin>d'O· cüntas, tudo s·e lhe neg·a 
e quand:o. dJado .esse fraca·s·so, p·e·nsa a C amara ofbrigar o Governo á . pres•taçàlo 
de. contas ;, regul•?tr o veto do T-ribunal, o Governo e seus Ministros se têm irri.-
trudto 1t ta.!, ponto com essa. int,(,;rvençã:o, para •<'Lar veto su·spensivo >á n-egativa do 
:r:egistro {h:J Tribunal •<1e ,CoOJtas, até que o .Congresso. conheça do contracto a!hi 
não pelo •·egistrm<1o, que n anno pa•ssaclo, 'quando o Sr. [Deputado A-ntonüo Car-
los apres'entlO'u umal emen-da villlcul-a·da a essa exi~.g:encia 'co:nstitucional, vi,m·oa 
o proprio Sr. Arüo,nio Car!•o·s, pelas i.njuncçõoes poli.tiOOJs do mom,ento, ser obri-
ga,do a terçar comnosco, que d•efendemos sua emenda, cnntra o ISr. Dum;hee 
de A·bran.:;h<'>s que pretendia a · sua retirada. 

Sr .. IPnesid-ent"e, a Gam~ra toda conhece o neg.oci,o d1a vrata. 
Q.uand;, se quiz oppõr a esse negocilo . o veto susp,ensi.vo do Tri>bu>na.l ele Con-

MS, para ~ai va,r ·cl•a•que].].a corredeira de ca.racteres, que al!í se tinham ?m'P'e-
nhado ern uma ohPa triste para ell<Js propri.os, o bom n'ome da administração pu-
hlioa, houve o sophisma ind·efensavel de que o contra-cto não era .proQ)!ri.arnente 
um ékmt.r.acto, s·enão um ajuste f6ra d·a algad-a: do Tribunal, e por ser um ajuste 
y~ra .evi'l .. .a.r o re,gi.stro, n.em por isso dlei).."''U - de v.al€r paro o Go•vetm{) como um 
oontPacto, quasi um tr.ataclo em que se empenhara o Brasil co•m os bancos 
alie mães. 

O .Tribunal ne.g•ou, entr·etanro, registro a esse . ad•us.te, o que lf,ez e.x-o!ficio. 
,gi.m, p·orque o >Governo, sob es.se so·phisma, nãJo suhmettera a,o Tribunal 

d~ Cont~s o negocio CLa _prata, para evitar sua neg-ativa de regi,stii"o e ulterio~ 

pronundamento ào Oo•ngresso que, n13Jquelle momento, havia d·e resolver cont'r'a 
e. grossa. negociruta, que rev·oltava a opin'i.ão PUibUca. 

Qu"-ndo o 'J'r1b-u,nal de Oontas tomou conhecirm1enro impr.essiu.naéLo pelo mo-
vimento .doa ·opi·nião nacional, o . .Governo dis·se que o Tri:ou,nal exorbitara; po.--
quanto, send•o um simples ajuste, não coiiJJ))>eiÜa ao Trib111na1 regi•stral-o ou d·ei-
xar de reglstral-o. 

1G~'ltretanto,. o Governo q-ue, por esse., porta, fugio . ao registro_, no dia se-
g-uinte- .. c-:..nnpria o ajuete, co·m o se f:ôra . COtll tracto . 
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Até hoje o CongTre~so nàJo pôde, ou tnelhor, não se .pronunciou sobr·ê o nego-
cio, chris"Inado pelo nome de neg·oci·o da prata. 

A lei manda que, ClU::!.·ndo o 'Tcib.unal d'e c~ontas •negue 11egi.stro a um con-
traot'J, immedi•atamente o ICongreooo 8obre elle se vnonunci.e a;fim de que oo in-
teressados - •Governo '"' con.tn<'cta.ntes - •não seJam ;prejud·icados pel>a delonga, 
opel•as de·nlaflia.s do t-e-mrJ<O , n·os •Seus ujlreibos, C'Omo no cutmrpri.menío ·da.s ·obrig.a-
ções, ·CJUe pod.eriam g:erar -ind-emnizaçôes, multas, <etc. 

Sabe tambem V. •Ex., Sr. !Presid•eu.te, que o an·l1JO passado, .e citJarei esse 
caso pa.-a U.lustl'fl,r ·c1Q um ·e·xemrplo ma.is a discussão, •quando se ~"otou a sub-
venção á ·uaveg.ação oost•eire., 'pr;otestei conrtra a sul~v;e.nção que vigorava no or-
çamento h01 mais de um anno, por força de um co•ntracto a qu·e se tinha ne-
gado o registro, sem que o co·n>tl'acto Uv·esse ·passado velo 11Josso ;exame. 

Foi-rne então deolta,rado .que m~o se podi·a deixar die .exe..mLna.r o oo·ntracto, 
no Congresso, tudc de .a ccôrdo oom a Consti-tuição e com a ;lei que or;etara o 
'I'ri·bunal d" Contas. 

E" certo, .entretanto, que •á ultima hoi"a, sem pare·oer do Congresso, tive 
que estudar o cont!'a~to, para oguiaor lO meu voto no tocante \3.0 .pagamento da-
queDa ~ L) ·llvenção. 

O Congresso se tem dP.&ptdo, nas mrão.s do Pod·er 1EXJecutivo, de .toclaos as 
suas funcções e. até de sua.s pr.erogaUvas essrenciaes. 

O Congress-o nâlo pas~a. ao Jradn do Pod·er Ex~cutivo, ode m era dependencie. 
do Governo, .para so brre ·elle ;:-;.e .(iiesca.rr.egar, cu1niQ •se descarre.g.a atJé hoje a culpa 
de S")US erros e àos seus cri·mes na ard1m·inistração e na. politirca, e como o Con-
gresso não t·em d'orç,e. pa.1·a mover-lhe a <t'e>&punsabi>li.dwdie po.- .esses crimes, elle 
é o grande respc·nsa V•el rqne. nos incuJ.pa, ainda por •cimla, os resulbrudios de s>eus 
desvarios . 

A emenda ma'llcla .q•ue o Governo não ef.f.ec.tue o •pa·gamen1o ,de d'espeZfl. que 
decorrer de ·qwüquer co.r.t~acbo ou de qualquer or.ed·ito oregistrado sob protestlo, 
em•quanto o regis tro nãJo- houv.er •obHdo e. ap.próv<ação •d<:> Poder ll.iegislativo, •e, 
come> bem observon ·o •.h'Onr.adro 'Deputrudo por S. ·Paulo, o Sr. Cardoso de Al-
mei·da, (• um comp!•emento d•o •art. 1• .d.o •pl'orjecto. 

rSe o ~~trt. 11c• é explicit~. não 1é tanto quan.to a emenld•a. o tof'lqou e t-ornarâ 
por cert'O. 

D e :nod.o que a em0nd•a não oontraría o pensam•entJo do projecto; ella. o 
completa e 3 .ex.p!\ca, o 1roed ;ge me1•hor, e a lei 'll•unca ·perde •POr s er expressa. 
Não havenõo inn.ovaçãio no pro·jecto é odB espera•r do >es·pirito de justiça d•a Ca-
m<ara que •Esta medi·da .more.JizaodJo·ra mereça a sua approvaçãJo, rdesàe que elJa 
já ~rnp!ici•te.mente a deu no art. ,1° do 'J)rojecto, soe•gunrdo o rSr·. iR:au.l Cardoso. 
(Muito IJcm; muito benn.) 

O Sr. lrineu Machado (1"Wa. encctmin.har a V(}ta.ção) ~ Demonstra ·a incon-
veniench da .reda<!ção do pwjoecto sob.re o assumpto em debate. 

Mandanõro o prryjectc p:J,gar as oonba·s regis•tl'a.d•as, pod;e.-á julgar-se que se-
rão pagas trurnbem as •que forram registradas sob vro testo, o .que é um a'l:lsur<l,o, 
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por•que, se isto acontecer, desapparece.rá a Comm-issão de 'i'omada de Conta-> '!l 

eliminado ficará ·o ·Tri-bunal <:J.e •Contas-. 

O Sr. Joaquim Osorio (pe·la O?'llem) - Consid~a-· j•usta a presente emenda. 
Vota por clloa .por envolver -questãJo de ·doutri•n:a .susten<tJada 13elo omdor, em 'pa-
recer no s•eio da ICommiseão CLe OontabiUdad-e. Entend·e .que € d10utri-na salu ta.r 
e opportuna -qu•e nenhum pagamento de d'es·v<l2a regi.straJdo sob protesto de'WL 
~·er ·feito, emquanto 1não oht.i;ve-r a approvação do 1Poder (Leg-islativ·o. 

J'<enhum inc:cmv~-niente ·ha noa .provild•encia; dentro' ·de •48 horas o T•i•bunal 
de Contas •<tar[• ao Congresso as razões da 'falta d·e registro; o Con·gresoo de-
liberal'á; ·nenhum prejuiozo diss.o diecorrerá . IP·ems•a que •a ma·ior ia não terá 'd-u-
vida em appl'ovar a emenda. (il'Iuito bem>· 1n1~ito bem .) 

O Sr. Astolpho Dutra ( pela- o?·c~em): - Sr. Presidente, se e u não tivesse 
apena.;:J .de d i-zer •õ.uas palavras sobre ·esta emenda que se •debate, ·não vjria á tr'i-
buna, maxrmé Ja.J:tarnoo poucos minu·tos pa-m termin•ar a '11oi'a dia sessão. 

O SR. !RINEU MACHADO-: - V. Ex .. sempre i.Jlustro, e honra o debate. 
(Apoiados_ ) 

0 'SR. ASTOLPHO DUTRA : - A proipt'ila Comm.[ssão ·aco-nselha a approve_ção 
da emenda . Diz ·ella oq.u-e a emenda ·nada mais faz do que .tJOa;duzi.r oia.1•a.menote 
a diSP'Q<iiçãiO do am. 1• do projecto. ürn, se esta emend·a nada mais f.az do que 
traouzir. a d·i·sposição do art. •l-0 do pr<o<j.eoúo, •que pôde ser -na prnbioca mal inter-
pretad<J, a -eme.nd<a é conveniente, e:JOplioa, vem toronar perfei•Va:me·nte exequivel 
o art. 1• do pNjl'·cto, e."c-!a<'ecerndo inteiramen~e o p'EjllE>am·ento do •legislador. 
Penso, •t•orta nto, que a Camara approva·noo a emend·á -pJOatioará um a·cúo anuito 
acertado e corn·forme com o •pe·nsamento ·doa Comm1ssão de Fi•nJangas. (M1tito 

lJem.) 

O Sr. V1anna do Castello (1Je•la ordlem) - Quier m e ,pa,recer que o iHustr-e 
/eack?· não tem razão. O que o p>ar.eoer d·a .Commissao iliz é o segm.inte : é que 
"as desJ)'ezas ·decol'rentes d'e . contractos e de oredttos reg'istrad·os sob protesto, 

f 
sujeitas, ,poTtantó. á trup-provação .do Poder Leg'islativo, nã:o se i1110l1uem evidenrte-
m{'onte -no n. 1 do art. 1•, r>Or isso que -não coon.stttuem co1np?·omisso legalmente 
auto1·i.~:zdo e registrarlo> ou melhor, l!iquiod.o e certo" . 

Isto f,stá em i l!a.Jico no .parecer . 
Houve •llm -equivoco d·a parte -do Relator. ·As .d·esr>ezas, contractos e creili-

tos registradüs so-b r>rot>esto, estão legalme nte re•gistl'ados, ponque o reg-istro sob 
pr.ott-Sto é u·m recumo Jeg·a.J dado ao Executivo qu·ando o •Tribunal de Contas 
se oppõe. 

o .sa. oRA u r, CARDOSO: - V. ·Ex. leia o •esto do parec'er. 
O .SR . VIANNA DO ICASTELI.O: - "A suoa Ji.qutdez e cerlie•za q ue o tornam 

exigi 1/'el depend•em de ·u..tn a:cto do Poder J~eg•isla;tivo". 

Não 3:poiado; um oontracto ·a 1que ·o •Tribuna.! d e ·conrta·s negou registro é 
cxecuta;do immed-i·a'!iamJente pel•o Gove!'no uma despeza a -q·ue o ·Tribunal de Con-
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tas se ,oppóz .pôde se r fei.ta pelo . .Gove:mw, havendo o registro so.b protesto. 
(<ltJo ·iado.~ e "ão apoiados.) 

0 .SR. ASTOLPHO DUTP-'1. : - Alhi. está o ponto de duv1da. 
'Ü Sn . RAUL tCARDOSO: - N ão oon<1o appro'vla!do o contracto, o acto de exe-

cução é uullo. (Ha 01<tTos apartes , ) 

0 SR. VIANl\fA DO CASTELLO: '--- ·Era. stm·p!esmente o qwe eu /Un•ha. a dizer, 
porqúe me I)arece de gra;nde importa.rucia este equivoco oo· O,llustre leadel·, oomo 
do digno RelatOi'. (M"ito bem. J. m"ito bem..) 

Approva.da a re'f.eridá. emend'a n. 10 , 
Votação clla · eeguinte emenda do Sr. Irtneu (Machado: 

N. 11 - Ao n. II rlo ·art. 1°, lettra a.: 
Supprima-se na let,tra a a s .palavras de "effeitos comm.ereiaes" . 

O Sr. lrineu Machado (pela o,-dem) - CReque.r pref.erencia para · a emenda 
n . 12 e dá as oozões por que assim entende que ·a OMI11Ll'll. se manifeste. 

O Sr. Cincinato Braga (pela. O?YLem): - &. Prestdem.te, 0 ovador que me 
.pvecedeu na b ·ibuna atacou o auxilid aos ·b'a.ncos por emprestimos sob g<al'a.rutia 
de ted'.feitos üo:nmerciaes delles, preferindo a emissão, tl)ara ;esse destino, sobre a 
base üe a.polices fede ra·<·s ou estadoaes·. 'Outros coJ.legas, 111es.ta Clamruna, .têm he-
sitações sobre a ;1rocedencia ou vanrt:ag'em desta dispo.SiçãJo, que a muitos parece 
~nnovaçã.o .descahi·da. e nunca antes emJPI'~e,~ada. LA..l.guns extra.n.ham. ou con-
demna m a interven~ão do Esta{lo em auxilio· a ·bancoo ; 

li!Jm t oda parte ·do nn1ndo os 1b~ncos são -regidos por Ireis especiaes que favo-
recem ·sua organização 10 funccionamento. Todas os pov.os ·desej,am v.el-os multi" 
plicados em seu S&lO. O:Jor qq.re? · 'Por·que oo bamcos são inatituições de utilidade 
geral . 

A divisão do traba.ho, no. nosso a.otua.l tesba·do d:e civHização impõe e. neces-
s idade do f'leginl't? n baneario. 

No t empo em que c a-da il1Jdi·v1duo ·produzia e consumia tudo quanto era ne-
cessa.rio á conserVlação de sua existellJci'a, nãJo ha.v1a necessidade de interme-
diarios cominerci~a .. es, 'IJO.cqu.e nad!a havia a ser troclt-do. 10 oprogr:es.so, porém, da 
civilização, foi f orçando o genero hum•ano á divisã>o do tl'aba.l'ho, de tal sorte que 
quasi toda ·a ,g ente ,se tem especializado no a.p.p.licar sua activi:d!a<'le, isto é, quasi 
toda a gente êe -occwpa de prod!uz;ir ou .tra·balh;~,r rest'!'ictta•mente c ertas cou.sas 
'determinacllae. ·Dond": cada cousa que um produz em abt.undanda; tem de ser 
tvocada com uma lnfinida.ã,e de va.ri•aldas cousas, de que oada um necessita, pro• 
duzk1as poc outr3s pesso·as :diflfer.eniles. Oa-da ríação, assim, vai •prod,uzindo o 
que lhe cus ta one:no;r esforço, para trocar comrne.rcia l<rnente ·PDT pToducções de 
outro.s povoo. 

Os ·bancos, manejand<:o as moecllrus, têm por funcção socia,l fadltta.r e des-
envolv··~r oa .mr~~os <dessas trocas neooseari.a s, utilissimas, indispensaveis .. a todos 
os ·povos lque sahir.am ·do estado ·selvag-em . 
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Porqu·~ é que o Estado prodi.g<tlha favores ·especiaes {vs emprezas de cons-
trucções de estradas d,; .feno? Porque é que todas as ci·de.des, ·villa:s e aidelas 
vivem a clamar por ·estra<!•as .fle ferro? ISimplesTIJJeu·te IPOrqwe· -e.Has faci.l<itam e 
desenvolvem as trocas, tra·n:sportando <as mercadori.as das ·m·ãos dos producto-
r-es l~vrador·rs ou ·ind·uatriaes, para RS mãJos -dos conS'U!m:id:o-res, no ·m€smo paiz 
ou no e.xtrangeiro. 

Pois bem. IA<i estradas de ferro transportam assirm as mercadori•as; o's bll!ll -
cos são as vias ·de tt~a...Ylsp;orte pa·ra o d·inhei!f'lo que paga ta-es- m:ercadoctas. .Aa-
sim, na H.f)':P.1:-:.!elhal!11lento econ,o-m1co de um povo culto, . os hanc()IS são co;m·plre-

:nento necessario te.nrto c01no as cstTadas de ferro; p.or eHes pru:;sa.m tod1at31 as 
o-perações, a:;or <Y>·n ta dos proprietarios p.articula·r<>s, que são os eeu<J clientes, 
'nec·essar]I8B á vida d1os eidtadfuos. 

De;cde -o charuto ·que ca•d.a um d<O vós fum·a, desde a r.oupa até a corrente 
a cerca de 

ar.ame do cria:dor até a gar'!f'afa d.e "C1lam•pagnet• 1bebida. nos pa•laci01s, encontra-
rei-s ·riecessa.rkvmente a intervenção dos bau·cos para terem esses o'bj~tos ohega-
·dos ·a cada um d·e n6s. 

Portan1Jo, o Esta·d.o, toda a sociedade tem i•nteresse cHr.ecto Bm que os ban-
cos, ess'l mola utilissi·m.a no s·eu apparelhe.anento .e·cono:mico, não naufraguem no 
oceano revolto das erises ·passa·g;ei'!'as. Por 'isso, em tod-os os poVlos cul·tos da 
terra, os Gowrno.s não hesitam em acudir aos •ba·nco.s com dinheir:o do Thesou-
:vo, 5.s :YeZ'f-s mesmo sem ;outra lei, senão •a suprmJi,a lex, que 'é a sa-lvação pu-
blica. 

Prefiramos o auxüio por vi.a l<Oga.J. E' o ·de que o .pro•j<ecto do 1Se.nado cu.ida. 
E qual é IlO nosso ca.so a via mãis sensata, mai1s ·rezoa.vel, garanUdoll"á dJe urrna 
·P:rovidenc!a ma-is s-imples, ·pro.mpba, mai.s seg.ur;a? 

Se 1neus coll.egas J,eflectirem que urna moed·a corrente, ou ·mebor, uma Iiota, 
'tem· po'l' funcção esJ)"CÍ'aJl e e&Sencial servir ás troca.s dos pro duetos; se renec.ti-
i'-·e.m (l"'.le, ac1ma des,S!e serviço , q'Ue é .enorme, ~lla ·deve -per-estar outro serviço 
ain&a maic,r, .que servir ao desconto do pap1e.J do commerdo, que é servir ao cre-
dito ·commercial d·e productores e consm:pi:dores, ne. ·aonibedpaç&o, no a.di>a:nta-
men to d•3 recursos para as •neeess>dacl•es ·delles, antes moesn\0' que, elles entre-
guetn ou :receba:tn as su•as merCla'd-o.ri.a:s; __, se cada um éLe V'ós ~reflectír attenta-
.:mJf:.u!:.>e '!les.s.e lll'eoaniem'O \!Stupendo concentra.do nos haJnco:s ....:__ todoS vós cún-
d'enm·3.reis uesde lv•go, em pri:nci'pio, a apregorud•a base de apoHces para emissão 
d-e n.ota.s, cujo alicerce n.'l:bu•ra!, simples, reail e positiiVO .dev-e s•er (e o ê fata l-
menlitc,. queiram oru !flãü 1queirarn,) a prod·ucção do rpaiz, Q.itde sB aicha a 0Uen'te•la 

doo ba~Trcos . 
o syst<Oma Cl& em1ssã.o sobne e.po!ices vai se•nclo condemnwdo moclern•amenie, 

pO'l'Q,.le não coneubsb~H1cia nenhtnna relação ·sensata entre a ·expansãp ~onom-ica 
·legitima e rea,J e a creaçã.o d!a nota ou bi•Jhete ·&esUna.dla ·a:· ,probe,ger e fomeh ta r 

a ··actfvida<:le economica. 
As •garanti-as naturct.es e mais seguras .ele emis·são d.ê rt'otas são -evíd·ente1n·ente 

as e.~pecies meta!Ji.cas e a carteira commerci-al, os •eHeHios commercia:es . Os 
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pa1zes ·nov<Js, que ·não •po.snuem l<tindia especies. m~talli<:!as <enthesou.-ade.s, vão hau-
rir <) oxygenio ·da vida na sua carteira commercial, que é a moed·a das na-
ções jovens. 

Mesmu os paizes w•.!u1os não fa.zoem outra cousa . Os ·banoos e.missores de no-
tas, n.:> mundo culto, são a u torizados a emittir no tas no d•uplo e nci tri·plo do seu 
encaixe mn moetlaS' meta llicas. O que é en1ão qoue garante a olitra metade, ou 
os . outro~ dous terços de...s notas <e-mittid.as, senã.o a carteira comm,ercia.J, os ef-
feitos ·Commeroiaes do aotivo dos bancos? 

~~a Atustria, na Hesi)a-nha, na Allein~nha, na ~sui.s&a, na Dinam!a,r:ca, no Ja-
_,ao na Russia, nos ·Estados Unidos, estas idléas são cor.nentes. 

Cr;ti<:a-se o p1e0jeotco rlo Senoa,do, por con.fia·r ao Governo ·a fu·ncção ·bancaria 
de a preciar as garantias offerecidas opelo a·oti.vo com·merdal dos bancos. Não 
di·scute.mo.< ag·ora doutrLnas. Resolv.amo.s diante dos factos·. !Em .no._"<SQ paiz, a 
f1.1nco;:ã .. 1 :mi.ssora ootá concent.nada exülusivamente nas mão·s ·do Governo. Se é 
um ma:, . se é um bem, ·ni'io d·iscuto; é o facto. Nós aind>a não c·neámos os ban -
cos :especia.es de emiESão e de red·eescontos dos ef,feito.s cnm·m·ercila.res dos outros 
oancos. Não temos esse apparclh<> . Quem não tem cão caça com gato. A ne-
cessi.de.d6 e urgenci.al da medida justificam ·pi·e11ame·nte sua exec.ução .peJo unico 
prgãl) qu€ no Bra.s·i·l deS't!·rrÍ!pen'ha a f•un:cçã.Jo d·e e1mi tti.r notas, qu.e é o Gove-rno. 

Extra•n.ha -se qu·e ao .Secretario d•a •F'az·enda venha a oa•ber a apreciação das 
ge..ra•ntias para emissão, porque esse d•isposiüvo pôde dar lugar a a,busos. 

_O SH. EUZEBio DE ANDRADE: - Os wbusos pod,em vir d e não especifica•· a 
lei q ua!€·S os ti tu los que deverão s•cr acoeitos como effeitos co:mmerci•a·es. 

O .sa. C[NCINATO BRAGA: - Pendão. Os abusos nesta matoeri•a nunca .po-
derãA:> ser in li.núnP evitados. O legislador não pód'e d.e•ixar de confi•ar em parte 
mediilas destas á n:riime.nte.·r hon•rad·ez :pe·ssoa.I dos ex·ecut<Jores. Se o nobre co!" 
lega não confioa: nese'a honra;dez, excusal(lo é Cf\;hir ·na cas;uistica d·a discrimina -
ção rJo.3 ..effeitos com~merciaes segur.os: .contra um 11Vli:nistr.o da F azenda le.dr~..o 

não ha ·quem possa; •nãJc l.he faltam m eios de sahir dü Thteoso·uro com as a lgi, 
beiras cheias. 

:-<o tempo presente, se ·O •honra.dc coJ.le.ga, membr.o •a-Jiá,s .do pa;rtid.o govern-a-
mental. .nesta Ca·me.ra, ni'.rJ con•fia na honestidade trivial dos ho-me•l)·S do Gove r-
no, <mtão não dev·e vo~ar este projecto •de emissão, maximé d·a emissão p.ura e 
S·i•mples pelo The.;;ouro, que '('U r-eputo muito mai·S perigosa do que a errüssãA:l 
l~l:stroo.d a opela co-respon.sahilidade, pelo . endosso, pela soHda!'iedade dos bancos 
não só na emissão, como abrigação do resgate. 

O •p.rojecto nã.o desoo á ca.su istica da dete rmi·n·ação dos pe,pei·s, documentos 
ou títulos que cos tu·mam compôr a caTteil'a commercial ·dOS ·bancos, para o effeito 
de ucrern acceit.os u-ns e t·eeusad>os outros, p·eJ.a, impos~ihi·li.doade do Con.gr€sso 
.fazer essa "' ele.ssi.fioaçã:O. O pr.oj!€'Cto adopta a Hnguagem t eohn.icrumente empre-
gada nos ·paizes c-nltos ']Jara traç.ar <~s · linhas geraes da medid1a, e o meu nobre 
-colJega. :·~conhece sem duvid•a o va=l.or do -emprcg·o de ·phrru:;.es j-á conhecid~ nDs 
domi·nios •da legisl ação com·r>arada. 

Quanto á funcção commetti-d·a .a.o Secre tario da •Fazenda, d·e a-preciar os va-
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loNls das carteim;; commli'·rciaes dos bancos - isto não é -nov>dade. E' m edida 
praticada em varias paizes cu•ltos, notadamente na Russia e nos •Esta-dos Uni-
doo. Nos •Est·a>dos Urddos estava-se tratan-do recentemente da creaçã.o de um·a 
'repartição fed•eT.al, O'fficial, em W•a·shingto.n, para esse semT.iço. 

F·LtaJ.mente, senhores, lerei á C:vme.ra as palavras de Ra-fael Georges L evy, 
em cuja ·notavel 'Jbra sobre emissões vem estas palavras: ·"A ·nov-a legi·slaçã;o 
america-na está importando da. Europa a idée.. das notas garantid~s pe!.os effei -
tos concme:rciaes ( elffets '~e comrnen·ce), i<d'éa que nos •Pa.l'<'Ce ser a essenci-a. mes-
ma d ,J3 ;bancos de em·issão, ·e da qual estavamos surprehend.idos de .não encon-
tre..rmc.s traços na org.a.nizacã.o d·OS bancos amed·canos. Tod.avi•a a · pro.gresso da 
J;egislaçã.o americana ai.nda é inco.mpleto; .porque se é certo que a nova .lei (1•90.8) 
a utoriza a emissão .garaJtt:.da ·pela oarrteira comercial, que seguat'do a expe-
rien-!i'l. européa parece a mai;;; logica e a mais sã, é certo te-mbem que ena d•es-
envo!ve c•mcommitantemente o principio d'o prupel garantido •por apalices" . 

E vejam os meus colleg-as estaa: circumstancia, que sobremodo •honre.. a ca-
pacidade üos est<td'istas brasil"eiros d'O · lmperio: - esta i·nnovação feli·z, ado.pta-
da em '19 (}18 n.os Est&dos Unidos, já foi .praticada. no Rrasi-1, em vktud'e da lei 
patria de 1•8 7 5 . 

O SP. R.Aur- CARJ)()so: - Tenh,o aqui o volume de leis de 1·87·5, que offe-
reço a V. Ex. para cOJl:firmação de &UJa aff.iJ'mativ.a. (O onu~o,· accei.ta o vo-

lume .a itldica a passagem cl<t lei onde se autO?·iza a entissãlo sabre pape'is bam-

crorios rlc va,ZO?' seg.wo.) 

O SR. iCJNCINATO BR-•GA: - Assim, ,sr. Presi-dente, a emen-da. do Sr. ki-

neu :VIachado nfuc deve ser accei·ta. 
,\ ho-ra adia-ntada em que ~llo nã,o me permitte -outl'as considerações. Te-

nho dito. 

O Sr. lrineu Macha.do (1Jela. onle1n ) - Re.quer a veri·ficação da votação. 
Pr:Jcerlendo~o,e á ver.i!icação da vote.ção recon-hece-se terem vota do a 1\avor 

22 S..s. ([)rcputa-dos e contra 9'7; total, m·s. 
:R"'jei taà'a a emenda n. 12 . 
Vocaçã.c da se;;,uinte emenda do Sr. Iri·neu Machado: 

13 - 'Em<mda a d'c1itiva a,o § 2•: 
Os bancos que recabe1-em e.uxilio nunca poderão operar a juro maior de 9 •j•. 
Ttojfitoalla. 

o Sr. lrineu · Machado (pa?·a e>tcami1•1ut·r a votação ) - Dá &s re..zões por 
que pede veri.ficação de votação d!a emenda n. 13. 

Procedendo-&> á verLfi-cação da vote.ção reconhece-se terem ·votado a favor 
34 &s. -DeputadoR e 80 con-t·ra .; tota-l, 114. 

Jwjeita-da a em>€-nd-9. n. 13. 
Vota~o d•a segu.inte emenda do Sr. Iri·neu Machado: 
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i:\. H - Emenda ao art. l O <§ ao: 

Stlb~titua -se o § 3° pelo 'seg;uiTI'tB: 

Para o resgate da emiesão do art. 1°, n . 1 , seriio attdbuidoas a ·o fu.n do d e 
g-am.n.ti..t. -e de r esgate novas rendas -em i m ·PIO·ftanci·a nunca meiilor, po.r an no , da 
quantia. C! ue eorrespond'eri•a ao SB'l'viço d e juros do enrprestim'!_ exte!'no de 2·2 
,milhõe-J em e estava :em negociação. 

O Sr. lrineu Machado (111!'1'a encaoMnha,- a v ot açã-o) - C h ama a attençã.o da 
CQ.Sa pa!'a .a em·end;a, cujo ;p(?onsamento é evitar que, ·em f-aV!Or de credores j·n ter-
nos, seja'.'n p.re.j u.dica;dos os cr<Odore.s €<X ternos. (!i!ui~o , b em . ) 

Rej c·it•ada. a r eferid•a em end•a n. 14. 

O Sr. lrineu Machado (pela ordem) - Pede a verif.i.caçã.o da votaçJio . 
P~ocedendo-.se á. vertficação d a vo<OO.ção reconhece-se tet·em votado a fav.or 

.2 O Sc·.s . iDe pu ta dos e co n<tra 9 2 ; tota.J, 11 2 . 

Re>jdtruda a ·eme.'l.cla n. 14. 

·Votüçãc da seguio1te emerída do Br. J osino de <Araujo e outros: 

~L 15 -,- Ao art. 1°, n. 2: 

Depois da P'l·liU\'I'a "bn:ncos", accrescente-se : que em!J).reg-all"fio (313 olo d•e eln-
presthno, p e-Jo n1t:nos, en:1 oper!'-çõ~s so.bre penhor ou - ·wa.r·r•ants 1ie oafé e bor.:.. 
racha. 

O Sr. Josino dil Araujo (pcwa enccwninh lW a v ota.çiio) - Mostra· que a Com-
m i&São liln:itou-se Rpenas a atace..T 1a en1'€nd·a 1e e~·põe ~a=s razões por ·que a for-
mulou. 

R~:i-eHada a e"le·LYda n. Ui . 

O· Sr. Mauricio de Lacerda (7Je l a. oH/.em) - Requer a venifica.ção de. vo taçfu:> . 
Pnced~n.do~se á veri.fi caçfu:> da votaçã-o, !'econhece-se terem votado a .favor 

3•2 Sr;;. D t>puta.cJos e co:-.t!'a '85; .tota l , .1'17. 

Hej f'it•"àe. a emlmdR n. 15 . 
Vntaç1io da seguinte eme·nda d-o Sr. J.osino de ,_1\.ra,u j o e outt-o: 

N. J ~ Acerescent.P~o;e onde convi·er : 

A:·t. Da qnan:tüt emi<ttid a ·P'>Lt"a sa•tisfaçfu:> de com.))'romi:ssos do 'l'h<\l€o uro 
será deduzida pre.fe·rencia lmenw a imp.or tamcia necessarie. ,para o recolh imento 

·a:~ vin t <' mil contos da<J notas &3. Ca•ixa de ·con.~,rsfu:> da. a ·ctu al emissã-o cir-
culantu .a.u-e serão i·ncinerada.s, se o G·overno não pre•fe-riT e..d·qu i.rior d·irectament e 
·ouro ·pa ra mtegTal íza.- 'O lastro em mo·eda mBta:llica da mesma Cábca. 

N es te ul timo Ca•SO o Governo poderá d·espender, •POr conta <fa elnÍISBã.o au-
tor izada po r est a lei, are a qu an tia Í'g'\18:[ a ·o p r ej u ízo q\1€ á dJi:tll'erença d e tax a 
cwmbial tl·etermi.ne.r em Telação á anterio.r emissãJo ao typ.o de 15 . 
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O Sr. José Bezerra , (1>~la 01·dem) : - S·r. Presidente, eu p.€nso ·que a- Camru:a 
_sem ter o pro·posito d e decre-tar a fallencia rua: _Caixa de Co.n.versão, não póde 
nega-:- a sua a pp1·ovação a esta emende. lll. 1•6 . O p.areoer dado contra a red'erid.a 
emenda se me afJ'igura não ser p rocedente. EUe di~: 

" Pois ·não ê um compromisso de :ho·nra do Thesouro entregar á Caixa de 
Convensão as libras · qu-e !he .faltam, os l'9. 000 oontos que l á não existerrn?!" 

Nã.1 sa'be . a Camaca que as corri-da-s aos .J:>a;n,cos são d•e-terminadas. pela .falta 
de confiança que os credo-res têm nesses bancos, na certeza de que o dinheiro 
que .Já. •cxlste 111ã.o basta para o paga·mento? 

Da mesma fó ra, s·e 1.6s -não VoQtamoa esta emen<da, não estando o Governo 
a•utorizaclo a indem•üzar a CaiX!a de Conversão - do q u·e lhe deve, os possui-
dor es d·e nota.s conver,..ivl'i~ correrão im;rnediatamente á Caixa par-a receber o 
ouro n eJ.l-a existe-cute; n enhum portador de nota conversível - q~l'etrerá ser dos ul-
timos. 

Impft"-<se, pois, a appro.vação desta emenda pe..t·a o eDf·eito de evitar a- cor-
rida. 

S3 não f.Sr a .pr->rovad·l, -a. <'menda, d·iremos em •publico, a todos os porbado.res 
de notas conv·ersi:veis, que o Gover~no, ·não autDri·zad·o, TiãJo pod•erá CQUOca! ..r11a 
Caix>< a imoportar,cia correspondente aos <119 mi.l contos -que estãJo sem la,stA:o, e 
que vai sns·pend'lr defini.tiva.rrL'eiTlte o troco -das r e-feri·daa notas, o que. importa 
na. .fallencia da Ctaixa de Conversão! (!}fuito bem; mtdto bem.) 

O Sr. lrineu Machado (pela OTâe·m.) - Pede para cons ta r ela a cta qu, votou 
pela -a.pr)rove.ção das '"lJll:enJ;la.s ns, 15 e 16. 

o Sr. :vlaytim Francisco (pe-l-a oni'em) - Pede 'Para ·con<>tar da acta que, 
De<putaclo ·por rS . IPo.ulo, d•e accôrdo co•m a co.n.sciooci.a que tem dos e·e<us deve-
r es, YOtOU pela a.pprovação da emenda n, 1t6. (il![uiio ·bem!) 

o Sr. Presidente: Y.ou submetter á votação as -emendas approv-ad·as na -2• 

disc ussão C>o pro jec-to n . •5 O A, d·e 1'914 . 

Approvadas unanimemente as seg-u-intes eme"'uas: 

N. 1 .- Ao ar'L 1•: 

R eduza-se a 250.000 :000$000. 

N. 2 _ No art. 1•, n. I , onde se diz até ·200.000:000$ , di·g-a-ee: a .té 

l fi0 .000:000$00 0 . 

N .. 3 _ . SubstittlJa~Se o § 2• pelo seg:ui.nte: os emprestimos -a que s·e refere 
a le ttrra a do n. H vencerão os . jur?.s annuaes de 6 °\ 0 até seis mezoo e da.hi 
em oJia.nte mais 1 •\• em cad•a mez · que se .seg'Uir .. <Os em.p.resti-mos da lettra ·b 

não -Ve:1ce~:·ã.o juros. 
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O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o projecto n. 50 A, de t9:14. 

Approvado em 3• disoussão o seg.tlionte projecto n. 50 A, de 119:14 (do Se-
nado): 

O ·Congresso Naciona.J decreta: 
Ar7. 1. o Fica o G<Jverno a•utorizado a emittir em notas do ThesDuro Na-

cionaJ até a .qua-ntia d·g .JOO. 000 :000$, da seguinte fónna: 

I, atl; 200.000:000$, pat·a occorrer á solução de compromi<>sos do mesmo 
T__!1esour-o, .por despezas lega•lmente autoriza da.s e .registradas; 

TI, a:<\ 100.000 :000$, pe,ra empresbimos a bancos, sob as seguintes con-
<liçõ9S: 

•l) mPdianti' caução de ef.fei:tos commerciaes ou títulos da d.ivida publica 
f ederal, s·endo ·UP•s e outros recebid.os na ba.se maxima. d ·e 70 °1° do seu val<Jr 
nomin::tl : 

b) m ed.iante deposih; regular de notas da. Caixa de ·Con.veersão, ·J.J'f'Jo seu 
val01· dec!ar.ado em Péis, ou de ouro, amoed:ado, a·O C'J;mbio d·e 1'6 dinheiros, 
por mil réis. 

§ 1." Se a c·aução offered&a pelos ba.ncos fôr :e,m ·qualquer momento jul-
gada insuf fici&'l.te pelo Governo, e-ste immed.iatamente exigirá do devedor re-
f<Jrço ela wesma "· não sendo a•ttendido, fará vencl·er em has·ta publica, ind·epen, 
dente cho interpellaçã.o judicial, os e.ffeHos cauciona·d<Js, accionando o devedor 
p elo restante do cred·ito .que ser<á consLdlerad-o d·ivida liqu id•a e ce1'ta para os 
ef.feito., legaes. 

§ 2. • Os emJp.rP.stimos a que se refe•N• a lettra a do n. II vencer·ã!O os· juros 
a·nn·uaes ,i e 6 ojo, pagos sememralmente, e os da lettra b não vencerão j-uros. 

§ ::.o 'Pa~a o r esgate da. -e.missã.o autorize. da pelo n. I é destina,d•a a somma 
COl' I'€$pond'ente a 10 °1" da renda das aiJandeg•a>S cl.a Rio· de Ja·neiro e de !Santos, 
oonvertida em 't}R·P~·l a parte da renda ouro, devendo o producto dessa porcenta-
gem ser dlt•ecta e Mari.am!'nte recolhi<do pelos in.s-pectO'l'es das •l'elf:€'l.'i d·a;s alfe.n-
degas á Caixa tlc ... :.\.1nortização, cujo director f·a.r·á i·nCi:nerar sem·ama1mente ·as 
notas f .. ssü11 recebidas . .Aos funccionarios que deix·arem doe cumpr.ir esta dispo-
SIÇao sedlo applica·das a..s penas do e.rt. ilO da lei n. 2. HO, de ·30 de .Setem-
nro de B09. 

§ -1. o Serão igualmente a.pplica;d•os ao resgate -d•a mes.ma em•i·ssão dQ n . :r, 
os saldos dos juros estab" lecidos no § 2°, .d•eduzidas as despezas com D serw.iço 
da emissàQ. 

§ 5. 0 Os emprestimos e.utoriza·dos pelo n. H deverão es.tar resgaba·cl-os atê 31 
de De.zembrD de 1·915, recolhendo <l.S bancos deveiiores dh•ectamente á Caixa de 
Amoi'tí.?.açãc as notas ~oT-res·pond•entes á amortização d·e s·eus d·ebit•os, ·as quaes 
serão lneineradas pela mesm-a fôrma e SO·b as ·mesmas penas à.o § '3°, não 'PO-

denclo ser feito novo emprestimo s·e· o maxinw da •emissão já tiver sid•o attin-
gido. A' medridoa que forem sendo feitas essas amortizações, a 'Oabca da:I'á guia 
il·e rece•himento pa1·a q ue o 'Thesouro exonere· o devedor, restitui·ndo-J.he a caução 
cor·r8snonc1ente. Se ao fi·m d·o termo o banco não cu·m1prir essa o:b-ri1gação, o GQ..:. 
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vel'n:> proced·e!'á em rc-laçi1o a.o devedor como no caso do § Q 0 , prevalecendo na 
hypothes~ oe mesmos principios alli estatuídos. 

s 6. 0 Os emprestimo10 do n. Til serãio conced·ídos formando os hancos por 
BI.les 'fa vo,·ecídos um conso?"ti,mt pel·o qual todos se obriguem a ado·ptar nas ope-
rações cambhl:es as taxas acco1\dade.s com o Ba,nco d·o Brasil ; havendo d~sac
Côrdn na tax·"a a -f'i:xar, ,decidirá o Mim.istro da Faxendia ,e a. sua decisão s&-á obri-
gatóriR. r>ara todos; o banco perteThCente ao oonsm·t·imn, que se não submetter 
a es'3a dcdsão o-u 'l?!ITl qualquer occasião não observar a taxa accordtad.a, será 
com!>ellído pelo GoV'erno •a recolher ímmedi·atamente á Caixa de A•mortizaçfuo 
a imr.ortanci'a de seu debito, observad•as as mesmas regras p·rescrípta.s no § 1•. 

7. o Para conced.er emprestimo a banco extra.ngeiro, verificará •P.I'1évia-
mente o Governo se el!e já tem rea·lízadü no paiz dous terços, pelo m en-os, do 
seu capital, canforme presereve o § 1° do art. 4•7 do ·decr<eto n. 4·3'4, d·e 4 de 
J •ul•ho de ~911.1; na .faJ.ta, accorda!'á com elle um pre.zo razoaV'el para tal fim, sob 
pena de se~ cassada a autot·iz•açfuo pava 'func.ci.onar na R!epubl'i'ca. A regra geral 
qua,.,Do ao ca·pítal fica ext·ensiva ao Ju<nd·o de reserva . 

§ ·8. o Esta ·Joei entrará em ex·ecuçfuo d•esd·e a data d·a sua publica.ção, ces-
san(}) a morato'fia e a SUS•pensão C1>0S executfVOS fiscaes decretadas em l ei 'aO 

fim Jos •prim'€-kc.s .tri•nta dias con.cediidiOS, cunttnuanc1o, .porém, em v.i.g-or as dis-

posiçõe~ .,·el•atiV1as á suspensão da troca- das notas da Oaixa de· Conversfuo . 
Art. 12. o Revogam-se as di·sposições em contrario. 

O Sr. Mauricic de Lacerda (1le~a O?"dmn) - Requer a V'eri.ficaçfuo da votação. 
Procedendo-se á verificação ·d·a votação, reconhec-e-se terem votado a .f•avor 

10•3 STS. DeJ;>utados e co•ntra 1'5; total , 1.1 8 . 
A.pprovado. As emen-da<" a,ppr.o.vad•as vão á redacçã<>. 

O Sr. Presidente: - Acham-se so;bre a mesa diversas declarações de votos, Declarações de 
q.ue vão ser lidas . votos 

São sucCit;-.ssiva·m·ente Ji.da\~: as se.guinrí:es d·eolat'ações d~ votos: 

Declaro ter votado contra a emissão do papel-moedia, par considenar essa 
providencia in.effkaz J>ara debeHar a críee no actual momento, e vara evi•tar 
embar aços á solução de compirO!Il~i.ssos, exti'\l'nos da Federaçfuo e <Estados pela 
grande Jepressfuo cannbia.J que fatalmente se decâ em .!J.reve. 

Sala <~as !Sessões, 18 ele A•gosto d·e 1'914. - A?··i.stm·cho Lopes, 

De,c'laro ter votado a favor da emend·a n. 115. 
Sa·la das Sessões, ~·8 .ele Agosto de 1'914. - Ma,·oo/.ino Bm·reto. 
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A proposito d·e uma cmis·São de cem m!.l contos do papel inconversivel, sug-
gerida em 191'3 pelas director.ias d •a Ass.ociação Comm€.rci<al ., ~e,del'ação das 
Associ·açõcs, como medLd'a convenoente ã orise quB entã>O coin·eçara a se accen-
tuar, ~scr.evi as s·egui·ntes ~ala.vr.as no parecer da 1Reo~i,ta d•o corrente anno: 

"c~ emissão de paJYel-moeda é acto de força · <:los governos sem apoio na mo-• 
ra.l, sem justifica-tiva '110 inberesse publico. O pa.pel- moefl·a, -:-a.izi<a o Visconde de 
Jequeti•nhonha, "é o p<;or elos impostos, !}Orque oppõe-se ao desenvolvimento de 
todas as i-ndustrias, é o mais V'exatori.o d·e todos os emprestimos forçados, e a 
maior parte dos eseriptores o consid·eram um verdad•eü·o ro'llbo. " (.1) 

Certo ·~ crime emiHir pa:pel-moed•a, ,pôr em ci.rculação d·inhei·ro <J:U€ não é 
di•nheirc, dinheiro falso legaliz•ado pela i·mposição do curso. 

Dando v<Jto escrLpto sobre o esta·do anoma.Jo da circuLação em 1•8·6·6, pre-
ceituava. com sabed·oria, o ·visconde d·e Aba·eVé: "o direüto jle emiüir o'u seja 
exerei:d .) pelo Estado, ou por intermedio <:le h1stHuições de credM<J, ás qu·aes e.Jle 
i:; · ceda, .jmport>a a obr·igaç;ão correlativa <:la pod1•illal con'Ver&ibiUd·a:de dos bilhetes 
que se emhtem •para servir.em de ?n·<"cliwn •ás .perr-·mutas, .e ouja somma tem um 
limit.e, ou imposto p ela lei de um modo . absoluto, ou •dependoote de uma certa re-
laçã.o entre o papel •e -as reservas meta!l.icas, ou ~mfi:m 'lllllicamente ra;;u·ltante d-a 
força das co-usas, ·mas ·sempre inevHoa.vel. IN<êste ponto não 'ha div·ergelllcias. Ou sil 
considera R. emis·são dos bi·lhetes com.o um elemem.to de segwrança pu:b.Jica, que 
rec1:arrn:1.. a 'lt:nidacle_, ou se reputa ·u·ma industria entregue ao regim1e·n da con-
Dl"Trencio. . que conduz á pilwaliclnde; os ·dous p•rincrpi.:>s, &e, aJCCôrà>O qu•anto á 
co.nveraibilddade, são eonse.quentes e opinam •Pela •ex>stenda .de· cfort es reser-
vatr metallicas, divergindo· apenas nos meios d'e resguardaJ...~a.g ". (:J..2) 

Depois de condemnar uma proposta de emissão inoonversivel · 'GJpresentada 
pelo Govermo, Tavares Bastos, um dos mais ·1uciàos espiritos ·&e entr<e os e&ta-
di·f-itas d<> antigo I~egi1TI€'D, dizia, no Parlamento: "NãO oareço desCTever os ef-
feit'()S desastrosos do pwpel-moeda, n•em tncrlcar os malBs que aco:m·P~l!r>ha,m a sua 
f·unesta pa·ssagem. A.J!.ucl.irei sômente ao eHeito . d•es•ta notici•a, '110 extrangeko' 
"'Ü Imp&rio do Brasil vai emittir papel-moed·a!" (•3) 

s~ maque.J1<>1s .tempos. em crtse de guerra, o effeito .de te. ·1 notici a no ex~ram 

geiro, podia ser invocado como ad•ver·teneia para reP'u.lsa d.a emi'Ss1í.o de papel-
moeda, - com maior força de r azão, agO!'á, em pleno amhiemte d·e •paz e de pro-
gresso, o qu.e, de de pr.i.mente resulta•ri<a prura Q pai" do mesmo f·acto, devia con-
ter os iml}Ulsos dos illlflac.i-on:istas. 

EnveredaT o GO<Ver'llo pelo des·vio fatal . da -emhssão de papel-moed·a. será 
repe llir a poss1'bilid-ade, que apenas ·d:esp-o.nt:a, d.a ci.tcul•ação sadi·a , ·sacrificar a 
sit'llação int.e•rna de fpanco des~nvolvimento e comp;romett-er a justa confiwça 
que a Republ!ca h<a conquistado nos centros cultDs e ricos elo mundo. 

Linhas acima h avia eu dito que tal solução não trazia r<'mledi·o ef.ficaz, mas 

·, 1) Oonsulotas da :secçã:o da Fazend•a do !Conselho àe Esta;ào. ·- .18;66·. 
( 2) Cor.sul tas da Secção .da F ruz·e,nda do Com1edho d-e Esta.dD - 1118·6>6 . 
1 ~) Se.ssãü de 2'7 d~ .Tulll·ho de 1·8•6•6. 
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fwnesta aggraV'ação ao m2tl irrtrinseco de qu-e, ha m uit>O, soffre o paiz .. Seria aT-
reDE:cer o pe.nsament>O, <lU" s·e vai g-ene.rali-za'!bdo, do . complet>O saneam-ento d•a 
circulação, ·p:wa o que tão sá:bi-a -e poder>Osarnente c<mtrJbuio o emmente Murti-
nho. <<etabelecenodo -os fundos de garantia• e de resgate . Ql.jando a opinião se 
ori€0ta no oJYjectivo cie me.JhOi'ar o •meio circulanote; quar1.d-o dev-e seT empenh.o 
d>O Gowwo reconstituir ·i-ntegralornente a,<l.UeJ.les fundos afÍ!m de que produzam os 

result·a<dos para que .fo.ram cr-ead.os; quando seri-a licito apTo·priar ao .mesmo de" 
8ide/ratuH o ilwUtut>O, que ahi existe, do deposito '<'!Je ouro, - é ·extranho que se 
incar-ne no espi.rioto dos rep<r<e;3entantes d-o oomrnerci-o a condemnav-el idêa de pe-
jar :. cir cu·lação com m-ais cem m-il contos <i·e wa·pel inconvers.ive!.. listo não é 
possi.v-c~ 1 • 

Poêeria rn;e deter aqui paTa simples justi•üoação de meu voto. 
Quem õe ta.J modo p·e:nsa e o-pina, .oão pód•e deixar de ser dlranca e po,si.tivac 

mente hosti-l ao proj·eoto que v'<ngou du trabalho em commu.m d•as ComrnJs·sões 
de Fiillanças do Senado e Camara, elevando a.o -:Jriplo a somma a e·rnJttir de pa-
pel irrealiz.a:vel, julgarda nae,cess·aria, h a um anno, pe·las <Uirecborias · daqu-ellas e.s-
s:<>etaç;ões . 

·:São oobeja:men tc conhecidos .os elemooto·e de ex,ploN.ção qu.e, ora, como sem-
pre, em ·á•esm"ldi·do a!l'fan, se ba;tem em. prol ·da nova e d·esa;strada tniciati·va de 
m€r g.ulhar o pa;iz ainda· uma vez, no "xcesso do papel~moeclía. 

E' certo que, des<1e então, a situação economica tem sof•ürido os effeitos da 
baixa. -do ca1lê e da borracha e a finance:r-a, ·levada á condição exilrama pel-as 
d"masias d-o oo.n•gr•eS'&O e do Executiv-:>, .se tem manüdo em crescante dvfficuld'a~ 
de, ,1Jevida. aos o•nus c1o Thesou>!'o, qrue deixou se accurruul·a•sse formiodavel d·ivida 
fiuctuantle,, aff.ectando mt;ltiplos interesses commeroi·aes, .be,ncarioo, etc., pcinci-
pa!Jmcnte desta ·praça, sem se uti·lizar, a tempo, do:s m·eios de a"'" il isn·unha para 
"vitar a impontnaíid-ade dos pagam.ent>Os. 

Mas, o remerdd.o par·a ta:es males, - era pensaimento inabalav.elmente assoo-
tado - jámais seria a t>missão de papel imco•nversive.l, por ser ina.ppHca;do e 
Duinoso, recurso condemnado pel•a e)CJ)eri·encia de todos os povos e que a nós 
PI'<l'Prios tem e.carretacio pectmibações e d'f'!S'astres . 

Para attemlelc{lS cum-pllia ao rG<over.no e Cong.re8so combinarem as forç-a·s 
para. a adopção de anedidrus COi!lVreni-entes e com u>!'genoi-a r·eclamadas - um, 
sugg'tlirindo .a:s .provid·encin.s que lhe pa.Tecessem necessarias, outro, estudando-as 
e ampliando-as, 8.m.bos no patci•O'tico proposito de acudir á gTavid•a;d.e do mo-
mento. 

Quar!dO em i-nicio apenas d•e tão proveitosa elaboração, occoHe•u i>llesper-ada-
mente> a confle..gra.çã;o b•elli·ca nas grandes ·nações ·da iJDurropa, ·determ·i.n·a;ndo su-
btta paralys.açàlo nos noe,gocioos, d·epressão -cmnbia.l, perturbação geral nos es-

píritos. 
Sob a pro·funcla ionpressão produzid•a pelo m omentoso successo, os dirigentes 

do · Oongl'~SSO e do Gove'!'nO, io·rna.dos '<'!<e opanico, · appellam .para. •provjdencias de 
exce.pção. da maior graviJd.a;de, sem aittend-erem seque.r, a que, tá mesmo, no sce-
narjo da Juta, passada a sunpreza <la primeira hora, effi. P.a;riz e Londr-es, .res-
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tabelec.em·-t<e a normalida:de na.s ·relações prirrcipa:es de. .vida, ·funccionando re-
gu•l-a;rmente os hancoo e o commercio. 

Como sóe aco!lrecer em taes -emergencias, <<J.ementos ·v.arios; corr.e.spon·d·endo 
algu.!'l.S a t:espeitaveis interesses e ou;tros, a maior parte, e.. •J)lro·v.eitos inconfessa.-
veis ~· •arrvb~ções insot5frid•a:s, cuidar.am <i e entenebrecer . o a.mbiente e de fazer 
oosa opinião .a:l!urdi·da, assober·bad•a pela ca,lamida,d-e, exigi,n;do em desespero 
o prompto remedio ·que é, pana os ul•timos, ·'Uma SOI'llção qua•J.quer que si.rva as 
suas conv~P.niencias. 

Não f.o.ram examinada-s devida-mente a:s ccinsequencias da luta em relação 
â situação economica e fina.n.C'€!ira do paiz; que effei1os .poderá produ•zic sobre a, 

nossa. •prouucção, propriamente, e so'br.e a eXJpo.rtação que, o-rdinaria.memt•e, reali-
za.mos, -que in.f1uenci•a: e .que a lca·nce em &Umma poderá ter sobre a.s ·nossas con-
dições finar.cei.re.s . 

A tmportaçã:o al<fandegarla e a exportação e·ntraram em ·decltn.io, desde G 

anno pas.>11do . 

Dir-emos 1m.porbação a.Jfandegar.i.a, não ·só · po.r ser a que podemos e.p.reciar_ 
pelas informações estatísticas, mas tam·bem para assig\ll19.:larmo.s q'lle ·e!J.a não 
repr.:senta, verde.deh-a.mente, a importação rea.Jiza da, sa.bi·do como é, qu~ a 
f·raude caffi'!>eia, desvia·ndo da arrecadação parte conSi<l!eravel da renda. 

A!nda no corren-te anno, 'V'eriiicaram-s·e vultosos desfalques, 'POr falsifica-
ção de ,iespachos, na Alfundega desta Ga;pital, calculados em cerca de treze mil 
contos, na éte Sa.ntos, Bahia, Pern.annbuco, Porto Aleg.re, .em todas, pod<er-se-hia 
d·i.z'€'!1", -setn ~err-o, eom va.ri·c-..n te~ ~rpenae de pro·cesso e de i.mrporta·ncia. E quanto á 
e:x;portaçãc. - nã.o se p::>doenã dizer .outro ta.n•to, sendo a·s :fiacilid.a!d•ea as mesmas 
e ·a ga:nu•ncia em tudo fHlimp·re cresoen1e? 

Nib se ,pretend·enã ver, por ~rto, na Teducção da imp·ol'tação -e ex-portação 
e nas respectivas .rerudas ~ effei to jâ da precari•a situaçfuo eU;ropéa. . . :msta se 
fará sentir, sem duvida, ag.gra•vanào, a .pri~ncipio, .as nossas cond·ições . 

).fas, o co,mm•ercio ·reagirá, como ê nabul"al, d'ejeor.ri.d\Q o 'Prirruei:ro mom·ento, 
contra a r,ressão ocoasio'lada ,pela g.rave crise mundial. A necessida·de e Q :i.n.-

ter.esse :promoverão os mci·OS para evi·OO.r a esta~nação. Já a Inglt<t-erra fez a 
notificação da Ji.vr•e pratica eommerci·aJ 'I1J() oceano Atla.ntieo . .Já •a Norte4A.merica 
procurou aça.mbaroar a ,_pl"Oducçfuo dos mel•hor·es arügos, propond-o .v.amta.gens para . 
.a acq·u·:sição do oafé eXJpOTtavel por Santos, con.for-me UV'e.ra.m sci-encia as com-
m·i·ssõe~ <reu.n·idas do Senado e C.amora. A I nglruter.ra- e o.s Estados Unidos ootã1> 
empenhados -em satiiSfazer com productos s eus os SU;pprJmentos que a.s fabri-cas 
alle:não; ·eBtão i-ffi'POSS>ihilitadas d•e realizar, toma·ndo, a&sLm, a pos ição qu-e o 
impe1·io genma,n.ico conquista-re. n•o mundo das inétustrias. E os bancos doe <França 
e de ,J.nglaterra jâ estão f•uncci-o.nando regulaTm·ent·e, l'Ewando a e1'f·e>;-o as respe-
ctivas oper-ações. 

Dentro em pO'llco estarão regulari-zadas a impoTtação e a e:>.:portação, senrto 
de cr·er -ten.he.m os :nossos principa"''S produ<: tos graond<:J pr<>cu r<a e alta de preço.s. 
Esti'Vrc.s.semoe nós a'PpaTel>hados, no amplo dom·inio da prod~H:ção , de que o pai.z, 
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como nenhn:m outro, é oap·~.z. - ahrir-se-hia, sem duvida, neste mo.ment{), franco 
r-eri'odo de flore·scencia ·e fn rta~ , comp•e.'l'lsações. 

A. situ,ação fina.nc·eira,. que tamhem ·er a má, tf.icou .a·gg·.r,a,v.ada, {J:esde quo, 
antes d,a CO!Ilfla·gração, fôr~ sentida .a · i-mpossibilida de, em cu.rto •prazo, d{) .grande 
emprcstlmo -externo, urr.ica solução l])ara que o Gov.e·rno . .a:lfp<lllar a . E, neste par -
tkul'Lr, as culpas do Go·v.erno sã<> graves, por.que deixou to.massem os ·encargos 
publicas p.roporções extraordinar.jas, quando ti·n.ha .elementos p;am desenvolver 
a.cção cfflcaz, pondo o 'Dhes-ou;i-o •a salvo de apev,-tos e v.exam·es. Ti•nha a impor-
ta.ncia da•s pore:stações do ... Rio de Jan-eiro", uma vez quB este não correspondeu 
á~ exige.n-ci-as do co.ntracto, nada jusN~ncando .que a com.pr·(}m·ette!:·se 'fnn outro 
~jusOO, quan·do o pai:z s.e es·borci.a .em cri=se ; tinha a imp·ort8Jncia. dos .vales-ou.ro 
que deixou o •Banco do Brasi.J deHes utiliz•ar-se em mais d·e quatr'O mHhõ•e13 es -
terlL1oe, quando devia o.búgal-o á liquidação mensa.J.; Unha a emi·ssão d·e cin .. 
coe.nW. mil contos. .qu·e devera ter si·do fetta desd-e {) =eço eLo ex!,eroicio, cor-
res·pondendo a•o.s fins da ·a.utorizaçãJO, vLsto qu·e ·e>r a m insuf.fidentes as rencla.ti 
.a rr.ecau ada~; tinha a r ealização ·d.e providenci.as que "'~Stavam na su.a. alçada e 
consti:uiam o -seu -d-ever el·ement•ar, taes como fo·ssem: - I'epr?sG>áJo ener·g-ica. 
o rirgc:rosa das fraud·es n~ arreíCad:ação ·das rencl.as, tmspecção ,s·~ vern. nn~..:; co.n . ta .~ 

ele tleSij,o.za.s, suspensã<> immecli ata d·e tod-as a.s obr.a s feitas por a.dm i.n l·stt·nçãu, 
desaccumulação de vencLmr,n tos -canforme institue o al'L 7;3 da Constituição, 
disp·0nsa. .effectiva de todo o p·~seoal a.dcHdo, ex tramutncra:rio, as.Sn.!aria·d·o, d.kt-
ri·sta, auxilia.r ou coraiJo.rH..rlor e .e~\.."tincçtt.o da c~a~·s·e d·3 indi v id·uoB ·pnoost:-tdos á.~ 

r epa.·.·tic_;:j.es. ge.n.te sem eEc·rup,·J!·oS, qu·e ~ó con1parece ao s-eeviç.o pa.r.a. r .:'Ceber 
v.encilnE;;ntos; tinha .a venda de beils do •r:.a.trim-onio nac:onal, u1na vez dev i·dn.-
mente aut.or.Lzada: tinoha aind-a a utorina ção recente pa.ra operação d.o credi·t{) nu 
Interior, o ·que teria sido •p.oss lvel, d·esde que •O Governo, pratica;ndoa a g.estão 
J.ntelligente, soli-cita .e honreda dos nego·ci{)s -publicas houvesse conqui·sta.d.o ' a. 
con'fktnqa. da Nação; Unha .. . •pa.r.a que mais? 

Ahi -cstão k1dicada.s ·providencia s que, dítni1nuindü os en.cargos .e augm·eYt-
ta·nodo os .r~cur'SCIS, dariam de so.l>ra ao '[1hesouro ·meiJos .para ·Saüsf.azer os seu.s 
compromissos, ·desafoga.ndo a praça ·das toJ·tura:s da crise provocad-a com a 'f.aita 
d·e pàg~ tnent:os . 

Ao ·envez d·e tudo is<'<>, c<>nten·tou-se o 'Governo com o Iança.r á circulação 
subsi.diaria 0 nic~el ·~m .deposirto na Casa da 'l'llo•eda, d.onde só d.everia sahit pau-
J.atf;na.ment•e, conforme 9-5 necessida-des do tr{)OO, ·e a pre.ta alloe.m·it, validando 
d•ess·'3 !TIOclo 0 ·co.ntr>a-cto qoue tõra condoemna.d-o, quando delle poderia ter d·e,sis-
tido , com O:nus maior do que 0 pr.aduzi.d'O pei.a pel'tn•rbaçã.o que -esse metal e m 
·g.yro exorbi•tanto .está pr-ovocando. :DJ a~·ra, aprorve,ite..ndo :a p'r-es~SãJo tra..nsito.rl·a 
occasionada pela .guerra '·~h~opéa, em um amblien.re artilficial, engen·dta.do por a!~ 
gums ~wmens d.e b-emv lmpeHid.o por n•atura·l impressio:n;aobd.Jld.a.d·e, e pur outros 
(fUe só ob>eldecern ao·s ll l'oprLos intocess·es - a.r.rem•essa~ se o Governo ·na ins·a,ni.a 

·do papel-moeda. 
De todos os a lviltr.cs imagi.naveis, e muitos foratn s•u gg~ridos, })!'leferio o 
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peo.r: emissão pelo Thesour-o de tresentos mi.l con·tos, send-o. duzen1os para· ·a 
satisfeção -do.s coinpromi-ssos d·a Fazenda e cem pam emprestimos .. a ba.ncos··.· · 

.A. -e~n'i~ão papre l~11oed .':l ê o ·mais .r·uinoso 
0
e vex.ante d-e todos· os einp·~resU

mos , porque di mana d.o ·acto de força do · pod·er. Uma vez, PO<'ém, . que ~e. appel:a 
para tã' n.ociva idéa, c ·bom seill'SO e a honra eLo Governo imp.unham qu·e se• ,,_ d·e-
Umi~ta.S.se a1o es-tri'Ctam·cnte nte"Ce·ssari·o para a·s d-eos p·ez-as J.egal1n1·ente autorizada~ e 
'verHico? d·as, e não que se a fiz esse a esmo, a princtpio dete!"mina-da •em d•uzentos 
e c.inr:oenta "' por fim e m tre;;•entos mil contos, ap·ezaJC de havet· o prq•p,ri•o Mi-

nistro da Fazenda a;rbitrado em menor qu·antia a pa.rte destiUlada . para. a.llivlo 
d.o '.rhe~:;ouro. Nã:o incum.binc1.o -ao Este.do a asslste:ncia f inanc·eira, m,a.x:Lmé ._qua_n-
d() eHe ·estâ eni penuria, ad-d-itou-se, ainda ma~s. a oances.s-ão _d-e e·m.prestimps ~os 

banco·s, sob a caução de títulos da dlvid·a publica, :red·uzidos irremiesivelment-<" 
do · si;u va.lor nomi·nal; sob caução de effei·to.s commerciaes, isto é, de .ti.tulos 
cié Ol:·eelito mercantil negociaveis, o .q,ue per:rnittirã o . sur.(lo ·d·3 pap~ls de ·to·diL 
classe, dourados com a arte fasc1nn·d-ot:a dos hçmcsto.s homens de neg·oci.o; " .e 
m e:di·a nt e àep·osito regu lar de notas da Caixa de Conversão, .mantida. a suspensão 
d'o t:oc.o, ficando , dest.'arte, annulla·da a influe·ncia d.o OU!"O sobr·e a alta do 
carr..~i · ) e-m u1n e ou-tro c.aEo, · e 3Jttendenclo~··3, no ulUn1o, c :m.t.r.~ o :P ·~~h1 ·Ci:p.i.o J1,1n~ 

darnentll õo dep-o.srito, ·ein cujo cal'acter foi a•hi collocad.o •3sse m etal . 
::-Tiir• f'abc.mos ~e os b:wco·s r eprese·ntararn sohr·é a .necessida;de de auxilio, 

do ma:H,i r a tão f-undamentada que se tornou fo.rçosa a conozssãv. 
Pa reOE~-nos, toda via, i:rnpruden te a an<t·orização vara em·prestimo a esees ins-

titutos , cujas caixas, nos s-ete m·ezes d'e·corridos, apresentaram · a seglu.inte ·exis-
t e-nela: ·em .Jan·eiro. de in .17•2 :000$; em Fevereiro, d·e 8·6. 0·512 :000$; em i:vJ:all'çv, 
rle 82.547:000$; em Abril, de 86.7,2·2:000$; em Ma.io, de 8•3.'727:000$; em .Ju-
·nho , el e ·100 .741 :000$; e em Ju.Jho, de . 8·8. 3197 :000$, exi:stencia que nã.o accu.m. 
senão com-pleta no!"maJi.dade · na marcha das operações, eendo até para notar 
'que, tóra .Junho, fol n-o u lttim.o ·mez que eJ.:es demonstra ra m maior fotçn 
ele r 0Ci.l'r•SOS. Os banCJos, diz a pto.posito· o imp·b!t'ta·n-te escr.iptor pelo Jontal elo 
Gomme~·cio, d·e posse de tal di·nheiro (do empres•timo) sahi.riam pela força das 
c!rcu;r;suin'Cias, da sua lin.l'm. de' .f>l'Udenciit e como não haviam d':õ Nc:-:r ·com ene 
improd•uctivamente em caixa, o applicarirum em grand e ·parte em trams·acçõ·es 
a.Jeat.ori as, como sóe sempr.e acontecer, com dinheiro subitam3nte ·proj-e{)tadi:J ha 
·ci.nonlação, aggravando dest'ar te a caresti a da vida .já existente e · que tão as-
·phyxian'te é á collectiv,i·à.ade. · 

Para <> resgate da emissão feita a favo r do Thesuu.ro é dootLnad.a 1<. som.má 
corr<esror.d.:nte a 10 •!• da r en.da das alfand.egas desta Capital e d.e Sa;ntos; co.ri1 

ln:fnicç.ão do n. I d.o conveni'O fttncling, firmado com os Srs.. RotJ>chiM, em· •15 
de Junho de ' 18~8, o que pôde motivar l e.gi·tima·' recl.amação dess·es b:atnq.u·ekos 
ou, j.)alo .1nenos, que n1-al ajui7.·em da seri·ed-a.de 'C:Jtm · 'Q·tlle assumhnos óbri.gnções, 

·Accr~sc~ 3:i:nda: CNl c tal desvio da ·r~enda a.ggravará o· d12.SeCiu'ili.hri.o, já sensivr.l, 

entre ·a ··defpeza e a ' recei ta pu•blicas . 
Além das observações feitas, o·utras poderiam ser ple·namente justific•.'l da s, 

·e&tend ~ndo -nos no exam·e da diS!JO Si~ão ela proposição do Senado, que conved~o 
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() Thesouro em l:>runco, qu·e. atbri'bue ao. Ministro da Fazend•a ·o ·arb\tr·io de· fiX9l 

' o cambio. ··etc., etc~ · 

A.!.üm dH·s .razões que .a proposição em si offerece, para ·que · a repiHamo~. 

ajnda -S~ent.iltno·s :que a sua ex-ecuçã.o -a.c.arretará as. mai·s gra v.es CQ.ns·equencia~ 

para o pa>z. CO•m a baixa i.rrep!I'i.r:ii:Ivel do cambio, e\'<".v'açã:o dos enco.rgo.s pup]j. 
cos en1 ot.u:v, a-lt.a g·er~aJ elos -preços, :etc., 8.Jr-ru1na.nclo, :a.I.n.da mais, as fina:nç.as nra .. 
cionae~. J-' erturbando as relações comm:el'c1ae.s, comp•rom.ettendo o .bcm~:ostar dú 
popt1Üção, resuHe.do que já temos dura:mem.te exverJm.entado. sem ·que, por d·es-
•graça, ft. lição nos tet11ha servi.Clo. Val s e-r, ·d·e noVlo, o paiz st.üei·to -•á · provança 
ele g·rande calam·idad·e. 

Pensamos que, asseP .. tadas, a t.emp~. as provJclê!ncia.s -~ci'll1.fl: . inclilc~d:as , f., 

Gov:ernu nã>o teria n ec·es.sidad·e d-e r-ecor.rer a I:fl~h) :;; :txt:r:-~r~Io~ par~ .E~flll~ãt! da~ 

di'ffica ldad€a d·o present~. 

Não o ·tendo feito , porém, entendemos qne, sendo posta·s c1t'~>,cle j'á .em ex'é' -
oução e concDrmdJtantemelnte ad·o-ptad.as ,pelo Co1ngresso med·idas reodu'ctivas das 

desp.ezas, ba.stariarn .pa:J•a.. . fazor fa.c.e á $ituaçftc as Inedicl~.s ~.1vi~rq,.d:a.!:? -.: .. -r:- taxa 
sobre a sa;hid,a do ouro ão paiz (com <f'unclamen•to no 'n. ,5 do art . . 54 da , .Ç.o '~!lt.i 

tuiç~o) f,, Ilara J.iquide.çã:o das dividas !'egularmente exi!givei,s do 'l' hesouiro,, . !1m\~ 

são po~· e.ste de übulos üe ·N·.ed.i,to d·O valor mi!nim.o de- 1 :000$ e c·ut'IS,o v.o-lunt·a-
rio, at•S o max-imo d·e 1·50 :00 0$, vencendo o jur.o cl.e S. 0 J0 e r:~gatayei,~ .. P eta, pri-
meira. operaçã-o d·e cred-i·to exte::rno .q.ue s e realizar ou, ·er:n p:razo t·2l:ativ ~:l ·111. EJ~?~e 

~urto , .n1·ec"l:iante B-orteil:.l a.n:nual da im·p-Drta.ncia que fôr d·eternlrina t.lo... 

"\ .. ' vist& do exposto, ·mantenho o v.oto :q.ue dei na reu~·ião daf? ~·qmtni·S$Õ~& 

de l<'inanG<vs do 18e,na.do e Camara, con.trat,io ao projecto que. ahi . log.ron <lp-
pt1ovaçã,o. 

Sak, das Sessões, 18 de Agosto üe ·1'9H. - Horne?'O Ba.pt .i~ta .. 

Votei, em segunda e terceira discu.ssão con tra' a íânis~·ão " ele · p'::í.pel.:.moeda., 
en·tr·e outracs consid·e.rações, princi:pa1•m ente por entend·er '' qu·e" ·uma ·me'ClicJ.á · i'te tão 
a lta confiança política, come. essa que ace-ba de ser vo·tacd,a pela Cama.ra, só deve 

' ser conced.i·Cla aos 'G•ov<ernos ·cuja cap~tcidada, mora.Ji.drud·e a;dm·inistr'.!itiva ~·: pres-
tilg·iQ ·não •p-ossam sofifreT duvide...s. . ~ . ' ~ •' . "' ' 

O actual Govêirriü do Brasil € o cre.ador e exclousivo r·esponsrwel da situação 
. a.ngu~tios·~i.. em. Que no:s od.ebaten16.s; pel~· Sua Úüta ci.-e :esC:rupu~o.s·:.. .na a&mLnistra-
' ção pnhl:1;ca; . pele.s desp~za.s fabulosas e. n ã.G ~.utorizfudlts · erl: lei cjue <tem · f~ito, 

·pelo constante des·re.s•peito ás l'ei1s, se·ntenÇa·s "e decisões d·os poderes 'Le•gi.slativo 
'e .Tudiciari·o e do Tribunal de Contas. 

Um Governo que assim .Proced·e não tem n·em pod·er.ia 'ter a confianç.a da 

nação. 
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Eis, r;ortrunto, · os motivos qrue actua.ram em mi·m pam. ·m~~ar o meu voto 

ao projcct<, da emi~;sãc d .. papel-.mol:da . 
Sala das Sussões, 1& d·e :Agosto de 19H . -· .Al/?'tao Ruy Barb,osa , 

·De~Jaro Q Ut> votei a favor da emenda apresentada pelo Sr. · Deputado 'Lr.in<'>u 
Maoha.do, ·d.:ando preft!r C':'n·cut a.o paga.m-en to d.os sal.arioa _e dia:rias dos opera-rins, 
jor.na.leiro9 e diaris1e.os, vencimentos ·dcs magistrados e os d-os funccionari•o·s civ.is 
e militares e, no pr•gamento das contas attendendo á si.ta ordem de anügu•i-
dade . 

S~l:~. das •SessõP~S , 20 de Agosto d.e 1•914 . - F-imw-ir@ao Rocha. 

O Sr. Fonseca Hermes c.p&la . orde·m) R equoer e obtem d.hspehs·a de impres-
são para •s<,r immediata:mentz .discuti•da e vo.tada a r ed•acção Linal das emendà.s 
a .pprovadas. 

O Sr. Mauric io de Lacerda . (pe~ o•·dern): - Requeio:o verioficaçã·o d:t:: vo-
taçã:J. 

Procede-se á ver:loficaçào e reco.nh•ece-se que votaram a fe-vor 105 Srs . Depu-
tados, :>8 <f!. direita e 4'7 á :esqu•e·er·da; contre, 15,' ·6 ·á direita e 9 á esquerda. 

E' Hda e .posta em -di-scussão a seguinte :roedacção: 

RecLact:tio final d.a.s emenda .. • d,a Garna•·a 'dos De>pntados ao p•·ojecto n . 50, de.ste 
anno, ·do Senado, wntorizando o GO'IJ(Í!'?to a fazer uma emlissão c~e nota.s do 
Thesw,~?·o N aci.ona.L 

N, 1 - Ao art . J.• : 

Jledu·za-se a 250 . 000 :000$000. 
,S•tla. das Sessões, •18 d·e Agosto de 1'914. - Fonseca H·ennes . 

N. 2 - No a.rt. 1•, u. l, onde s·e .. diz atê 200.000:000$000, . d:iga~se ate 

150.000:000$000 . 

·N. 3 - .SubstHua-·sc o. § 2• pelo sagulnte : os empl'eati'mo•s a qu,e se reJ'ere 
a leü,.-a c< do n. II venoer1Lo ·os juros an'riU.aes de 6 •lo a;ioê séLs mezes e da•hi 
·em dia·nte mais 1 •i" em coa-da mez que se segui;r . Os emrpl'estim.os da Jettm b 

não vencerã.Jo j·uros. 

N . 4 - Ao art. 1•. n . I, accres~ente-se: 

"0 Governo não pndoerá, entretanto, effoectuac o pa.gamento de despeza C!UC -
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decorre.'' cl·e qua1quer co·n.tracto o·u de qua lquer cr<>d·ito regiiStrrudo sob protes to, 
emqua·nto o regi·stro não houver obtido a approvação do !Poder Legisla tivo. 

S Cctla das Oommis·sões, 20 de .Ag·osto de 19;14. - Luciano Pm·oi?'U·) Presidente. 
Victor Sil·vei1·a. - Pereira de OUveiTa.'' 

O Sr. Presidente: - Els~:'L em di·ssussão a redac;:ão final . tNão l'lavendo 
crue:n peça a pala,vra ·vou dal-a por encerrada. 

'l Sr. Josino de Araujo: - Sr . Presidente, eu rcqu.ei.ro a V, Ex. que me 
m8Jnde lt •red:acçãio fi•nal para ler . 

(0 omão1· 'c c•Uen<Udo.) 

Estou satisfeito. (Riso:) 

O Sr. Mauricio de Lacerda - pedindo-lhe seja enviada a reda,cçãio final, no 
q-ue é· sa~h~f·eito, ext.ranha qu·e se,ia pcr""ecisam.ente o leade1· da m.a·ÍOTia que hou .. 
vesse dim!nui.do de 50 mil contos a ~-missão de 300 mil co•ntos, >Solicitad·~t pelo 
Governo, emenda-nd·o o artigo prLmeiro do proj·ecto vLndo do Sen!ado. 

Approva.d:a a ref·erida redacçã:o fi-nal do projecto n. 50 D, d·e. HtH. 

O Sr: Mauricio de Lacerda: - Sr. PreaJdente, eu queria obse•rvar a. .Y, J:êx . 
qae a 8m~nda n. 1 Cio Sr. l<'oms•eca Hermes m:andou red.u21k a em.Jssãio á la 
diabk, em . 50.000 contos, e mandou redu,ir naquillo qu:e, entre os pregões da 
emiss.ã.o, rnais vulto tom:ou ·e se aftf1gu.rou mais urgente e necessax'i.o á Commia-
sl!,o <b F'inança·s e á Camara que a buda fechou os olhos para atte,noder sómen:til 
a so~uçii0 dos compromissos do Thesouro. Não ha, portanto, razãio mais, ama-
nhã, quando o 'Pres·i!dente da RepuMioa tiver de sanccionar esta lei, de soffrEef 
pesa.-t.ollo. Cie que o :CongreiESO retardá a marcha de uma lei por pica•rdia a 

fi. Ex., ·coomo costuma dizer aos ·s-eus intimüs, para d.eixal-o sem d'inheiro. St: 
pkal'd\a lmt,ve, esta foi c1o learle1', que reduzia a emissão com que o Govet·no de-
via. B~Jlver s-eus eom·pTomi~..sos e· imp.ed-io o pagamento da tropa e dos operari:oe 
que se vik revoltar contra elle . 

En queria .. só sali'ente.r que a emissão para saldar un icamente o-s con1prv~ 

missu3 elo T11eoouco, foi reduzida justa.mente nas parcellas em - c~u .e d·:via a.tten-
der h. ·esses cumpronüss-úis, s em se aproveitar os 50.000 contvs para out1os com-
promi~os: bem mais sérios do Gover'no ·com seus cred.o.res· privilegi·adoô . 

No ma.is, desejo muito bom somno aos S'rs. Deputados da mai·ol"ia: que vãio 
para casa e durmam tranquiHos, que sonhem com as riquezas que hãio de pro-
duzior os linotypos, pelas notas para a emi<são s€1Jn lastro metaJ.lico. . . Que 
durmam ·bem, e não caia m desta cama que acabam de pr8prurar ao Sr. Mare-
chal Herm2s, nein ·faça,n1, depois, como o Sr. Nica[for Nascimento, que Em~ 

aparte ao Sr. Aristarcho Lopes aconselhou av PfJVO &. p-€-g.ar em ar·1nab contra 
a emi,oo~ão... (Mnito bem.) 
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ISEJSSÃO DE '20 DE AGOSTü 

O Sr. Cincinnto Braga ( movi·mento ge?'al rl e at\ençã·o) ( * ) : - P.3di a pala· 
vra, Sr . Presidea.te, pH.ra ~ruh1nr.tter ao exrume elo Gongr:es.so N:a·ci.onal doua pro-
j ectos d·e lei . Com um• delles tenho <>m vista a a.d o,pçã!Õ d•3 uma m edli'da util ar, 
commercio em geral; corr1 o outro yiso a defesa dos interesses elo 'fhes·.ouro N~ ... 
ciona.J ,, •tHmbem dos .part-iculares. 

ü primei·ro cleUes tnata de facHitrur as pass·ag1ens de dim•h•e,;,.,, . d e · Lonóres 
·Pa<ra o Bra~il · . · E' ·do teôr segui·nte: 

'' ArU t._..!:o uni co . JDm·c1'ua noto d·ura.r -a a c t ua! guerra cur·o·péa (; a ·Peleg'e.cia elo 
~hesouro E.m Londres <lll>torizacla a rec~bm· qualcp<' r <J tta ntidacle d <;> moed•ts de 
ouro -t: estinadas a. ·entr-ege,a no B.rasi1 . 

I 1. n Ao ':VIin~str:· ct. F'aze~da c Ch0f~ d,; De.le;;acia da:l'á immedlatos aviso 
· postal ou telegr a.phico d-c-s r-e·cebitn!2·nt·os do ouro e das entregas a. e•e faz·ere!-ll 
no .Brasil. 

§ 2 .... O teõr cle.sse aviso ::e.r ã . en1 officio a Esíg-natlo pelo :Ylinist ro da Fa-
zen·d 'l tJ_· a-n-~mi~t-! do á_ Caixa. dt; Oonversão. que 'far-á as respectivas entreg~s em 
coror•,s ponckJ<tes notas emHti<loas á t axa de 16 dinheiros por mil l'éis'. 

s 3 . < A D elegada do ,;r<hesouro ~ Lon dPes .xecolh er.á o au-ro ·á ·Caixa de 
Co-n·vcl)Sã{, Jo g:o que ·pa~ra. i·s·so hajq transplü rte -seg·uK"o, a jui.zo do 1\tlíni-stro da 
Fazaud a. ." 

g PJta rocd!du v'enl o.:ttcnder á r eal neces-sidade do c·oin m crcio, que agora - não 
te·n1 ln ei o _;a lg-·u m d e 1r-::!ceb e·r dir~heiTo tda "cl'e.arh1.g-howsen ele todo o p.luneta. 

O outro proJe-cbo é do teôr s·E1gu i,n te : 
' .Ar ti r.;;o u·nico. Tanto a norr<ooção c~ o a el eição do-s synd.].cos ·-e · U.ctuidata-

rios, ele qu ;, tratam os arts. 64 e 66 da l ei n . 2. 024 , de 17 d•e De,embro .el e 
1908, em ge tratan'd·o d.e ·bancos o u •outras so·ciedacbs a-n.on)'lmas, reca'hi.r á em 
tr es pe&soa·s , d•as qua•es. duas s erão eeseolhidas dentre· O•s creel·oces da .sot!h)dade 
fal!idH , de pre.fere,nda os ela maior qua,ntlia e idoneos, p:osiclen te., ou c1 omici.Jiarl os 
no Firo 'da fal!;c-n·Qa. e a terceh·a eS·20lMda dentre •os di.neeto res ou g'er en tes , e, 

I 
n .o imp edimento ou fe.lta de•st e,s, 'd entre ·cs accicmistas d:a; soc iedade fa Hida, pre-
Jc·ridos os de maior qua.ntia e i.don.eos . 

P a"n,;rapho un i co. Na .fallencia de banco, do qual seja credor 0 Thesou~o 

Nacio rml, por cmpr"sthno effec·tuacl o ex-vi ela l0i n. 2 .18<6.3, 'de ?.4 el·e Agosto d ~ 

l!Yli , lil11ê:1 das duas J)e&Soas d e q ue e n1 pri·m·eiro lugar t ~·a ta este a rtigo será 
senTpirt: tnn re pres:t:n1ta ntõ da Fazenda F ed-c·ral , indica-do a.o Juiz p elo Ministr o 
àa Fa z·t~1da. c1a União. " 

· S eg·unão a l·egi·slaçã-o ·em v.io.!5··or, Sr. Presidente, a liquidaç;ão força_cl·a do s 
b anClJS, cmnu d cl to!dU1s .a.s soci•edades a:nonym.a~ . se faz de un1 1nodo rn•uito in-

convenie!Jle .e i njus to . 
O<l ,sy.nMcos e Hqu ida tarios são representantes elas conYenicncias . elos . cre-

( •) 'Discurso proferido na hor-a do-· e.xpedi·en te . Vi ele pag ina. 
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· do1•es; .. exülusiV'a•men·te; . os i-nter-esses dos accioni·strus' ficam completam€~•te des-
_·amparados; e estes. i·n te!'esscs são tão Nsveitave-i:s quanto os dos · credores. 

Actua11IT1'e.n te, os Tl'Cgocips de uma t'Jmpr-eza, q'lle cahe em HquidtaçãO for -
... çada, -·pa·ssa.m de· um dia para outro oU ser dirig'i-d.:os por pesso.as em r.eira : com-
pl•.etamcnte a lhe ias a o movimento dal'l operaçõ•es amtec.ior~s . m uitas V.e zes pa<osain 

.·ás mão;:; cl•e !ndiv-i.duo·s co.mpl•etament:o leigos na e•specialidacle comniercial ·'da so-
ciàdade faili·da. Em m.at:er'ia de Uquidaçã.o de ,ban-cos, e·sse i.nconw.nie-ntc·· avultO. 
tanto, qll"fl~1to ê immen~a. complicada e delicadG. a movimentaçã•o de uma car-
b2ti•ra .üspecialiEsi.Ina, .como é a ban·caria. N -e1n eu sei m-esmo 'como , Sel!'ia pqssivel 

·a . :re~ent -che.g:ados em uma ád·ril'i•nlistração dee•sa o1rdem de~·iberar como li·qu!da·n-
.. tes; ·se1rt cc'l:nhecerPnJ a· trndiç:ão ãos nego,cios, nem Conhecierem · os m~otivos d·etell·-
minamtes· tlo r u"m0 {}Je· t{'ma.ram as op.e~ações entr.e o ba·nco •e 'éLet 211'minad"OS c.r·e-
do.res e rlevedore;s .seus . IPor esse mo<Uvo, <OB maiores desastres s-e v·et:ifi.cam n·es-

se~us con'l-5titui-n~JS, c1ue sã:o .sómente os credores, embora :i!sso s·e'ja conquiiStado 
!1 custa da delap.idação .l<mpi·e'dosa do acervo goOI".al, p•e.rte;ncente aos accio<nistal'l, 
que . são lotalm•en te sacrific•:l·tlos, sem uma vo.z que d•ef•enda seus t n teress•es no 
m~me l o · da li-qui·dação. ·Nos,·o ··projecto d!•s põe que, em uma commissão de tres 
syndico.s c•l .Jiqtüda•tar'ios, dous sejam representan<tes do interesse do•s cre·dore.s 
ela · sociedacle faHida, e um Beja representante -do·s inte,esses dos acc!onista·s 
da mesma soci-ede;de . 

E nosso projecto dispõe mais .que, em s•e tratando especialmente de ban-
cos, que E-st·ejam em divida para com o Thesouro Nac•ional, p"Or e.mpreE<timo-s fei -
•tors "em ;vktude da lei de emissão para a:uxilio aos bancos · - lei que h>:~. pouco 
v~tamos - n·~ste caso, um dos tr-es syndicos ou J.iq·u~da·tarios S•er.á sempre u m 
·r.epreio,lltan.te elo Tb:esour·o Na'Ci-onal. 

Sã:> intuitivos os mativos d·esta med·i·d·a leg,is!a tiva, ele protecção aos inte-
res·S3s da Nação. 

Como e.stas, ' ontJ."as me·didas ele i-nteresse goe.ral d•E>vem ser estudada-s e d is-
cutidas, para· s.e rritno.rarern os males da di.ffici! si·buação que no·~s.o paiz está 
a tia vessa.nc1o . 

Um;;, das necessi.dad:es m·ais urgentes é a qu.e ·<>11J1:end-e com os auxi lios ao 
com!'her\cio · de cai'é. Conf·io muit·o ~m que "8 . Ex. o ,sr. Ministro · da F a zenda 
hão se .d2.SCUida.rá 1d.alS medird.a•S néceEsarias aO ·am·pRTO de-ssa m~er.ca·d·O·ria U:OS 

n·ossos m•2:rcados. E lla é a j-oia· pründpal cl·e nossa -expol,taçãJo ; e n-ós estamos 
corr20ndo 'l risco de eÍrtregal-a por preços v·i•s, arbitrar.iainente esti:Pill-a.dos p{ir 
commercia.ntes poderosos do<s Es-tad'Ds UnWos da America do Norte, qüe se u-
tã·o preval·eoendo da suspensão -da na·veg-ação pa-m o BrMH para fa,zerem ·agora 
g.ra,ndr:S compras a resto de barato, na hO!l'a de nosm neceo;sida.de para dentro em 
.pouco· 'fazere in colossa:es fortunas á ctis<ta do nosso· trabalho. 

1·~· ·. in<lispensave! faculta r aos negociantes do 'Rio d·e Janeiro o d-eposito 
c1d' seus . c.afés nos :ll'.Jnar.ens da Alfandega vasios e clesaprov'eita<dos, de que o 

- ~±i.nhst~rio ·da Faz:end-a possa ·· dispôr, 1Jara que ·8sses l1Jagoc·i1ail:t~=s po~san1 "Operar 
junto aos bans:os, medirunte penhoo· mercanÜJ' .da ·pro·pria mereado-ria, joá que .. nã,o 
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ha aqui compan.hias de "wa.t-rants';; e é indispensavel que os l:>ancos, ·auxiliados 
·pelo Thesouro, '€Tm<preg-uem nessas operações grand·e pal'te \l•os auxiJ.ios que re-
cehem. 

E' ur.genüsshmo adopta·r providencias relat-ivas á .ne-vegaç.ão, ao transporte 
rle nossa;; mercado.rias para a Eu<ropa, pr oteg>id-as ·pel-a neutraJidadoe.. de nossa , 
band·3ir~. seje, emt>rtelglan•do nesse serviço parte da frt>·ta d:o ·Dloyd, seja: subve.n-
cion:wdo o1avios que, s<)b a band-eira d·e nações .nfl'lltras, façwn ao menos pal'te 
desse 8erv-iço, para a•ttenu-arem-se os males <1a e,ctual paralysação. Autorizações 
legi.s lativas s·eTiLo tal•vez neoessarhas. Que o GoV"erno nos di•ga q uaes as de que 
nece3sita, .para que de promptJo as '~temos. A receJn•te m:edide, ad,o•ptada por 
·P.ortagal, ·tornando Disbo-a. porto f·ranco, vem pro-por cipnar ao BrasH um excel-
lente ,pon-to para grandes ·d·epositoo de m•arcadOI'ias ·n>ece.s.Sarias á Euro·pa . 

. Nãu fio·u urrn deoo,nima<lo, .Sr. Presi·dente, Reconheço qu~· estamos em mo-
m ent) muitis<Jimo grave, mas confio muito no.s esforços d·os -homens d·e boa von-
tade. 

Cons-id-ero ex.ag;ger-B:d•i~S"Si·mos ors temo-1~es m:a.nHe&tados p-ela ma i10·r.ia da Co·rll -
mis::;ã..) ele Finança .. s d0S'ta Casa, na i1ffi1J.U.gnação á s mtedide.s de e'lnissão de pa.-
pe l-m.oeàa e outra~; contJi.gnadas p€la tll'Umta I·ei que votám os. () patriotismo 
e a l!atr:.aciàade intenectur-... 1 doe nosSos ooMeg~a~ que -cüm-põem a m.aio.r.ia da;que.Ila 
CommiE<JRo, não pod~m ser postas em d·uvi•çla; e, pol' eeta razãJo, suas palavras 
d cve-rn calar! e tê~n cala.do [undo no circulo d·os inte.ressa-doG . ~ nn c•perações ·oo.m -
Oiae.s, t.' no anim·o Je t:otlo o p.n:iz. 

E·dtou i•nfornu-:.do .-de que a previ€·ã·o dos nos-Eos ~o-Uag·as, c1·e infa.l'livel e ma-
thematioa ·quéda de·· can1bio ;ã taxa d-e ·oito dinhei·ros po.r mi.l Iiéia, ben1 co•mo a 
pre:vi·!5·ão lh1 sequ.it-o de d·B-Sg-raças, que "parl--prassu" .acomtp~n-hwia.m e.s·sa ct~uéda, 

tê.In impr .. essiona=jo vi'Vam•::!·nt-e o es·pirito dos · i.nter-eEead;oiS, que são arfi:ne..l to~do 

o iJ::ÜF., reflectil'do-B•e ·ctP. mo:Io incammodo sobr·f: o d-e_sdiO·bra;men•to d!e mui-tos ne-
g·o:cio-s . E' que n-en1 t-üdo.s sabem distirn.gui-r , -em tPahai·hos corrro o pa;recer da 
ma-ioria ·'la Commissão eLe Fi•nança:s, a parte d•e del"beração f.r:a ou de COJlselho 
preca. v id o .e prud-ente (hl pn.rte pr.(}p.ria.m·e:nte p.ro·pa·garnclis·ta, da par·te qU"e é um·a 
luta nobremente apaixonH.da .por do~1trLne.s repu ta.das exa·ctas e _de a-pp!icação 
sem cxcepções . O propag-an dista é natural·m•ente um extremado, exag·g·era sem.p.re 
a força da sua argu·men-taçã,o, no empe11h o vivo de faze.· tr.ium•pha!l' suas idléas. 

Quando na se<l'ã:o de 20 d'~ corre11te me.z, eu vinha expondo os mot ivos por 
que nas actuaes condeC'tu!.·as c~nsid'êl"O exaggera:d-issi1nas as cons·equenci~s pela 
n1aioriD ela C.o-InnJI:~são de Fjnan ças attri.buida á emissão d-e paJpel-moeda, tive 
de int•,rromiY''" o meu discurE~ poo· ter fi.ndaclo a ho.ra re:;·rm en ta:l, em que po-
dia fazel-D. s- ~m emlm.rgoo de haver pro-mettido á Camara concluir d·epois aquel-
las c·Jnsid·Erações, eu pretendi·a nã:o mais n1·e ocCu1)ar do assun1pto. 

Entretanto, sou s o.Jioi ta-do , no meio d-o:s ·desas·~u~E"igoa da praça, a dizer al-
gU•ina com~·a -que arma·ine um pouco as fa:tidi.cas a.p.pr·e:hensões que a.s previsõea 
dos meu" oollegas despertaram . Sei que para tanto não tenho autoridade; mas 
não tEmho tão po uco o direüo de recu<>ar-me a e"-se pequeno esforGo, P9r mais 
Jl\l·llo que a,.fin111 po:;>sa f)er seu re:;;u !·ta,do, 



Na ses«à;o no.ctunna ·d·e .20 do rorrent·e, 00·mecei a estudar os effeitos da entis-
são a;,túalmenúe. EJu este.va de·monsúrando que, na realidJa.de, •nossos instt·umer,-
tos ele troças, nosso. meio ci'rcu;Jante, esta varm redu2}idos . ao pap·e·l-rmoeda. de emis-
são do '.rheoouro, na importancia de 500 ou 5'20 ·mil contos, q'tland.o é certo que 
o paiz já a-bsorvera, já se ha'bitua•ra, ne. nor.malidade de sua-s transacções, a uma 
circulação .SU'll<et"ior a 800 mH contos; que, nessas condiçõ·es, a e·missão qu·e se 
debati1 não i·ria fazer su]:)e~ra:bundanc.ia d·e ci·rculação; que, portanto, nfuo era 
de sup.pôr ·que o cambio baixasse como que mecanicam~mote a 8, como pretende 
a mwioria da Commissão de F.i.mwça.s - só po,- · effeito da e-missão dos 2·50 
rnU contos. 

E eu .àdzia que o cambi·o podená •baixar .por otttra:s causas qne pocLem occm·-
1'61', mas nãJo siiiDp!esment·e Por aque\.Ja. 

Ex:~uz que jlá tivemos, corn rnuito menor riqueza econom'ica do que agoi!'a., 
cambio e. 15, •em 118911. com circulaçãJo fJduciaoria de mais <ie ·500 mH contos. E 
já t:ivemos camhio a 1>6, no a:n:nü de 190.6, com circulaç;k, fiduciaria su•perior a 
700 mil contos, e com menor riqueza ecor10miea do que acturul·men~e . 

Ii'iz conf;i.d;eraçõc.s te.nd.ent·es á demon8traçã:o d·e que o que di,r13Cta e ess-en-
cia:l•mente·· 1nflue sob.:re aoS taxas ce..m·biaes rnão é a varia~ão, para mais ou para 
m<>nos, .na qua·ntidade ilo pápel-moeda emitti'do dcn.tro dos limi.tcs àa, circt.Zação 
fhlnoi• t ria ;· ·.o. qne o pcd.-:; já se hal>itnou. · O q•ue, d1recta e essendalm·:mte, infl;ue 
sobre as baxat:J c1·8 can11bio sã:o -os Ea:ld·os ourn ma-ior.es ou menores. d-e nos-sa ex-
portaçã(; sobr·2 no!StSa.s despezas ·externas -ou.ro. 

i'<o ,momento actual as taxas d :e ·cambio estã,.o deJ}rhhidas, estamos com 
cambio á taxa in:feúor á qu·e Unhamos antes da guerre.. Poor que? Por causa da 
tl'ansitoria, mas forçruda, suspensã:o de nossa · <>xportação, val•e diz·er, suspensão 
das entradas em nosso p·ciiz · do ouro que· paga, nossas mercadol'ias. Se não ti-
vessemos clecreta.do emissão al-~uma de pavel-·mo"•da, o faoto Estaria corrend•o 
do mc,;misr;imo mod.o. A•inda mais: se, em vez d·e have.rmos d.ecr.ffi:ado a emis-
são, houves~.emoa decretad,o e, reducção do nosso papel-moeda a 300 mi1! con•tos 
apena$. o ,facto desta ba.ixa cambial estaria occorrendo do mesmissimo modo, se 
é Que as taxae n3.:o tivt~e~.1n , cO'm!o pre-sumo, b:aixado ainda mais, pelra. VÍ·(}lenta 
crise .Jnterna que ·então a,sso!aTia aa transacç~1s, reduzindo-as at{; quas.i pro-
hibil-aG. .. ·: :n ! 

No qnGdro aohaixo vô"sé a i,nfluencia, directa e essencial, ãos sa1dos ouro 
da ax:porLação sob~ee o ce.mb.io: 

CAMBIUS E SAÍ:DOS DA EXPORTAÇÃO SOBRE .A lMPORTAÇÃO EM CONFRONTO COM 

O MEIO CfRCULANTE 

F·loriano : 

. .. . . .... .. ... ; .. .. . .... . . . 
1891 . 
1'8•92. 
1893. 
J894. f ' I ' ' I ' ~ ' ! ' ' ) ' ' ! ~ ~ I t .;_ ' ' ~ ' ' ·' 

5.946.000 
'2. 521.000 
3.800.000 
l . QlO.QOQ 

15 514.000 :000$000 
iz .1/32 '561. 000 :000$000 
11 19/32 631.000:000$000 
JO ~/32 '7:1'2 ' 000 :000$00() 
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.... . · .. ·. ,: . : :·.: ;· .' . .. . . . .. ·: . 
' '. . . . . . . . ; ~ . • ' . . . . . . . ' • . . . . ', 

18•9.5 • . ;. 
18·96. 
J897. . . . . ,· . :. . . ·~ . : ~ • . . : . . ·, . . . 

1•899. 
190·0 ; 
i901 ' ' f2) . . 
1902-.' . 

1903. 
1so1 . 
1905'. 
1906. ( <:) . 

190~7 >" .; .. 
'i9os·:· .' ··_,., 

... • •,. • ~:I : ~ • 

Ni;)o: 

1909 . .. ·' ' 
1910. 

H~rme.s: 

. . . ' . ~ . . ·. ,. . . . . . . . . •. ·' . . 

., : ·~· f 

n .3·6:6 : ooo · 
5 : •2·91. 000 
3 .. 3.38. 000 
2 .. J•9o. o o· o 

IAbr{t,S 

..., 1_._;, .. .., ' 

b · '15/ i6. · ;67•8. óoo :ooo$o.oo . )'• ..... . .', ·. 
·9 1/1'6 17}·2 ._:S5~ .. :0QO~OO~ 
i 23 /13·2 no. 328 :ooo$Qoo 
7 •3)1:6 ~8·8 . . 13>64 :00,0$000 

Cam bio 
mécUo 

G_4.r c_z.rrla_ç_c7o 
?nQ1i- ~t(t?'Ú# ;, . . 

. ',if: 240 . ÓOO .i; 7/ 1·6 7~~ 3 : :72~:000$000 
1699 .'631 :OQQ$00,0 
680 ·.·4·51 :o.oo$ooo 

2'0 .. 2•85.000 1.) .1/2 
12o · . '5;84~ ooo u 112 
114:2oi.ooo · .1.2 

13. 526 ': 000 11 
114:310 :000 112 
17 . 7ill.OOO 115 57/<6-4 
i2. 78·6. 000 16 

: · :67~ .• 53•6 :ooo$oo.o 

·67.4. 978 :000$ 000 
16'73 .'7319 :000$000 
66<9. 4-92 :000$000 
17 05 .•62·8 :000$000 

1<8 ~ 0~~,000 .15 
8.784.000 15' 

_1/4, , 7•64 .. 700 _:000$QOO 
5/ 12 724 , 069 _:000$000 

,,· :' 

17.. 834 .. QOO , 115 ... ·5/ 3,2 . . -853 .. 732 :009$.000 
22.327.000 as 6}12 ~~~.995 :qoOIOQO 

1911. 
1912. 
19.13.-- . 

.· •· ; ·· ::. ·· :: · :: • · :::, · ·.· ·.: ,., 19.3_28:QOO ·1'6 •9/64 ·99 1.0o.2:000$000 
H,!:~ .6.ooo - 1•6 11; 6t·i.o1•a. o6•1 :ooo.$ooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ~ : . . .. . . . . 

2 .• 3•52.5'11 16 '11/ 64 897, ,90~ :Oü.0$000 

- .,.----.---: .. 

.' .' · ·;; ( .U .A uno, em __ qu·.e o ca·.mbio .desceu até 5 5/8! 

(:3) ·,De :190,1 _ _-eni· ,dla nte, estã-q: i~1duidos os movimen tos d-e mo eda m-etallica. 
·.; • · (:l) Flt)Tda·ção .. ila' Caixa ·de C_on:v:ersã(). 



·Este ·ciuadro ·= isüa ejoquencia levou-me a e.ffü'\Ill:a ·c ."U'b _ ve!'clad-eira rele- . 
vancia do ' serviço de Joaquim Murti.nho não consisti<> em incinerar pa,pel-moe-
d>t, medida d·~ e rf.ei.tos s·ecund'!rios; mas, sim, consistio no haver ' ·wsto ern ... or-
deúJ. á sibiação 'do Thes~n~o. ·;,o ha:ver debe!lado .a prag.a <'Los àeticÚs ~rçame;;
ta·rd·od, .co fi a tpr'aNca dt3 -economi·as, de m::~ •d·o feroz1me.nte i·ntram:sig:enue, o .que- l""""""" 

como se·ritpré digo- é •O ·ma.is diffiCi1 1 e rnã..ia 'he•roico de fazer-se, dad,cx:;· os n9s.~os 

cletestav:eis a·úabitos partWarios e ·legislat.iV0/3. 

D,ante des•sc •qu•ac:lro, :qua•J.ç~u·~r ., ·es•pirit.o nru:> versado :nestes- assumptos ve-
l'ifica •que '' ·taxa ·de can~hLo, clq menps.' de 6 •em 1'8·918, passou a 9 11112, e 11 1J'2 e 
a 1.2, em 190·9, 1901i e 111902, po-rque , tendo nós tido a sorte -de •boa:s .colhe-itas· :e 
bons preços para .el.las, em 1900, 1U0.1 e 1902, pud-e•mos apurar sobras ou saldos 
ouro que -de f '2 .190. 000 em '18'918, sa•ltamm para f 120.285 . 000 em 1900, l1b:ras 
20.·5·84.000 em 1901 , e f '1 -~. ·204.000 e11J.l90•2. qnno ·em •que :i\llur,tinho .·deixou 
O 'Gov...:::rno. 

E t;mto o _.que .•esto.u ex.poll'!'lo ~- v erdade, :que .sa·t1io :Mu!'ti•nho do ·Governo 
d·eixando o cam·b~o a 1!2 ; cessa?~amt n$··. in.ci-n,e?~açõ.es de. 1JCl;J.Jel-m;ocda; e o · ca.m·Dio 
f-oi s.-;tb)ndo a .-té quasi . 17, porque os s~ldo& aHos .de .. ~:'<C.port·açá!o .continuaram. 

EÚ -àizi:a -taJmbem .q:ue uma circulação ·ficluciar:a de '700 a 800 mil c.ontos 
podia s~r excessiva gara o Bra-si.! no tempo .do Governo · IMuttinlw, isto é, em 
1'8,98 ;· no =pa.~.so .qÍ.1e ü:ma ciTculáção de novecentos mH contos tou toaJvez n1esn1o 
de u~ rn.ilhão d·~ ·qo!~to~,. ----:- .IPTO·porções guardadas - •não seria exüea.siva no pe-
riodo a·ctnál, d.es·de .q-ue · ::; ~ consid·ere a lmm··3nsa expansão econ.omka op·arada nos 
u.Itimos v·inte annos no ;B-rasi1 1 expansão que ·nã.o ten1 .sid·o e.companh l ··j.a de pro-
y~r.clonal ·augmento d0 meio civ_culant•e. 

Po:;dere-se sobre este . quadro: 

·· Cl~CULA.:ÇÃO· EM F,RENTE DO COM:MERC!O EXTERIOR 

1891. 

18-92. 
1893. 
189-l ' 
1895. 

1896 . 

·1897' 
1898. 

,' 189•9. 
1900. 

1901. 
1902. 

1•903. 
1'90<'! ,: 
1905. 

. .................. · . .. .. . 

. . . . . . . . . . . . ::: . . . . : . . . . . . . . . ~ 

. . . . . . . . . . ,' . . . ~ . . .. . . . ; . . . . . . 
. . . ; . . . . . . . . .:· . . . . , . . . . . . : ~- . -. •' . :: . ·: 

514.000:000$000 

5•61. •215 :000$000 
6-31.>860 -:000$000 
7T2 ' 3·5-8 :000$000 
•67•8. 06·5 :000$000 
712 .·355 :000$000 
'780. 3•28 :000$000 
788 .:3·64 :000$000 

740. 3·66 :000$000 
814.424 :000$000 

934 .<642:00Ó$000 
·9·4'2 .. 58-5 :000$000 

1. Hi6. 448 :000$000 

1. 247 '00·5 :000$000 
1 .d21.247:000$000 
1.1'9•9. 22•3 :000$000 

;733. 7.27 :000$000 •9-50 .:2!26 :000$000 
099.~11:000$000 1.3&1.0&8 :000$000 

. 6•80": 45\1 :000$000 i. 30•9 .1179 ':000$000 
··675 .'53;6 :000$0ÔO 1 : 2017.054 :OOO$OdO 

ilú ~ •97·8 ' :ooo$O()O . '1''.'1~2 '9 .1121 :ooo$ooo 
.sn ·.nn :ooO$ooo i _,2;818 .:955 :oo'o$O'oo 
:569. q g:i :CJú$'o.lio ,, L t4i:l ; 4·5'f :o·oo$oOo 



... 

19~6 . 

~J.o9~7. 

'190<3. 
1909. 
19.10. 
19111 . 
1Ó<12. 
~'!Jf1:3. 

11~114 (1 Agosto). 

Notas en, 
ci1·cnla.çã.o 

J70.5. &~8 :00'()$000 
764 . ·700 :000$0.00 
7-2-4.0.6:9 :000$000 
•8513. 713<2 :000$000 
9'2,4. 9•95 :000$000 
991. 00'2 :000$00Q 

1.or3.D&1:000$000 
·&9.7. 001 :000$000 
77<7 . .117<3 :000$000 (1) 

Int1JOrta.ç ão c cx-
1J01"ta.çclo 

~-~98.157:000$000 

f.~05.S~8:000$000 

'1 , ·27·3. 0<6:2 :000$000 
1. 60•9 .!4:66 :000$000 
1.114.430:000$000 
·'1. 7•9·4 .·88<5 :000$000 
2.07-1.095:000$000 
2. 0·813. 44<6 :·000$000 

Este •quadro refere-Be restricta,mente ao uso do meio circulante ·nas opera -
ções de o1osso oommer.cio i·nterna.cio·ne.l. <Ob.secvemo.s o desenvolvim·ento que vai 
tendo o uEo do nosso meio circulan.te noa negocias d·o ·Thesouro IPulJ!ico, a,hi 
onde a circulação de.s notas é vagarosissimas, e suas -paradas completas, dias 
ou semana.;;, nos cofr.es .publicos, <>á-o a reg-ra comm~1m. 'Ve-je.-se este quadro: 

1891. 
1892 . 
1893. 
1'8:94 
1•895. 
1<896. 
1<8.97. 
18·98. 
18.99. 
1900. 
1:9~1. 

1<90.2. 
1903 . 
1904 . 

HRC.ElTA E DESPF.7.A DA UNIÃO EM CO)lFRONTO COM O MEIO CIRCULANTE 

Receita e cles-
<peza 

Ci rct.Zação 

803 .18•4•8 :000$000 .514 . 000 :000$000 
80.6. 34-9 :000$000 51!11. 000 :000$000 
'76•6. 206 :000$000 ·631. 000 :000$000 
88•9 .17311 :000$000 . '711.2. 000 :000$000 
71&7. 02.1 :000$000 67·8. 000 :000$000 
<&22. 05·8 :000$000 171-2 .35~ :000$000 
7•65 .·34'7 :000$000 'i80 .13,28 :000$000 

·1.·315 .14"90 :000$000 718'8 .<3'64 :000·$000 
709 . 6·3'3 :000$000 7•313 .7!2·7 :000$000 
741.41t :000$000 1!99.13[:000$000 
•(>31. 329 :000$·000 <6'80. 4'5-1 :000'$000 
1!18 .'1 '34 :000$000 6'75 . 5·36:000$000 
784.525:000$000 &74.118:000$000 
902 . •889 :000$000 <67•3 .·73"9 :000$000 

(1) IS~ndo 1'76.1·n:OOO$ emiEsão da !Çaixa de !Conversão e os outros 
601.000 :000$, emi.ssão do '.rhesouro Nacional; quer dizer, <tendo sabido da cir -
culaçã.1 os primeiros 115 .•173 :000$, te mos algar ismos officia,e.s, •uma circulaçã-o 
de 601 . 000:000$, que d·evem estar ·reduzidos, pelo recolhimento e desa.ppareoi-
mento. \le notas, a. ·500 o.u 5120 m il cont.os. 



.1905. 
1906. 
1·907. 
1'908. 
1•909. 
1191D. 
1911'1. 
1'912. 
1'913. 
1•914 (1 

·~ 31ê 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829.1 i8 :000$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.3. 752 :000$000 
. . \" ...... . . . ... ........... 1.07<4 .• 3·36:00(\$000 
. .... . .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·9'61. 20•2 :000$000• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :968 .'2212 :000.$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. il21 :61712 :000$000 

6·6•9 . 49•2 :000$000 
765 .<612·8 :000$000 
76·4 .'700 :000$000 
724. 0•6•3 :000$000 
·8513 .'7132 :000·$000 
9,2r4 .1919'5 :000$000 

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 .. 2418 :'8127 :000$000 ·9•91..00<2 :000$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 3165. 50•3 :000$0.00 l. 0'1:3 ." 0611 :000$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 365 .50'3 :000$000 1. 0·113 ."0·6•1 :000$000 

de Agosto).... . .. .... .... . .. ? 777 .11.'73 :000$000 

. .:\.. ·zste .qua·d.ro ê nec-€"ssario accrescentar os ·al.garis -mos Telrutivos ao uso do 
meio drcu l&n•t.e pelos :Estados e mu.nici-pi-os. 

A receita e d~spezn :dos 'Estados e Distri<cto F ·ed•eral" é de 5•68 .13•25 :000$000. 
,\. ·r~ceita e desp·eza doB •mu.nitipios da Republica não consta de dados oi'fi-

ci.aes compJ.etos. 

Os mu""ici:pf.os de •S. Pauio •têm sua reéeita e· des·peza na imporr.bancia de 
70 .. 300 :000$000, que correspondem a 4!1 •J• da receita e despeza do Estado. Se 
a .pplic:Lrmos a mesma •relação e.ntre as q-eceita e a d•espeza· •dos 'Elstados e seus 
munici:pio<'l - .temos que ~s ·receitas e desp,ezas de todos os mwnlcipios da Re-
publica devHão ser rmab ou menos de 18•3. 000 :000$000. 

A:oo!.:m. as recei·ta e despeza. dos Estados e munici·pios da · Fe:d·ernçã!Q serão 
d·e 751.1325 :000$000. 

Addidonando-se •esta quantia á recei.ta e . despeza da .União - encontramos 
que c;,, po'd·ere·S .publicos do B.rasi'l vrecisam para .Seu movimento de réis 
2 .·251. ilC•!1 :000$000, quatro vezes ma·is do que o dirih<eiro drcul•ante actual-
m.ent·=·· 

Se Yol:tarmos os ·ol:hos .agora :para o u.s-o d-o •meio ci'rcul,an.te pela· industrla 
naoional, •vel'emoa :q•ue em 1<89:1, doa otrcu:Jação de 511'4. OOÓ :000$, os indust:rofa.es 
não s., u.tili21avam nem talvez de J.OO. 000 :000$ ·para SI}U Jnovi•riÚlntKl; · hQje, o ·va-

,. ,!'" 

lo·r imnual d·a producÇão fa-bril do· Bl1aaÜ -é, s.e~:un;t}o os ultimos ca.Jculos, d.e 
cerc3. ele um milhão d-e contoos! ·Dez· vezes· mai:s d;· que •em 1-8•911! 

.Já -aasi·gnalei que, err' 1•8191 , tínhamos 14 milhões de habitantes. · Hoje te-
mos 25 milhões. !Mas é m:,ito. importante .prande<ra•r que -deste ·eno:nme augmento 
.fazem .rart'C as ·m!l!i"Ores levas dé immigrarntes, que o iBrasH jã. ·recebeu: cerca 
de tres mHhões. Est~ ob,.ervaçã:o ·é de todo poht.o pertiJnente, <porqu•e são os . im-
migra.ntes ·a ' .parte da populaçã.o · que ' reclama pa·ra seus pagamentos mensaes 
maior somme. de meio circulante, e .são .eJ•lea justamente os que mais detêm em 
seu .Poel·er. os que mais prendem, os qu·e mai-s inunobHizam .em seus ··lares as 
notas em ciorcu.Jaç.ão. 

· ::_yl~s •YOl·teinos ao assumpto ela ·ba-ixa cambLal · a· 8, .prev.ista- pelos impU·l:'Ua-
drores da :emissão. 

YHmos ver ,primeiramente q·u·e os adeptos da theorla cambial do Sr. Joa-
quhp l:vlurtinho estão cóntrad-ictori·as comsigo mesrrios .. 



Quando, em 1'9.019, Unhamos em circulação 853.732 :122$000, os adeptos da 
theoi'l'l "Murti'n·lw e-~terÍdiam · .que nüo obstante essa quantidade de me·io ci•·-
vúia?tte __:__ .a "taxa ,leg:itÍma,· ·~a-tu;·al de camb-io livre, sem as peia·s da Caixa 
~~ .: Cor. ",~.:são: era a, d 3 17 15,!~1·6, quasi 18. 

i, . . ,·-· 

f 63.724 . 440 
·rax ~ == ---· ~----· -. 

·. ;s,sa . 7·3,2 :.~·22$ 

,25, . . 223. 865.000 d. 

17 15/16. 

lplu 19112 . a re.ferida theocr"i·a -indicava .pM·a '1'9i13 , no aug._e .. elo nosso m€i.o cir-
cula;lte esta taxa: 

17. 9'15 _._7•914 . ooo a. 
'rax:1. = -,-----,-~· 17 11/16 

':• ·! · . 1.013. :OM$325 

. ~.> j. • ) . . - . • ! .. ,. .• 

.>: f 64 . . 6112. 2•~2 . . •15. 5o.s .•9-5 o. ooo a. 
~~1x~ r __;_ ___ .. _ 17 J/4 . 

897.001:224$ , 89Hc 001 :224$ 

•·.:' 

.T .... ogo, os murtinhie.tas .não podem, si.neera.mente, -dizer que a __ -_circu!aç~o 

:i'_G},y,al!loenre .autq~izada . é 'll'o:ti:yq, J?ar,a termos _cambio ,abaixo de 16. 
,, . . . lc ,,não .q\!J'ro .. dejxa;r._, .:d~ ;J:~cord~r que <o Pfopri-o Sr. Le<Ypo.J.do de .Bulhões, em 
.dP!<ll·l);),en IA•. _ .. ofHcia-1.-, ,Q.'\\e ... elaporql,\ ., conw 'M:üJ;lhstro da Faze11da, assi@nala.va · que 
nos.sa. expa'11'Sã'O cconomica tinha tümado ta-l i•mpu1lso, já e1n 1.9.10, .que a_ no~sa 
,,..:;irQ:'ê!il:çã<;> •fidU!;!li.aria,. entao , àe .·9'25 , 1'J'!il .crmttos, ~eclamaya a ~taxa cam!}ioa·l de 18 . 

. Or.a. o nos<j<o mavimento commercial, , imd.ustrial •e ag;ricola augmentou muito 
-de 1.91D~"'·r·nra _.ca.;. :S·QU, •portanto, coh•ere11te, senão coo:n, . o ,1Sr. L~opoldo de Bu-
·lhões, .. de, b:o.je ,nelo menoa L'-Qm o ,sr.. ;4~eç,poldo (!e Bu·lhões . '(],e . hontem,_ em di-
zer que o quant)ta:tiovo d() pwp~Nmoeda .. a ti\ a .. ci'fra de :9·2•5 mil comto;; nã.o vai d•e 
-per ·&Lil6 prodouvk :haix'e. cambia.!. 

N('l.o ... ha ·. -razão alguma · para ._. espera.rmo,s que se dê a grande hai.x·a. de ca>m-
,bio .. pre.~·i •sta .pela maioria .da Coml):ll~flão de _ !!!'\!'lanças . 
.. . . :E' .<fóro-, . .:eje -&uvi·d•a que . a hal<~:nça_. da•s c().ntas intennacionaes é a causa im-

··mediata. dc j curso.· dos carrjb1os .. _N1í.o .~ --~ . unica; mas_ é il: ma.is pod•e..osa. I·nsisto 
:em :repetir -.: .. a , taxa de cambio, sa'lyç ; .ar:ti.fic.\.os accidentaes •( •empr-estimos _pub.Ji-
':cos ·.·são <Lmai.s : 'freq"-!en;te .lle .. ta·es a:rtiii<:io-s) é , inmã: .. .siameza do saldo de nossas 
con:tas, no obal•anço geral internacio·nal. Diante de um curso natura-l dos factos 

· sco.no;nic<iS,; ,e,ssa . xiph_o.pagia se reyeÍa , b~n1 :' -:- desf!LHece _o sal'do, :abate-se sul\ 
irmã, a 1taxa; rey·i-go.r~-~e ·~ ~-~1·~~~ - ·el~;.a~·~e ~A· .t~~a :· ,Q defocit. •ri-o ·halanço geral 

·das e:'lnws:,., vM:e f)Qr ·111!J..a. tnj.ecçãJo de , g-lobulos .•brancos ·ou amemÍza!ntes na. ch'-
culação do .sang'ue do doente.;_ . a9 oo~~tr~,rl~, o · ·~aldo 'fa;voravel neste •ba;Íanço valB 



pela in jecção . de globul:os vermelho~. _o_u 'feGot}stj_t_u\lltes .-·do liq·Ü·ido · ci·rculátó-r-.íii". 
·Assim, <J r;emedio é o õaÍdo a. .nooso favor. 

' I , L • 

Qual YaÍ Ser a SituaÇão •é!Je .noss,as COn tap_, j•qtexnaci.onaes no · an'no'··quoe V Ui 
de 1° de .Tulho u:ltim.o .. e 1° àe J nlho de J.,(l,1·5?. . .· 

A. ').ta rti·d:a mafs ~mpo.rtante de~as _. contas é-, a .. r eferen te. a .venda.s" e eonirjl'raS 
·d.e mt.l'cadocias. N~ss~ pa.~Ü~ul~~- v~-mos tser g~and.e saldo .inrfallivelment~~ ···": 

~o anno ~paE&>ado , .1'9113, •tiv~mo~ . cle/ ic-it nessa I?~riid?-. : K. .. · ·• 

.'·! l.· 

' -~ . 

.. · .... ·· 

... •Di.b?'US 

•'67 . '11'6','13•60 . I mPurP~âm1J0
1

~. ~·' 

·t;xpiirtãmó~ . . . _: _-,.·, . :,:, . .• : .. , : ·.:., .· , ... ·.•.· . . ... ; . . • · .. . . · . . . .''. :. :-. ..... '' ·r6'4 :,gg'lf~ iiOl 

~.: ;. , • '!"j'. ·:_ ,. ) I i' ·:· J: 
... ~ ~ . 

~- :' 

JJchc·it. :_·_.,: __ .. . . ;_:; . . . _. ·.:····. , _., .. . , .• ,._ . .. , _. •.. ,., .. , .. ,.·,. _ .. , .. -: ..... ; . _ .·. ,·. 
~. ' . ; : 

Tiv~mos de rc.metter )?!1.1'"' .. 0 ex-t ra ngeiro, . não s6mente ·.essas ·libras 2·. 217':6r5·9 
rna·s· tam.bcm O; m'Úhões .d-e -li-b·l'l'l-S -· eSt~rlinas, .que .·rep.resentaan; a.) · ser'V-ÍÇ-Os 'da . ' . ~r; • '! " ':. ' • , ~ , ~. • .• J • • • • * . ' ' . ' " ' 

divida publica ela Uniã.o, -Est;tdo,s . ,e Mvnici·Pios; b.) : desrJezas : -ein o-uro ''da -·união 
~ Est~d~s ,. e parÚc~l~~~s - ~,~-- ;e;tril'!)g~iro- ; . c,)_; r·~messa~ . -de iim:rr!i>gran'tes a · seJul3 
pal·z,aa; ü) remes~~s· de _.,r~nd!ls 4_~ . q .p_itaes empregeidos: -no ' 'Bra:sil . : 

De onãe sah\rap !Cecmrsoo _para_ ·~e.,. . t·-~messas; - uma •·vez- que' ·'no-ssas· ·-:V~n; 
das: nossas eX'p~rt~çqe:s . mão _ J1 0l~S.: : ·Pr.opQrc.ionara·m? ;: '· ·.: ... ... 

S;\hiram da Caixa de _ C.c,>nver.são, que --nos aoud-io .. -.-itnrrHnsam'eri-te , ·-e ' sahi-
ram tamhem do-s em-])rcstimos . federaes e estacloa.es efE.ectuados etn ·com'eço · de 
1·913, na imp()rt-ancia tota-l de; 

··-·' 
~ . . .. . . . . . . . . . . .. .. ~ .. . . . : . . . . . . . . . . ·' ,, . 

... . .. ... .. .. . . . . . . . . ·. · .··•· . . ·.· 

LiiYras 
- 7 . o·oo'. ooo 

:2 :2o-o .'OOÓ 
Emp1·i:stimo . federal. 

·L'etrn.s elo 'Thes·ouro. 
Este.elo .do Paraná . ·' . : . ... .. . . , • .. . .. •.• .. .•.. . . • ... ••.••.. :-- .. . _;_, _ !.< '•2 .200.000 

Estarlo de . 18. IPan!o .. .. . , _.. _., . _, .. . _. , ... .......... : . . . -.· .. ,, , •. : ..... ·"'·"·.: 
~st~do da ·Bahia. . .. : ... , ....... . _ ... ,,.., , ....... .. · .. .... k · ! · •• • • :<": •• ~ 

)!Jstaçl\] ele S . .Paulo (let•·qs) ,,:., • ...... .... • . ; . . . .,; . : . ........ . . . ·. ·, ."·--· 

M·unl:::.ip.~t.M<ta .de da Bfthj1~. • _. · • •• •• •• • ~ • • •••• • •• ·, •• •• •• • • • •• ;; 

·7 ;5 0(}.01)0 

'1 : 000.000 
. •2: 000 ,1)00 
.::t-;,600.-. 000· 

124 .J.-00. 000 

.. ,::-.l'oesas necessi.dades, ·excepciion•a'lme:nte au,g.m~ntadas . em -t9.13, f.or·am com·-
pleta.da~ pelas entradas de .,c-a,pirta.es para emprez>as .,novas·, e- ·. para emi>restimos 
"' emp-r-eza-:; a.n•tig-as, caJ.qlladas es~a·s e-I.>tra.cla s em . cerca de .1·6 - rmilhões. esterr-
)lno,s ... ,, 

Agora, •no a.n-no que de ,1 ele J'lllho uJtiJ:no. ·va-i a rt ,de Julho •. de , l1911:5 ;· que.as 
vão ser •nessas .necessi·dades -de -ouro? E -q-ua,es yã,o ser nossqs ,;sa·ld-os . !!m ouro? 

l''~t~Ímentt>, . a. ~ud!ltnç~ d-~ s-itu~s~ . rn;~ .;~, i ser,_ favorp.<ve;_ ;_ porq~·l'('l , v-or ~1m 
Iael~, · ~~.\\\'~'?s ~om~ran-do, lrnPOJ,'t~nodo m:u!~q ~en.qs, <_lue.sl rme~d~, do _que CO!ll-. 



prava.mos em 1913; por outro lado, havemos de ·vender .qU!asi tamto e ta-lvez 
mais do (JUC v•enáemos ao e~trang-ei.r.o em '191'3. IA umica conillção d·e nosso exirto, 
de nüssa ·Salvação, está em acudirmos resolutam·ente, corrn todo.s o-s sacr-ilficios, 
custe o 'q1U6 cus.tar, ao cnmm-erci-o, industi'ia e lavoura naeh:maes, em o.rd-em a, 
dum:nte esta g-uerra, não ;d.esorgamizar-se o tvaba"':;-'0 U1'0 orumpo •da producçã.o 
brasi.:eira. 

•Para isso é ·indispensavel, é fata·l, ·crue •tomemos •quantas medi-das as oi.r-
cutnstancias nos impul'Jer·em, pa·ra dentro do rpaiz •aHmentarmos de recursos mo-
ne-ta:-ios os trabalhadores dos campos •e das fabricaS, emquanto d·ura a confla-
gração europé>r que suspendeu .nossos forneciment9s de dinheiro . IN a sitU'ação 
a:ctm·:tl, :os vaizes em. g'uer.ra, que são -juata1nen1:e. o_s -pai•z=es m•a-is ,ficos :d·o gl'ObO, 

~ nã.o nos •PO·d-em, ·naturali.ss-i.m-am-ente, for.nec:er -reeur.sos ~moneta·rios ,Efo.br.e nosso 
CI'edito •EJI!es •precisam. ~amint-a·m·ente d-e ta.es reCursos, que sã·o o ne:rrvo da 
guerra. 10s .paiz-es neubros ou nã·o têm, co:mo :nós não tem'OS, ·economias -de ge-
ração •em g1er.ação accumuladas, ou, se •porventura es têm, uns fecham-n".as a 
sete chave.s, ten:te.ndo as repercussões da· guerro., ou-tros mais · o·usados apresen-
tam-se no cam•po da prod•ucção do •mundo, para paraÜ.elamente âs batalhas mi-
litar-es •que se ·esrt:ão trava·ndo á força do aqo, f~kem 'batalhas commerciaes. á 
fo rça ·da seu ou.r-o . Nestas ultima·s as victorias sã0 m ·uito mais s·waves e uteis 
para os ·vencedores, ma.s. po·dJem ser, .para o.s vencidos tão ir-remed.iave'lm•en.te aca-
brunhadoras como ~e en1 ·g-uerra -d-e . aço se houvesserp. -emp.enh!a.d.o. 

Po.:.· 1ni•nha. parrbe, · asseg1lro á CBJmara que, em ·excepciona.es momentos d.es-
tes, ~I não hesito, entre o amor aos priTici-pios· dou.tri.narios contra ·o papel-mo•e-
da e o temor da del'I'ota. certa para a economia ·g€irial do meu •p:üz, deSI]lo-ote-
gida, .isolacle., bloqueada, siüada commercitalmente, ·eu não .hesito em .fornec-er 
papel-moeda C{)mo a un.ica ~arma de defesa dos nosso.s · haveres, .que são a nos.sa 
produc<;;ão. ProcedJec de outra fôrma s·enia en,treg-armo-nos docememte á " con-

1~--~· • 

Sei ·bem o valoit;,, Ü),e&t·im~:iel das 'boas d-outri11as. Mas conheço muito, .por 
· outro 1aà-o, o valor, meAe, in€...stim-avel atnda, d.a o.ppor.tuna transi1g.enoia contr.a ~ 

a rigid•ez dos pri•ncipJg_.s,,.âbi"olutos. No Brasi·l de ag-ora erJ,gw-se em principi-o 
absoluto a guerr,l .á emissã:o ·de pe;pel-moeda. .Eu tambem o cambato, mas não 
até v .po.n to em Que sua falta s•eja -o suicidio da mação . 

Ninguem ignora ·que a !in,ha( recta é o caminho mais curto entre d.ous pon-
tos dados. O •prin::!i•pio é de todo •ponto verdadeiro. Ado•pte-o, entr.eta•nto, al-
gue!n c~.m e.,booluta rigidez, para no-rtear seus ~pass-os, I.Secrn tnamsigir com as cir-
cums:anciaz topog-ra.phicas que encontrará em seu caminho, e vm'á a que ··:\l):>s.lw:" .. 
elo-s vai ter ; ~e v.ar-á qu-e para a trwjectoria ~ desde este r 'ecLnto :aué o pico do 
Corcovado - •por ex·emplo, os que se amarraram · e.o lemma da Unha reCita, esta-
rão ainda no i.nioi.o da jormada, ·quando ·os transigentes . com as cu1was do cami-
nho terã:o já ga.lg.ado aqu~He cfmo ... 

A maioria .de, Gommissão de .:Finanças a-ffirma ··que a emdssão levará o cam-
bio a 8. Antes d·e ·mais nada : -prefiro o cam·bio a •8, com o traba.lho 111aciom•al 
or.ganizad(' e prooduzim.do riqueza, a que .tenhamos (·Se isto fos·se possiv-el) ca;m-
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bio :1. 27, com a tprod.ucsão anarch i ~ada, c:om o ope t•al'iado ··das fabrl·ca·s· ·e das 
faz.e:1das •em revol1a, con1 a ordem pnbHca sacrilfic:ada. 

liJ a:Sshi~ penso nuüto .especial•n1en•te en1 u1n caso co·Ino o actu.al, en1 que só 
3 .. 35q. 000, sendo então d·e q uasi 800. OOú contos nossa circ;,lação i.nconvertivel. 
porqu•a nto, agora não po&emos e não d-evemos desen-volver, antes te remos .. d.e 
·,l'estri ngir M minimo po:;.s.ive.J, -nossas hnportações . 

. VIa;. <tã(' tenho l·eceio de que .nosso cambio caia até a taxa de 8, 
Ce.h io •j á uma. vez o cam'bio no Brasil a 8, em 1'8•9-7, a.nno e m que o nosso 

sn ldo de exportação sobre a importação foi. escassissitmo; foi ·a:penas de li-bras 
3 . 35S. 000, sendo então .je quasi 800. 000 contos nossa ctvoulação -in·conversivel. 
Cahb a menos ele 6 em 1'9018, quando mais escasso ai·nda 1'oi o nosso ~Ú!o de 
r 2 . I.~O.ill!G apenas. 

Um ·e outro clooses raldos f·oram en tão muitissi•mo i•mfe.Di.or·e.s ás nossas úe-
cessidad:es . 

l\'La!l .para 19·114-1-9.15 nã1o podemos esperar saldo d·im·il!l-uto. Ao colllt r rur io . · 
J ·á vos disse CJtNl impor.tã.mos em 191·3 peTto de 70 milhões e.ste.-Ii•nos . Ora, 

estand!l liO Esas imtportações em qnéda de 5O 0 [ 0 , como n·ol-<O tprova a arreca•d>a-
ção d·~ nossas r endas a:d•uaneiras, ·é n!l.tul'al sn,J>Pôr que importa.r-emos memos d~ 
40 mi,!hõoo esterlinos no anno ele 1'90.4-19[5. 'Alcás, basta.nte segu ro é •este cal-
cu lo, ~e G.ttenderrnos a que .nos u_ltimos d·ez an·nos a no~sa rnêclri.a d·e i.mpoT.ta-
ções · é de 43 milhões ·estet,l·Lnos em um d-ecenll'iO de -paz e u·a.balho, .nos pai-
zes que ·nos vendem sm• producção, e d·e febre de commeHimento.s i-ndustriaes 
no 11 :-,sao paiz. 

Jnve·ns3.mente, no-ssa exportaçã•o clev.e aug"!TienMr . E! l-a foi de q uasi 65 mi-
lhões •es terUnos . A·ctuoalmente ·em seu começo, a g·u:õtTa euro·p·éa nã·o nos tpõde 
ai;nd.:t. [a,er sentir as necessidades que a Euu·opa tem dos a rti·gos dli 
nos= proJucgão. Mas a desordem ·no tra.ba.lho eu•ropeu se fará b-rev.ement-" 
senth· de modo inelut'ive·l, fatal; eHa ha de reC>O-t' r.er <1 producção dos · riaize.> 
novo-s, esp-e.cialm~ent·e elos paizes an1enicanos, para •não n1•ora.··er á foOJn•e; e noSsa 
cxportaçã.e cre~cerfL muito . 

Dou de bar-ato que nossa expo•·taçfuo fique estaoi•one.ria, conserl.'e-se· no al-
gn.ri~mo de 6õ milhões esterli-nos. T~emos ainda a-ssim um saldo ou-ro ·sup.erlor 
a 25 milhõc.s esteri'inos. 

Brustari.. esse saldo pa.ra cobrir nossas responsabilidades anmu~es o·uro? 
Basta. 
Meu cnlculo é este: 

Se.rvi•;o .ela dJ•viéla eX>terna federa.! e deSJ>ezas em ouo·-o do Gover.no 
}.\3dera1 no +e}..'l:ra.ngeiro. . ......... . 

Se.rviç-J da. d-ivida externa estadoal e munici-pal. 
.Ju.ros e 2mo.rtiz-ação e rendas do caJpital extran.geiTo no Brasil. .. 
Re.messab de imm'igra..ntes e de brasileiros ~m via·g·en~ ... .. . .. .. . 

.. 

Libras 

8 .• 200 
4 .800.000. 

•1'1 . 000 '000 
1.000·.000 

25.000 .00 0 



As da~s ultimas . parce!las estão calcul.adas com ex.ag·gMO. 
O capite:l particular tem horror ã guerra, mais d.o que a qua,lquet· o'·utro f·la-

gello. Uma .g-rande .parte da renda do ca.pi~al extramgei~·o ·espierarã que a g·uere-a 
cesse para voltar pat·a a Europa: os immigra·ntes e v·i.tarão :remessas pela mesma 
razàlo ; '~ 'OS brasUeiros ·em viagem ·estão volta·ndo a seu.s lan·es. 

Po.:· outro lad.o, temos '11a Caixa d·e Conversã,o mais de 10 mH<hões ·esterlinos, 
dispo.n.ibi·lldade Olll"O , que terá dA ·Vir e.o mercado, por.que a Bl.tspensão do t·roco 
a11i é ·~nna anedl·da por sua na-tuT:eza ·pruvisoria. 

Nó'i.o é, po!.s, de ad·ml·rar que .o ca:m•bio s uba em vez d·e ·descer. 

~J' de ]Jre\lier-se que en1 .1915 a paz esteja res ta~bel·ecid-a na JjJuropa . m~ se 
as orgie.3 adnün·i·s traUvas dest e quatriennio esUver.em, con1.o /Í!enho toda co.n-
J:Iança em que estarão cohi.bid as, pelo novo Presidente e.l•eito, havemos ·de pre-
senci>ar o r.es trubelecimento fatal da corrente de •capitaes .para a -o\.mer.ica do 
SuL i 

! •o - \ 
A g·uerra ·européa nã,o derr·ete, •não ·e\11a.p'Ol·a o .<Yt.l'l'O qtte se ac11a nos colos-

.~a,es en theso·urwn1entos elos pa.izes be-lloi·geramtes . A guerra de.sloce.il'á d·e u·ma 
p.ara outrae. 1nã·os ess·e o·urú ·fartan1e.nte accumul~aclo , mas :não o GU:P1P·rirnirá. 

Amanhã, ·pa,s:sad:a a catastrophe, 'tra.nquHliz.ada a Eu.r!Q}Jia, J:enegada a.o n1enos 
durruntt~ al-g•u n,~ ann,os a poli-ttca dos .aug'mentos, á porfht d·os loucos arm.am·entos 
ITii-li-t.:tr ~? s , Ebe'l·to o 01uro das 1Jeias, oo·m ll"lh~ o prendJam lá. os per.n1e.nentes te-
n1ores ·da actua.l guerra; reconhecida a necessidade -de refazerem-se as fortu -
nas que a a ctuul guerra d·~bara~.o·u; então verenws . e ncenninhar-se para cá 
densa. c-ot·~.·,e.nte i·mJnigra..torin. dos :ernp.o·b ~reciclos .pela .g'u·erra, -e •V·ere.tnos 1qu e o 

o uro, p·ar-a 1nais d.elH·essa Jnult ipl·ica-r-se.. pro-curará 1fata:l1n1entc :os pa i-zes do 

Novo ~fu·ndo. 

A•Lém dessas consi<d·erações, d<Wo recorda r q'U·e a gu·en-a nã;o está detendo 
a pror.l,ueçã,o do o.un·.o . ·Durante cerca d.e 20 a·nnos "ssa prod'ucçã-o ma•nteve-s·e es-
tacionada no a:lgarismo a.pprox.hnado de :25 1wilh-õe.s este•rlirnos 7Jo1· ct?~no .: .1nas 
no;, uliimc·s 10 annos ·ella vem 'nlgmenta;ndo estupenda:mente, de tal sorte qu·e 
o .m0:hor é c!tar-l11e os alga·rism·os doB ~11 timos annos .: 

1•90:9. 
·1'9'10. 

19-11. 
19-li2. 

1•9:113. 

Libras 

M .·9•85. 4'96 

1.10 .·842. no 
1911 .18.7·5 . 4·6 1 
194 .18•66 .·65•3 
1912 .16'6·2 . 5 3:4 

Est.a r~rochJCç?i.o não (!: d.e r egiões affectada-s pela g'uerra : - ruqui don a pro-
cedencla cl<' our') tr!lzido ao m erca·i[o em 1'91\'l : 

• 
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'11ranswa:alo 
•Estados Ua1iidoso 
!A!us~raJasi,u . 

Eu·rope.. e 1Siberi8.. 
IMe>cicoo 
In~da . Ingleza ·e . . Indias· <OrientaP.s . ... .. ·o. o o o o o o . . o o o. o o o 'o .. ; .. 
Canadá. 
Rhodesiao 
A.'IJl.o~~ica do. Sul. 
Japã.o e ,Ohin.a. 
Y\ Jtrj c a.· <O cci die•ntal o 
~t\..tne _ril."a C-emú~-a-1. 

lVflaclag-a.scar. 

136 o 470 o 2°00 
1'7 o 660 o·204-
•1 o .o .7·8•3 o 4M 

7.10'!ioooo· 
I.! o 500-o 000 
l.l o 4'00:.:o:oo: 
'3. 060·. 000' 
•2 oi81B'5 o 000 
2 05·915. Qj).O 

12 '.1200 . 000 
l.. 657 .0 00 

7•8190000 
6 Oc3• .. ooo . 

Por i-sso flue o ner.vo da guerra é o d:i·nheiro, el!a augm e nta .:rs necessida.-: 
d·es do úUro, e estimu:ktrá sua proclucção. 

Esse ouro,_ 1nais dia 1n ~nos dia, se encan1i11hará para os p·aiz:es novos . Par:t 
qurues destes? R E>s.posta d•ncl>iscutivel: - •para ruqueHes m••ias fione:nças puhli.cas 
i-nfundire-m 1naior ·connançn . Do·nd~ : - inTm.en-sa, inca loulav.el, g.ravissi1111a, de~ 

cisiva pat·a .os destinos hnmedia:tos do Bras-i-l , é a reeponsGJbili'dad;e {rue 1p.esa .. so-
br·e os hom·bros do 1S;r. W·encealáo Braz ! 

O Gov-e.rno a.ctual, ai.nda que o ·queira, já. não ten1 :~L forga moral ·-nece~t:un-.ia

pa.ra cale..r •fundo no córte ás <lespezas ··i'l1•uteis :e a J];iruv.eis . Va·i ca'ber ao .GClv'E>rno 
no.vo es~a •Ini·scão, nc·s •p-rinleiro,os tempos •a.ntirpat:lli'oa e dolorosa, dle desag'radail' a 
anügos :P. .ad.vensa.Tios. l:\1as as bençãos da N •ação 'Ilão tar.dEl!rão nnruito.·. ~ 

Coopere o .Sr. Wences!•áo Braz na E>!abaração ·d.e orr:;amentos de r E>d.ucçã.o 
si11cera de despez:vS ; - Qr.(]ene - ·,porque isso dc•penoc~e exclusiMam.ente . .d1e : sua 
p&Ssoa, e d2 ·Jnai·s ning·uem - a s~·us. 1\IIi-nistros. que nã'o eXICed·rum e1n hypothiese· · 
alg-mna as <Ve•·ba.s de despeza, sem c. cHr•eito ele tra:nsporta.r .sa:Jdos daqUi paTa 
alli; .concen1tre :en1 suas nüi..os, ou .na do 1\1-inisbro da. F.a~ encla , a d·ecisã;o sobre; 
a opportuniàacle, dentro rlo exerci c io fina.nceiro, .dB ·desjJ'eza.s avultadas, :: a in:da .· 
que autorizadas em lei; odê excc·uçã.o ao r esgate .previsto 1e detenmLnwdo na· 'ifei . 
el e . enli~<siío qu·e acabamos de. votar; ·sll'pp.rima · .por compl•eto a inte.rwooção .' da.s 
armas a•pr·a conquistar part·i·darios, não aclm.!ttindo sob .-.. seu ·G:<>'Verno . ,_. ca,c : 
sos ele bombardeios d·e c\da;cles a.ber.tas, .qasos de " tl:r:otejos . li-. _ CiJ.'r.s,, 
brnas c -·e m e<tralhadora.s ·em centros ele colnmei'Ci.o · . ;<rctiv-o, ~os '_. de; 
revoluções com o 1·emma - O te-to-i de là , 1l0!/.1' qne je m'y m-êtte; c ump•ra !S. o· Ex o. 
seu coln!HX:·nússo, (JU\e será 'a .sua g.loria, •ele, no co.n1'•Mcto -ent·re ionteress·es de .P.al~ .. 

tido e l:nt<:>ness rõs da aclmoi·nistraçãro, sup]}la-ntar aquelles ·em .defesa ctestes; '-c- e 
asseguro tl toda a Nação que rr1osso cam•bio se fiJrmai'á em franca alta,- que ll)..o'?sa. , 
Caix·a d•e Gonversã·o, dentro de ·pouco tempo, regmogita•<'[L .d e om:o:. 

Eu sei ibem que, por via ind.kecba ,e remo ta, as emissões inop.poru"1·aa· .e 
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é:Xa;gg.eraclas produzem eff.eltos depressivos sobre as taxas can>biaes. O<l factos 
se desdobram aseim; o t'U.perfluo d·ella.s, o exc•e<sso úellas sobre ll'eaJes necessida-
des do palz, produz o effeito d_e esUmu1al'em-se os -ha,bi:tos de luxb, reflexos 
.le um~1. .fal.sa riqueza . 'Dessa arte augm en te.m-,se as i.mportaçõ·es . lEI evadas es-
t:a.s, .nbater-s·e-·ha o sa.l.do ouro em noe.so .r~avo•r. ,.\!batid-o ·ess-e sald:o, abat.er-se ... ha 
COTrE.Jativamente a. OO.Xa cambia] . 

. Mas, no ca.so a,ctual do Bra.sil, serla.m ·possive!s os a ugmentos <l<e d·esp;e.zas 
~uperf!uas, •v.olu.p·tuHJriaB, o1a ang.u-stiosa situação dé -diffiémldades internas e ex-
etrme.s? :N fro. Seriam possíveis a .ugmen·toa das impo .. tações, qnand·o ·os palzes 
de onrle üllas mos vêm, •&St~ .. o com seu regi·men de pi·odu•eção, d•e tra-balho e de 
transportE".s completamente desorg·anizados pela guerna.? Não seriam poss1veis 
evidentem•ente. 

'.Portanto, as en1issões, neste ·mnm·enoo especi.a.Hsshno, nã.o irãJo ter directa, 
nem i mm-e<hata repe.rcussão d·E>Pr·essiva das taxas cambia·es . ·Ao co,ntrario , ellas 
devem jnfliuix bene'ficanu:.ntc . As e.missões ·a1gora vão -s61nent·e, excl~usivam.ente, 

at.tender -á necessii!ad·e r.eal da manutenção do traba lho ·nacional. E o tr!llbe.J.ho 
nacl.onal, justamlente agora, •Jnais do qne 1V111tca) preciza ser, ·nã.Io sóm;s1n te rnan-
tldo, não sómen·te :-~>n1pe-rado, mas, a.té est lmula,d<J, m.ui to estirmu1ado; porque 
n1uito· ·brev·c t.er·e·m·os o:ccasião -t."ie ver qae nos.sos produ·ctos vão ger f.atalmernte 
muJto proctilrados e muito bem 1~a.gos, TnJaximoê os que &ervem á ' a.J.i.mentação. 
HaV1õmos de ter Sol'prezas em materi.a de generos de exportação, que não sus-
pei1ta.vam.cs ·v·ie.sserr.. a. s-er proeuradÔ-s ent •no8.sos porto.s. !Se esta guerra durar, 
hav·ernos de vender à ·Euro-pa, a muilto bom peso de -ou~"o, {l;e:sde ovos, frangos, 
ml.lho, crueljos, até o.s mals no·br-es producto·s de nossa eocportaç:ão, como assu-
car, arrvz, cadll.o, banha, e.lcool, fumo, gado bovino, al,godãJo, calfê, ·etc . 

A ~uena e:.:ro.péa não se cifra em rou.bar b-raços ·ao amanho dos campos; 
el.)a vaj •'t"' á destruição das colhei·ta.s e dos animae,s ti•te.is ao :ho·m em, semean-
do ')elos cam·pos, em vez d.e g-rãos, a desolaçã.o e o ln'Cendio ! 

E' necessarl.o, por i,gual, que nossas fa'br!ca.s se nã:o fechén ; o consumo na--
cional ter'á d·e p:edir -á -norea indu9trla f ,a,brH ar.tigos •qne a. i·ndust!'ia -europêa nã:o 
nos ,pod>erá fo!'necer. Se ha alg-um argumento, q•ue jtl!Stifi·que o ])l'O'teccio,nlsmo, 
esse é .o que cogit-a do desenvolvi.men.to da industria naciona-l, •para que e lla oc-
cor!"a· a HiE·cessldad~es :d'e situações, como esta, ·e:ln que q1.las-i no·s sentimos iso-
l:n<:l.oli - Gmbora transHorr·!ame.n·Le ·- dos povo,o; -dos outr.os continentes· .. 

') ·l'2grec1o do eocito de emissões feita" em mom0 n.tos de ca lam1dad:es publi-
caS está, 6Óm:elflte, em o G-overno a.gir de tnodo ctue a. emL~:sãio nã:o sobr-evi.va ás 
nece&s:i.dades qu-e as geraram. Quero d,izer: resta:boelec·ido o fluxo do ouro para o 
..I3rasll. r ·elo restabelecimento do esconm·ento no·rmal c1e :nossas exportações, o·u 
por emp:rtstimos q1u·e levantarm-D·S, tere.Inos de resg·atar r€oolutrunente ta;e,s •em·is-
sõe·s, nfim de não se , seg-uir um .periodo de •ensHham:€nto. 

ü ·ultimo exemplo de emissão opportunamente f·eita e opportunamente res-
&atada, nos of.f.e!'ece o Japão . 

Por c.cca·s1ãx> da guerra contra a Russia, o Ja·pã:o fez uma cons·ideravel 
emissão ce pra·ta, pa.ra despezas no. Coréa e ·na 'l'.'fandoh·uria. Bassad•a a guerra, 
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PSBa e1nis-s.ã;o não sobr&viveu á n.ecessi;dado que a g-er".o:>u ; foi .r:e-sga·ta.d•a, e, por 
isso. não :.8 ve e lia in.fluencia nefasta sobee o meio ciorcu·:•ante ja.ponez, base ouro. 

Pa.ra · taes r<ls·gates, a acç1Lo do Go•verno é tudo. A prova, •temo l-a n6>s e.qui, 
plena, !pleni~sima. A g-uerra européa nos veio sur•prehender én meio da H-qui-
dação de um ensilha-mento chefiado pel-o G<>verno bflaslleiro. 

Elm 190·9 e ·1910 (p·r€·sidenc!a Nilo lf'eçanha, .ge.stã,o da Fa.zenda, Leo.po•Jdo 
de Bulh•1es) , as ·em·l·ssõ~s d·a Caixa de JConv·ersão tomairam desusado lncrem~m1o. 
Diante d·O nffluxo ·d•e am\0 ao BrasH, pergunto: .que deve·riJa ter tfeito o Governo, 
no qu·e re-.~peita ás fin&nqas publicas, maximé, pro.nunclando-se, como Ee PTO-
nunciou. eoncomitantemPn>i:.e, o phenomeno do wu·gmen1o d·as rendas publ!cas? 

A ·esta pergunte. só ha uma r es·posta: - deveria (como, •aliás, eempre deve, 
para •evita·r desa~.tres) - po:r um .Jado - conter-se dentro cla6 verbas do orça-
mento ela ciespez~ . ·para a'v'll.ltacem-se seu.s s ·alclos: - pur outro l•a·d·o - colher 
os ·pannos na previsão da tempes,tade, ele llm ensilham•emo possi·v;el, appli.cando 
esses .saldos na .fortiificação elos fundos d<o. resg-a.t.e e de garantia do papel-moedà( 

"' me.ncjan<lp est es fundo.s confor.n1e sa,biam.ente PT'e·coniza a lei Murti-
nho, isto é, desenvolvendo o Te&gate, quando · a circu:Jação começa a au-
gtnen tar-::;e, ·e v·lce-versa, desenvo.Jvenclo 'O ·fu·ndo -ele gare;n.ti a, quando a circu.J-a-
ção tendo a enfraquece-r-s e. 

Mas, ,q·u& fe>:' o Governo, <'ontão? - Capita·neou o ensil>hamento . No Mlniste-
rio da A;ui>cuHvra, dispenoou os senr!go.s ele Cand·i•do RodrJg'lles, que cogitava 
da org·an;z;a ção mod;esties·ima •a <"SSa repe..rtiçã:o adm:inis-trattva, •e pas!;ou . a gas-
tar rio~ de dinh.eiL~o. 

Na., pastar. militrures, só em vencimentos, tfoi votado nesse tempo um au -
m ento de n>a·is cl é 12.000 co·ntos de reis. Na ·pa,sta da Viação, ccmtracte.ram-se 
ce·rca ele 5•Eli•s m;·l kHometros d;e ·estra:d•as de .feTro, onera;ndo o paiz com cerca 
de tresentos mi.l contos . Na pasta da Fazenda, mais. de vinte mil contos voa-
ram, nas ~1zas de uma alta Cllilnbial f·ict'icia, e assim po.r diante _. 

A pr·e·sidencia Hermes começou inHingin.do ao Thesouro mn .preJuízo de qu1asi 
vjn.tel rHil contos, na ele\ração ela taxa ela Caixa de Convers·ão cl:e '1:5 pa.ra 1·6 ; 
e quanto á administração tem sid'o o desa,stt'e que todos estamos prese.nclaUl·do. 
Essa.s <luas · r;r.r.csiclencias bcncfici-cwam o 'l'hesout·o, a.ssaca-nd•o~J>he estes f-ormi-
daveis d.f.jidts: 

NHo: 

l~J09. 

1910. 
J:Ierm·e~: 

1911. 
1912 . 
191?. e JnH. 

tSon-:nila ..... 

. .. . ... .. . ... . . . .. . . 
I 

65 .>500 :000$000 
100.000:000$000 

13:3.000 :000$000 
1.49.000:00Q$000 
300.000:000$000 

H7 :.5 00 :ooo~ooo 



1Se •O GoyEr.no Federal não tiv.e.s.se gerado esse p2~·loJo aureo· de ensilhaménto 
ofJichü; .se, ao conúra•ri<O, tiv·esse resisti-do il ~>o1upia dos · àq!ici ts, ·como · era do 
seu. ~~~~~e~ ; .;, ~G ::tive~~~~ -üÇll"l):O er.a ·tan1Jb.en1 elo· s:eü. ·deve.!', ·oh6·deci-d6- á "lei que' lins-
titulo os fu·ndo.s de gamntia e .de resg ate do pap·ei-moéd!a, - · ·qU:al · ser.iá a sitúàc 
ção a·ctuai '? 

_!_~~-r~.a ~st~ - ,; ~ · ··pri~-eü~o, n · TlTeSQltlr•o . Naoíúnal, .com Seus pa;gamento~ ·e-m · dia, 
e C{)m .. se·l! cr•edj:tq;.cl'lmp}etamente solido na nossa· ÍJráÇa é aos olhos d.o mundô ·; 

~S·,e&'\H1•dO; Q ·DO.S·so., ,meio Circula•nte •fortificad-o S<l.dimi1eí:Jt e; offer.ecendo resisten-
cip._ extrno_rçN•p ail'j'a. 

Qu_a~: .. to _ _- a .· e st:c seg-undo · i teJJ~_. ·basta- l1er a - demonstPação el a con ta d·e cada 
un1- :-fl .) .S f und-os: 

DEMONSTRAÇÃO DA CON TA- DO 'F U NDO ·DE GAg;\.N'l'IA 

Lib1·as 
és-terzi1bius 

: . . .• . ; .. . .. . . . . ....... .. . . . . • .... . ... . . . . ·, . . . .. . . 1 . 0·5'1 ,'1)19'3 
. •.. •• . ...... , ·, ...•... • • .. . • .. .•.. . . • • ...• ! . .. ' : . . .. 1.'·303 .48'3 

. .· . .. · . • . · .. . . : ..... : .•....•.... . .... . •. .. . .. ..... ... . . 1.4134.373 

1W09. 
[ 19>10. 

19H . 
1•912 .•.•. 
U.'9t3. 

.. .. .. .. : ..... .. ... .. ..... ·.' .... ' . . ........ . .... ·, . . . . . . . . . . f: 14·2 . 3·9·(1 
· .... ., .::· . · . .... ....... . ; .. ; .. · .. . ...... : . ... .. .. .... . . ... . . . L'2120. 000 

1'908 .. 
1;910. ' 

atL 
1 912. 
191-3. 

DEMON ,STRAÇÃÓ DA CONT-A . DO FUN DO DE RESGATg 

• • • - •• • ·• · .•• • • -. ~ •• : •• • . • •••.• • •• • t • • • . ••• • • • •• • • o • •• ••• 

' " . ... . : •• • • . -. .. ... . . ... o •• • •• ••• • •• • • •• • o •••• • ••• • ,·, . · 

0 0 0 0 0 0 •••• · : ·· 00 0 0 00 0 0 00 O 0 0 0. I < AO 0 0 00 0 • • •• • 0 0 0 0 0 0 

6.1.51. 9.39 

7.068:000$000 
: ;5 .16>45 :000'$000 

6 . 11614 :000$000 
4 .•914 :000$000 

. 5,1300 :000$000 

2'9 . 0911 :000$000 
· --~---

JO:;; a lgarismos •relativos a 1·91:3 estão sujeito•s a r •ecUficações.) 
Inpjgi!)e-se ··quãü .feliz ·estari-a o BrasH ~•este momento, s.e o Thesouro Nac· 

cii:>tlai.:' .~1'!1 : v.e.z. :de ·estar crivado de dividas, se -encontrass•e com seus pagamE>ri-· 
tos ém · ãia •e com cerca de .100. 000 :000$, ·our·o, •em ca.ixa! 
~--A o- •' • • - • 

-.'r.el:"ia -sido,_ ,1Jo·rv-e-ntura, necessa:ria emissão ago.ra, •e d·e n~ais a <~na~·s, emis-
1 sem 1la·str-o? 

J<Jntre.ta•nto - cousB,'; do "d'~E>'h;fo· i'·, :;_.. :-J1-&11il.'e11s-poriHcos·. ~iue: têm: llr'e,a;tlo~. ·:e· têm 
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sustentado a sit!la.ção g-uvernanumta.l dos · ulti-n1os ::;eis annos quer~m ag-ora for-
rar-se á I'·eó!ponsa·bilidade da emi•ssã.o - conclusã·o !forçada da.s cJrel)lissas que 
esta.b;e.J·ooeram ! 

Poncvo de ·parte as rea•es responsabilidades pela situaçã-o actual, pr.etend~m 
al:gu·ns que a .r)ossa . CaJxa de Con'Versão é a grande ·respo.nsavel pot·. . nossos. 
lil'ri1lPiE:!. 

Nã.o ·h r,. f·undam;e•nto para essa opi.nião. A nossa Caixa de Conversão foi 
fu·ndada ao ·presupposto de uma acção canjuncta e llarmonica, enllre · eHa. e os 
fundoo, de gaJ·a11tia e de resgate . 

. Desde ·que os poderes pub.Hcos .f.izeram cessar ele funccionar estas duas ro-
Q.a•s ela el_lg~· ena·g.em f.inaneeira, é cl•ar.o àue a tercekü !!'O da não pod.eria por · si 
eó rreer1cher todo.s os 1'h1s para qt~e f·oram Cl'eadas as tres · p~ças do deJ.icado 
a.pparel ho . 

Ji'alia :·se d·a falta de •elastici<'i'BJd·e da Caixa d.e Conversão ·para. a.cud·ir a crises 
da praça; mas :rüilguem se lembra ele que as 'Val'Vu1as de segurrança, que era1~ 
as autorizaçõe·:; da. lei de 1875 (emissão sem lastro pat··a acudir á· pQ·aça.), só 
foram supjJr;miãas, porqu.e Joaquim IMurtinho entendeu, e e•ntend,eü muito bem, 
que ~.ra. prefcr.iv.el Sü·bStituil-as por .outro orgão que desempenha.sse a·s irnesmas 
funcç?:es; "' essa or,gãio· •err'8 justa~nente o mecanismo do fundo de ga.ra,nUa. e 
de l~es-gate, que, se1n enüssão, deverian1 c.om seus recurkos acuãir á ~Te..ç~ €úll: 
momentos d1e cr.i<;e exce·pcio•na.l . :.11uitos elos que to·dos os d'ias pnestam. seu apoio 
parti-c1ari'V á situ'l'~çãO qtHl delrupiclou ta•e.s fu·ndos, não se· ·lembra.m de vo.Jtar-se 
contra! o tC.::-over.no que assün ohrou ~ 'N-ão . A·oha-m nía.is con1n1oclo clan1arem co·n-
tre. . . . a Ca·ix·a de Conv:eti":são! 

Digatn ·o l(fU•0 disserem os a-d.versaTios desse inBtituto: - o cet·to, o inne-
gavel, o àr.discnti'Vel , é que eHe tem 1)resta,c1o ao Brasil serviços ··inestima'l'e'is, 
entre OS ([U•aes •São; tn.l'V'ez, OS maiores j•US•tamlel1te ruqueHes qtÍ;e têm sido p.res -
taclos no uJt.imo perioclo decorrido do começo de 1·9'1-3 ,para. cá,. · 

J/t.. n1ostrei ·quã:o precaria.s tê1n s.ido as nossas cond-ições -cmnmerCia·es en1 · 
19113, an•no em ·que comp·rá.mo.s ma!.s me:rcadorias do que venclemo1-as, e em 
que fi 2'á'nJos,~-por:ta:nito, sem ..sa.J.c1o -para sat,isfaç-ão dos encarg-üs .geraes cte renda 
e amortização do eRpHa1 extra,ngeü~o .empregado no <Bras11. •E er.a. e.. Caixa de 
Co•nversão .que nos ia tr~wquillamfllnte fornecendú r:ecUJrsos pa;ra esses paga-
mento·s. J<i os f>tctns ahi estão demonstra ndo que ella se ter.ia p,ertleH,Ünenlba 
desempe,úSJdo clesse encar go até chegarmos á safra. d·e· café ·de ·l ·ií·H, '·fstd ' ·é, 
até ~.:mtxa..cl&.s de üilro ·pur nossa ·ex,port.agão; e·ntradà·s Q·ue no·s i1riain a~es·d~e ii.rgQ.i·à 
propo:rcionar bellissin1os saldos commerclaes, dado o f-acto n<>t·OI!'io <fu; ' enorme 
quéch das •importações . 

.Será. porem. · culpa da · Caixa· de Comoersã•o que a na.'l'egHgào · eiú~eja· . sus-
1)ims"' .pela ·g·üeri·SJ e que 01ão possamos · entrega•r nossos prorluct·os aos · · consumi~ 
ilores, nem deJ1es receber o o'u.ro ccn·,respondenbe, ·quando · é ce·rto que, ·à11tes ''da 
guerra, ;,~s entrad·a.s de ouro para •a Caixa já tinham· recomeçado? ·· 

':Não quero: · com ·o que venhu ex.ponilo, · signlücar ~·ue reputo com)}l•eto: :.rróssó 
Íidtiaf ;lpi;m:r:e1J1D . emi;,s&r; t.o~1·S'!l d·iSsQ . . Sei }lem qÚ'{l ~!'!·cotnp1~.tf!lS\1'ilQ iH~ .. Q. "(,, 
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atrave>·.sando mesmo um a phase quasi Jõeuda·l. Mas, instituto emi ~<Sor p e-rfeito, 
por hos.:.o {(UO repousa .f'Obre cü~C'u}ação n1eta1J.ica plena, 1!1ão o ten1 quen1 quer ·. 
só' o te~ quem pôde . A seu tempo d le h a d-e vir . !Então, a Ca.ixa de ConVli<·-
são s•3r·á ciel.J.e um s imples clepar ta.nento. 

Outra. accus-açã:o á Caix!l de Conversão é a de que ella ·tem feito encarecer a 
vida pela alta dos preços das cousa.s, Esta censura deno-ta uma observação su-
pe:-.fir>ia i ·C incomp;Jeta eles .factos. 

O r~henom eno da alta ele pr,eços não é regional, 'ê rnundial. Espa.lhou-s:e por 
toda parte oivHizad-a do nosso plan eta , 

Consumados economiGtas de vari·os ... Paizes €·stão se occupancl-o desse pheno,-
m eno. Ell€.s a·ssignala.m que •está se I<eprod-uz.indo nv mundo o phe-no·m eno qu e 
se manilestou d•e 11850-1 8713 : nos ultimas ilnlliOS, ele 1'8•9.6-J·91•3, r eappa.-eceu no 
f irmam€nio ·economico phenomeno ig ual, 

QU•.3 c.ausn o esbá a.g-o ra produzindo? 18}.o toclo~ os e.spi•ritos una=nim~es em 
e.ss~vera!' que nr.. periodo de 1819 16.-~1 '9 . ] 13, o rapido aug·men·~o da pnoducção da-s 
mina-s ele cm·o oc.casionou uma depr-eciação do o-uro . Q-ual a . fõr.ma concreta 
·Pela qnal se desdobrlOu o ·r>henomeno? v,ejamos. 

A aburudancia d" ·OUro co-inc-idio <:om a febril p.reoccupação das descoberta s 
soie~1 tHicas . D es..se conso rc i-0 ·ne:sce.ra nl as ind'l.lstrias estup.endas elos tgTandiss i.:. 
mos arma.mentos miH-tares d-e terra e mar, elos au tomo.vcei.s e aero-plano,s (com 
seus ramoa com1-exos, crvntchonc e .petroleo) .e mai·s do que toda .o, inchtstria .ele-
ctr-ica (~merg-ia, luz, transpo•·tes) rapida m ente -espalha.cla por todo o orbe, 

De facto, data de 1 89<í o gra·n·de i-mpulso. ás indus trias . m etaHurgicas na I€S-

pecialidacle do.s armamentos; data tambem de 1'895 e, applicação ·i•n.dustrial, em 
grande. da•s experté'ncias scientifica·s da eleetricida.de; :e d-e ela ta a i nela mais 
l'ecente é a co.lossa..l 1nd•ustria do~ au to1nov·eis, cuja penetraçã.o •ta.i, não sómernte a 
pequenas l oca]q.da;d~s do interior ela Am er-i•ca do S ul , mas até já avança sobre 
as a reias ·dlo Shara, 

1.=: vn.emTJitanten1en te . vei.o n este J11e.s~110 periodo uma g ·,r>ct:nd.e fe br·e dre des-
~nvohrirr..ento ·apres·sado dog paizes •novos - s·e.não .novos n a viela Jüs tori ca, no-
~ro-s ·:Jelo_ n1enos na v ida ,cC'ononl·ica : Estad·os ::Balkanicos, tRussia, . Arg~eria, Trans-
.wa·al, 1Ga:nad·á, M•exico. ,}a pãb, Argentina.. B.tas.U, i·m,p-ulsiona.ndo admiravíelmente 
ns indastrias d.e mB.teri ae.s .para defesa smütaria e para estradas d;e /ferro. 

,.rodas . essas causa.& ~~.e·unid:as estão trans~foirmando p.s n ações, nas suas li-
nhas ele fronroiras, e os indivíduos, em s-eus ha·bi-tos d·e v-ida: vate d-izer: - a 
ex,pansão •economdca ·é procl-i-giosa em t odas as :pnrtes- do mundD. IE é velha con -
qu-ista. ria. economüt politi~a que os -phenomenos· de gr ande S'ltrto •economico e 
,gr a:hcl,e a lta de preços, entre si correlatos, sã-o entre s i S<:>!idarios.- . 

N·? cas'O pa r-tiotlar b-rasi!-e-il·o. _h a. a.gga-ava·ndo eesa -situação . mundial, uma 
ça~~a r~gk.n~l .'P~r~ o ·cn~·a r~c.i .tnent~ da ·vida: - é p -·e~pa.g.g·erado _protecciolli.Snlo 
das nossas 3Jbsurda,s ·taxa<>. alfandég-arias, E' quasi talvez uma Te>gra. qu e nq·s-
·sas Alfandega~S o,:obram, !;Obre cada Dhjecto importado, -imposto ~gual ou mGJior 
do .. . c1ue o : Cttsto do dito objúcto, C.C>.mprehende-.se hem cru <Vnto deve isso mcar e -
crr a . . viçln, , aes(le. _cttt~ se . s (lb<: .qul) <Js .gem-ro~ 11ac_ionaes-. tend,em a?. n1esmo .rüvel 
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de preç.os d·os ge·neros 1extrangeiros impo1·tados. Estud<ido assim 0 phenomeno 
que nos nccupa, vôem os que rne ouvem que a Caixa de Conv·er.são ei1trü , no 
encareciment() da vida quas.i como Pila tos no Credo. 

Ma"' e.sta digressã j' desviou-me do objectivo do meu d·iscu-rso. 
R11 ·ia diz·endo ·CJ'Ue, se nos ultimas seis annos, tiveese sido o •Bcasil admi~ 

ni.strado c.om zelo pela detesa do seu credito, com ·interesse em manter o The-
souro e1n vosição financeira forte, - ou não ter.iamos cri;se ·algun1a, ou, sre a 
tiv:essenJos, se·ri.a ap:~nas a resultante dos en1bar:aços que a guerTa trouxe ruo 
cnmmet·cio . 

.J~ntr.etanto, o restado do Thesouro, de pe.r si só, nos arrastou á deore.tação d.e 
uma. emi&.São definitiva sem lastro, ma.lor do que a. emissà·o qu<> votamos para 
am1paro 1.e.m ·pora,rio a-o con11nerci:o, ·industri·a ·e lavoura nacio·naes por 1notivo 
de. sne·rra . 

Tivemo1s a C!'ise de .lnOO, que t::,ntas rninas occasionou, ·levando ele roldão 
á ba(r..~.:1rrota a gruncle .111aiorj.a elos bancos naciona .. 1:: s . I~oi ruma crise iravissi-
Ina, não ...J1a negar . 1\tias muito n1a,s grave e muito n1a-is c:omp.Jicada é a crise 
actual. 

mm ,pr.inlelro lu g'a-r, na cri1S•e d·e 1900 , explodida en1 rSetenThro, o COinnTeroio 
ee fazia po:r naveg1ação desembaraçada e regular; ·nossa exporta.çã;o 6•3 pôde eS-
coar Iiv.t~emente.. e. 'livre,m.ente pôde i.r entr·ando •no .p.aiz ' o dinheir{)l ·extre.:ngej·ro, 
que :1. ;pagava, qu·er dizer, E-ntrada d·e c.erca de cincoenta mi.l contos mensaes. E 
ag.ora? rQue dinhe-iro está en tr.a.ndo? 

En1 ISegund·o lugar, a crise de 1900 a-ffectou profunda.m.ente os .bencos IJlH-

ciÕnaJe$. ú.VI~s os :ha:ncos extra-ng.eir·os que operavan1 no Br•as.U nã.a. foram nel1ft 
envolvidos, antes - ao contra.i"'io com eUa lucraram, Pür-que, go•zoa:ndo entã.o 
da oonfi.ança do puüloico, rece'biam o.s d.epo<>itos retirados dos 'b•ancos na.cionaes, e 
rr-ssi"m n1u1ti-p-licar·~u11 sua-s tranca·cções. O Jonza.l el-o Cont1ne·~J·cio, ·no seu rRet<:::os -
p.ecto ÜP 1900. u.coentua.va bem. essa ve.rdad:e, dlz·enclo: "Nã.o tenTos duv·icla etn 
af.finnar <:jue n posição fcrte dos ba•nco-s extrangei.ros -evitou un1 abRlo "que po-
d"er.ja ter a..n1-e açado -o nTovf.Inento c.o:n1l11'ercíal ·do Era.sH". 

Assin~ , .. ·a cdse ele 1914 é n1-uHo mais intensa, 1nuito n1a:is ge•ner:alizada, rn~nito 

ma.i·s grav-e do que a; de 1900, porque: a) wgo.ra todo5 os bancos, tanto nacio-
naes como extramg;eiros, são vi.ctiJY'.as da desconfiança geral; c P•O:rque: b) as 
proprias transacçõe5 a cUnheiro á vis·ta co.m o ·extra.ngeiro estã.o •a:gora susp·S.n -

sas p:e!a S1.l.Spensão da :n.av.ê.gaç.ãJo tra.nsatlam,tica 1 ·,c por<cn.te: ·c) a crise de 1.·900 
veio enco•l,trar o The.souro Nacional gerido por 1\!Iurünho. em pnsiçã.o <forte ele 
r·ecuo1·sos q uoe o Gover.no cautelosamente accumulara com sá·bias economias. E 
Mul'ünho (c-ujos m.anoes, ali<ás, for·am !n.voc-aclo,s agora .para solução da situa-
ção, tão .radicalmente -di<fferente na ·fôrma. e no fundo) , Murt\lnho "interv.eio na 
pXaga" sob a fór·ma de auxilio ao Banco da 'Repuhlica. Pe.Jas leis de •20 cie 
'setembro •e 10 d,e Outubro -d.e 1900 , o Governo põz á d.isposigão do Banco um 
mnÍ1ão ·<.>sterJ.ino, ou (cambio de entã.o, a 12), vinte mil contos; abrio a favor do 
Bamco •uma conta corrente até 25 mÚ contos papel; e emittio ·1J14. 3·55 c~mtos de 
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a.police.5 a o por~ador, para ·pa3amento aos credores do Banco, apoli•ces que .e-ntão 
eram . r:ecebtdas sem .re.Ju·ta ·ncias, peJa con'f!,a:nça na situação fo-rte do Thesou;ro. 

Que; dizer: o auxilio , outorg-ad.o "apenas ao ·Ba:nco doa 1Republica ", foi em 
u.m tota l d-e 15•9 .35·5 contos . Hoj•e, .em or-i-se dez vezes mais grave, nós autori.za-
mf?S. :um ._auxHi~ ".·a. to cl'os .. os ·bancos nacione.es e eX.t.ra·ng1ei-r-os" d·e oaJ.n m'Ll con-
tqe. ape·nas. 

·. A hora . vai a fin·dar-.se, e eu d·evo terminar esta pal•estra . 
. :f!;m .r.esumo, Srs. Deputados, ·a Nação •e•s·tá em eoffri,nen tos, não por causa 

ela emissão, que os aco·ntecimen tos nos o'bri•gar-am a votar. A lN•ação está ein 
soffrimentos por c:msas nHic1as e certas, vis-iveis e palpaveis, a11tel'iol'es á emis-
~ ão. Â m~•di-d~ qu.e votàmos é o uni co len.itívo que lhe p.o c1k~>mos minis·trar, pat•a 
qu~ c> ll~. I <esistin'do ás dõres acttl·a.es, p:o.s.sa es•perar sem ex•p·losões f.BJtaes <L acçã•o 
da na•tureza, que neS<te caso é <:> tempo. 

ü com que não ·m E: conformo, .S.!\S . !Deputados, é o c1esani.:mo, e o ues·alei1to, 
q,',~ .tan t~~ -espí-ritos estã;o r e'l'elando . . 'J:'Ião m e co·nformo com os vatici'nios• agou-. 
rdros ' &a il>G~ioria da Commis~ão -de Finanças desta Casa, n o opinta.r as des.gra-
ças qt{e, ~g>undo ella, nos es.pe·ram. 

Des~,n-imar, nu'll'ca! Se'll'hor.es ! O Brl)-stl é ·uma Nação cri-amça, mas ê uma 
á'i;ança robusba e f-orte . As -p equenas quéda·s no ensaiao· os seus prim.elros pas\S.Or< 
J'ião ';querem uizer cou.sn a·lg-um a no horosco•po elo s-eu brí.Jhan te :IJrvir ... Não tem 
d:ê · ·:qú·~ ---dresallenta•r-'se ec.onon1ica_tnent·e un1 paiz fadado a ser o OOH:eiro _ do mu~1do! 
úLaboi .. iJnprobus o-mn.la. vi11ctt n! 

Tenhe di.ttJ . 

.. .. 
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SENADO FEDERAL .... ,. 
· . .. ...:. ,. 

SElSSJ\:0 DE 21 DE AGOSTO 

Of.fi"io dü Sr. Secretario de. Cama:ra dos De·pu.tados, .remettendo a seguiu te 
.proposição : 

N. :g.- 1914 

E'lnendfl.;i ·da Cmnn?'a dos Dejntt·acl.Os ao z;rojecto n. 50, deste anno, do Senado, 

N. 1 -· rA.o -art . 11.0 : 

'Reduza,se a 250.000 :000$000. 
Sal& das 'Sessões, 1·8 de ~". ·gooto éie 19•14. - ·Fonseca Fier.mes. 

N ." 2- 'No art. l'', n . ·I, onde se diz: até . 20.0.000·:000$, M~a-s·e: : a{é · 

-150.000:000$000. 

N. 3 - SubsHtu·<t-s;, o § 2° .pelo seguinte: os emprH<timos a que se re;f.ere 
a ·lettra a elo ·n. 1II vence.rã.o os juros annuaes d•e íl 0 1• •até seis mezes .;e· dahi em 
cUa;nt~ n1rais .. 1 t)lo em ca-d-a n1rez que s.e següir. Os empr.eBUlnos ela Iettra b. nã.o 
vencarão juros. 

N . "1 - A.o a.rt. ·1 o. n . I, a.ccrescente-se : 
"O GoY•enno não ].)Od:er'"-· en.fretanto,. etf.~ctwar o paga,ment-o de d·esp.eza qu~ 

decorrer d;e qtllalquei· confpado OU c1e . qua!•quer credLto n;;gi.strado S01b .. protest~ 
·emquanto Ó regrs;tl:'o rii1o ··l~i>uver obtido a. apptov~Çã.o dei 'Podoef . L e·giiilativo. . 

·::::lll:nara ·dos: iócpt;t·ados; z1 ·· de··AgoSt.o .·d€; 19il'l. · ·:;;..:_ 'Lú!iz ·::roah3s dos S<i.ntos, 
·Pr;esidente" em e)(ercicio . ..:.:... Antoivío S'Úntifo dos fía.Mós ·'i,c<tl,' 1° 'S:e.éiretÚio .· 
Elysia· a;; ArnÚjo, ,2o S~c,rê tarió. A' C'ómmis·~ãó de •F .i·rtaJ;Ús . 

.. O" 'sr: F'raiii>ísco Glycerío':. ,..:_: \'Sil'. ··:Pre.siilehte,- eiltá ; so'br'e á •. Júesa; Víil:d6 'Eith·2;l1-

dadt\ 1)<'Íla Cáma"'~' o' prójE;áo do Seinàa:ci ésta,liel'~ tm~d, :, .e"J,e·~Ü1ando' .q eiJ~iú~i,'· de· 
not:<s do Thes·e>e<;'o abé a 1qu:an Ua t!.e 25 O mi>J con•tos. 
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O :1ssumplt ê por sua natur.eza Llrg·ente. UrP.' ?'Ptementt! fo. _:1-2 discutido 8 

votallo ::lt'Bta Casa, o que tambrem .succede'u na outra Casa elo ~Parlam·ento. Etn 
taes condições, rPqweiro a V. •Ex. que consulte o Senado se concede 'l.lr.gancia 
!Y<lra ~n m discutidas e votadas na s e:;são l;!·e hoje a:s emen-d·as or.ferecída.s peln 
Ca·m:.ra dos DeputadQS . 

Consultado o Se·nado , é concedida a urgencia. 

EMISSÃO DE NOTAS DO THESOURO 

Di!>cussão unica. das emendas da Oamara dos Deputado.s ao projectó n. 5, 
de 1914, do :Senado, au•m,iza·ndo o Governo a fazer uma emi·ssão cl.e notas do The-
sour.) NaCJonal e ·dando nutras providencia·s. 

O Sr . Presidente: - E~t·á erri discussã.o a emenda. n. 1. 

Ao a rt. 1 •: 

· Redu•za -s e fl. 250.000 :000$000 . 
Sala das ·s essõ.es, 18 de Agosto de 1D·l4. - F'o'>"seca. He•·mes. 

O Sr. Pires Forrei;>a: - Sr. PJ,esiden.b~ . ·r·e&pon.derei em brev<2s pa .Javra.s, cal -
mas e sinoeras, _ao meu E obre ami.gQ Senador JJOr S. 'Paul·o. 

S. Ex . qui.z conven<:e.· a .Ca&a da m!á vmltad·e para; com os bancos. Não . 
Não h a ·má vontade contra os bancos, lm .prevenção CO'lltra .a-s trijleças. 

Os bancos que cumprPm o seu deVer , como os que citei, !Jlã.o poden1 d:eixar 
i! e mB-recer o -acata.men to rl-e todos os brasileiros sen satos. 

Não t'C IJ)ód•e d'izer que ha má vontacloe pa .. .a com os •bancos, ·quando vem de s-9 
prova,- qure houve até d" m-a.s iada boa vontade, m<e.smo car.inho . estabel ecencl.o -~e 

a. tax;t d·e juros de 6 •i • par.a em]n•estimos, abandonamclo-·se por compl eto aquel-
les que ]:orventu·ra ten•lm:n ele r ecorrer directamente ao·s :1uxi!.ios d:os ba.noos, .f i-
ca']l[]') •es t&s com ampla liberd·ade para taxar os j'uros dos e mprestimos, das ca·u-
Ç:ões vcxe:toria.s por .garantias . 

A lei não co1gHa de a n'J.pa·rar o conunerciante. ·Não ~abe iV . \Ex., 1Sr. Pre3- i-
dente, que o cmnmercia·nte é 1nuitas v ezes o con1mhs·sar·io desc•a lavoura já espo-
Ii·a·da d:e h:a muitos anno-s? 

Pois bem, o lavrador vai procura.r o ·seu í·ntermediario para lhe pedir dinheiro· 
e ·niW . sabe -quanto eHe lhe exigi.rá, .porque está na d•ep-end·enci·a do, ba.nco. 

H a .bem poucos rriezes, Sr. Preside.nte, um illustr·e Sen·ador declarou CJU·2 

ha.via am syndic:1.to com um capita l de 60 mH conto.s para compra·r divicle.s do 
Govarno, tlra:ndo ao industrial· e a-o prod.uct or o r·esu.Jtado dD s-el! trabaU10, ' prH-
que e€.te~ são obrígad·os a. ceder os se-us .::r•edito•o com desc-ontos de 30 -e 40 °] 0 • 

J<Jntreta.nto, a lei rlecantada, que vem .em .s;occorro do estado a.fflictlvo em 
que .se acha a Nação, a ·bandona as forças vivas do ·paiz, a a,gricul-tui'a, a lavoura, 
e. . i-niiustri.a., os eriadçr~s. a propria imprensa e o ·comrnercio , á 111!<rc\ê dQ~ l;>'an• 
CQS. o 1 



Qu" é ·que o Governo lhes póde impõr? A .Jel tnão lhes impõe mtd·a; apenas 
o juro du 6 oro . 

0 commercio fica completamente de-samparado por esta J,ei, e anianhã não 
terá o cl·ireito d<o pi·otestar, ·a,peznr de pagar u.m · juro exot·bitan,te, 9, 1 O, 11 e 
1·2 oro ao arbi trio doa ba-ncos e neooa occasi-ão o nobre 1Senador por 1S. !Paulo não 
classHicarâ de ,exquisl,tice a minha a-ttitu·de neste momento. 

Disse 18. Ex . que não se pód,e mai·s emeildar o ·projecto. Eu cl·ecl·ll>ro qu·e o 
an-no passado ·a.Jtei"ârmos emendas d·f" .. outra Ca.m·a;ra, e..i·nda este anno, e de futuro, 
haVIe.mos ainda d-e ·emendar. utilizando-nos deste chavão : é pa1·a ·i.nte·rlJ?'eta r . 
_1\. g:Qr ll. o pt-nsan1ento do legisladoT nã-o cogi·tou da lavoura, nen1 do con11n erct.o 
ne1n -da.s nossaB lnclus·trlas: cogitou unicaJnente dos bancos, de que·m :esp.ero que 
o honrado ·Mirnistro d·a l i"'aze·nda exij·a ga.rantia.s para as c l as.s~ cujos direit os fo-
•··<1 m d.escuracl-os. 

Mais nada tenho a dizer. ( ,unúo bem; 'llllnito IJe?n.) 

O S1•. Leopolrlo de Bulhões· ( *): -- Sr . Presid·ente, V. Ex .. ha d•e me j}ermit-
tir (J.1l" tom e e m consicleração as t res emend•as da Camara, .porq'l!anto não des·ejo 
voltar á ~tribuna . 

O Sn. PIRES FERREIRA: - P e ns•ei q u e V. Ex. ia m e conbe.•tar ,;,ob•re o 'Banco 
élo B r& Fil. übrigando-m e a voltar á tri·buna novamente pe.ra fallar so-bno a .Caixa 
d.e Conversão. 

O Srt. LEOPOLDO DE BULHÕElS: - O proj ecto de .em1ssão volt.ou ao Se~naclo 

i•ntei.rament<; modificado p~J.a Camara, mas pro>f·undame·nte ferid-o pela pa trulh ~l 

bl'ilhante crue o comba te-u e co·nd•emn acl-o p.elu O.l>i.niflo publica . 
As ·•.r.e.s em endas que o acompa.nham, Sr . Presi·dente, m er·ecem o a.ssen·ti-

m entJ do rSenadú. A !ll'k.!1'eira .. relativa ao 'neto rlo TrLbunal de Con·tas, .f i.rma· a 
doutrina .que a leâ ele tmmt cl a d e ColltU•S, de 119•11, est....bele ceu, cl·eterminanclo qu e 
o ·veto f.os sE. snbmettlclo ao Cong-res.so d·e-n>tt·o de 48 hm'>fl·S. 

0 S!l. PRESIDENTE : Lembtl'o a V. Ex. que ·as ·emendas s·ão qua·tro. 
0 S:> . ,LEOPOLDO DE Bui.HõEs: - :Estou in,fo·rmado valo Presidente da Com-

n1h,..,sã.J de ·Finan.ça·s qu-e aE em endas são tres. 

O 1811 F'IUNcwco GLYCERTO : - &s em endas acceitas são t r es . 
O SI<. Par.:smEN~··E: - A pr imeira ê a que s e refer-e á r-educç;i,o da em lssã.o 

d-e 300 mil para 250 mil contos; a seg·unda, t<Jm co·nnexão com a pr imeka e é 
a seg·u;nt.e : ''No al'lt. '1°, n. 1 , ond.e se diz '"até ·200 mil contos", diga-se : "'até 
1 50 mil con.tos "; a terceira, sub-stitua-s·e o § 2° ·P~lo se.guinte : "os e.mp!'estlmos 
a qe~~ e e refere a. le tt:·a a elo n. J:I v encerã.o os ju•ros arunuaes ele 6 o r o até seis 
·m ezes e dami em d'i-a.n t e m a is 1 ore, em ca,da mez que se seg-u iT . Os e mp,restimos 
d-a 1ettr·a. 1' não ~.rencerão j·uros:'; e a (lUarta , "ao art. 1°, a·cocescente-se: o Go-
verno não poderá, lenü .etanto, ·effectuar o prug-am en•to rue de.sp eza~ qu•e d ecorrerem 
ele clllalqun con-tmct.o ou de qu•a lquer credito regis trado sob protesto, -emqua•1to 

( • j . Este discurso uão foi •revisto pelo orador. 

.. 
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o r-egi.stru não ho·uver o.btidp a,, aJ,JIH'O:"liç:fuo -<'l!o :Po.dJer Leg>ishvt1v>O·. . <E' à ' esta 
·:em-e'héia: .q~~lii ···v·': ···iix·. est:ã ·s·e· ~referindo . 

O \Sl' . iLEoroLno oE B<!r.;HõJ<i~· : ,...., __ Sim, -senrhor, e.sta ulüma emenda f irma· um 
bbrito dÇ ' d·rmttiria. . . 

. 0 ,' 'srr.. P,RJ<?S;IDENTE: .. -;- . Per,ll)'lij)ta-ITIJe · V . . •.Ex. -pondera·r •que; pelo 1Reg1mento, 
·6~cia ·- ·i,n~a · das emen:das .é .sujeita .a discussão 

' , · ., .< I • • , ' •· • • 

~:.> $J1 •. _LBo'PoLno .DE . BUL;HÕ~f!;cr- Da.cei, a,pemvs, a minha opinião sobre as 
em~nc1as, 

.O . S.n. .'PHESIDEN;J'E: --. - ,]).•h1s• V. Ex : pode!'á. faJ.l.ar ·á. •Pl'Oip:O'rçãxJ que ·ellas· fo-
rem .. ~u,JeitaJs .. á. discussão. 

(;9 ISR. ,LEO)'>OLDO DÊ BULHÕES: ~· m{b il118 bbtig-a•ri.a a -tomar a l)'a•lavra tres 
vezes .. para, dizer <HtU.iHo que- posso d-iz-er em -menos d<e cinco minu;tos. · 

O .SR. PRESIDENTE: - Pa.rece-m•e que V . Ex. estav.a se referindo á ultima 
emenda . 

() 1811 ' LEOl"OLDO DE BULHÕES : Sim, senhor, é de grande alca;nc-e. 
se ,. -l'l'E'sid·ente, :a s-e ·gund<~: · - emen<'la •esta;b.élece m·àis 1 o[o' sobre os empresti-

mos ._>bancarios , -Ten,de, ·por .·co'!1Í3-egufnt:e, ··a abneviar o r .esg.ate desses emp•resti-
lllOS . .A te:-ceira, a m1a.is ·iilnporta•nte., reduz de 300 ·mH a 250 m.il contos o 1maxhno 
ô.a. :.e:missã\o; 

, :Penso, ·Sr .• Pr'esid'ehte, ciu•e " iistas ém erida·s ·melho-r.a;m o .proljecto .e de·vem ser 
" •Jlprovadns pelo 8 enac1o . 

. ·.-()SR .' FRANCISCO GLYC!CRIO: - ·' A c 'ommisBão acceLtou-.a-s. 
·: :O ·.SH. LEOPOLDd DE Butr-!õEs ' ·' ~ .Resta, por conseg.uiulte, Sr. •P•·esicl·e·nt.,, a 

es·p~el'anga da ·boa execução · 1QUt~ . o Gov·ernO d:ar!á -a ·esta n1alsiiua.dia 1ei. O nObre 
Ministro d~ .. ~~aZ·éncla pocl·er:ã; ··ittteHú.ar os·, máos c1lt'€'i-to.s ·d-a ·sua capitulação', toa·-
nand·o-se . ~.ever·o, ·in·tr.ansi1gellte ·na; ~ 1iquidação elos COimpr.chnÚ;s·os do Thesouro e 
nos• oínlip.r2·s-ti'1nos : aoS ha'llcos. 

A ,s,cce·Haçã.o elo-s e1'15eitos ·corumer·C:iaes foi, h1.fel >imnente, acce>Lta pela Ca-
tnar.:t., 1nas é f aeulta·ti.va. 

,.-:o Sn. ·.FRA>Ncrsco GLYCEimo: --Não a·poi•ado, nã:O é faoultativ.a. 
o 

O Sn . LEOPOLDCJ DE BULHÕES : -'- A-credito .que o nob.-e Minish'O da ' ·Faze11da 
não vacillará entre te:e·s ·e·fft:!hos .e ·.a-s mpoliroes para caução dos emprest~im-oS. 

-~: . •::>l'~f.Eji'e_nQia:: ·àac)a :l.s a-Polices contrLbuao·á para· a valor:izaçã!o d-esies . ·ti tu-
los~ .ltl' ~ :- -:;lW' -_c1~ver .·do ·. Governo p.rom·over esta ·va.l:o•ri-zação, que· intereS 1Sa · ad -"crG ~ 
qLt9 publico .. 

cto·~l n"'ãl) :.~ á. '1)1'~efe·r.e.n c ia . . ás n.polioes . 
. I) SH·:c LEOPOLDO DE B ULHÕES: - -0 nobre Ministro -d·a :F1azei1·da pode.-'á. da!' 

pr.éfen·encio. ·á5 ·;nml\ces. A acceita.ção dos :eff.ei,tos· coamwercí•a€s é i!\a.cuMativa. 
''i':F''síi ·,· '·:FRANcisco GtYCEruo :' ' _::_ O ·M·inietQ··o só :pod!er ·á .e:icam1n:a.r ' a i-doneidade 

doa- :fftu J.õ s . 
o Si:. LEOPOLDO DE BULHõEs' - ·como poderão ser admittidos ·nos :eHeitos· 

commerciae8, quando tu.es eff.E'ito.s ~e vencem en1. regra -em .- Ü'i8S ou quaú;'o m·e-



por conta d-os bancos este s erviço. : ',"· 

D e duas uma: ou o Govemno :irá llquvd•anelo os emprestimos á ·ni.·E·didà·:el.ô ' vêil-
cime!Lto <los effeitos caucior,aelos, ou os b.ancos terã,o el-e súbstHuh.- ···esses · htulós·. 

··;) !SP.. !FRANCISCO GLYCElUO: - V . . Ex. não .exam.iJl;lOü ·bem o ·prÔje.cto. iDlz 
ene que o Gove~no poderá exig:ir reforço -de caução. '· ' · 

O Sn. (LEOPOLDO DE BULHÕES :· - •Mas os titulo.s .estã!o 'V'.enciclos·. O Gó·verno 
não os reõe.scon-tou e .ap·enas o.s !'ecehe;u em ca•uç.ruo . · Q·nem se incumbÚ1ã ·'Íl.a co-
branç.t dellies? •.·. /, 

'Este. rparte do .pmjecto r.eclam•a a · maior ca.utel.a na ·sua •exiecução. ··I.Estou 
ce1•to ele que o Gov.eJJ'no . não h.esita1·á em exig.ir como gara.n<tiR d·os · einpr-es<l'frrios 
as a.poHces, como se-mpre t em :exi·g'!i do ~ descle ·1875 . 

Est-e projecto é a con;;equenda el-o.s nossos ·e·nos, e permitta iDeus 'que 'seja 
a ulrt.ln1a Ti este quat.r.ien.!l.iO. ~c\_ iTIIá po1ilti:ca acarr.etou,. como sen1-pre, pessimns 
fi•nantas. O Governo mi.lita:r el·eixa este pa.iz exhausto, o r egLmen ]}ro<fÍ.!'llde.rhente 
g-olpea.do, a ad·m·ifl1is.tração anaTchiz-Rda, as f.ina,nçUJs ·em completo desba"ra.it:Ü~. 

J\ .. li~üo foi cluna e -~unar•g·a ·e ha . de nos aprov·eit·ar. ·O paiz não :está, ' p-o-

rém, d•esalentadoO; J1ào; está disposto .a reagi<', a elobT:ar .de esforçoS' · .p-a.ra re-
cuperar -ns :fk>rças ~v e-relidas, reeonqu.ista.r as suas Ub:erd:a.&es, reatar, . ·e.zn!fi.m , a ·sua 
evolução, mteJ<l'ompiela neste período governamental: 

E' tempo, pois, de voltarmos a nossa attenção para as leis de :torças, paot'a 
os · o:-ç3.ITI'3l1toe :em atrazo. ~A.. ' .futura situ.açãJo· nãiü rfaltar"á .enez~gi1a., não ·fa·ltará 
patriotismo para a o"Jra ele reparações que o paiz della ·esp·era. ( iVf?.d.to v em I) 

O Sr. Francisco Glycerio: - rSr. Presi-dente, a Comrrüssão cl•ê Fina·nças · ·rJ-

unio- se c ex·:Hni·n.ou as eLn endas {!U e acoinpan:hara•m o p1rojecto d.e ·81nissã:'O .i v.indo 
ela outra •C.a..sa do C()ng.resso. Acooitou-as, á -exC:epçã.o d.a que ,se r.e1f€r.e á -" T-estrl -
cçãio posta ao poder consti'buci.one.l el·e que ·a lei rev·es-tio o Pr.es iclen:te ela·· (Repu-
blica para fazer a desp~z·a me el'i-a.nte o r egistro sob o pr;otes•to elo . 'Tri·b'unal 
el:e Conta.s. 

Peço a V. Ex . . que me ma<n·ele traz·er a· emenda. (E' satis'feito.) 
.S.t·. 'Presidente, ;n.u>tos Senadores estavam na s upposiçã·o de que esta eíhen'" 

da ela 1Cam•ara regia pm·a e si.m]JJ.esmente os pa•ga.m emtos ofeiotos em vh·tuéte ' desta 
lei, mas a elisposiç i'i.<o el a em enda é tão generica, qu':. modHi-ca a; lei que h'i·stJ.tuio 
o Tri,l;lunal de .Co-ntas ·no ponto .em que o Presl-d:ente da R•epubl>lca . póde in·de-
n.ar !lJ ·Llespeza s-eJn etnb.urg·c d·e p•rotesto do Tri.bunal. 

0 SR. LEOPOLDO DE B.ULHÕES: - Mas de-ntro . .ele 48 .horas, CúlnrrlUDiCaJ1clo··: ·áO 

Congtr'eE=t= .. o . 
.o .SN. LF\RANcrsco GLYcmmo : - Mas sem <llff.e ito susp·ensivo, e ,portanto .. pro-

dJuzindo 6Dfei.tos el.ef.i•ni t.ivo·s . 
JJ:..stou .me referindo á .J ei que i·nS'tiotuio o Trirb.unal de Contas ; ··Es.sa, lél foi 

votada ·em 118•9<6 . J.r.do o projecto d-o Senado para a Oa;mara dos Deput;a·d-os ,- alli, 
em segu:1d-a cl-iscussã.o, foi ap1'esentaéta .e ap]}r.avada um>t ·eme11ocla est.abelecend'q 
o voto <lbsol·uto . Em terceira di.scussão tive a ho11ra de apresentar naquoellru Ca-
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mara. uma' emenda, a qua.J constitue- hoje na legi-sl-ação o regist>.) sob protesto. 
FundamenLei essa emenda no pr-i-nci•p io de ct'll'e no reg imen da Constituição a 
respo·n~6abilidacle !'! ir-ec-ta do Presidente el-a R epttbHca não podia >ficar adstric ta 
ao voto absoluto el o '.rrlbun:al el e Conta•s. A' vista des.sa exposiçã~ de pr.inctpios 
na qual baseei a minha emenda, a Oamara r-eformou a . di.sposiçfuo emterior da 
se-g~tn dct d.rit::cus.eão, estrubel-ecendo o que está .no aTJtigo seg,unclo, df•EÜ'O eu, do re-
g-u.JamentQ do Tribun-a·! de Contas e no a r t. 3• d·a J.ei que o i-nstituio . 

A lei «. que se ref.ere o nobre Senador por Goy.az ê de l t911. 
0 .Sn . LEOPOLDO DE BULHÕES: - Com plementar á lei de 1-896. 
0 .Srt. FRANC!f'CO GLYCERIO : - El!a tambem, p.erd:ôe-me o •Senado q'l!.e lhe 

diga, submet-te a au.toridade do P<"esidente da tRepu,bl'ica ao Poder !Legi-slativo, 
con ti'aJ. o ,que é essencial, no r.egimen ela Constituição d•a R.epublioa, a nãio s2r 
qwe a H·c~&.c da Camara dos Deputados se ·limLte a exami·nar se o IPit•esidente 
exorbitou no u.so da fa,cul daàJe, ordenando dest':arte o devi-do pro.cesso de r es-
ponsa.bi!Jd·a·C:e. 

Eu não sou c-ontrario á n1 a.is severa ,fiscaJização por paL't.e do Tr1,bunal de 
Conta;;, mas é que temo,;; de concilia•· essa Jluncção fisce.\ com a doutrina assente 
na eo~,<,titu ição CO!Tferi·ndo ao PrEsidente o pod•er indiscutivel de .ardenar a d·eS-
peza con-stante das leis da -RepubHca, tanto das leis de orçame nto como das leis 
eapeciaes que orden~aõt~em ·desp~ze.. 

A, qu<m compete exami-nar essa -lei co.m tod•a .- a liberdad•e? Ao ·Poder Exe-
cuti vo. Eu di-go com tocl:;. a liberdad-e mvra que o P ·od.er 'Exe<>mUv·o ·a 'execute na 
espher:t d~ su•a acção e a ·execute dentro d a lei, d·entr-o da !i<ber.dAde l·eg-al. 

Ora, ·Sr. PJresid>ente, a · emenda -que v.em da Camara destr6e esse r egimen, 
es tabelecendo que o P oder Executiv·o pod-erá fazer tooo:; os pa·g·am entos, salvo os 
que . ti .v.~reom sido r egistra <los sob protesto . 

s,·. P1•esidente. effectivta-m ente segundo a -nossa legishaçãJo, nen:huma des -
peza é feita senão m~di•ante o registro no Tr-ibuna l de Oonta.s . :lVJla,.s q uitmdo o 
'l' rbbunai d-e Contas , por motivos que lh e são pmprios, se oppõe ao 1t'egLstro de 
uma d espe~a. o :8Jx•ecuti'vo tem o poete.r d.e o-rdenai-a so<b protesto. 

O SH . LF:oror.oo DE BULHÕES: - Communi canclo ao Congresso no prezo d~ 

48 h-oras. 

O Sn. FRA Ncrsco GLYCERIO: - J á disse que esba ê ou.tra questão. 
D3ma!s, de.sde que " ·Preside'l1te ela \Re publi<ca Ol'd•ena a despeza, mediante 

o regtstrq s ob p~otesto, ,;H a começa a ter execução_ \S:e a CLesj}eza ê orc1e'l1ada. pe:a 
lei oTçr.mentaria ,geral ou por uma -lei e.special, dete.rmi·nando contracto, ·este tem 
imm ediala execução e efficlenda, porqu•e o •-egistro sob protesto não tem effei·to 
suspen~jv-o. 

Como, .pois, n eme nda da Camara ordena o não ·pa<g•amento de des·pezas q u e 
já estã~ eonsa.gi·rrcl•as em co·ntractos .~e itos ex-vi. dn. l<!i? (Pausa.) 

Con1 a devi,da v'enia peço .licença para declarat~ que a Oamara !não ·agio 111eBr.e 

ponto com a necessaria. p!'ndencra. E faço essas obser<Vações poJ'que 11ão ha ne-
ga'r qu" .a àisposição ua .emen-da modifica o r·eg-imen po!itico CIOnstituci-onal. 

O Sn. JOÃO L urz AI.VRS: - .Supprime o r egi<Stro sob protesto. 



O Sr.. LEOPOLDO DE BULHÕES: - Escl·nrece ali•ás :um ponto de doutrina. 
O .s::. FRANCisco GLYCERIO : - Sr. iPrao;idente, que me perdõe o honrad{) 

Senado> qXJr Goyaz, mas S. Ex. se deixa influ enciar por dema.is pelas occurren-
ciru; de Qord·em parti daria. 

o .Sn. (LEOPOLDO DE oBULHÕES:- Então diga.mos que ~sta lei SÓ terá effeito 
n.ctualmente, <lm relação ao a-ctual Governo. 

O SR. FIRA.<'! CISCO GLYCERIO: - Xós não ·p.odemos diz.eu· mais, -porque o meu 
caro e illustre amigo sabe que não nos .assiste o direito de modificar a emenda 
da C.J.m:ua: ou temas de acceital-a , uu temos de rej.eitaA-a . 

O ·St:. PmEs F.ERREIRA: - J'á ha exemplo na Casa . '.Aqu.i j•á se -tam modifi -
cado -emendas da C amara. 

O .Sn. FRANCcsco GLYCJ;;RJO: - >Pei.a questão de confi·ança ,poli-tica, .Sr. iPre-
sid nte, <:1-ã.v é oque voto contra a emenda da Cama•ra; '11ão, é pela doutl'ina con-
stitucional, á sombra da qual ll)ilito como rep·ubUoano e ·fiel executor da Con-
sti•t~ição. IDev{) tambe.m declarar que nas occasiões, como esta, em que sou cha-
macl.o a <le1iberrur CO<mo Senador <la Republica, ·niio me deixo impre-ssionar p·elo 
divorcio em que por.ventu,-a esteja com o d'eposi tario do Pocler !Publico . O bom 
senso, o claro entendimento e a .prudenda dos home<n•s politicoo dev·em condu-
zil-os para este cami·nho. 

O tSR. ALFREDO ·ELLrs: - Neste ponto, de pleno -accôrdo com V. IEx. 
() Sr.. FRANCISCO GLYCERIO: - AJ)ol·ovei•to -me da occasião, •Sr . IPresiden te , 

para apr~ciar, pela primeira v·ez, a questãoo do-s empll'estimos aos bancos. 
'l'em se feito uma camp-anha em tc·rno clest2 assumpto ·mais s"'ntimental do 

que r~csHiva -e JJl'·atic·a. tSP.nhores, a pa.rte destinada aos bnncos, isto ·é, e.. qua·ntia 
de cam m.il contos a e!.J.es destinada, é pr.ecisamente a mais .sympathlca, bastando 
ponJ.e1ru· C! U-e alé ·31 de D ezembro do anno vindouro esta emissã:> deverá es-
tar r P.c:>lhicla. 

0 Sn. ,<\..DOLP HO GORDO : - Apoiado . 
ü SR. FRANCISCO GLYCEnro: - Se, pot·ventu•r-a, os nobr-es membros do .Con-

gres50 );-acional r.om·ba.tem a emissão porque o resgate é sempre burlado, 
SS. EEx. devem re:flectir ·que menos perigosa -é a parte que se ãt:stina ao:; 
ba·m~oe, pela razã.o que acabo de dar . 

0 ISR. \A,DOLPHO GORDO: ~ Apoiado. 
o Sn. LEOPO'l.DO DE BULHÕES: - Nós nos referimos ·á garantia . 
O .SH . lFRAN·crsco GLYCERIO: - Senhores, não se destina e~ea srunma aos 

bamcos ·I:.ar:a fav-or·ecel-os . 
A le: f<1l'nece esse capital aos .ooncos pa•·a o redesconto dos titulos, q.ue es-

tão e~ <mas carreiras. !Esses titu.!os são de ind'Ustriaes, de negoci·ao1t-es ; portanto 
o favor, ·se existe, 'é feiot'o á soci-edade e não ·aos 'ba'llcos. 

o .SR. AL'F'REoo :ElLLrs: -E' justa:me'llte o mais directo .Eavor á sociedade. 
o SR. FRANCISCO GLYCRRIO: - A outra questão é a. que s~ refere aoa effei-

tos commercia-es. 'Eu tenho tido verdadeiro -pezar vendo que essa dispos ição da 
lei !lÜ.O ê coml}rehe ndida. 

O Sn, J'oÃo Lurz ALVES: - 'E já e5tá na .J.el &e 11·8175. 
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6 SH. FRAKCrsco GLYCERJO : - Sr. Presidente, os eff.ei tos comm<>rcLae.s fo-
ra.n1 as si rn chama.d0s e in traduzido.::; no.s -bancos por occasião da creação do Banco 
àe Franc~a. Fvi Nap.o:cão Bonaparte ·C!tten1 ,autor izou ·a ·emiesãJo d.a notas ao por-
tador· - o tt!en da bE:1n o Se<!J!ado - sob a garantia de -e.ffe itos com.Jnerciaes . 

O ,Sr.. LEOPOI00 D!l DULHÕES: ~ Por conta e •l'ffipo nsa•bili clacle elos b;mcos 
que tên1 fun do ·n1 eo t:a.llico. 

·O Sn. FRANCISCO GJ.YCERlO: - V13. m·o.s ouvir as razões qu-e deu então Napo-
leã.u I ·CJUa.nclo impwgnn.ram essa medida com mai.s .superstição elo ·Cill·e estudo da 
que.:;tãc,. iEJlte :ar l'a.zoo u dessa fôrma : - "'o ouro é um valo r convencion.a..l, ê uma 
medida d e va]{)ll'; a J.ettrn de cambio, em snmma, o ef.feiolo co.mmerciaJ repl'e.sen.ta 
&ern~re uma n1obnização d·::t riqueza; é sempre e. eÔnsequencia d'fi u.m negiOcio ou 
de uma aansacção con1•mercial r eprodtt1ctiva. Pol~ consegui•nte ré mui-to mais .J,e-gi -

Umo qu e a em i ·são ele ·notas a -o pcrtador r epouse, sem prejui·zo elo encaixe nle-
talJi c-o, !1-e !:".s-c s ti talos, que são ·a m -obilização da rlquezG.t do paiz 11

• 

') S!!. LEOPOLDO DE BULHÕES : - l~s-sa é a l 'azão eco•nomica d-e Napoleão, 
qua!ldo ~e trata d'e banco de ·emissão. 

O ISn. F RANCISCO GLYCBRIO: - Se -o honrado .Se11aclor -admitte o uso de ef-
f.aitos t;o!n•merciaes , n~ 8sa hy-pothese que é n1uito mais g•IiaNe, p.ol' que nã10 ad ~ 

mltti:- 1'" hypc•tlleõe actuat. em que não s e trata de red.e.sconto ele effeitos com-
nl e r ~ -~a-e~. rr1as puranl·t nte ele d ::-scontos? 

(-Ju e inter(.:l . ...:~ .e tenH•s ::(·s :em desmora-lizar os• ban.c.os todos Cll!e op·er am no 
Bras-11? ·Por que e.ssa p 'r.e--v-~cu.:p.aç;ão de se ~ve!l'·bar de fal1idos os bnnco·s que, por -
ve'ittu.r a, rl:ce-b!lnL o auxili-o decretado r:·a. lei? O Banco d:a. J.ng-::a t.: rra não est:l 
rE:ceb •. mclo ü auxi-lio ela n1oratoria? O de F'•rança, -os de Buenos ·Aire.s e outros 
·nã.o eEt:1.o gozand-o dVL:i favores resu-ltantes das ci-rcums tanC'ias -t xcepciO'naes? Por 
·• ·ue, no <D:·e.sil, não h «V<''''iÍ pele menos 10 ou •20 an•nos, que funccionam regu la r-
lnente, fu·ndados na con~fin:nça ào publico? 

J?or qu e razão eS$D.. desconfiança, essa•s retic enci-as venenosas, que ·a tiram o 
d•:·scredi t •) sobre cs e.stabeJ·~~ein1ento·s, qu•e são os .que imprilnem e forta.1ecem a 
cit·cn-!açJ.o inter·na do paiz? 

o SH. ADOLPHO IGOP.DU : - !São os •unicos e.pparel•hos que temos . 
o S:t. FRAN"c:sco GL'lC$RIO: - Que é o commercio para o nab.-e >Senador 

por Goy:tz? 
Nii.o ê o atppare!•ho ene»:"lrreg'a.do de funccionar e-ntre a producçá:<> e o con -

sun1J ?• 
Qu e €i:'1c os ·bancos, senão orgã.o . .s immec1iato.s do commercio, lt•ncarregados -de 

!un~c;_ ntJétl ' entre o oonsunüd.Or e o P·r·oc1uctor? 
'P or que razão. repito, -essa desco~-fl-ança, es Ea eén'ie de phrases e ·de reti -

c€ncin.~;, como s~ se tratasse ele u1n deha.te puramente .. p-artidario? 
: Hí') 111-c: parece que o no.bre .Sen•ac1or ,por Goyaz, um home1u .co.n1 ta.nta,s r es-

. ponsJ.':.,ilirl~1:.lf:'!f, decur.rentes 1da.s posições que tem .accupado co;n brilho e com 
acerto, decorrc•nl•:>.s, é::HJbre~:~cl J, ld::t sua g•!·a~nde ca:pacidade, este ja 110nidO tudo isto 

ao serv:ço da.s suas paixões ]:o1iticas. 
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o Sit. I<'HANCI SCO Gr.YCERIO: - 'Esta 'Pe.rgunta, nao d e ve set ·feita pebo h.obt• ê 

Senadot. r.ws por mim . 

~'\ liú~, .a proprio S 2!1a clor por rGoyaz tem f eito ad ia nt·am:ento aos ba·ncos, sem 
~a;-anti.<.l ~1enh:urna . 

V a mo.; ver até ·onde vã;o as consequenc ie.::, Ua P-'..:l.lixâto po1itit:a, ·que chega a 
obumhra r espirito·s -como o do nobre SenadQir . 

Suppo·nlH< S. :Ex. que se trata, n ã o do d·esconto ·de u·ma cambial , não do 
desconto el e ·un1u proJni~aori.a , ma.s do desoonto d·e cl e•bentu1~Bis., .que são tamben1 
effei;tos comrn~r<!iae~ (n ão se i se D hon•ra.d:o S<onador accdta a doutri na ), de·ben -

tlwes. que "stão cotados rnu1to aci m a do par; poi.s e;;tes titulos •r. ão .se r vem para 
caucioiJ.ar etnprestin1os perante o Thesouro .Na~ional? .E .os 1.van·a11tts 1 ig:uaJ,m ente 
rnobiliZ· 'lç~JEs ela r·iqueza, nã.o são effe i to s Cúll1tm•e.rcha,.~es? 

S:·. l':·esicl.e nte. a cambial, que é h<>je a r esulta nte de u ma legislaçã<J ·mun-
d!al, quê ·(: um titulo nníversa·l, confontlf::: o c esolvidú em ·um tCo n greSI3·0 Jnter-
nacio,na l: Hn qu e torrt•âmos parte, é , na OlJi:nião do:s legis ladores elo Brasil, um 
titul<J ;;em valor! 

Dig·o E-ste.ts palavras com la n1:anha ·!i·bet da.cl e ppa~Ll't .e~tou n1e dirig-indo ao meu 
nobr e F. mig-<• e cot.t ega. 'Não me dirr"i,jo, de qualquer fôrma, aos membros da ou-
tra CarH' .. do Congresso e U.GS d'a imprensa, que , ~po.rventura, tSe t e.n:han1 oppost.o á 

pa.s.....:s ·a.g~: .m d·a l•e i, tal qual está. Ap~~Z.C::L!" elas n.inha.~ co nv.icções, respe i-to as con -
vicções nlh eias, ainda mesmo q ue S0ja.m levada~ ·peta paixão .politi ca. 

St·. 'Presidente, cre;o que -nada m .a.is tenho a dizer. PelaiS •ra zões que d ei , a 
Co m.tr.issão d P. ·Finanças não ·acc<.;ita · a em entla sob n . 4, accei1tando todas as de-
n .ais. Se. porén1, aigun1 .d-0s Srs. Sena·:l'ores .qui·z-er a inda es.c'a.recimentos, -e u f) 

q tt3. : ~ll· e r c.u Lr u Cf'c nobres collegas da Con1·:-nissão estaremos promptos ·.1. atten-
Ll ~r no <<:":t".a rr. znto n,, d iscus:;ão . (M nito bem; mwito be1n .) 

O Sr. Pires Ferreira : - Peço a pa lavra. 

:.> Sr. Prasidente: -- v . Ex. quAJndo pedi o a pata vra, d·ectarou que 1a oc-

c npa r-t:: t: d.e tod·as as enttndas . 
ü Sn . PiRES FERRErllA : - :Mas !embrei-me q ue o Regimento não o permitt"e, 

e, trat~l'l"lrlo-.se de ma·tJEri a tã.o -importan-te, não ha m otivo par.a se negar a pala-
vra R. .quem prete•nda comba t er o h oru•ado Senador por lS . . Paulo. 

O SR. ·PRESIDEXTE: ·-~ Não quet·o n e;?:a r a !}alam·a a V. Ex . Foi V . Ex . 
Q·ae transgTedio o R egime n to. V. Ex . só poderá ter a pa'avra quando se tra-

tar d a. emEnd-a n . 2 . 
l) SP.. P <RF. S FERREiRA: Si..m, senhor. 

o Sr. Presidente: ·- s~ ninguiE·m mais quer usar tla palavra soure a emendtl 

n. 1, tlecl:tr<J enccot" tl1 <1a a di:;cussão. ( Pausct.) 

r~stá ·encerrada. 
rOs senho res que a.. e.·p[.J'rovam, queiran1 -se tnanifestar. ( PaHsa.) 

'Foi a pp.rovada . 
. ·E süí. 8m discussão. a emenda n. 2: 
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N.,, ,~,...t, ·1°, n. I, onde se ·.Jiz: n.té 200:000:000$, diga-se até 150.0.0 :000$000 . 

O Sr. F ires Ferreic·a : Sr. -Presi-dente, '].J·anece-me que a cliscu~s~o não d-e ve 
ser r estr icta ·á,s 8me·nda,s E' as~:m ,pe·ns ando offerecerei •ligei-ras considerações a 
toda a n1a teria d o projecto. 

J?()r .rno.Uvo d e lnol E:..s t i :_ não pude co.mparecer ·ás sessõe3 quando se discut io 

o ass-u .n~ -pto e, hoje-, en1bora n inda doente, e s fo1·cei-111 e e In c-omparecer á sest::-i ã.o 
para, atte;Jdendo ~o conyite que nH~ ·foi diri·gido p ela ii\IIesa, 'C1M~ 11\.J.mero pn r a q·ue 
S:3 l:>OSEa -hoje ·u ltin1ar a votação deste projecto e t ira r o Gov-erno do h on ra do 
lVI<!r-2chal l-Iern1-es ela ar.:.tt~iJ.,l -s ituação diffilcil ·a q-ue a falta- ele patrl.otismo de 
1nuito.:; o t E: Jn col-locaõ.u . 

~~ c1ual ida cl e, IJI)Il~énl, de representante ele 111n d0•3 !Estados do norte, onde 
nfuo exi.ste -car tc:: i.ra hy.~J nth cco:-tria do Banco d-o rB,l"a r3'il dete·rm'h1.ad·n lJ'Ol' 1·e'i, ·est.ou 
no d r::;vEr de, sacril'icando niesm.o a 111inha sau-:::le, aventurá. r algum·as palavra-s 
d es ta tribuna, por-que, rC!"r"!.bora dand o o "111eu voto de a.poio •3.0 G-o·;.erno, ·não -estou 
i·n lübi do ~'l e fa::-.e-r ~lguns rc~pa;· os. 

"l?clcJ. u .:.un1a n·· c·ifor.mt.:~.., D Ban :-;o d-o Bra.sil é um estabelecln1ento ~·ucctH·.sal do 
Th osouro, t.~aTa. o. ·in.fel'iciclarlc da. Ilação . . . 

0 Sn. 1LEO.P0LDO DF. BULHÕES: - ::'\ã.o apoiado. 
o iSR . J.-'JP.ES FEH.T:ETf~A _, ... c.omo, ha 1TIUito t empo, já cu~ . .se d'esta tri-buna 

o nob r •. • -alng.oR•!l.O, Sr. ·L r ite e •Oitici.c:t, que ,pr·OP·hetizava a banc•:Irrota do Th•.: -
-rouro, pelt •.. ~ cl escnl:a:br.c-~ ·· d-o ba.nco, hoje com o utra orte n·taçã.o, é certo, ·m a s que 
f1indrL não ,s..atisif.a.z as suas funcçõ·es . ·O r .e gul:armento feito pelo honrad-o Sen aclo11: 
vor G·>yar. nã.o t e1n infeli z·mente Cüt•respund iclo á, espectativa d.e S. ·Ex. em be-
ne'fich da. NaçãJo . 

·) ~-a!1Co do Brasil, por esse regin1 en., devia crear caixas aux:LUar.2s en1 todas 
a s capita.es do BrasiL .. 

l JM \Sn . SRNADOR : - iFJ n ã.Q C!'BOU 11-0 1Piau11y. 

O 8R. PlRES FERJUi":JnA: - No Piauhy ·e e m outros; ma'S ninda. q·ue fosse 

unicam.Pntr.: o Planh'y o prejudi-cado, isso seri·a bastante pa.ra just i-ficar 1ninha 
J)r t\St n t;:a il:-t tr ibun a . ..i"\.qui nã.o h a Estaclos 1Jequenos . 

I nfelizmente, no tocante é di.str ibuição d e favon·es pelos di.fferente.s Esta,cl.os 
ela ..l~e dcrHç_;ã.o , o criter.I-o sc,guiG.o "ll e la. n. cbnini s traçã.o ·republ'ica~na. não tem s.ido 
.e quita tivo. H a cJ'hs tincçõe.• qu'e de ixam manifestas as prefe r endas de U 'l1S po r 
outro~ m en1b r os 'C.i a tl4'<cD ~eraçât) . ~.\. r.os•sa apr'!erg-oad:a i g-uallda'd e só exi·ste en1 .l ei. 

Embora .r. e.st-n. Co. ~a tüd·O·S t~?nha'm o 1nesm.o num·ero de r ep1res-entan tes, a -balança 
dos [a~;o r.e s pendo ~~e !UJ1r r:: pa r.a os ·g"~ra.n cles e Ti.co.s (EstadOs e m d etr.imen.to dos 

p·equ~1;os . E~Eas •injustas P!'t:ferencia.s sã.o d-iari-an1<:mte :a.qu,i apnn ta-~tas , m as nem 
por jsso c.e ho1nen15 d·e res-]lonsabi-lid::tde P1'"0Cttrrnm 1abstra·hir ele ~fronteiras ·g·eo-
g ra.I1h icas paPa encar:a.r o Bra:: i.l ..no seu todo, sen1 f az.er disUncçã;o .entre s ul 
e nor r:0 . 

Pelo ~ r-~·cto, e·!lt r etanto, d e se não Ci. u ere r ou-vi r os ('eclam·os d o.s p eiquenDls Es-

·taclo<O , eu, qu e so" r e>pr,e se>nütnte de u m d o.Hes, não deixarei de salienta r esta 
sittHl ~)ãO , r, as.sim fazendo, c·umpro com o m~eu mand:ato ·per.ante aquelles ClU€ 
para a.qui m.e n10inóara-n1. Outro .fôra eu e já. havia üeeanin1aclo, p!Orque ve1n d:e 
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long.e a minh-a camp.an•l1a em ibene'ficio do Piau·hy, cuj os tcabalhos da uni<Ja es-
trada de ferro errt constracç.ã.o .foram suspensos s•e1n q-u e se s.abba cruanclo serão 
·recon!·eçados . (IDm~qu(!.nto , por cruasi .todo o paiz, a .acção do Governo F"2deral se 
faz santir. nã-o chegou alnrl& •a vez do Piauhy_ pao.-ticipar desse-s beneficios e isto 
:::.irnple:...:nnente ·poJ.~qn-e é U!"!l W~stado pequ en0. 

O SR. 'l\1ENDES DE ALMbiDA : - Nem o J?iauhy é peq:.;ono. 
O Sl;. iPIP.F.S FERFn~rnA: - 1?oi:.s 1bem, tr.a tando-s e de um p.rojecto ele .!:.mis;:::;ã.o , 

nesta Casn, onde a.s repn:s~ntações .sã:o iguaes, onde os .EB·tado-s estã.o equjpa-
ra:c1o·3 na ·H~prec-;e~ta.ç:;ão, 111.<:in vejo 'POJ' que não se tiv2~se cuidado de~·sas cir-

cumscripçC.es do N<>rte , para a s quaes só S<: app eJ:a ·pa r« pe.'!lr soldados pa ra as 
f.orça.s a.rrrJadas ou pa-r-a. ·:xmcorrer ás -u .rnas .. . 

O Sn . c'lc r,r··rriilov ELLis: - Para os 400.000 redond-os . 
O SH. 'PlRES FERRF.JRÂ : - Que foram ·verda d eiros. Demais, i...-~~o é uma 

qUJEstà•) jft v enei:da, que não vale a p en-a Tesusc~tat\ princi-pn.Im~~·:nte no filu elo 
·quatr:en!1i-O . 

Port-a n to, S!" . . Presidente. é d-e J,astin..._al" G\le nãio hou.veSBe .alguem reco~Tdado 

os intf'r~ ~~'3~ d-os Estados que não t ê1n ba~ncos e aos CiU·.3.l~ S fa.vo!·es tal vez s ej·am 
concedidos em veEpera. de el-eições, "<l:Lt&·nd-o cleviamos ter na lei -g-arantidos os nos-
sos direi tos. 

Xesta- cida.cle. , onde os capítaes extrang-eiros -se -e.ccumulan1 pa ra as e.s p ecuk-t -

ções; n esta :Capita!, 't) HCle a ma-ssa. d-e dinh eiro na:cio-n'::IJ .recolh ida 13,_,os ha.nc os ~ 

enorme, ú·S :operarias e a:::; c-~:.ts~ses pobres e~-,: tã-o soffrendo -a s consequenci:as im Jne-
di.ata.s da crise e (~•3 excC"ssos já .se 1êm m a nif-e.s ta.:Jo; !.m·3.:§;"inem a. ~itua ç g_ .o das 

loca lidad8s onde falt::u11 e~ses apparel-hos d e commercio e onde os re'::!Ursos p-ara 
a virla f:ão m-ai-s e:::;ca.~~·o.s. Cotno neg-ai· a·uxi ll os ao~ .Esta dcG, qu a.nd:o s-2: tn-lta 

de o;Jtc r ·ess,a e-nüs~ão? 

1Q:s pt:quenos ~-stados, -con1o !pessoa fa1ninta, a cceitan1 deêde !ogo, desesp-e-
c-a-d·tt:J.ne·nte, ·ess8 aHmentü, sem lhe co·nhe~er o t-enlPEH'O, ·mas cu j a.s con-seq-tF•·nci.as 
entret<cnl:J ... 

O ·SR. JosF. EGZEB.ro: - A consequencia d.eve se r uma indigestão. 
O St: . .Prm~s F EmmmA elles senti-rão como ~ontribuintes equipa,.,.. _\o,s 

para. o s .saCri.·ficio~ . Fique, po!·ém, o me.u -protes to, pelos Estados que ê.j\o tê1n 
baneo;:;. 

O Si: . . ALFREDo ELLIS : - Não podE:m comer, 
O Sf:. PIRF.S .. ] 'ERI<EIRA: - E f-icam lutando com d ifficuldaJes, emqul'>.nto se 

rn.and<.t dar dinheiro a bancos desta. ·c -api.tal , que passam semestres·, cle1:enas de 
se·m B3tres z-on1ba1Hlo dos accionistns, nã.o lhP.s dando sequer o dividendo qu e Jh~s 

co·mpetc, ·PO•l"CJ1J•e: -os seus ftii~ectol-es .se apoderaram da n1aio r ia el as acçõ.es e fa -
ze n1 o -qu e -bem i.h(\S p-a-rece, rHscridonariaJnente, aug-mentando o nu1n ero ele di-
rectore;-: e elev.a-ndo os seus ordenados e muitar:; v-e zes dispensando b{)ns servido -

res, que .são :a.Ura.clos á r na SPm a n1enor con·s.ideração . 
Cor!fla.rtào na honorab:.lidacle deste ·Governo, Sr. ~resi-d. ~·nte, que -secund-a 

neste I:'Oni:o os que se vem suecedendo desde .15 ·de N oven1bro, [espero que não ha 
ele dar dinheiro a esses bancos .porque eUe.s não mel""~ecenl o .~a;critfi.cio do }J(=t..iz. 
E lles são .por demaiB co nhec-idos e dentro de algu-ns cUas trarei a e·sta Çasf\. um 
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requer im1E:.nto pa11:a ver ificar CO ino el les viven1, sem que ao n1enus os s eus .fi~caes 

-p eçan1 ·vrovidencias ao Governo. 

Os tE&laJdos do Norte, .Sr. Pres idente, inclusive o ·Pi·fruhy, .ma·s .este menos 
que Ot::i cutros, por.qu.e teve o · ~bom senso cte ·nã.o contr a h ir ernrprestin1os externos, 
hão el e d iz~r nu niom e.nto d·' suas a·f,flicções CJlK as suas 1·epresentações no Con-
kre..sso cod tiJ.a.l'am ~ 

O SH. f:\1E:NDES DE ALMElDA :- ü do !Maranhão não dirá . 

O St< • .SA' F 'P.ElRE : - - Nfuo se fa.l·la em autonomia. dos iEstCl.<'los? 
O •Sr.. PIRES F};nRF.tRA : - Qu.e autonomia, senhores? 
Faço um appe lo ao chefe do 'Partido <Re publicano !Con.servaclor, d e cuja ho -

nes~idacle ~ünd1a não ru de duvidar u tn 1nOn1 e•nto, quer po:itica, quer particular-

mente, lJ..'lC'<l qu:~ :S. Ex. inter ve-nha de maneira a q~·e se. faça erS•sa emissão em 
lermo~ honestos, com. as cTevicbs ·ca•ut<·las, d e.ixe.ndo de lado a ' 'ozeri·a do s mal 
i-n tencionados, qu~ 86 t rata.ni de r etirar prúve~to cle&~as pertur.bações . 

.. l. Inora•tor.La ·não é rn:liLS do que u1n simple s pretexto .para os i-;tereseados 
na ü·m i·ssã.o; ha j a ·v i-srt:fl.. a attitud.e da As~uciaçãv Ccmmercial, 'POr intern1edio el o 
S r. .Barão dr; Iblr ocahy . 

:Sr. :P·r<:·sid e~te, só ncyeita il n1ora ton.a <"IU€nl está quebrado ) e a prova diz..: u 
é q:.z~ O$ bancos que c-uid:trn dos iol1tere~.se·s d os seu-s con.s Utuintes cor:t car~·nho e 
hon.~~ Jtidade , cornu o Banc.o ::vrercanti.l, d irigido pelo Sr . João IRibe~if'O, o London 

B•::t.n !~ c !Joucos o~.ltros a !J ren1 as porta::; norn1almente, offerec(?)nclo ""- r~stituiçã.o 

integTl.' dos seus depos·i:t.0S. ·O m e-sn1o 11 ã.o s:uccede com ·essaa •t ri peç.a::; que por 
.ahi ex ' ~t-<"111 com o titulo de •ban.-:os . (R·iso~.) 

Ox:a l á. qu·e o IGove~·no, r~ue esse mc:>ço que ai n·da ~é Mhni.stro da Fazen da, 
reaj~1 corr: energi~ contra. r. õ.i:str ibuíç:ão de dinheiros a esta. gente, qu ~ não nl e-
r.ece o &.mpe.ro c12.. Nação. 

Fólizrnen t e. p-ara ·o paiz, t~ g.ea.tão do Min·i,sterio da Faze nda e::;.t á nas mão·s 
de um llomem digno e cuja ho n esUdadn tem se superposto a toco e qualquer 
ataq•Je . Tsto qu·~-r -dizer que todos I'ós temos direito de espera•r que, em breve, 
Jnuittl .3 do.."'i que estão arehitectando p!.anos com o dinheiro d·::.. €'nds.são, t enh am 
de se rtesiJ.IudLr ante a rcsi·stencia do Sr . 'RLv adavia. Ou .se1,ã •assim, ou em 
bneve ter fTno!' d·~ ve>tar nova crni~ssão, porque a somm:1 votada ·não E·er"á suffi-
ciente para sa.c'•3.l' .ambiçõG~ que, sob a a.pp·arenci:a d e favorecer a,o publico , estãn 
a gua.ràand(• o mo m•ento ~propic i o pa rn se n1wn if estar . Da n1ed ida ·excepcional q.uc 
acabamos ele vota.r não só aproveitarão os est·a-beleclmentos .b ltncarios, cu-jo las-
tro de hont'.~•tiàa.cle e siZ1t.~ez , c om o o :\f3r canti l, d ir igido. pelo iOr . .Jo3.o Ribe i·ro, e 
o London t:; poucos outros, estão sen1pre a cavall~ir.o de qual -:tu er sus-;>zita. Ou-
t r os. f:ntretanto, v.::t·l'hem-sP ela mor.a.toria pnra .. r e·tardar a rea.l.iz.ação ele compro-
1nisso~1, que pod-em , perfeita.1nCnte, sati·s·fazer e que se tivessem outra e!evaç l.o 
morq,l, n ãJo s e apr0veitar i.an1 d·:l. -e.scap.ator.ia De.ra P I"~e] udica.r .a.os ·seus c.omnli t -
ten te3. '~5.'() devo aqut cleC'itn af!" non1es. n1as entendo ~~r um dev~er tornar p-u -

blica a ·falta de escrup.u l os de certos estaUe~e~imentos ba.ncarios, que d ezcurHm 
por compldo os intl'lres~ dos seus a cc 'onistas. 

Pr•~ l}i.ll'o -me para expôr á Nação os r e.sponsav.eis p ~ la s ua Ill'á direcçã.o , })'0!' -

que não é •j usto que, havendo .fi.,ca.Jização ·po r pHrt~ elo Gov-e•rno Federal, n i'í.o 
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S·rl~bct. o ~ ublico o que I ·'0!.~ ·el.!cs se pa ssa con1 i·ll i1Uin:n :tvel p rej :.~i:o cl: ucciunia-

r~::s muita~ v.,ezes v icti n1::tf.5 de boa fé, tnas senl -~ncantrar meios de amparl3.r a 
e:'(jJ~aroac;ão àso seus cnpjTaes . Emqt~anto banco8, como o GVIereanti l (·D r . J oã c 
R ineiro ) , London e poucos outro.s distribuen, vontua:mente d ividendos remune-
~·adortr.;, ou tros h a. que narla d i.str ibuem, ~. qua•ndo h a d1ivi·dendo os acc joni stas 
só r ~ceben1 as quotas clevid·as depois d.e clecorriclu granüe lapso de tempo . 

Tratancio ... se lfie e~ta1beleoim.entos que g iT::tm .na cmesme. .praça, •não s·e jus -
ti,floa. que um v ffP.reça clivid·end'o e ouü o •al;re,sente P!'ejuizo . .Só a mil. direcção, o 
rl esperdic!o, os gastos intiteis explicatn essa situação, e, cmn o se .faça necessa-
rio un1 C'Otejo a t.,esp eito, ir-me-hei aP·TJnrelohe.a·, co m o s rer3J>~Ctivo.s dados, petra 
pôr ·) .Se.nado ao par d·esse.s factbs . 

De~de j á, lJoré nl, chFt.mo a attenção do Govet.,no, cru2 se sab2rá pi~ecaver con -
tra as inve~ti (k:;s dessas fo·ntes si.t-~peita .;::s . 

Volte o Gov-ef"nc :as suas vist~B para as forças eco!"!ornicas do paiz, depau-
pen.tda~ e 'Cx.ha ust·a·~ .pc1a·s exp1orações desses 111e.sn1os .bancos qu:- neg•a.tn .re-
c urs os á layoura, ·:to c-,ornmerc!o e á i·n'd'lt~~tr.ia, abandon·ando=-OS .á penuria das 
Inici-at.iva& p•a.rticuktre.'; ,r.,ara os operario.:s •= jorn:1.l e iros qu ns i sen1 p ão ; para 
os at)p:u·eL·Ios ..r coriomicos, .a~ vi a::s dt.. COIT!ITL\Jiaicações e transpo rtes, quaiSi todas 
ãs p.rJ rtas ela li q!.l idação fo rç:n.da . 

Para. e!;~Hs gene-ro·s<='.S font·~s <1e rh1ueza es·tagna das é qu3 o Governo s e 
rlt?ve :l ~ pref21rencta volta r .ag-ora, :1-::!:.tdindo-a·s e rap J.J l:cando o:3 r ecul'.sos da 
en1i•s3ãl) e !fl.uxilios re p.rocl:tctivo !:l. 

w:ca1n nestas pCt.loavras o l•l·eu p~·otesto e o n1 eu a ppello e jul:go te r rus:~ i m 

cun-.. pri-do o nv:·u ·dever. ( :1Itt.i'!"o b ent .: 'ln'l.dto b e ·nt . ) 

Jfl' .s ppr:ovad·:"t a em en r1a n. ·2. 

O S r . P reside nte : - E~t.í. e m disc·u~são ·a e m e·nda ·n . 3. 

SubsUtua·ee o ~ zo •pe'!'o segu inte : os e in presotitnus a qu-e .se r efer-e a lettra <L 

do '1. I l , vencerão úS juros annuae.s de 6 " [0 a té s2 i s tnezes e dahi ·em clianlC' 
nHJ ·i·s 1 l'!o en"l.. c·~s .. d::t mez que s~ seg•nir . Os en1prestimos da lettra b não vence-
rão juros . 

Appmv.a:d•. 

O Sr. Pres:dante: - I1'D!St:í e:-n cliscussã.o a en1cnda n. ·I. 

Ao ·tirt . 1°, n. I, accre-scente-sE:: 

·•o Gov.erno não poderá, entretanto, eUectuar o }ltag·.runento de despeza que 
d ec:o rr~r Ll.e qual<1uer contracto ou ·de qualquer credito registrado sob proteffio 
errHiitan to o r egistro não hotnrer obtido a approvação do 1Pod er Legislativo. " 

r..~)j ei ta da. 

:> Sr. P res id e nt e: - O projccto Yai 5er de volvid o á Ca mura elos Deputado<;;, 
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SESSÃO D.E 2•2 DE .1-'-'GOS'DO 

O Sr. João Lu iz Alves ( '' ): - àntes de tratar do a~s.s un1op.to que me t raz á tri -

1bunn., respo ndo ao appello qu.e acab a de faz·er o hon.rad1o !Senador pelo Districto 

Fed :2ral, ·a~sseg·urando n .S . Ex. ·qu e vou co·nvoca r a Cmn_missão c1e Justiça e Le-
.g iRl3..çã.o e s ubn1-etter ao t:en e·stud·o a qu estão qu e e~ca;ba d.e ser lt2 van.tada e é , 
i·ncontesta V,f:'h11ente, digna de ruttenção . 

O .SR. SA) ~J{EIRE: __. (Th1•:Jito .gTato a V. Ex . 

··:> Sn , JoÃo LUiZ ALVES: - V. !Ex, sa-be, .Sr. Presi'dente, que pretendia 
u sar 1-:.onten·· d·a ·PG.lavra. e que deixei de fazel-o .p-ara não den1.ora r a votação das 
etnendas da .Can1·atl'a ao llr:<J'j·ecto ·de emissã·o, ta-nto mais 1QlHLnto Unha razõ·es 
])·ara J.? uppôr qu e uma c~as r eferi:das ·ü.:nel1'da.s seri·a r .ejeH:a·d·a, 'f·orç ~3.·n do a volta 
do JH"ojecto á outra Casa. .d-o Con~:res•.::o, D que :con.vi·nha se if.iz·esse c-om a ur-
g-en.::! ia recon:hecicl.Ja. Deixei, pm· eiS:se ;n1otívo, .d•e ·internmnpe1r llontem a vo ta-
ção, para faz.c~r :ang,un11AS considc.r.açõ·es ·que se rne in1p·unhan1, d!a·n.te do p a recer 
do tneu pr.ezado pa;tr~icio -e amdgo, o .Sr. Deputad·o !:\·ntonio !Carlos e da dec·la-
ração de voto -do n1 eu nã n m enos p~~t:zado ~vmigo, .a clistincto Dep·uta do Sr. H.o-
1nerv :Ba Dtista. 

"E' c.:vm. co·n.st.ra,ng-i·mento, :Sr. 1Pre·s1dente, que venho faz.e-1 -a.s hoje~ da ·dil a 

siu1cera ·t:·st:rna., o a'l•to apreço qae ·cor..sagr-o áquellE.s tHus tres p•arhtmentares, oada 
qual nlais CO nlpetente, rnais 1'2Stu q..iosc, m rais devot,3...dO 3;{) •hem Pl.t·blico. T e11dO, 
'POr!ént, tido uma prurte de oeoll.abora0ã-o efflcie111te ·n'O assun1pt,o, 1a ponto de n1e-
t·ecei· a hotH'a c}a ser de::Ioln]nado, aliás sem fun da.m·ento, }Jor u111 il.lustTaclo or-
g·:1.o opposici-on ista desta. C<LPi.ta.l, ·d e "'pioneiro ·da eini•SJ.~ão ", ·p-en€1o justitf.icada a 
minha D.ttitude d e oppõr argumentos aos daqll'elle pa recer ·e "l.a,quella declara-
ção de vot.o. 

O pare.ce.r do tal entoso Sr. Anto11io Cnx1os t em como principa l preoccupação 
dem0!1St ra !· ·tun.a ·b~1ixa nf'f:'essari·a e fatal da t:ax·a ·d-o o.:'l·m.bi.o en1 conseque·ncia 
da mn.~ISBão , baixa ,para a qual S . . Ex . 1J,r ·e'tenid•eu 1a·cha·r urna formula mathema-

Uca: o cambio b"ixa na prop·orção do a-. ,gmento doa emi.ssã.o, isto é, sendo à e 

·600. OOóJ contos .a ei.rcu.Jaç.ão e s·endo a taxa cambia l d.e }6, -elevada a circul.ação 
a 900.00) c<mtos- ou de õO 0 !"- a baixa ,cJ,eS'ce de 50 • [•, pd.l' ta:Jto a 8. E' o 
(]U·e S . F~x. affirma. 

Pondo de part·e· o abso! uto da lWOpo.si~ão - de que a. e1ni ssf"t.o causa necessa-
ri-an1ente .a .baixa; d eixando de Jado a. consideração d e que, r>al' a o seu ca lcul 'J, 
S. Ex . d fe.preza os prin.::;paes factores ela ta:xa, como o s a ldo ou rlefici.t ela ba -
],ança intf't'lta.ciona·l, o sal do üU cl.'ej icit dos orçam entos, a:s nece-ssi·dades da. eir-
culaçã.'J e a.s influencias de orden1 p.sycholo g-ica , o qu.e clen1onstra a hnpo s~Sih l ... 
!Ida de de uma formula. arithmeUca; Yerif!co que a de S . Ex. iÚO pód.e conduzir 
ao re'3u! ta do a .que cheg·ou, qu.e i'O dizer , ·á taxa d.e 8. 

(*) Dis-çu r so pro.ferido na hoca do expediente . 



,...- 347 

Com •e.ffeito, sa•bido que ao cambio de 16 o ·valor ela libra é d•e 15$, a propor-
ção sena 

600.000 :000$ :· 900 . OOC :000$ : : 15$ X de onde 
X (valor novo da iibca) = 22$500 

o que significa uma · iaxa de CR mbio proxima de 111, precisamente ele 10 11 [1 6. 
Portanto, admi1:1.ida a formul-a, a conclusão que tirou não é ~xacta, sendo 

inexa.cto:; os cakuloo ne!la, funoad.os. 
J"á ·an terio1·m·en·te tive occasi·ão de da!.' as razõe::E por qu,e não receio· uma 

·baixa de ·cambi·o, ma.xirné redu-Ziid•a a emi.ssão ,para o Thesouro a 150.000 contos 
e to.cnadq mais segura a re.tira<:la e m um anno da de 100 . 000 contos para os 
·bancos; nã:o me repetir.ei agora, a .ppeHa.n.do para o futuro, nota.:1do, po rém, que 
sem ·-em·:s;,ãc e :J.!ltes d.e ~e cogitar della o cambio descera a 14; que r ed.u.zida 
a. ci ~Clliaçãc a 600 . 000 contos de ·pa.pel inco-nversiv:el e ·a 150.000 a '{}0 convers í-
vel, o ~a1nhi-o desceu a 1 11, quando s_e mantinha ~ 16 com unTa cir.culnção m·aior 
-do cp.1e ef:!SaiS, en-t 250.000 C'o·ntos ... 

~:t segunda ·lJ1arte do s.eu pru.~ecer, diz S. 1Ex. que não ha crise ba.ncari:l.. 
m._q_s c ri·se de a.lg-un.s bancos, -e.squeci·do de que •ec= ses alogur!s são a quasi totali-
dade e de {!U.e a cris~ -J e un1 .só, o da R -epublica, le vou o e nlin ente e saudoso 
lVIurllnho, ..s·empre invocado pelo.s que nos comb .::-tem, .a S'Occ.orrel-o com recur-
sos G.o r.r--nesouro. 

!) auxiiio CJU.f' agor•a se presta não ~. como bem po-nderou o digno Sr. Sena-
dor Gly(!Cl'l'l;Q, utn auxilie- .aos bancos; .elles são tnéro.s i ·nterm eUirurioo d.!: sse au-
:dlio, que ·visa o C'ommercio, e. indwstria, a lavoura e os propri.os deposi.tante s 

· em um n10mento d.-é grave cri-se ·econornica·. 
:) T!H'Slllü honra·do Se~1ador Já r espondeu igunltn ente, no discur~o de hon-

tem, con1o .tamhern o fez o e~'Oque·nte Deputado .Sr. Cincinato 1Braga, á c ensura 
pela admif;:::;ão -d.a g·aranli-a .em ejjei.tos co1n·m,-6·rciae-~ , poi.s .que ~n em todos ·os -boan-
eos possa:c:·nl apoNces e a gar-antia. com aquelles ef.fei-tos offerece se.gurança, re-
forçad<e como 'é_ pela dos proprios bancos, sen.do -de n•olo3.r que a .Jei de -1875 ad -
mittia a ;r.a.ran•tia, não só de ti-tu·los da divida publica, como ele "-outros títulos 
seg-uros", o que d-e1nonstra que a m edida llão é sem preced·ern.te·s . 

~-\.. f.fi ~~·rnou -alinda ·o illustrado ·D e:putadG que .a carestia da vida será a con-
sequent:ia {)a em.i.ssão .e para ·demon-stral-o, escreveu <CJUe o enca.reci'm-ento que 
..s·e ter!l ·1;otr.do "v ei.o t>elf) 1tnico 1noti.vo das crn ·issões eLa. Ca,ixa. '(~e Conve'rsão". 

1\..t~ [;.@;ora, Sr . PresidP.nte, rnuitos ot·gã·os ele publicidade e mtütorS n1cmbro.~ 

do ·con~r E':.:·.Eo at tr!buie. m n carestia a o p>rotecciot:,i~m.o; .fica elle li vre d 2 senlc-
lha nte pecha e ficanl•OS nós sabendo que 0 encarecime·nto da vida é o rc.::11H·:1do 
d·as emisêi5es ãa 1Cai:~~a de Conv-t: r~ão , i·sto é, da circulação ouro!! . . . 

3. Ex. cor~sicler-ou cotno grave e·rro .do p.roj-e·eto a ·prescri'J)çã.o da re nll?.s s a. 
die.rL3J 11. CaixÍt d·e Amortização dos ,10 °[ 0 elas r en das destinadas a.o re<g·.ate se-
ma!lal da emissã-o . . porque.' disse, d-esvirtua os fi ne:: cln.q·uella Caixa que consis-
t em .. tSe.gunõo o proprio .parecer, 11 em en1~~tir, amortizar •e resg-atar". 

')!o.~. se nhores, se urn ·dos fins da ca;J<a ê r esg-atar, se e. renda referida é 
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d C">U.nada ao .resgate, ·Vnde o erro do projecto, que a:iás veio tornar o rc;:;gate 
11tair.s .~egu.('o, ma!•s rapido, n1ajs pOntual'! 

lJJ' a-ssim que, feHe. a en1issão, logo na sen1ana seg-uinte i-n.ic'ará o res ... 

. A.ffinnou ain-cl3. o repJ~eser;tante de :M:inas que o prvjecto :t!lnulJ.a. fundos 
de r e3g·a te E~ de ga ran ti r... . 

JDffi qUE: e CO!TI;O? () pro j ecto não f.az r efer-encia cti-JieCta OU in-directa lt t•aei3 

fundoc:~, !tão os c·xtingue. n?io os n1od'i.fi!C·3., não lhes dá out~os de·stlnos_; n:-::tntém 
a lei que O'l creou .e com o destino O<"di·na.rio .que lhes lf·ol d·ado . 

J:!;ntrel.an.to, s:t. a,Jguem pu·desse mer-ecer censura neste w.particular, seri.a o il-
·lustre .Deput,ado, p-orqnp ·é o pr0!}2cto de S. Ex. que, no a rt . • 2°, lettra bj c1á aos 
fundos (le gaTantifl e de rc.sg.ate de pFt.pe1 -m·oe·d>3. u1n d·estinro dive'l!so do d.a sua 
instituição, pois ma.nG.,t appli>cal -os ao r·esgate dos .bilhet<'.s d<> 'The.souro, cu.j ·'t 

· creaçã.o propôz. 

Esta ,cr,f.·Hção, já tivenlO·s occa.sião de clizer, não resolver.ia -de m·odo ·algum 
a. crise do T.h~souro, nem n ec·o-nomic.a. 

IiJn':1:8tv..nto, no a.fnn c1-t:' combater o :P•a,pel-m.oeda, o honrado D•3puta·~·o e os 
que J .acorr. pn·nha-ran t t.ennina.nl reconhe~endo a sua nccessidac1·'2, porqua1l·to os 
11 bilohetP.e'' não pct:~~a.:m d t: p.apel-moeda, com juros! 

P e..pe>tnoe-da, odiEc•? e o ô emo.nstTo: · 
Em primeiro lu ga r , porr:n.:·e ·s. Ex. d.á ans bi1het-3s cur:o forç:ado, po.der li-

beratnrio, Tt.H pr-op'Orçâ..o d-e 10 °j 0 ·d.e Ntda lJ.restaçà,o de im.po-~-t·O~. 

·Portanto, a-o menos r.e~sa proporção, :$. Ex. crcou papel-mo·eda co:n juros! 
(AjJO·iai/.J&.) 

.. \. rc,ceit.a PG!Pe·l. dn i'llpo.rtoaçã·o, ~ de 162.000 :000$; .a de ompostos ele con-
sum:) é d.e 51. 000:000$; só nas pre.s.taçõeR de 10 °\ 0 d esses imp.o-stos temos umn 
·emissã" de· pav·el-moeda <:cim juros na im,po.t•tanda de 2.1 .. 300 :000$000 . 

. E -tn ~<:.g·undo lugar, .po-r.que, cor..:1o disse ·O Senrador iBulhõe.s, na e-n tr·evhs-ta 
cuja publ::caçã'O r eclamol! da tri.bu'!la do 1Senado, em 4 do corrente, nos bilhe-
te·s pud..em ser até á impcrtancia.. d.e 500$000. Em qua:nt:•3.. i1nf.erior~., nã,o!! Dege-
ner.ari.q, etn ·uma em-issão de papel-Ínoed'a" . 

Ora, o honra-do S.:··. Anto!üo Carlos propü.e bifhe tes de 200$ o de 300$; l•ogo. 
propõe u1n.a em!ssão cl(?o r~pre l -mJeJa. s.eg-undo a in~·:rt .. l!Srpeiüssima e auto-riz.adH 
opinião ·rlo ' illa·str e s~' ISt'll·Udor Bulhões. 

El~ corno , .quo:o.r eondo fugi.r ·do p.3.:pel-moed·a, o::; nossos anta-,g1nni 3tas reconhe-
cem a ·s ua n ece!Ssida cle a .;tua·l, só ·esca·poanclo do non~.-e, que a.~,sim parece ser o 
que o~ ·n :~susta, 1nas não da cs.q.ernc·ia, QUe existe, nos bilhetes propostos, verr"da-
deir·O papel-mneda: àa p:..:: ior esp.ccie, porque vence juros e exig·e ·v tn re-sgato n1.ai·s 

oner.J~o. co1no veremos .. 
Dem1ais:, o pro j acte d•e S. 'Ex . parte do que nã.o exi·ste. 
"En1 (tnteci.pa ~ão elo en1prestin1o ", diz ~ll e . 

Nã.o ::- e pó de antecipar ü que ·não existe, o que nãJo se sabe se yká a existi.r. 
Acr~ditnra o !1onradC' Deputado na possibi·lidade de um ·emprestimo .em pe-

rlodo ·n1-ai-s o:u men-os proxilno? 
D·~ejaT'á o h~-nr.ado Deputado que esse empr~timo venha a r.ealizur-se, uma 
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\·~é L. (Jü:~ ~f: possan1 nonnaUz.ar as ·cundigões do Jlaiz, pela emi~são e pelos indis-
]J3!1Sa,vei.s cór.te.s na d·esp~za pubhca? 

Pot·ve.mtura, ess~ ·e·rnpresti'lno não tra:rá, por um n1ais longo 1per~odo, ma.io-
re-s o nus annnaes d<ü que _os elo resg-ate d·a -en1issão, ·que v:o·1Já:rnos 't 

Acreditand'o que o •emprestimo ·.'l~ja apena.ti de f 20.000.000. seus juros e 
<iinu.rtizagãQ pe~fl...r8,o, ·Por 50 annoG talvez, ·no,;:; o.rç.am·entos em quantia n 1uito su-
lJ·erior á -do r :esgate 'da en1is-são de pape.l, Que esta~á fei•to en1 10 a ·nn.os. 

O .Srt. FRANcrsco 'GLYCERHJ; - Muito bEm: 

O .Sr:. JOÃO Lurz ALVES: - 'Dados os acoutedmento·s, oon•3idero uma felici-
dade !J.ào termos conseguido o emp.c-estimo. 

O proja<::to qne -apprGván1o·s tem sido critica·do por est•abelecer u·rna !.JO~rcen 

tage·i:-:.1 J i•t- .r··esgate muito i oPte diante das noB~as rendas. 
F.:.tre(anto, o ]Wo.jecto de bonu.s, determi•na•ndo o seu resgate em quatro ·an-

uo" ,; os j·u.-os d•e 6 "1° so·bre 150.000 contos, d·et,errrúnaria maüor.es difficülda-
d-es. Seriam pr.eci,sos, no pri.m.eiro anno, 4'6.500 contos; nu se•gundo, 44 . 2·50; no 
terce;.co. 41.000; e no quarto, 319. 1250. 

Acn:·clita-rá -o illustre Deputado rque, por rnaiore::; qu.e ~ejo:J .. m ars economias 
•)rçalne~-taTi:as, pndenl'OS c·:>-ntar co1n urn ~a Ido cl·e H> . 000 conteiS p<J.r.a resgate do~ 

"bHhete·s" ro anno ])roxlmo? 
Poi·tanLo, {1. ·Eolu~ào c;-r:.e de-mos foi a. Irt~lhu;.· d·as IJropos:·as: a trnica cffi-

.\ dec1a.ração d't-; \·o t o elo err~jrnt:mtb -Dep utado, Sr- . Ilo·~11ero Baptisb8., erontêln 
duas nar~·-b:,, qtie .provoCar!! as evnsi·df::rações que vou fazer. 

_·\. lE'i:neira ré retrospec-ti-va, ref.e.re-se ao qe.e ,S . 'Ex. disse que devia ter sido 
feito, mas não ·se fez, co!·n-o m·eio de imrpeclir a t.Situaçã.o a que che·gaJnos; a: se-
gunda é a a.ctua-1, c-ontém os remed.ios que, ·no alto criterio de S. Ex., deven1 
se:r ·3nJPrE:'g1a·dos. 

C ·)m.eçarei p:ela segu·nda. 
S . li.Jx. propõe · com.v r.e·medios. para. 03 males actua,es; a econorrüa; o im-

po~tv f!Obr-e a .salüd·a do t!Ur-o; a. e'ln.irSsã.o ·d-e ·150. 000 contos de bon'lt.S, . do Vtt-~or 

d·2' 1 :000$, -ca·àa 111TI, a juros d3 6 °[ 0 , s·2m poder liber:atorio, il~esgata,veis, OU POi' 
uma op2 i~ação d·~ cr·ed-Ho · externo ou e;n un1 prazo 1r -e1a.tiv.a·me-nte curto, que 
S. Ex. nft{, fixa, .a.Ssim corr1.) não -precisa outr.os recun~os vara: o res.gate, além 
U:o empr12·stimo externo. 

~-\. prirneira tnecU-cla a econont.in - ê por todos nôs p.reconiz.a.da e já- por 
duas vezl~~q o .Sr . l\1.i·nis·tro dã F -azenda 13.. p.ropõz e in-c1icou; é medida já iniciada 
no r~ \~ tna. l orçarnento, no qual o 8e-nado fez grandes cõrtes, que a Gatnara -nã.o 
app-r -..1vc•u. J~ .. economia é, incontestavelmente, uma necessidade imperin~..a. para 

c·uja ·~n: tts1'ação ·es ta m-os tod.o-s em~penha.dos. 

Te1nns de ,faze>a e em. larg.a_.) escala, .não come n1eio de ree.ol-v.er a situação 
pre1nen t e t_1 -ang us·tim:a en1 QUe IJ.esta hora s·e clehat.e·m o Thes01.11ro e a-s forças 
viv8Js c:o .paiz, porque e·ssa situação não póUe esperar os effei.tos -beneí'icos d.a 
t~onorn i a . ntas para attencler á 11ece.ssi~d·ade elo equ ili·brio orçam.entario. A eco-
nomia, que ~<se ii·npõe, que o illus tre ).1ini·stro rln Ji.,az.enda tem rec~·atn:ad-o·, não 
ucudtria,. CIJt:retanto, aos males ctctnaes J. ·rcevi~e 111a~orc5 n1~les no futuro. 
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_L\ rtr1buta~.ão sobr,c .a s·ahida do ourO, affinna·clo eomo con.stirt:ucion~a1; com 
fundame-nto no art. '34, § ·5•, da Const1tuição, par.ece-me qu.e ·nào 0 é, pelo me-
nos ern abs-oluto. 

O imposto sobre o ouro amoedado é po~.sivel que encontre apoiü no pr.e-
ceito cons·tituciona·l, .que clá ao C·ong1resso a competencia pana r eg·u hlir 0 con1-
m€orcio i.nternacional; é pvssivel que pro-duza ·effeitos b 2neficos .. ::-;ão quero agora 
venti·:ar 8Slas qu.e.stõ~s . 

l\Ias a tri:butp.ção do ouro e1n barra, pro'duzid.o no pai.z, nãJo cRbe á U·nião, 

po.Js qu<e Bô aos •Estad·os compete o impvosto de exportaçào ·dos <es,p2ctivos pro-
duetos. 

Se, ·~Ob o fundam·cnto de Pe·gula:r o commercio internacional, póde a Uniao 
tri.butar o ouro vrocTuzido nos 'Estados, poderá ella tambem, sob tal pretexto. 
tr.ihLltal~ o café, o xavqu.e~ 'O a.ssucar, etc., p:roduzi·dos no·s mesmos 'Estad.os . 
UWnito bem . ) 

1-!}n't: ... etr~..nto, S. Ex. , no :::·e·u v-oto~ não fez ·dJ,~tincçã:o; a medi'Cla s e rha assi·ln 
inconstituci:ona.J. ~.\inda , r0ré1n , que o não fosse e que tenha re,sulta.dms benefi-
co.s, nã.n teri~ resultados a.ctuaes, p-ela unica e peren1ptoria 'razão de .qu·e nãü ha 
actualmente e t:cLI·vez nà·o hc-"j-a tão cedo ex]Joortaç8.o de o·uro . 

..\. tet·ceira meclida é semelhant•.l, m .as não identica :á proposta pelo Sr. An-
t'Onio Carl·os: - é a emi~S ,o:::ào de bonns_, a'Os Cluaes S . 1Ex . nega qua!quer poder 

libe:l"atorio e c-ujo valür n1ir:iino fix a em l :000$, r ·econ·heü 2-ndo ~mplicita·tne·n te t1 

proceàer·~-cla da no•2sa e da critica ·do Sena·dor B-ulhõ-es, relativ·amente ao ca.raf'.te r 
ele rapei-moeda dos "bilhete.s" do .projecto Antonio Car·los. 

iVI.as, t.:e a soluçã-o ·dest-= .projccto não s·erve, ap;eza.r da força libe.ra toria em 
10 °) 0 do s iinpo·stot:: a pag·:1r e do -s eu va!o_c fracc~~onado, cmno s-erv irão os bonn.<J 
pr.opostos :pelo Hiu-strad{) Sr . Hmne-ro B·~ ·p!:.ista, QtlC -div,erg.em 1dr~s apolices, ap-e-
nas p.e1 o juro mais ai to e . . . pel-o n01ne? 

~omo vê o 8Anado - o,s tre~s remedios propostor3 ·pelo cli.g,f.lo rep:iesentante 
do Rio Gr~u1de Jo ·Sul, cuj·3. comill8tencia .a.cat•o .e reconheço -com a rnaxi1na sin -
ceridad.'3 (c é pr-eci.San1·PI1·"t f' por i-s-so que m •e sen·ti na ne-cess.id::tde de contestar 
os -seus cunc.eirtos), o~.~ tres remedios J.em·br.adns não teriam ef~feito .aGtua.l. 

S. Ex., por:ém ~ não s·e -limitou a suggeril..,oE~ ; fez um exaf!le r-etro9pectivo, 
no qual ha, g.raves, mas iP.J:.Istas c.ensu r a.s: ·á a!dmi·ni.stração -d.a pasta ela Fa-
zend.l . 

..:\.ntes de exa:mina1-as, convêm lemrbrar que. e1n fi.ns do a nno de 1913, ' o 
:vr.ini .stro da. Fazc·nda so-licitou do e·ntã.o ·Rel.:--l.to.r da 'l--teceit•a, ·noa Ca=mara, o digno 
Sr. .fiorn~r·o Bap·Usta, que obtivesse -autori.zação para. un1 -empreetin1o externo 
de f 10.000.000. Já havifl ])•revisão d.a'~ gra.;oes nece~.sicJ.ade·s elo JJ.aiz . A &utorizH-
ção não .foi obt.id·a. havendo m.e.smo receio d e obstrucção dos orç:an1·entos se el1a 
fos..o;;e .pl'Ol1·0E-ta. ·8-e, ent.ãe, ~e ·dié..sse tal a utorização, de 111Ddo a pode.r ser t en-
tada :1 cpE-ração d .. eEde J -aneiro, 1quen1 ·sab:e .se nâu teria sido p.ossiv·el obter o 
em·prêstilno, evitand-o a <t>ituaçã.o a que chegamos? 

s~ hQUY(l impr·evi·d~nçia, d·eJ!.a, tem mttit-a~ cu!.pas o Con(;TeSSO' 



D:s..s.c, po,rém, o honrado D 2putado: 

"A. situaçã.o financeira, que tarnben1 era ·miá, ficou •3.Jg.gra vacla., eles~ 

de que, ~ntes da conflagnl.ção. fôra .s: ntid.a a impossi-bHicla~je, em curto 
pra zo , do gran·cle ·emprestim·o -extP.rno , unica G.olução para que o C'Over-
·nc <:1.PP·EUa.r a . ·E, ne·ste pGtrticul:a,l.·, as culpas do ·Gov-erno sào gT~IVe,s, 

porque d eixou qu e to!11assem co encarg:os publicos •P'fOJ)OTções . :oxtraordi-
•fHlria.s, ql!ando 1inha ele·men.tos }Ja•ra d·2-s E!nvolver a-cção ef fi caz, pondo o 

-'J,l1e.~ouro a salvo de ap€.rtos e vexameLS. Tin.ha a in1po.r.tan ciu elas pre.s--
t.s r ões do .R·io d e Ja·nei1·o, utna vez que este .não corr-es.pondeu ás exi -
·t:encias do contracto, nada justffic ando que a compromettesse em. oUrtr·o 
cdt:st.e, .qua·ndo o paiz se e.storcla en1 crise; tinha a importancia. dos 
y.;;,!•es ouro, quP. deixou o Banco do Brasil delles uti1iz-ar-;se, em mais de 
4 . 000. OUO e.sb2-rli P. os, quartdo cl 3Vita obri•g-al.-o á Uqui1dação moos.al; ti-
n lw. a emiss<1o tle 50.000 contos, que devera ter s.i•do ~e. i ta de·sde ·o co-
meço do exer~icio , correspon.dendo e.os .fi'l1s da . a·utori~ação, vi1sto que 
t'"\l .... Hl11 insuflfici.entes a.s renda.s arrecada"d•a::;; -tinha a realizaÇão de pro-
·vH:Jencias que estavam na sua alçada e constit uioan1 o seu d·ever el·e-
Jnentar, como foss-em: .cepr.essã.o e·n ergica e (I'"tigorosa -das fra·udes na ar-
-,·~cadaçào daJs rendas, ·insp·ecção severB! ·da·s contas da ·deSlJCza, sus.pen-
<'à•CI immediata de todas •as obras fdtaJs por admi•nistTaçã.o, desaccumu-
iação •de vencimentos, conforme institue o art. 17'3 da ConstLtuiçãJo, dis -
·pensa eHectiva de todo o pessoal <a>ddido, extranu merario , assaJ.a.riado, 
cliarista, amd.Jiar ou collrubo.ra<dor, e extincçãio da classe de ind ividuos 
·encosta-doe ás repa rtições, gente sem eacrupuJo, que só com·pan·ece ao 
~erviço -para. Pecebe r v-encilnentos ; tinha a · vend-a de b ens do pa.tri!m-o -
t. ·o nnc·:10na1, 1t>Jna ·vez rl'ev'icla:rnente auto?·;iz acla _; ti-nha ainda .au•toriza-
,,~ .o rece·nte para ·operã ção de credito no interio!i', o que terh'l . .sido ,pO-s-
s:vel, desde .que o GoV'e!'no, praticando a ges-tão hltelligente, sol ici t a 
o honra•da dos n egocias ptub14.coo, houveEse conquistado a con;f iança. da 
=:.' a ção; _ tlnlta . . . pa:!'v. que ~mai•s?" 

Com, !ibello, é dos m-ais fortes. Exam.i•nemos, porém, o q~<e o Gove·1·no ti -
nha.... ·e veremos qu•e foi i·njus to o illustre Deputado. T i.nha o 1Jl'odincto das 

P't·estaç6es do "Rio de Jcvnei'l'On . 
i\{as es , e pr..;:l'ucto foi logo e i nt&g?·almente applica<do: em sat:sfaçã.o d-e com-

pron1is..sos no -extnrior e 1nna pe.qnena parte e1n desp:eza:s orldilna·r ias no interiot·, 
segu1,.do o c;.ue ·or:l. a·co,nsC?.!-hG. o Sr. Hom'Cn·o B-arptista, :que ld'e ver ia ter sido feito, 
visto -cO!flO o .a ccEm tua'<l·n tdPcreecimfn-to da receita a.ssi•m o ·exi:gi·a . 

Na·da foi .a:ppli.ca-d0 en1 nova9 co:nstrucçõ e:s nava-es . 
'r inha os 'l i .:tle .':': - O'l~?·o .. que -deixou dre cohrar ·el-o Banco do J3ra-sH. 
Podie. o Goveorno , co.n!l<õc~clor das di;fficuJ.da·des economica.s e bancarias do 

pai.z, ·exigir o imn1e.diaoto 'PJ.ga·mento .de tt·al quantia, d .eterminan:<lo, com a sim -
ples cxige·nci.a, a Equiid·ação .possh~l õo nosso principal Í'nstituto ·bancaria, onde 
estj'í.o ~mpEnha:dos g;r.andes ü>teres.ses il.a fol"tun-a publica e de .. par.ticul a r? ·Tai 
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Üqui-jação (era legitimo o receio) prej-udicaria o proprio recebi·m e•nto do proclu-
cto d.)s va.Ies. 

Qu·'' 11 omem de Gov·arno praticaria tal acto, em momento de angustia geral. 
que no -~ ~.o1nduzio até á mnratorie..? 

O 'Sn. ·FRANcrsco GLYCERIO: - E' preciso tamb.•21m .JevaT ,em -con:ta 0 forne-
cimento de 30.000 contos que o barnco f.ez ao Lloyd .pÓr conta do Goveerno. 

ü SR. JOÃo Lurz ALVF.S: - Eu ia •di.zel-o. 'Tanto mais qua·nto no saldo dos 
vales-ouro d·ev0 ser der.lu >oida a hnportanda de mais ·d•o 30.000 contos. de debito 
do Lloyd :Bn3.si!<eiro ']Jara com o ·banco. 

).Tão podia, pois. o Gov-E·nno contla l' com o saldo dos vales-ouro, como ·recurso 
actua 1 • 

T.''1ha a em.issão àe 50.000 contos c~e bilhetes elo Theso1wo . 
~ · -cmn prazer 'QUe ;toco neste ponto, :Porque tive occasião de verificar, p•.::.}a 

leitura de todos os docu·m<>nto ~ . quoe nesta qu·estão a .acção <do 'Mi•nistro da Fa-
zen.:la foi previdente, co:n~ta.n:t•e , para conseguir a colloo~ção d.a.quelles bilhetes, 
utna vez votada a au1t01rizaçã·o orçame-ntaria, isto é, - desdte o co·meço do •exer-
ciclo, 1cun1o aconselh::L o di~g~no .Sr. Homero Baptista, que d.everia ·ter sido .feito . 

E1n virtud•ê" ·da awlorizacão, o •Ministro ·diri.g-io-se aos •nossos a1g entes .finan-
ceiros em 'Loridl'c~, no sentido de obtec a colloc·ação pal'a os ·50. 000 con•tos de bi -
lhete'3, ncanào no exterior u maior parte para ·solução dos compinom-is-sos exter-
nos "' s6 vindo para o p.aiz um ·pequen-o saldo. Isto deu-s•? em pdncipios c1e Fe-
vel'l.?-iro c, ·Hpezar· tlos esforços em·pr.egados, nada foi poss ív el então .co.nseguir. Em 
Mac~o. o l\i ini·stro reH·ern o seu peditdo, J)l'oven{].o as difficulda·de·s do The30uro e 
já então ce m o p~oposi to de d eix aor t odo o prnduoto .em Lon·:kes para os paga-
m enn l.< extu.nos. N'ad:t foi pos siv•el obt er. Em '1\.!J.ri!, fez S. Ex. no vas cle11W1'-
ches~ não s<l jun.to dos nossos ag·entes , como €·m outras praças, com o m es·mo re-
suJ.tac1o. 

P0rtanto, d,e Fe'Vereiro até Ab•ril, apezar dos esforços do .Ministro da Fa -
zenda, nrud.a consegui o 1S , Ex. Devo dteclarar que, de sua )acçã;o nesrta, como na 
ques•tão elo empre<sümo, 'S. Ex. dava amplu oo·nhecimento .ao digmo Presidente 
el e i·~o da Hepublioa, o me :.r eminente ari:ligo, Sr. VVie~:ce.slláo Braz, a cujo Governo 
proximo a soluçãQ •de taes questõe.!! d·eve .p,eoocupar . 

Chegado o m<?z de ~htio, sem ter s ido possi:vel a coJ.looação c1os ·bi·lhetes, como 
runbecipa~ãc, d·3 recPi.ta, vot.ou o S•e:n>a>do e enviou á Gama.ra a autorização pa,ra o 
g randl3 en1J)Testimo .extert!O . 

. EJVilden:teJneiTte, ll'nla das opeL\.'lÇÕes tinha de ifi-ca.r de la do ; e .cou a prim'€ira, 
vi·sto que a sulaQãJo da seg-unda a dispensa v a, 

O que foi a mJ.l"~ha dn,s ·neg.ociagões do grande em presUmo sabem os Sr·S. 
S.enadores: ·exige:1cias ·vexa todas, i.ncabive is, onerosissimms -d·e um .Ja.do; de O'll -

tl'o, resisc0ncia t enaz ·do l\1Jinistro a quaes.quer concessões prejuclicia.es ruo bom 
nome do paiz e aos s·eus in.bere.o;ses, resiste.n.cia conheoi·da e a.poia.c1a pelos homens 
de maior responsabilid·ade na politioca na·cional. 

Des,sa ... e.si•stencia, ::ücamente loUJVavel, ·e que .foi um notavel ser·viço ao paiz, 
veio n a~.~rnora na. r ea1ização c1a oparaçã.o, até ·que se deu a ·conf·lagração euro-
.péa, que nos fechou as port&.s a tod·a e q ualquer 11egociação. 
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Assim, ·poiS, não <é posoivel dizer, com ju'Stiça, que o Governo tinha a '<' mis-

são de bilhetes do '.rhesouro. 
Tinha a ?'ep?'essão r/.e jraucle,ç e cont?·al>m•llos . 
E~ta -é uma das questões mais i-nteressantes d•:J. nossa administração finan-

ceira. 

Em <?dEn;iew que tive a hoTira de conceder á Gazeta ele Noticias, ha pouco 
tempo, ·dccloarei que .a severa fiscalizaç~o· da arrecadação d ispenaaria muitas on-
tr~s · •!ledidtas loe mbradaa parn o equi!ibr.o orçan1enta1ri o e d:sso tenho int1.!i r a 
conYi.cção . 

ü SP.. PRESJDJ,:NTE: - Previno a V. Ex. que a hora do expediente est:i 
finde.. 

O ISa . J o.'\o LUIZ A L VES : - • 'este caso, com since•·o acanhamz.nto, peço no 
Senado se odig~e c(}lnceder-m•e a prorog'a~ão regimental. 

!Consultado o /Senado, é concedi·dn. l 
S: . P!·-e.siden.tc, o q;,;e é, pol'êm, incontestave l é que o Mini·s-terio da Fa-

zend~, ó.entro da legislação vigente, tem empregado ~odas e.s medidas pai·a re-
primir <IS fraucles e tm•peàir os contraban-dos . A leitura de providencias diarius 
o prova·m. 

Tinha a suspensão eLe ob?·as. Estou d.e pleno accôr.do. E:lte·ndo - e nesse 
sen-tido já à-ei aqui o m-eu voto - que as obras que nã.o depen.dam d·~ contracto 
ou não ~t .. jam d·a indiepen~e..vel conserva~ão, d·~vem s:e~:· adiadas. 

Devo, ·porém, informar que as obras clepzn.dentes do :Minist;,rio da Fazenda 
fora1~1 toclas suspe-nsas·; c'(:> m't'smo m odo a lli 9e fizeram desaücumu:•açôes e se 
dispcn..snra rn jornaleiros, diaristas e fu.nccion2rioa, como na Imprensa ~;.tcional, 

t.:apa~.:c-.zias, etc. 
Tini:•J. a Ve1ídt:t. rlc bm:s. Que bens? O TJloyd? Jã foi, creio, á terceira hasta 

:J:.Iblic.:!. ~~ h a agora urna proposta em estudos . 
.-\. Celi.tru.l? a Oê·ste de l\1inas? Os navios de g-uerra? Quen1 autorizaria a 

venda. <le taes bens': As fazeon,das '!1acionaea do norte? Qw: m as compraria por um 
preço acceitavel, em época de crise? A.s inve.rnadas de S·aycan? . . . 

V-enda d-e bcn.s não oe ra recurso de que se pudesse lança r mão, neste mo-
me!lto, sen1 g ra-nde prejui ~o, ..setn grande de-spn-estig·io, quando mesmo o Con-

gr es>v a uu torizasse. 
TiPha. a ope?'açciio ele c?·eelito no inte?'ior. 
Como? Com quem? Pois a absoluta fal-t;, -de nume1·ario. a desvalorização dos 

titu·lcs de r enda não cstã.o .::ontra-i,ndicando -essa ten>tativa? 

Com muito. r~zã.o e el oq ~1encia disse na Camara o •Sr . Cincinato Braga, ta .. 
len.toso repl'es·enta nte tl•e S. Paulo: 

'':\'[as ~,;;.0 é possível obter de uma praça err m.ora-toria 200.000 con-
tns rrara os apertos do 'l\hes-ouro; e ·200. 000 contos em um paiz cuja di-
y iõrc interna é de cerca de '700. 000 apolices d•e·svalorizndaG. Vêem os se-
o. thores a progreseã<> immensa dessa di-vid-a p()r >títulos fu-nd-ados do The-
-souro e vêem ao mesmo tempo que,. ainda quandO não esU.v-esse?nos e·m. 



1t?lW situ11ção aJtonJu•l <le momtoria , não te1iamos 1·ecu1·sos annaze1•a-
tlúa q?bc solic·i,tassem o emp1·ego nesses titulas . 

Uma oiTcum sta-nci-a é di.g111a -d•e -attcnção: o cre-dito do Thesouro 
~slá muito en·fT3•1Uecido com apolices na -praça a 700 e tan.tos mH lf'éis; 
quer isto dizer que o emprestimo nesta .emergencia, ain-da q ue com a il -
~ Hso.ria promessa d·e 6 •i• de j uros, pagos semestralmente, não offerece-
~·ia vant.qgens sobre as apoHcés .. actu·a~.. . Porque, senhores, as apoli-
<!es de 5 •!•, pagaR a 700$, d·ariam seis ·e um cruaT to po~· ceruto -de jm·os. 
-Ahi estão, sem { !Ue n i·nguem as qu·eira receber, portanto n ingu·em as quer 
>COmpn.r. 

A tentativa, pois. elo novo emprestimo ser ia f a lha e ·só serviria par-a 
mais uma vez ficar ferido o nosso a.'Uor plfoprio nacional, ven<lo d~ ras-
üo .o credito Ptl'blico na praça -do Rio de Janeiro." 

Qu:t".to, poi·s, a emprest imo -i-nterno, se o ·seu simpl~ enuncia:do não bastasse, 
ahi estão as palavras do competent~ 'Deputado ·por S. Paulo, para -demonstrar 
que fora. impossi v:el cog-itar delle. 

0 Sn. F RANCISCO GLYCERlO : - tApo ia-do . 
.O SR. Jo.'i.o L UJZ ALVES : - Bor:t'anto, da·s medidas apontadas como r emedios 

qu·e denominei de r et-r.ospe::tivos, umas foram toma.das, ou tras seriam impro·fi -
cuas e outre..s impassi·veie de realização, sen-do neste :Particular improoedlentcs as 
censuras a o ill ustre Ministro d a F azenda. Tratando do emP'restimo a os ba ncos, 
d is~.e o em in.en·te D e].)'Uta-do pel;:> Rio Gran-d•e do Sul ignorar se houve sol!cLtação 
fundament:;.da da part" <leHes. 

:.Vfas, . Sr. iPreaiclentte, e.. n1oratoria votada j á nãv era a demonstração da ne-
cess ida de &es'se auxi lio? 

Cr eio ·que o honmdo Deputado não esteve .presente á ultima sessão das Com-
missõed ólteuni·da·s, em que, não só a com~nissão de t!res ·m embTos , com o o Si· . 
Mimstro da F azenda, d·a·n<io noticia do que se passara na reunião dos banquei-
ros .10 'l'.hesouro, informaram daqu~lla situação . 

0 SR . FRANCISCO QLYCERIO: - Não hOUV'e u ma SÓ opi nião d·i.Yergent e entre 
os banrtu~iros. 

O Sn. J oÃo Luiz ALVES: - Censura fina-lmente o ohonr.a.do r epr es entante o 
projeeto ·H.!l!Jr ov<ado, po;rque o d esUno de ·10 •i• das r endas d as l•dlfandoegas de 
Santos e co Rio de Janeiro, para o resgat~ do ·Pa'Pel e. emittir, viol-a o con1r.a.cto 
do J•md·tng -loan e vem t:·azer um maior desequikbrio erut!'le a receita e .a des·peza 
orçamentar ias . 

Ma>, .Sr. P•resid~n.te, o S<>.nado sahe que a garantia da·s r eridas da AHandoega. 
elo Rio. dada ao tund:ing-loan, é mais uma garantia de or dem moral, porque a 
pr imeira das garamtias,. a garantia real e '-"f.feotl;va. é o pwge.men to nos pra zos 
prefixa.dos, é a pontu·a li &a<le do Gov>erno. 

•Se houvesse faltla ele pagamento, en.tão sim, a garantia poderia se tor nrur 
etfectiva por ume. intervenção dolor osa. Neste caso, d·esaJJ.>pareceria a a-ffectação 
dos 1 O •i•. diante dos direitos de 1' hypotheca . 
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E'3p(;r(•nlcC que isso játna.is se dê e que o poaiz continue a sati::;f:az•: r com re-
ligiOS"- po:üu.alldade os seus co mpromissos externús. 

Diz. porém . .S. Ex. que 'lque Hes 10 •J• trarão g.rrwe desequiHbt·io orça-
menta.rio. 

1Mns:, senhor·as, não é o nobre Deputado qu~ pro;.Jüe un1a emi~sàa ele 
150. O Ou :OOú·$ d e bon·us, com juro<; de 6 "i"? 

Nf!.o é .S. Ex . que diz qu~ e::;se~S bonns d e,\r·e.n1 s e•t· res.~ato.do .s en1 cnrto prazo 
ou log.J }H~lo en1pr.estimo exte rr.o? 

Poi~ uo ultimo caso, os encar.g o!=; orçan1·:.nta.r·ios con1 o novo ·.: nl JH'estimo não 
serão rnuHo superiores aos , 1.0 o!o? 

Po:~~. no r &o;,1g1a te :1. c~trto pr":,..?.o. quf' nã.o foi dete rmi·n:Hlo. rnas que admitti-

lnos que sejzt de 10 a·nnos. nã:o ser ão n e·ce~s·;u·io s 1.5.000 contos annuaes. ::t~én1 
. dOF; juros, qwe no 1° anno .e~evarão o enoorg·o a 2-t. 000 contos·? 

C:nmu. poi;;, rece i~. o desec1~1ilibrio pelos 1 O "i". se <lStes nã.o excedel"ào tle 
15.000 C(•ntos ou ele 12.000 conto~ . como calculou n .Sr. Cincinato Brag-a? ( .~ fwi.lo 
bem! J 

Creio, a·ssinl, Sr. 1Presidenttr'. ((l.h' d ef.pncli tlo·~ u:tin1os e t·e.s peitav .3 i s atra-

ques a nos·S'a a.tti.tude. vo!at:do pela emissão. como r en1ecHo ex:trcrn o -d e cuja n-e-

ces.siclad~ f,ormamos s incPra convicção com n cle·s: jo d e bem servirmos (lO p:1lz, 
en1bon-t ~1 ccusadns, por u.ns, ele falta. de patri otismo c, po.-r outros, ele insan.ia. 

P·1.trioUsmo não ·é monnpolio: - CJ:t·cl!.l. um cumpre os s:eu.s .deve,res pnr:1 con1 

a r>a:tria, !->"'et .. Yindo-:-t de ac~órclo con1 a sua razã.o, a sun. ex·p eriencia. os .::.eus 
conhec:lr.<>n-tos, com o sincero desejo d·e vel-a prospera. 

D~ tn.s.ani1a -não pôde Rrer n phenomeno qu.e e ? obs•erva . qua-ndo o paiz, pelos 

Si~U-s prg-ãc..s - a sua impre-nsa, n.s su as aasociaçües comjmerciaes e inilustrin·eR, 
os respon,-.;a;veis e.c-tuaes f> rutui·os p~los seu~ desti·nos, :t quta si unanimidade de 
seu Se-n.:têlo, a rnnioria dn sua Camana dos Deputa-elos - se ·manifesta pela sol u-

ção alloptada . 
O !Jc·m seneo tambem ·não pótle ser mm10pnlizndo ... 
A questfto está. vencicl:l.. Con.fi•e-n1os na (4 xecução d~ lei, eé:!lETRndo qu~ a 

curnp!'anl con1 escrupu lo e rig·ot o honrado .actual 1\1inistrn da F tlzenda e o fu-
turo GoY·rlrno, pois que nos merece a mais absolu.ta ·c<>nfinnçn o patricio illustre 
que pl:t·sid-ir'á os destinos dn p~1iz no pt;oximo ctu1at1'iennio. 

XOL ·SU.a in•te,·essante I'Tisto•·in eles r/.ébats 1JO/.i.tiqnes '"" jJCi!"/fiiiiC~:. t anglais. es-
c-reve I!-enri 'F\n-.nt.:ron: 

" :Depois- de haver sustentado as StWlS convicções cotn fil'm•: zn. conl -
·PI'E"J1ende..;;e que a obstinação pôde g-;> rar a cJ.e&ol'dem. L enhum pal"ti<lo 
róde ter inte•'esse na desorg~.~n.ização do Governo. Aquelle que cede em 
certo m.omr·nto •é o que melhor· se m antém no caminho d a Con~·tituição: 

é •tamhem o que é m<llhor ncol·hido pela opi.nião publica ... 
A sci encia da ~ concessões ·a proposi-to é a \"ar da ,1e!ra forcn dos ep · 

taàista·s i-ngl1ezes. " 

Confirn1am e·ste~ concPitoa as c-egulntes palnvnts de Ch~·mbcc·~nin. proferid :u 
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rio Parla:meloto br,tannlco . em 188·6 " citadas por :Niig:uel Romero, no seu livro 
E/.c ~m··i.M'1 ~n to.: . . .·• 

"..:\_ accuS'açào ele incon·sistencia não me mol•esta. . . :Considero qÚe 
:nnütas v~zes é :·um clever do homem ll ~ Est·n;(J.io mudar · .de· O!Jinião, se 
ns circtnnstanci~s ·mudarem. " 

l\:[~·.libenl os llO·SSOS ·a·n ta.g-onistns nestes paln,vras. ~oi eos1t.e o ponto ele via ta 
dos qut· 1defendm"[\lU a emi·Rsã.o, l)este TI10mento ' .ang-ustioso e stn:gular : _(MHito 
;bom! .:1l1filfl bem!) 

O Sr Leopoldo de Bu lhões ( *) : - Sr. p,,esiden te, o nobre Se•n<ador por Sào. 
P~n't1l0, ·dig'llo .Presi1denle da Com·tni:Ss·ão d·e Finanças, ·pronuncia11d·o-se f;obre as 
.em·enda:'5 .da Ca'll«t~a. JlO 'Pl'-ojecto d.a eniis~·ão de 'pnpe.l -illoeda., re.fer io-se aos ~e f!fet.:. 

tos cornmerdae.s, .qwe um dispositivo •a·utori·za ·O Governo a receher ' em caução dos 
~:rnPI'er-.timos. •S. T~x . recordou que o Ba.nco de França ai:lm:itto taes ef·feitos, 
desd-e a /~':ma crPa~~ :7i.o, ·2.on1o ·bítse' I)ara emi·~sões de ·no~ro:s, •e que NavOl·eã.o I, erea-
dor d-J ba.nco. i'nte.>ndia até ·que a emissão po•dia repou.sar ·sobre letras d•e cambio . 

Se' •Presi{lente, ckscj,1!'i.a ·estar de accôrdo co'm· o nobre Sen:ador, e, e. contra 
g·osto, ('ontinúo ;1: di·ve n·~tr· da Slhl opiniã:o . .pédln1do veni.B.. par.a. contesta l -a. 

Nilo 1:ne n1ov-e ·ne·stc ·::1ssuniptn a paixã.o vnliUoa como pensa S. Ex. Não d·e-
seejo contrariar os ba.ncos. Ac•·eclito que ell'es hão de se es·forçar por dar com-
Pleta. -1?-xerução ?0:..: S·e.u.s contraelos, procurarão honrar os ·seus · oom·promissos, re-
·colhe.ndo no J)raz() fixado o pavel -mo eida que receber=em do Governo. 

Não tenho a .p,·ete.nçãn tl e qu~ as minhas ponderaçõbs influa.m· na execução 
du lei, 'j/O!'Cjuanto o Gol"e\'no é· surdo aos C0!1f~2 lhos de. op·pusição,· 'qua·ndoo não faz 
o con Lrario ·do .. qu'ê .'~Ue tr.;·di'ca. A minha insi·stencia sobre o assumpto só significa, 
pois, o cump1imento de .·um dev<er •e nãd .póde contrariar ao .nobre lPresid·ente 
da Cvmmissão de Finam~a.~ . tão d•esapaixonado, tã;o calmo, tão tol·erante sempre 
.pe.ra ~om tod<>·s, es.péci.a,lm<>n<te piara com aquelles- que estão d·esUna.cJos, neste 
qua.trie~ulio, a cl·amar no' deseDto. 

H:·. Presidente, )dfeiÍto.s commerciaes propriam-ente ditos s-ão as letras de 
cam l:>i J corno ensfl\;a · .. :Uy(Íp ICayen ;· mas, em s,en tido !•ato, comprehendem as no·tae 
prorr{i~soria·s, chequei(''iite'bentm·aes, wcn·ants e outros t i tu.Jos que formam e. car-
tei•r:t dos i.>a.ncos '. 

o Banco cu ?· :·FranÇa ·tem de fac to em· sua ca,rteira somma avultad·~, em letras 
de cambio, de accôrdo com os seus estatutos. 

Mas. ISr. •Pre.sldent'e, o Banco 'd€ Th~nça nã;o· descpnta letras que não sejam 

~- -·--··----' 

( ' ') ,-.Discurso proferi® na hore. do expepiente, 



v~rél;jLJeirament·3 c-ommere:.ia·-~ ~S, nãl() ·de~·conta · k: "etr.a.s de" ·lavór, ex ig-e que e.ssés 
Utulos esLej"m ga.i·anticlos po.J·· tres firmas a!Jona.das. 

Nã.; se pócl.e di•zer, s·r. Presidente, que a emi~sã.Ü do Balico d1 :... F~ànca re-
·pous·e ;cobre. letr·.,.s d·e cam'):>io. Nada menos de · 21 ·3 da emi-ssão o1,cundr.ia. .estão 
coberto3 ))&lo ·E•ncRixe . metallko, e o outro terço es•t-á g·aran tidú; além .ctás .Jetms de 
cam.bio, 1:elas contas correntes; pelas .operações sohr·a pe,nhol"es, os bilhetek do The-
sour-o, 8tc. Ei-s a forn1ação d0 activo do Ban;co de Franç.a ,· 

A!h•gou,..se m1 Qutra · Cnsa do Con-g-res~so que a lei d-e · 1:9o~s. na .A·m,e·rica do 
Nort·=, já e.õ!ni.tte em-issõE:s sohr'e effeitos co1nmerciaes. 

· s~·. PrEsiide::H1te, a 1.'ei c1..e 1:9018 pern1itte aos bancos nacio.n.a;=s t1 ue · •e1nittem 
sobre apolices e que têm e<nca ixe 1n3t::tllico pa.l'a üonve rter arS sua.s notas, que Se· 
a:ssoci·Am en: occasiões de crise para uma enü.s.são . eSJpecila.J s-abre ·2-f,feitos com-
lnerciat~.J .. Mas estes .bancos p•ara ·g·oznr d·este fa:vo r pr:eci.s-n·n1 :provar ao Gover.n;o_; 
p·rimeiro, ·ctlil? tê.n1 o -Seu r;::l"pital in1t~a.cto: -seg-um:ÚJ, que possuem 20 o lo, d·e fund.o 
d-e t'Cf.:;é rV·?-· a1'én1 d·o ·endlix.e rnetallico para a convers·ão da.s notas ernHt,idas. 

O "Btn1có de Ing·late:ra, como V. Ex. snhs, baseia as ~uas •e·n1issões soh:f.e 
ouro G .Ú]J.oHces. 

0::3a.nco 1All•". mão, tEi.m a sua em issão co·bertü 1:-or 50 .olo de lastro m eta!lico 
e· â ·o!t'tra pa-rte e1n boncls ou hilhctes do Thesouro, cnnt1a.s con"2nt.e•s, ·empr eStimoS 
sobre r.en hores c letras de cambio. 

S .... ·:i:ireside-nte, nos paizes ·em que o cr2'Clito estú .or:ge.,niza.do, a e-rp is.são con--
v·e.r~i .vel ef:l.tá p:e_r.reiüt'lnente garan:Udfl ·e ~-om.úl~Üida a i.n.sti:tutos d e lar"go cr·e·dito, 
de rü·i'n1eira ord·em·; pód-e-s·e am:plin r ~~ F. n~ rierig.o. 

l\.. q\tE·st~!"l .entr.e nós é ot~tra,_ é . ~uito c~ive.1\sra. 
Nü .. J ;ten:o.s bancos d8 e-1njssão. O ·aC!verno vai en1 auxil·io dos baneoa de de.po-

s·itos, .não · fisca!i?.ad·o·s .. e.mvr~sta-lh: ·s . l>apel:m.oeci.a, ~mi ttildo wb a. r·esr>onsabi.Ji-
d.a.de do lí•l'oprio Gov"erno. rpreCi-so ,é , por icOn~seg;u:int;~· , . que esse.s em·p·res:timos es-
tejaml· p~2-rf.eitan1-ente ·g'::t_l_~a..ntklÜS,· tJE•Ill~·àm ;g~l'{l~~fj!<J,g·,· reae,s,· •a.f.in1 de que O resgate 

~ : 
se · effe8tue dent ro elo J)razo marcado . 

. o ;;oin·e Presicl·ente da Comm>ssão de Finanças a-lle.gou ou aqu.elles qLÍ•e · o 
ipoi_a nl al.:e'g.ar~·ffi ai:n.cla q~e a le·i d•ê il8 '75 perJni.tt.ia a· C:HlÇãO a êf.féitoS- ·com-
merc.laec3. E' um enga.Tio, 81;. !PI'~LSi·deiyte. 

:\ Je·i ,de 1<8·75 , ref.erencla.cta pelo Viscon:cle do Rio Bran-co, 'estabel•ecie.: 

"Esta 
posito sob 
1.rh 8souro~ 

emi~!são especial Berá applieada a auxi-!i•ar os b1J.ncos de d·e-
ga;'a.nt'a de títulos d·a' cÚvida pu.bli'ca f tmcl,a-de., ele Dllhetes ,.do 
<la' actuaÍ ·.dívida ' fluéhL<a.nte, ou ele outros ~itulos, na :J1alta 

Órn, tendo ·.o 1-eg.i<>la:dor . fallai:Io ein títulos· publicas e o.s enum~rrudos e fe.l-
la-ncl; t1epni~ e~1 otú:".ros titt~·los , .quiz dizer, outros t"itulos da n1es1na natureza. 
Foi a ·ssi.m. int·e·r.~retada a l-ei .peÍo Sr. Barão d·e Cote.gli•re. que S~lbstitui·nldo o .sr . 

25 

expri-mi<J: 
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"Os empn:stim os é't OR bnncof: f ornm f ei tos 8 Db r;a:J·ani"ia. d e apnHoes 

! ·' 1"1·a.es a.o 1wr:r:o rl c !10, ('O'i'1'1! 11rlo o .'iu·ro nf:é ao 1··csr;nl,'c rles(rs c-rn flUti rn· 

. d U ~.f'h CSOU? 'O, 

Atl! J:t n eit'o d e 1S if1 todos o.::; h :l·ncos ha\·in.m ~al-cl ado!=; f-i(' U~ d ehi tn.~ . 

• -\.. }.h~cPdo d<t Pro\·inci;l~ clR Bahi a. foi pr,st a. ú di spa.;.:.:.i q:1.n da Th e8o u-
r .:tri-.t el e F"a zencla iíOO co!ltos para en1pre,::;timo 
rla divirla dn d i:vidCt 1H'O'VÍ1 l Cúll rla Bahia . 

Es-sa quantia esteve cn1 cl eposHo na ~rh . ISo urario. da .B;1hi:t, rna s foi 

1ltid:-:. l ··1J'd e rl et:olv irla an 'l'h esou ro JW1'que ··Hâo se tornou 'llecessari.n o CJU. -

1.l1'est i1no . " 

D~v c.: ~ se notar que n:H; instrucçõ'2S ú Thesou r a t·ia rl a Bahia o Ha rã o rl e C o-
te~,dp~ . r'P:;!Tt-la.nclo-s•:_:o ·Pelas operaç~õPs :1doptndas p-ara os e.mpi·r~-.; tinlns .feito:;.; ao._.; 

banco~ lia Cô rte. estabeJec!1H ns t n?.R s·e.gui.nt f's cnn·dições : pr ime ira, sc•r irun a cee i-
tas :1~ npnHces clrt r.!.h.:irhi tn ·wpinoi a1. no caso de n1ere-C'~ rem e-2 t a~ credito no tnc r-
cndo J)(·la pontualidade do pn.g·amen to elos jU l'OB; se,g·unda , nbntin1·ento elo:~ 2 0 11 1'' 
rNll'a FI'~ 'r-.. po!iCeEi :10 par E: C0!11 a cl eclu cç ã.o -r e.g·uia•da .J)310 Jll 'eGO elo 11l t' l'C:=tJO. Sf' 

s •: n ch a~sst."'m aba ixo do par; ter ce ira , f i,nahnent:?, juro ele 6 '1 1" ~obre a quantü;. 
P n1p rc~t al1a. 

- V ô, pni·s .. V . IDx .. Sr. Pre si~dente , que a l1ei d·e 18 ·75 foi executada exi-g-i.ndo-se 
para cau<;iio dos emnrf s tin:os ti tu los publicos tão sómente. Esta lei f oi r evo-
g-::tda.. 1;vJ:l'i ::: b.-=t n l P, ha.ve!1clo eBcns..sez de meio cil·culante, foi e lla resta•bele·c·ida e 
tomou n ·ll. 3 . 26.3 e :t da.[g ele J..S d e Julho d·e 18-85 . 

. H ·rn tão e ra .:VIiniRtro da F <, zenda o rSr . ,Saraiva. A lei de 18r8·5 a utorizava 
o Governo a. ·enüttir Ro bre R. garantia tit'nlos cl'a wi1:ic~a pnb·lica fundada ou d e 
bUh etc. .1 âG Th csnm·o. .Já nã.o ha r ef erenda a outros titulos ; determina a l e i 
·p o)Sit iv a me nte fi1Wii c-cs on bilhetes do Thesonro . Ma is taroe, .a J.e i de 2(! d e S.e-
k~I 'b l 'o) d e 1 s.nr3 I-:>pcodl;z io ·n lei de 1-S7r5. eleva.ndo o auxi·!io de 25 para 5.0 mil 
contos . 

:.VIa,; .G lei el e õ d·a .Jul ho de 1 '8 ·~ ·~ . reJ\êren dada pelo iSr. Joaq u im :Muctinho 
dete:n1~·!1DU q u e . l"0~ casos de crise excepcional, o Gove- r-no pod•eria ir em au.xilif'l 
dos h énco~ . por i.nll' rmerd!o do Banco do Brasil, ctoespen.dendo arté 20 mi-l contoR 
rlo hndo ck .~·e rant'n. , >oh a gm·anti.a. ele n.polices, exclui•ndo até os b ilhet-es do 
'['h eSD lli"O, 

.\ nowL lei ndmittw-do e-efeitos cominerciaes não tem preced·€n~es, mas el la 
<h ix•t 00 Cove•·n:> a -f~tcelrlaà e de optar palas apoJ.!ces, •qu e dispensam i iwesti-
g-açi;r: s r·olJr.e ido:w:darl <e d~ firmas e de condições de so!'va biJiodade de com.pa -
nhin :.;. 

0 J1on!·ali.n Senado1· pnr ·s. ·Pe.ulo recon·heceu , e-m p.arte, o v.a·lor ·doe nünhas 
ohjecc:õe .::; qu :lll Lln clj ~.sc qu·? ao Governo assis·tia o dire-ito de veri1Hce.:r a idorrei-
,flade da~ firm·is. nu e .::a:·ant'f·m as l etras de cambio on d·as com·panhias, qne 

emit tem ·ctebeatnres e ·wa•rrants. 
F1n.rd m ent i!, rS. Ex. disse que eu havia I' e i to emprestimos aos b.a.n<"os sem 

nenhuma ~-t:t.r[lntin. 
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S:-. Pr . .; sidente, só m e recordo de ha.v·er feito emprestlmo "- um banco - o 
lk.nco do Bras i! em 1910. Será a esse que •S. ;Ex. se refo< rio 'l 

O Bane<) do Brasil ilflo é un1 banco particular . Não é utn banco do Esta-
elo, como o da Ru.::sia., n1.n·~ tam.bem não -é un1 banco privado. E' un1 ba.nco n·a-
ela.nat :rJixto, qu e IJ0l'tf!!1C0 a un1a sociedade a!lOP.yma, 'n1as t en1 relnçiJr.;:; s cun1 0 
Guv -:. riJO. desempenhando c~?-rtas funcções publi-cas. rQs esta-tuto.~ do Ba.nco cl ') 

Br a:si~ ÍOH\111 approvndos por utna le; e.sprecial, {1U·e reg-ula. sua c;.,.drnin i st t·ação e 
J'ixo•1 r, .. s l1peraç;ões qu.e ·el.lp pó de realizar. rQs accioni.sto.s n~Lo 1.~o clem n1odificar 
c ::;s c~1 c::: t ~Ltulo.::.;, b"\'?'1'11 app:!oyação do ·CongTesso. O Goveí·no é o principal accio-
!1 i:-;tn elo banco, nr.n1eia livt"en~t.=:n ~e seu })residente e dit"~ector ela ca r tei rH carrt· 
b ial. eo-ncot r~-ndo a i·nda. com. os outros ac.c ioniE tas na notneação elos d emais di-
,·ector.e.s. O Banco do Brasi!, como banco nacional faz certa s funcções de 
earactet· publico, con1o o Banco de Franç:a, os da A..llen1a.nha c da Inglaterra: 
:nT ::!.:ad.l a rendtl.. ouro, incun1be-se c!e pag-:nne-n tos no ex-terio r p no i-nterio1· ·h· 

oCI'\•;c;os d e C3iX3 e de m:>vimentos de f un-dos . Xo Ban co do Brasil , por lei CX· 
:H:essa, cleposita o Govetmo os saldo~ tlo ThesDuro e das delegacb.~ fi~ca•rs . 

O GoYt rn-o tem acçã-c cHrccta .~ob1·e o banco, est á in formado diarian1ent c rl o 
t! ::-; tado d ê seus cofres -c dr:- sea s negúcios. Esse b-anco n ão pôde, pois, ser conl-
!'i:l l': tdo :1. :1enh"un1 outro, p ri:1cipahne nte e n1 tnn n1o·n1~11to el e crise· e crise eanl-
ldal. em qu e prec!sa de auxilio para ev-itar a jog-utine., as oscillaçVes ele tax:l:-5 
lf ll C t lla proYoca e ele que se alin1enta e, final~n e!l te, atnparar o COTnn1ercio e d e-

f.-.njer o c t·edito pnbii·co. 
Ern 0vtub~·o ctc 1:)10 t:inh a o banco en1 se:..ts cofres cercn el ~ quatro 1nilhõ~~ 

c~:t-c :-lino."i em nott~.s ela Caixa de f"on'\rer::::ão, não encontrava cobe!'turas par:l !:i '' il ::5 

:c::.H I'. l ·.~ .;:, por.que <l'..lHSi todas tin.hnr..1 sido ar,an1bâr0aclas; pedio :1.o Gov·2rno a ux i -
lio~l para : tâ..o r ee0 r1.·cr á Ca ixa. ~é\. exportação d e ouro pelo banco causaria. rnoi ur 

RIJ:t!o it. p ra(:n. e a ~nda 2 ·:}:o~:n o lHlnco o f ez incliPec1~lmente. 110!' i·ntern1ecl in elu 

] ; c.UH.!O .-\ l! émãv, •"O mo R ilE~J l'·ensa lJOticiou. 
O aux ilio fol dalio e foi pa~·o até D eze1nhro. re.feri·ndo-s e a essa liquidação 

1.1 l 'rcsidt'lltt! cl rt Repu.bli~a en1 s·u a n1 e11S:1.gem el e 3 d e :\{aio ele 1911, pa;.:·ina 61 : 

"Ezt5..o j á r.P. sgataàos os a.clta ntam &nto:-:: que u Gover·no fizcn:t RO 

r:a.n co dr. Brasil, !la itnpo.rtancia de :E 3 . 000 .00 0, para nttend· r ao dcH-
eqn i1ih!.·io -:1o curso carnh ia: (lurante o Tefericlo anno." 

:\~; !-~ i~!u\lanoo e. acção el o Banco. diz ;1 1nensagen1 na m esmn. p·:1gina 61: 

''Devido ao de~envolv-!mento successi\·o de sun.s opern (}õe~. o Ba11 c0 

do Bra sil, de n1a.ig a Jr.ais, t en1 salientado sua ben efica e s:tlutq.r ac~ão. 

de par con1 a ia.fluencia financeira , nos ce.ntros conh eci(los de activi-

<:in.d-e conunercia1 do paiz. ~em s e lhe r ecuse a acção r c2;u !ado!"a. qu<.' 

t.x erce no nlet~cado de cambio, in1pedindo bru scas e fort·es o~cillnr,õQ~ d Q 
taxa, pre judicia..es, sempre, ao con1n1 ercio c ús industri:l.~. " 

.A... ünprensa tem r econhecido os serviç:os do banco1 JH' S{ ~ pc i·ioclu cr iti co cp.\P 

f; ~ ta mo~· :: l r:1 , - c~:--: n n d o, 
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Nfce> é sem razão, Sr. Pres td·ente, que eu tenho insistido sobl'e esta questão 

das garantia s . A •histori.a dos auxilios aos bancos e ás hndustrias não é _ edi.fi-
cante . 'Como s e Hquidou os el e 1·893? 

li.a~.\ha.c : L E· vy, na sua. interessante obra sobre os bancos d•e emissão e the-
sour.os PEblicos estudando a ciPculação fiduciar i.a do Brasil, assignala que o cres-

!ci•Inento rlo p a,p eJ-mo eda foi clevi•cJ.n mais aos. cla:~·nores e interestS-es finance·iros 
das p~aç;as, elo Ctu e ·ãs necess idad es do Thesouro . 

..-\. crise, que actuUJmen te no.s a.f fli g•e, pôd-e prolong1at···Be e a. O<f.tização dos 
titulos mobili a1·:os ·baixarem. •Receio , Br. 'Pr·esi-d•ente, qu•e. haja difficulelael·es na 
Hquicl [u;;ã . .G. . dos contr.actos , }JOr is so o Go V'erno de ve ser n1a-is se;voeoro e cau t eloso 

nn. CS'.!Ülha ela caução para os ·einprc.s tilnos. A. emissão é um.a cala·m,ida-de ~· se 
·tornará m<tlor ·se o pa p,e.J -moecla emprestado aos bancos não fôr o·esga-tado no 
prazo fixado na ki . 

Sr. ~Pr.esiodente. rcs p.onden'Clo a o nobre Preside.nte d.a 1Co1nmi~sã.o de Finan-
ças, p0direi permissão para lem'brar a S. Ex . que o 1Estac1o d.e .S. Pau.lo •est á 
·na vaug nar.d-a da :wed·eração, é o primei ro elos E)s taelos dó Brasil, não s ó em re-
lação á su a ri-queza material , como á sua cultura inteHectual. O Estado el-e São 
Pau!o tÊrn tona d ivicl a eX>t•e r.na., qu e tende a crescer: cobra di.t:·e i tos em ouro so-

·bre o L'a!\f~ ; te1n tarifa s d!·flier enchtes 1no vei·?· n a.s estra das d e ·ferro, qu e augn1~n 

tan1 c di nJinu em, d·8 a ccôrclo con1 a taxa do ca1nb.io. Co1no eonseguriT o Est{tdo al-
l iviai· est·d ·e-ncargo8 s enão pu.gnando pela valorização el:a moe da , pela alta cam -
bia l? 

O Est.,do de 1S . Paulo , ou , melhor, a sua lavoura, r ecl:ama insistentem-~·nte 

braço:, rrc·.cisa de immi1g ra.n tes, d e 1oca!izar esses im·mi·grantes ·e, portanto, da 

vida ,barat.a . iCÓmo co-nseguil-o , Sr. Pres.J.d•ente, com a baixa do ·cam.])io, que 
toJ' na 8 e 'ta.rifuB aelua·n·e'iras pro·hibitivas? O Estado el-e .S. Pau-lo quer organi-zar 
o s eu G 'edito. Como obtel-o, ·sem uma moeda sã, s em a so.J.uçã·o do problem>t 
monet arie? 

S. Paulo pr @.dBa não lJ el'·d·er de vista, ou , ~.:~nLes, acon1:panh. a~· d·2 perto as 

Üçõt.3 el os seus lll"D-h01UE: l16, íl ll'€' o cob r·iram d e g]ot·ia .: Pruden te d e' Mora es, Ca-m-
pos SaHe.:; c ·Rodri•g•u es A.lvee ·. Quando •estes e1niuentes est<uU·s ta::: didg·iram o~ 

destino ~ rla. N ação, nos ensktara m qu e a verda-de-ira ri·qu•eza ea•tavel e p ertna.nente 
não .:;~ pó(}(·· erg·ner so·hre a s ruinas do credito publi-co ; que .a baixa ·do can1·bh: 
não é condi ç; ão dP p-ro.speeidade da lavoura, n·e.m a·e in.d.ustri as Niaveis -e , pe·lo 
contratic, a s a gorenta ; que ·dev e.tnos todos converg-ir esrforços par.a a realiza çã.o 
do nosso g.Ta:ncl·E: cle.s i.cl e1'l t-tnm,, d a e..ita cambial e da \"'.on ve•r são da mo•eda ao par . 

s~· . 'Pr.esirl ente. estes no tave is es taclis·tlas do nosso paiz tivera•n1 grande des-
cortino . Qua ndo , .em 18;98 , o pa.pe l-mueda attingio ·i c if ra d-2 soa mil contos e o 
cam 'ol ·J fiPs ceu a C'inco, o caf'é s1e V·en-cli a a 20$ e 2-4$ e.. a ro.b-a , se J?.ã.o 1ne fal·ha a 
n1 em uria . . P e rgunto eu: qu•aes as for tunas feHaB, as econo.nüa\S accumuladas 

nes~e iYl:' !'iüdo de g rand eza s phosphorioas? A iHusãJo só -·Sel'íVio pare. d esenvohrer 
i.mmode:·ad r. m : n te a cul tu r~ do -ca~é . el e.terminanelo a s uper"JH'o du :cção, de \t901 
e 190'3, qu,a n-do ella d evia se r contida, por.que, nos mer·cados externos, desel·e 
1'8·96 , o ea-fé b•a ixa,va de 100 , 90, 50 e_ 40 fr-ancos. 

Ba i :x~c.v~~ o pr eço em ouro nos g rançl es nl f?r çaçl(>s con0~m klo r es, ~ubÍi:l ilu ~o-
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rianH~ nlc o ·prt-ço e1n papel, nos n1erca dos internos e a _ consequencia. _ . g·ranclt:.: 
Crise. ·o papel-moeda 8 ·a baixa d e CfJ.mbio são OS maiores inimig·os do café e do 
progTes~O de s. Pa-ulo. 

Se. :Pi·eside lite, a atti.tude dos representan-t\é·s d.e .s . 1P;1ulo , O)>pondo-s<>, no 
annO ·r~s~nd·o , :1. e·m.t~são do papel, é di-g-na d'e todos os .louvores. :P ena ê qu-e essa. ' 
atUtucle ·JlÊl.O fosse manti-da. Acr-edito que a inflUte.ncia" do podel70SO ,Estado ' itn-

pediria CJU·e se vótass~ a l0i que hoje eleve · estar sanccionacda e assim presta ria 
·s. Paulo mais um relevant" ~ er vico ao nosso paiz. (J1f·u.ito ·bem.; ·nP.vito be·m,) 

SElS.SÃO DE 15 DE S:Eil'·EMBRO 

O Sr Franci .~r.o Glycer lo ( •) : - Sr. ·Pres ident<> , o projecto aprescn ta elo .•nes ta 
Casa pelo meu nobre a1nigo e collega d·e represen·tação, Sr. S r·nnclot· Alfl·eflo 
'Ellis, ~~' *} é d~ sua unica e e.xclusiva re~SponEabilidade. -

0 SR . JOÃO LUI?. A LVES: - Que nem satisfaz. 
0 ISR. FRANCISCO GLYCERIO: - 0 assumpto é tão grave, a situação é tão 

tnelindrt·sa ' C('ii·e eu c o men col:e~·a. ·· lle reprec:renfa~ão nos abstiv·eJnos de co·ncort·er 
con1 üS · .uo~sas assignaturas pa~·n. ncruelle proj-ec to , não que por:ventura eondeJnne-
mos c: 1:1 111 pl'inci;pa·1 de-Ssa proposiçã o, Qu.e é ..... • n inte rve nção do -EsÚulo. n1ns por-
que jul~Rmos nruclen.te não -conlpr.ometter a nossa r esponsa·bilida.d·e qüant(,· á fór-
m i da. int-e rvenção Dro po.;,•tn pelo nobre Senador por S. Pau lo. · 

O S1t. Aoor.Puo <GORDO: ·- .Mui to .b·em . 
o s~ . FR.ANcrsco 'G LYCEmO: - TD s t-::HllOS d e pleno ::t,JCGrdo com o llofiSHO co l-

lega' : ~ inãi s!)ensav-el a int.erVJenção . 
. Q Sr:. Aool.I~Ho Gonoo:- ·E' urg·ente. 
O SR . FRANC[SCO 'GLYCERro·: - Sr. ·Presidente, as Con1mif.!sões r eunida s dn 

ca:mara do Sena-do, depois .de lon.g·a 1n'€-di bação e dl:-;cüssão, havi·U,n1 ' íi:xa çlo n. 
Cift•a dri. tJm iss:;"to ck- pa.l) e l-mo·P.d·a em 39 0 mil contos de réis. [l?or inte·r;ve.nção d e 
ilJu StrflS .rn en1bros do 1Se naclo , as Co m.miasões t·e unid.3.s r e-cluz-i.raTn d epois aqpella. 
cifra h 250 n1il conto-S ~ houve u n1a d es ill11 sã.o para :;t opini1l.o pubHca, qu'e jul-

. ge.ndo n ece~.sari ?..... um_a grand e en1issão, todavia jrt ~·e havia. confornHtdo con1 os 
30·0 m il con tos. 

Houv~ um r ecúo do Poder L egi,slatlvo ;:,m r elaçã<> ft ci fra julg,ada indispeli-
savel . 

. Ft .~ [ P l'ido este jncidente. coube-n1e tan1bcn1 analysar. ainda uue rap·idatnente, 

3.6 o;Jiniões contrarias á e.n1iss ão. 
'S!.·. IP r~es id ent:e , as pond•eraçõeB ·e.Jn que se apoiaram os n1.crnh ros cla·quellas 

Commisoões r e-un-idas. c-o·ntrariqs {t em is~ão d e \papel -n1oeda., resu1nE''n1-se no se-
guinte: t:lle.s :i-econheoe.m e proelarn;l1ln que a situação ·econam ica ·do Brasil é _e f-
-~ectiv?.mi?-ll t e t e.m er'o.c;.:a : cnPfes~an1 qu,e. $e o l i.::·s ta cl o não intervi er. f;~z.cn do un1n 

t ·~ ) Dlscul'so proferi-do ru1 hor-a. do eX}.."l-e cli Hn t·~ . 

~~·:.':' ) ·vi-cl·i:: pn>;lec to ZH volunH~ Valo r ·i ;?:Uf.'!ÍO (lo ca.fC, 
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em1ssão õc pa1K·l-moede, Eobrevirá naturaJn-:ente uru era c/;, fora1ida vel e a con -

sequtonda será a ruín-a rle todas as fontes elo trabalho naci.onal, a fallencia rlo 
cornmercio, ela industri:l, da ag-ricu:tura, mn sumn1a, a nlina g·f·ral do credito 
!Juhlico a partkt:lar. ::\las, interpeHado.s sobre o r en1ed io n1a i s conv·enionte, res-
ponderam uni.formemente: n·en.hum reme'Clio pôde ser dado pe lo Poder Publico; a 
esD~ compete s6mente veiar pela ordem publica i.nterna e pela d·e.ferü da honra 
n acionpJ 110 exterio r. Reconhecendo toda.via a. rui na <I U·e h a d·<? sob.revi r, elles ac -
crese.e.~ltaJn: é certo que ess::t r ui·na virá, 1nas é tan1bem certo qu·e, após •3. pa::; -
sa·!;"e!:n ·do catacli sn1a1 o credito se restab::- ~ece t 'á. . O con1mercio cahirá, as pro-
priedac~·P.B ctgricolas ntudarã.o d e pt·opl·i•etarios; a ·ind·ustria cles,f'a1lecerá; mas, op-
por.tur:t:J e lentaznente, passados alguns an.nos, tu·do se podet'lá. r e-const ruir, 9arn 
norma)iza~ão d·e todas as forças vi ve..s do paiz ... 

'' :Sil. J'l'.o Ll!tZ ALVES: -A isto eu já · denominei - darwini sm o político . 

') !Sn. FnANCisco GLYCF.R.lO : __. Co-n1-o -consequencia fata.l á cmissãoo, ene.s c:-

tanl lo.go, 'COITI e rn phase : ":;.. qu-éd.a do c3.n1bi·o". A quéda do c~n1bio! O cambio 
ca.hir·á ! E a 'nnéJa do 0.:t1T!bio h.unben1 pôde ser a ruina do B r as il. E' o qu e ell<~s 

di:?;e\11 •con1 un1 entono dogm a.ti'co. 

E eis. Sr. Pre~icl C' ntf, o::. pon ::.os de vista dos q ue _!)edem a in tervJnção e d ':J • 

quelles { JU E: n el1a se . oppõem. 
oias, Sr. Presidente, E•e os pt,y,;úorratas, ~e os pbi losophos e economistas '"\.) 

se in-quietam diante ela ruína d··~ t(cl.a~ as c113J~ se.s Jaborio3as do paiz, am·zaça:;._lo 

a fortuna ~publica, ~J ~~~cego ela r'<J]l.l a~.ão, a r·iqueza privada, 0:.nfim tocl:1·.: h~ 

c~nquis-ta::..:: ·ela n0ssa !nt-enéx::t. vida eccnomica, -do r3cúo de a~gu·ns an·;os.; se 1 í"'sn. 
situação, lf.e esdes fa.ctos, que -e~ l·es re.conh~cen1 que se .hão de produzir, não os 
atemo( lzarD, nó::. e de noE..s-o la -do todo-s os ~spiritos pratkos, havemos d·3 prefe·rir 
o n1nl relaUvo -~ln ~m is~ão de pa.pe1-n1o·e.d.a, para evi·tar· o mal .{"esulto:nte do m~ack 

ger i1.1. 

E)TI teTmo-s rn aí~ ~laro~. Sr . . Pr·e~idente : do~ rnalet-i o rn:- nor. S e a jnt l..! rven -
ção do Esl'wclo v eJn evitar um g1,ande cataclysnKt, é preferi v·~ I Ian~a.;;.· n1ã.o do pa -
pel-n1úeda pn.ra o evita r. soffr·endo e1nbora o paiz as con.sequencias rc~uHuntes 

de ... ss-::L 0111i ~s:Io, cujos inco!!lven i.cntes, E·ntreta.nto, já são co-n.hec idos, ele n1 anch·a a 
ser·en1 con1b'0. tid os r·ela therapeuti:ca especifica (l(Js nossos financf:iro s e adtn iui s -
kaclores . 

O Sn. VrcTORIN(, MoNTrcmo: - 'E tanto a cmissã.o 'n ão é um m al qué a A lie-
manha e a li1rança acabam cl ê fazer a emissão de papel. 

O SR. ·FHAN"C~~co ·GLYÇP~nJo : -- Eu são s-ei, !Sr. Pr·esiclente, ~s tenho feito a 

exposição ·d·e nli.nhas idéaG com 1J.3.sUrnte c!n.r·eza . 
·vozJ~~: .:.::...... lVIu:lto be-u1. 

o SJ:. FI1ANC LSCO GLYCE1110: 

mais n1;;·~.11nas observaçõ·es. 
Mac; ,perm.ittir -me-ha o Sena,do accrescenta:· 

Reco.nh eço, :Sr. ,presidente, que o a,bu so dessa faculde..cl e é a lta mente preju-
dlci;r.l flO paiz e do uso immocleraclo d,e!J.a poder ã.o provir gr<~:ndes males. Ma,s, 
Sr. PrHsi cl ·E-ntt:,. o ·1na1 n1aior não ·está 1na emissão ·de pa;pe1 -tnoecla; a verdadeira 
c-ai~rniclad0 re:suHa '<}a falta de en(:'rgi.a para resg·atal-o, 



:·) út ;! lo da em lssãt:. é secundario; a qLtestão . capi la~. cs~eneial , é re z:gala r o 
pape! -moecl ~~ emitticlo. 

Sou u pritneiro a I~<~con11 e·c·er qu•e os prece.d·entes do paiz nã.o se reco :11111en-
dam. 

T en1 1'1avi·rlo n1enos-prezo, d·esicl ia no cumprin1ento de:-ise gTande dever - o 
rf'sgah~ elo papel-moe-cle.. e.rrütticlo . O I·mperi·O leyuu, todo ü aeu p·eriodo, ·a cons i-
:!?,nar n os .3eu s orçatnentos o segu inte recur~: "as ·.Sü.braB, os sa.ldo.3 para com 
e lles o Cov.e rno effectua r . o r esgrut-e do ·papel-n1oi?ld!a". Ora, t r.atanclo-.<5:•e de um paiz 
que vive:1. na qu!? lle ·regimen, . e m perpetuo ãeficil:, clar·o est á qw; er·a p•~.~fe ito3. 

burl a a cvr:sig·naç:ã.f• dos s:üdús nos 'Orçan1e·nto,s. para resgate de pa}Jel -nloeda. A 
Rapubli ~:1 tefn .s~·r:1o uma fllha dil'e·cta. 'e ·graUs::; ima clu llTll)e rio neste partic u \3. 1': 
l•anlbem tt'm vlvido en1 consta!ltes rl.eficits, e qua.ndo, á s vezes, tiUrge u n1 hon1ern 
ele 1Dst:3. dO 1C0:11 i-d'éas de rE-sgatar O pa·pel-moeda, ·ellre O faz i-nci.n-?ra,ndo uma 
son1ma quB, d<::: -ord.i·nar io, n'ã.o attinge senã.o 8, ~10 ou 15. 11 1° . De n1aneka qu e o 
qu e tem l'aHa,do ao~· no:;;soR home ns de E ·stado é a energia neoess·aria, a decisão 

inclecl inav<:-1 para. open tr deo uma t:ór tna cOJnpl eta o res-gate do papel-Jnoeda. 

S.:-. 'Pl)::lsidente a n1an eira pm: qu·e fo .i tratado ·e-.ste .asstunpto na r ecen te lei 
d e emiEsõo nada de;xa. a rl ese j ar . A par te relativa aos banc~s tem que ser reti-
rada da c:rculação até ·31 rle ::Qezembro do anno vindnuro. ·p ·rgllJnto: e.sta -emi s-
são ne JQO mil rontos )>rocluzlo um bem? 'I ncont~5tavelmente, foi um bem, e e~ti'" 

•3e:nd:J un1 bern lnneg·ave:. 
Q ue .11al po·q·ef\á advir desta emi&São, se ella perma,necer em ci r culação m e-

nos de dnv.s an.11os·? ;E' preci.f·o, ·em bem do ori·terio ·d·os homens que governam o 
Brasl.i , kl&!-.sti: e friza r bém éSta c!reu.m.stancia, que é e ssenci a l e importante para 
.q, cr~a~ào e 1nanuten ção do •nosso credito: é que n&s· -emittimos a avultada s on1nm 
àe . 130 mil contc•s em p.a.pe l-mo·ada para ser r eti rada .c]a circulação em menos de 
.~lous ·8.11 n:0~. A .omis·são elE' 15 O n1il con·t ,Js. des tinada ao pag·an1entü de conta-s ao 
Tb.E'·SWJrd ·Naci·o1a1. como ante·d .paçãn el e r-t:CE· ita . tem ele set• r·et :radn ela. círcu la-
t:D o tl -=r.t:ro de 10 ·~u;m<J.s , infalJiYi~lnlente , e o ! eg·is~oa:dor estabeléoeu a fórn1 a a 1nais 
c~iterl.o r::-3 de que é pos s-i v -:-1 lança t· mão. 

Que n1al , Sr . . Pr·e-~ü:le nLe, 11ode1,á r esu ltar d c•:.sa etniss-·ão. d eEd·e qu e o res-
' . gate -c1o pc. p~l -·lnveda s e faça nos .prtciso·s tertno~~ E::aabelbCldos p-e!a le i? 

Sr. PreE-i-dente, o ·Pod·er ,Legislativo f icou a dever tá iNação br·asHeire. a soln-
mft ele GO mil contos, d eduzida elo projecto i n~cial. 

Não eE tot~ fazend.o proposta algu ma nes t e s :~nUdo, n em nestas lig·eiras cons i-
de:·açõe~ v:•·o ju~U.ficar qua J.qu e<· projecto. No d es·envolvim ento desta s idéas, pr-e-
te1ndo a·pe·ne.s con1 o -d evido na:speito á o:piniã.o do Sena1clo ·e á opinião publi-ca, cl ..:'! -

finir bt~m u' 1 at.ureza cta situa~ã. o eco.non1.ica em que nos enc:ont·r.an1os e sugge!r:r 
meio~ de qvc• o Poder Le·;islnt ivo pód:? lançar mão pa.ra acuüir á.s necessicla-d1es 
tr(JD101Hla~ dn f a iz . 

SI~. Presiden·te, nào creio que possa se r imp•ug·nacle. com vantagem· a faculda-

de que aincia tarn o Po·der !Legislativo d e a u•g!nentar a emi:Ssão do papel-moeda. 
ta,es s e.jam as g-aranti-as da -emissão. 

c-.lãu me parec8 tambem que se posEe. contesta r ao Poder Leg-islativo " fa-
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culda·d·~ de, regu!arm-=nta, d.,cretar um·a lei permlttind.o a .emissão d~ 1va.n·cmts, 
ou J·e .nota' ao po.rtador, sob a g-arantia de me·rcadorias wa.1'1'antadas. 

Qualquer de,tas pt·oviden:das pócle ser ~ormtümente d·ecreta•d·a pe:o Poder 
Legishl ti v o. 

Preclsamo.s considerar ainda qu·e ,o .'Poder Legisla·tlv'O ·deoretou, ou antes, está 
em via dé de·cretar uma mora•torla, cuias ef.feitos podem -se prolongar até os ·me.-
zes dJ~ .T:-:tneiro, 'F'ever·eiro e Ma-rço futuros. 

'A moratoria, .Sr. Pr8s-idJ~•nte, ·é util e nece•ssari·a, mas tnão póde S•er ef.fi.caz 
desa.:'!ompi'nhacia d·e outnas medida~ complementares, eooenciaes, para qu,e .esse 
recurS··) se n.ão transforrne ~111 urn 1)1Rl inevit&ve1. · 

:~ão ·é odiHici l demonstrar esta proposição. 
A cr!se ·economka, r·~sul~ante das causas que são pOr tod'Os nós · conhecidas, 

.];Jroduzio >t Pfj.ra lyzação g.eral d.e todos os ramos da a .ctividade nacional, não só 
~1o Brasil como, em geral, em to.d·as as nn.ções da America e d·<i continente eu.-
ropeu. 

A moratoria, n•ega11·do a exigibilidad-e dos . t itulas de .cnedito particular, trouxe 
como consequencia uma ·estagnação g-eral, uma dupla. para·lyzação ; T)'las el·le por 
si só, sem · que ou.tr-o ·. elen1ento a•gite essa este..g•n1açãJo, :não ·resolvi3t"á a crise. 

-~1) s·eu tEmno, a inóratoria, nào t~ndo Udo o cr·edi•i.o pa.t:ücula;· nc·tll)um ele-
rneilto ·Para o seu ·deeenvolvi,mento·, vai et~comtrar · toda.s ai? foríte.s d·e. riqueza, o 
áimmerc(o, a ·a·grir.ultura; a fndustrl·a e toclos os org-ãos d·e c r edito e de traba-
lho co:npl<Otamente a'trophiados. 

SeJ.•ia ·à.ispens·avel a interve.nçã.o do Estado se porven-tura ·nós .e outros pai-
zes qu.t?: 110f: cercan1 pud·essemos encontra-r m.ercado para o co·nsum·o dos produ-
e los ; mas isso nã.o se d·á . r::ow.o per~jitam€1nte >hem, c.omo clara e ·criteriosamente 
demonstrou o hom·ado Senador pelo ·Espiri·to 'Santo, nós ·nos achamos nesta situa-
ção s;.r~ gu J a.r: as nossas obrigações nãO são venci-v·eis, os nGsso.s com.promissos 
de d ~ v edm,es estã.o adia·d'Os p.ara, 11n1 ternl·O relatLvamJen.te longo; nossos produ-
elos 53 ~ :1contram em ~al situação que melhor será •pô1-os fóra que r emettel -os ao 
merc.l.do •de con.Sumó . 

..Ap;c•ra, a co·ns.a-quencia e1n rel·aç~-0 ao Estad·O. Ond·e i-rá o Es-ta·do buscar os 
elementos indi·spensa'Vei·s para c11sterr os séus orgãos de ~<dministração, o furic -
cionalismo ·PU·blico, se as tüfandegas não r end·em, ·POI'qu·e não h a im.portaçã·o; se 
o imposto ·de consumo intel'no na·da pôde produzir, porque a indtietria, o commer-
ci-o ·e a ~aV10Urs. estão paralyzados? iE ·nesta situação o Po.der. Legislativo se re~ 

co·nhec~ ~m·potente -e inca paz de in-teriVi r?! •O sHencio '{}o IS:enado a esEo::t minha re:-~ 

peitosa fJO'illdet·açã-o respo.nde eloquen,t·emente. 
:\ .c:ituação é e.x trem.a . Todos -crtlan tos têm .responsabi·lid1a de Iegislativ.a deWnl 

m-e d itar ~ohre ell:-t ~ mas •ê .pTeci~o qur sej·::tm·o-s prat:icos .· Não bas·tu qd·erer; é pre-
ci-so saber ·querer. T{:' preC'i-so lanç1.r 111ão dos meios pntti cos e condu centes a 
uma soh..:1;ão conveni-ente . . somos um pa·rla·m-ento P. um p:arlanl•Z•nto é o pr.oductv 
.d·a pnlit:ca, . ·que é s•ervi.da l')Or '!Je.rtidps. por aggremiaçôes e sobretudo pol' ch&es. 

O .ParPdo •ConservnJd·or é o ·partid.o da si·tuação; a €1le, portanto, c:xlJe a mai s 
compl eta, a m.ais d!r·ecta ·respO',.,sa·bi\icl ade na solução deste prohlema. 

Sq eu C:O?, a ~s<;>, GU ~ii1lple3 1·eprç~~nt~~nt~ cl<;1 m !lu !]);sti'J.élo, c1a con·fia.n çft- qe 11m 
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_gya'ldc• . partido nacional. t}o::no ~ o •Partido Re:J-ublica,no ·conservador, ou por ou-
tra, se eu tivc.ss•e iL fi>rça de vontade de .querer e a capacida•de -<lo chefe dess·e 
pwtido, prov·.'lvel·mente não J~sta:ria fallando, ·'f.>Stariri. : u.ginclo. Convocaria os meu~ 
a-mi'gos, c.o_nvocar!Ja 3·8 co:Tinlissões àas durus Casas do C(rngPe:SBO, e' ·naturalmente 

. alg:um:t c ousa sah·iria -clesee es-forço pa trtotic.o. 
Se do estudo ela s.itu.acão f!esuHasse vigorosa e · consciente1TI'-: nte a inlpossi-

bUide..de da ~nt-ervenç:ilo, a Nação deveria sei· informada ·de tud-o e i1Mm-almente 
eJ.La se eonformaria, m-as é ·preci•s-o que não nos: coHoqúemos na a-l-tura de sablos in-

. accc.ss!.v·eis, na emin encia r.! fi' gt~andes hon1ens, . :aCi'!na d'O co·mn1um ; e, se g·ozadnos 
mais ou rnenos de urna .situ-nção de tranqui!Udad-e, não devemos esqueo2r aque·l-
les ·que ·eslão assistindo n.o - desmoronamento d.a stia rot<tu•na, <~ ·o desmoronamento 
·:l•a fort una dos seus · fil'h()l';, ·e ·t;Jstemunhando o •dlesmoronamento g-eral elo patri -
moni·) da Ne.GiLO. 

·Bem ponderou, portanto, o nobr-e :Senador pelo E'spkito Santo crue ê preci so 
que o !Sanado da Re-~u•bHca .al.guma cuusa faça e .que a C'amara dos Deputados pela 
6Uia inic1<e.tiva ·OU .pelo cOta•curso que se dig-nar conceder ao ISenado iamlbem se des-
·emp enhe ·do •seu aHo devH _ Ma-s - o que é misté·r ê .que -sa'•31mos desta s ituaÇão in-
feliz, de- compl~ta inacçã<>, de absoluto silencio . no ' ,meio- do clamor gerai·.-

EJs a~ observações qurt:- tinha a fazer ·e que su.bmetto eJn pr inwiro luga·r ao 
Sen<~/l'l e eü1 segando lu.g•a r ·á opinião p;.1bHca elo· n11ett pa iz. ( ~l{uHto be1n} ·nt.tt./UO 

bem.) 

o Sr PinheirQ Machadc (*): -!Sr . Presidente, a hora do expediente es.tâ. 
E<Sgotada _ 'Pe<;o a V. Ex. qt:e consulte o Senado s~ me concede meia ho.r a d·e pro-
rogação. 

Consnllad·o, o ·Sena·d0 c;onceLle a prorogaçãc. 

O Sr. P inheiro Machado (wo·IJ·i-men-to c[,e __ qtte1tçâ.o) : - St, ,presi,(lente, o . illu~ 

tre Senador pel-o Espiritc 1Santo ao oc·cupar _;t tribuna, _daJ~d-o exp:ka,ções sobre_, a 
inteHige:;eia. qu~ tem a .Je i da mo rato tia , -{tltimam ente . ~_q:tad{~ ; r;elo .Se.nado. oc-
cupüu-se a'V finali~at~ a SIH'. oração, c.on1 um assumpto d e g-.~ .... ::t.vid•ad·e exoepCÍOilHllt 

qual ~ o que S·l?.' refcr7 á s ituaç-ã·o economi,ca e financeira do nosso .paiz . 
O nwu nobre ami;;n e ·respeitave_l che ~e. Sr. tSenaJd_or Glyce_ri-o, parte i·nto-

gran t'l quo foi e é llo g·,~ _ ,,Je partido Republicano ·B11asileiro, collaborador pr-es-
timoso na sua. . f;)rmação . e guia., semPl' e o·uvidc• e acata.clo por' .nós todos, durante 

.. la:rg·-). interrtegno de vitla repubp,cama, rta·mlbPm a·m?rouve_ occupar:se com tão mo-
me-ntos,, questão .. Fazendo-o, d~u IS. Ex, ás .oonsider~çõe.s com que i,llust.-ou a 
tribuna 3 fÇ)rm;;t dA ·1:Jm_a il~tc r·pel·.lação directà_ ao •pa,rtil(}o 1Repu:blica-no Gol).serva-
dor e ao obscuro ,9;-adbr (não a;poiMLos) que l;e m a honra àe . occu.pa.r nesbe mo-
m·ent.o a attenção do Sena -do. 

Não podia, poi~ .. Sr. P.res~dente, ma.nt:er-ltne sil~·nqi.oso ant~ un1.a arguição tão 
ili~ ,:,c ta. nã.o direi -provocaç:ío, como a f~ i-ta pelo honrado IS·2ns.clor por .s·. •Paulo, 

( • 1 ·]!;ste cliscurso nã.o .foi n·evisto pelo oraclor . 
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exi~·tndo c1 11ossa opinião e, mais do que iBt01 a nossa intervençf\.o in1me-dlata so-

bre :J -as~a nl !Jto 1,eferi· í~O . 

. -\. S. J~x. p·e:ç:o per1nis~ã-o para l·em.brar que, no correr do seu cliscu n ; o, fez 
e2:bedal el a g.ravkln.de d.o momc.r:to e da ponderação com qu 3 devinm se t· alvitra-
dos me io1: e proce~so.s , s•enfí.o pa.r a s olver, ao m1enos par·a di·mi•nuk ou nünorat' no 
di ffi 0tüd.adea que nos ntorm entam. (A.jJoiados . ) 

S -.3 a ssim é. p·a rece-n!e, e·m prim 3iro lugar, ·C!Ue esta questão nã:o tem, coJno 
n pprouve <i•2darar o ;Jlustt·e Sen8!dor po·r . S. Paulo, caracter polltlco ou parti -
darLJ, rnas caracJ.er accentuada rrrente nacional. (A.po'icf;cl.os)__ Nã.o pertence n. ne-
nhum de :1ós, exüh~f3i:vamEnte, o dever d·e, sobre ·e ~}a, tomar qualquer iniciativa, -t' 

siln a. todü·S a;qudles qne, .n1ov:idos Qe!·o seu patrintismo , sen tindo o espi·rito per-
turbado pelas .g,f f! icgf•es que conturbam a nossa patria, conce.bern qua lqu er r e -
medio ma!.s ou m•:?:P-OS adequado á cri·Se que atre...vessamos. 

Não é, eomo hem v G 0 'Sena-do, 111na que.stiio que se enterreir.e dentro dos do-
g m:ts e clü program.ma de um p a·rti'ijo . m esmo porqu·e a situação que pes.àJ neste 
momento sobre os doottnos de ·nossa Patria é uma situação anoma.la, que escapon 
á previsão dos n1aLs avisado~. t a.es os elententos innumeros e inespe~:ados qu e 
su.r .slra·n1 e qU'e a:ggravaram a çrise 18CODDm.ica e fina-nceir•::t que j ú. at 1·a vessava-
moa. 

P eç0, ·pois, licença ao illustre •SenacJor por S . Paulo pam divergi!' d e sua 
opinião. quando no.s dá di!'ccta mente a r esponsabilid-ade ele offc r ecet· so lução para 
o prc;b!~ma qn>e ta:r,to preoccupa o <? S])irito de S. Ex. , como o de todos n ós . 'I~' 

o!Jrigat;ão que cabe a todo bnttsHeiro, que se ju lgar b em esclarecido. propôr á 

Naçã..1 'neàidas que venham afastar os perigos por S. Ex. com mnta justeza 
a.po n ta.ãC>s . 

t) Sr:. VICTOr:r No ili10NTEIRO: - . Que pe>am principa lmente sobre a s fontes 
mais pod·erosas da nossa producção. 

O Srt. rprNnm'w MACH ADO : - Devo. porém, .aecJ.a·rar, Sr . P residente. que o 
no bre Senaãor por 8. IJ?at.~ln é t esten1unhe. d_~ .q u e, para.. ~-ol u çã o de otltl··os proble -
m·as quE.~ 1ão i·ntilnam·ente ·se ac.ham ·liga.do.s a <:·st~: nós não f u g-i·m os cVe •tO"ma.r 
1?a.rte 8.-ct:.va e deci siva ... 

V07.·l'S: - Apoiado . 
O Se IPINHEIRO 1\ifACH<\DO - . . . qe er r elativa m·ente á emiss5o - asB lJIJllpto 

tão con trovertid·o - quer quanto á m oratoria. 
O SH . FRANC.JSCO GLYCEnro: - Apoiado. P e rfci tafn e n te b en1. 

O Sn. PJNHEIUO ! '{ACHADO: _, E' ntesmo do nosso caracte1~, poi~ CJl..l C é do 
no~o ·d:!?ver, jámais f u.g! t· com a nossa collaboração. expre-ssa nas qul3stõcs que 
entendam com as fu ncções ·publicas qu e ex ercemos no paiz. Não pert3ncemos ao 
n um ero Uaquelles que se r eserve.n1 11 si o direito ·de critica., s<~m opinn 1' c ton1ar 

âs claras 11arte d.a responsa.bilidade que lhes PDS::.a cruber r~-e~·::tnte <:1 ~ac~o. em 
a.Esurnptos d essa r Nevo.ncia . ( ATJoia·rZos.) 

Le:r.bro ao illustre 'Sen a d.or por S. Pa.u'o q11e o a~snrnptn :r q ue S. ·Ex. se 
r eferj".) é 1la ordem daquell r:s qu e exigem profunda lT1erlit:=~ção r-~ . 111~1 is do q u ~ jsto, 

ca·lm'l e p:!""ud·encía na .sua r esolu ç:ã.o. 
()5 t ermos do prob lem a podem sei' alter<~do~ iu espen:u'\n rn e nte :1or acQ ntcc i-
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mentos .1 ue venham exercer a. sua acção sobre ·O ten,eno economico e até f1nan -
r:e i r o da n ri::IS:::t P 2. tria. 

O S ;:o . S enad-o·r p3lo E spirito Santo, refe rindo-se aos pro·ductos ·qu·e o nosso 
paiz tunt, d eclarou .}ue nl•guns d eHes já tJstão t endo alta co tação no m ercado ... 

O SR . Jo.~o Lu1z ALVFs:- O ass·uca-r . 
' ~) Sn . 'PINHEIRO iMACHA DO 18 essa cotação }:'a.rece que cresce rapi.da-

rnenh il eviclo á intervenção de paizes extr.angeiros, fazendo offe r ta13 e procuran-
do obtel-o J)fll':l. o oons·umo da sna população ou .(los seus exercitas. 1Q assucar, qu e 

h :t .D cli :ts paesad ci ~ er<t vendido ""'" localida·de s pre>ductoras a 12$ a s.a·cca , j á 

PR tá ~e n do \"encHdo por mais d:e 20$. O café, que é o •prim-eiro ge nero valioso da 
J'll'Oduec;iio naci-onal, está sendo neste momento u sado em .gnnde escala ]Je1o exer--
cito aHemão. 

O SR. Jo.:;,o Luiz ALVJ;JH : - ,Me..s ser-á com[}I"aclo agora por 5$ 000. 
c) Sn. ADOLPHO GORDO: ....:_ .Talvez por me·nos. 
O SH. iPINHmiRO ~IACH-"'~DO : - Hontem, 'J)a.s..sa~g~: i-r-o che.g·ado da illJUl'Opa nar-

ra.va -rr..J qu e, .atravt•ssa.ndo a A.ustria e a _1\.}.}emamha, notou que. e tnqu ar:•to n n 
Exercito ::::ustriaco .se 1n.a.ntinha Q \liSo da ce i·veja, o .Exerc.ito a ll emã.o s 6n1 e-nte fa-
zia u'3~ do café, por orde m do sP.u 1Govern10. "!\TâJo é dt:~ extr~~:vnhnr, pois, e é m·es·mo 
de espera.: ·que n·mnnhã 0·3 ex ercitos ing·Ie7., b elg:a e Fi·a·ncez .se utilizen1 deeta pre-
ciosa r ubiacea, .que é. incon~·~.stav2lmente, um a li men·lo el e poupança e el e eff'e itor-
prodigwso~ par a 1nant2r a -energ ia -do nosso orga·nis·n1o . 

Nú~3 sabemos .qu e este~ paiz,es, ·n íio a Ing-l a terra , nla R a Fra nca, a I.Belgica, atS-
s im como '' A.Jlemanha, estão c<>m s eus t errHorios le.l:td oa, e -qnan·d.o não esti-
ve·r·2·111 na ·Situação ele guetTa qu e atravess;a·m t erão as Suas cu lturas abandon ada8 
por falta de braços, porque ·Os validos corl'·et•a·m f.l.s .fi~~e iras dos qu e lutt-l.m nos 
ex6rc rto.~ ·de seu:::. paizef) . 

11'aita.rá, portanto, o a.Hmento, os -rn eios ele sub..s is t enci a. parn. -ess·as fnrça.s. o 
que, p·el as noticias dos jo rn a-e·s, j{l ·s e está. -d a ndo no IEx•el'C.ito all ·: n, ~to~ .que, can-
rooda, extenuado, e~t.á ;;e ·r Hi ra:nc1o d e O ha·mpagne e el e ou tr-os departam entos flo-
l~e.scentes, ó. e~ França, on.Cfe nã.o e·ncontr.arn ma is t'~E C'llrsos pa r.a s·e n1a nter. 

J~Ia ·h€:m poucos dias um pe-rs onag-en1 pa-uUsta., do iEstado qu :? os dou.s i l l ustt·e~3 

Sena clot;es que -m e rleft•ontarn r~rese nta.-m com tanto brilho e ta·len-to , lwm em e~-t e 

a que me -refiro .. d e gr-andes r-es]JonG-a·l:·iHdades mt. vi-da: poJi.tica cl·e :S. Fau:o. m e 
a.f.fi !'m.ilVt:L que j á h avia pro-posta:S .P1n1 r-elação no stoc7c d e café rtu e o Governo 
pa·u!iilta .possue 6!11 Hambta·gn . -Esta noticia ·é vel'dadei ra. 

Não é de s urpreh•encler, pois, qu e o café que es<tú -tendo procura esoo.soo. ne.ste 
momento, E",obretudo por falta. d·e tranS'l)O!'.t•e, an1 anhã. com ece a ser .pJ·ocurado co-1n 
avi-dez c· quo o preco. rtt~e orn n ão compens n o h'lho-r do a gricul toT .. Re ton1 e r e-

mune rador . 
~\Ia s, ~-e porvcnturg eG t:l espere..nç.a fag:uei-ra não vi, '::' r conl'orta .. r a lavourn pau-

li st-a , a. ' la vou r a n1i.n.eir:1. e ,a d e outJ'os !Estado·s · car~·eP iros , s,E'-l'·ú, f'.ntão o mon1ento 

a.s-fHlo para proctn ·arn10.3 a-mpar.a r qu13nto .po ~s i v.e 1 o f.r ucto do tra.ba.lho na.ci ona .. l. 
O illthotre Se.naclo-r por S . !.Paul-o, espi r ito tt·a{JUElja;do. l'e.fl-ecticl-o e de. larg-a. e 

escla r-e·cid.a experi enci·a. ckc!n t·ou q u e se tinha m a ntido m.u-clo, ·esp·~ctnn te, em fren-
te u·es..s•• q.Iestão, natu.·alm er, ie porqu-e não .parece u aincln op·portura a -S .. Ex. a 
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apre.3en-taçií.o d·e .alvitrcq c·omo .. a(juelle <:!Onstante .do .proj e:ct'<Y do· .sr·.' Se.uadór Él" 
lis; qu.~ HÜtO m·erecelt a .J.ssignatui~a do nobre 1Sena·dor . 

J Sn. FR'\NCI~.co .GLYCEHIO; ·- M::ts d.ai ·as razões : porcjue nã.Q tin:ha os 1netos 

nas n:inhns 1nãos para raze1· vi·ngar a medida. · . ; ~ 

o Sr: . .PTNHLJJRO MACHADO : -- o i·llustre Senador por' s, · Pau:o, meti nobrB 
colle~·a ; t /P residente da .Comm·issão de Finanças d·es•ta- Cta:Sa.- E' rn'rn. a :medida 
col!l o :-:t~j .. ,J'ragio ·da opinião ~·e S. J1..J~ ., ·QlJ:e não triurnphe entr~ nós. 

Ne~s€s a<>sumptc>s, a r0.,tponsabiliclade de '8. Ex. deve estar e· está, d·e f.acto, 
mUito J_.:na 1s e-m evid1 ~Jlcia elo que a. do oQsct}ro n1 ~n1bro do · !Partido Republicano 

· Co_ns~I·V::J Çl:or. 

Sá.? questões que entP.nd <:>m ·com o jogo dos . intei'esses' " economiocM e finan-
cei;~·us ·do nosso paiz e ni!1guen1 pôd-e se occupar d•: Jl es con1 ml3. is autoridade, of-
fer ec.:ndo mt;diclas dü .que '1 Ulüstre .Senador ·Presidente da . . Com.missão de :Finan- , 
ças d .J .Senado. ·:·. · 

],-: ·.-am esta•> expHc-açõ: s desalinha·vnodas (nci'o wpoia<los'.) que . entendi dever· 
tra,~;r a o conhecimento •dos m eus illustre.s coJ-leg·as e dei' meu pa.iz, afim de que 
cm1:tinuen1 !=L . acr·editar que ··Tta, n1ingun dos meus recuu.sos lill·teHectlla•2.S (nã'o 

GJJOiaclos), ·e~11 f.n:.•n te da n:::•i:nha n pouca-da c·nâ.Q ctrpo'i.cu~os ) ~' ·1jámais 1ei'á: g;gasa lho :o. 
t·ec:eio de :e-n1ittir __ un1e... qpiniã.o, como orr a ·fa.ç:o, con1 ·a · n1i·nha ·costume ira fran -· 
quez,l . . r M11 i to bem ; .mnito b e?lt.) 

O S r. R,a ymu ndo de Miranda: - Sr. Presidente, o re.g·i111·en de morator·ia em 
que no~ ·cnc.ontrnn,os, a.li,;'tc:; n·~Cl~s~ar io, . preci.SfL s_er co·m.pleta.clo .com outrn.s di·s-
po~iQbe'3 .i .e-g~~es quf' re .s rJlva•m o. m .om·e·nto _ a .fflictivo ,em -que se. en:contram . O-' com- r 
m·ercio e n.s demais c)_.ass·es co-nservadoras d-o p~iz . 

E}' setn r· ~) su_Hardo pr.RtiC.\) a nna1 o adia.m!entt~ . q.a realiz~nçã.O cln.s. obrig~açõ~l" _çom -, 
m·e·r cineB. BC:: outras n;ed id <;l. ~ c.omp~ etnentar.e-s :não -esta.tu\rem e.m tam1po sobre os 

meios ·e moãos d 3 so luQão das obri-6·nções a:pôs a mora.to.ri:a e l111e,s·mo. durante -a mo.,. 

r~tocia. 

O c·riterio l egisl-ativo que f'esnlta i!lnmoe diatan:tent:e d-os co~nceHos que I~efiro . 

inspira o proj-ect.) oC_tue vanho subm.ettter ao estudo -e julge;m.ento -ec,·cln r-ec ido do '8~-

llado e é o seguinte: 

_ O Congresso tN:ic;on~l r esolve: 

A!'l. 1 ·." O Gover:'o e·ntrará ·em accôrclo com, o Bf!lnco do Bl' OSi·l p,a,.r.a que .este 
a mp!! e as suas O'peraçõe·~ d·e r·edesconto de papeis . cl•e commercio e effectue tam-
he·m desco·ntos directos, ·n:.ts aeg-uintes co-ndições: 

1", que os títulos .r eclesconte.•dos pag>arão o juro de 6 "i" no an.no, •e pocl'·"rão 
se·r. r eformados duas vez·es successiv-am-ente, _ cmn a ug:rn ento de 1. ~ [ 0 . .de jtn~os em. 
cada r.ef.\ol·ma ;. 



2•, 1ar~. o~ tí-tulos de desconto di l"?Cto regulará a taxa de juro que fõr cone· 
vencionad.a, subsi.stlndo a dis·posição precedente reJat.iva ·ás r eformas; 

3', a s reformas consecutivas d·eterminada.s ·ne.s ta lei não impedkãú que 0 
banco annúa. a outras, ~ se as cündições anorml.'i,2S d{J paiZ, vor ·motivo d·e sua situa_. 
çio economica ' e commercial, úll em virtlllde de estado de guerra em paiz·es ex~ 
t ranrreir o>·, ·continu•a r-em sem a'J)reciu-VJe•l att.enuação ou mod·iJficação f.avoravel. 

A!·t. 2. o Para habi!.itar o ba.n.co a effectuar em larga escala e•ssas opera-
çõe.s o The~·ouro Nacional lhe adiantará até a s·omma de 100.000 ·contos · da réis, 
em 1;10tas suas, sobre caução d·e títulos da divida publica f •2deral, estadual ou 
-n1unleipal, obri ·.;~;anclo-se o TI1•e-smo banco e. re€1g.atar. a · divida d-entro dp prazo de 
clnco an!lOS e a contribuir pa ra o Thesou!'o com o jU•ro cie 3 olo ao a•nno; pa':rii. 
as 130t)1mas que receber. 

O ,l'heEúnro escri·ptumrã a importandà llo juro d·e •3 oln .em conta d•e fundo 
de rasgate de '[}a.pél-moeda. 

Art. 3 .. 0 !Das Eommas .que receber por conta do adiantamento, o ba:nco só 
póderá. appJi.car 25 °1" a descontos directos, sendo d•~s·tin.ados a re·descontos os 
75 ,. 0 1-0 restantes.. :ra.es {}[}erações . serão S'ema·nalménte .notifica,d,as pelo banco ao 
Ministr<> da Fazenda, ern balancetes da carteira oes tYecia.t a ·eJ.Ias r efe r entes . 

Ar-t. 4. ° Fica o Govel"11o e.utori:oado a realiz-ar a -ü'J)e11ação d ·e c r edioto in-tel'no 
neceasarill á execução dessa lei, d·eve.ndo provic!o='nciar pa"''l qu e se to•·ne effectiva 
a cr.eaçã" d!e agencias que .operem nai ca,pitaes dos rEstados. para occorrer ás 
neces•s!-Çlad·e,.~ do commJercio, da _agrkuH~l·ra e das industri8.s. 

; 
Art. 5. 0· Re·voga·m-se -as dispnsiçõea en1 cuntra.rio . " 

.2-\.. e.n1i.~sã.o d e papel-n1oeda. não re·a:Hza . e..~ te ohjectivo, por en1quanto, visto 
como qu·asi tod-o <: IJ.c, sendo a·bsorvido •p•e:os ban(los, {Jlle o r etem para reforç.o do 
seu activo correspondente aos d epo.sHos, J)rin.c.ipal·ITte:n~e ago~a, -c1u e os m·es.mos 
dep·osi.tos ·São exi:giveis na proporção de .3 0 o lo ao 1nez. 

· - :'-l'ão ·.,;e pod·el'á "'usbC;ntat· que o valor dos d·e·positos r et imclos entre facilmente 
em ·cireulação .- J'!)m épcfca <1e crise, os ca,pita.es s e r·et r.a hem , ou se escon.cJ·em, 
po·rqi.l~ a (t.escon.fi'anç-3. é géral; e; ntw ha·vendo negocios de Ca·m·bi·o, ha.veriá ne-
cess'arie.ini>nte· reprc-i,l de rlinheiro, á espera el e ense<jo para a compt·a éLe saques. 

Ora, os bancos não operam em· descontos, isto é, .não attendem ás ,necoosi.d·a-
odes do coo'Timerci<:> ·e d•fl. industria; d·eixaram de s·er o cel'leiro onde a activioda.d<õ 
m·e'rcantil busca a sua energia habitual. 

l . . 

Como bem ·observou o ,;se·nador iToãJo 1Luiz Alves, es tamos em condlçõe:s de 
bloqueio; importação s·uspens·:Í, exportaçã.o tolhida. Qüando o Pl'azo· da morato-
ria fi>Jdar; oS commerciante.<: d·evedores serão in•fal!ivelmente Sttcriofica.cJ,o~, e COm 
ett.es· padecerá a ,collecUvidade os effeitos d:es·astr·oSos do 1referid-o bloqueio . 

A · ;prcvjdencia consta nte ·do proj•ecto visa a restauração dos des·contos b.an~ 

cario.,, .. qil-cr pE.rmi•tt'indo ao Ba11co .cJ.o Bnasit effectua,l~os directame-nte, em p·ro-
poi-Ções modestas, quer facul-tando aos c~emais' bancos O 1·ec~e1SCOnto dos . titüloR que ' 
,desCont.S.ren1; .s-e~1 pre·jutzo do· ac-tívo co~rres=pondente aos rd·epos+tos. 

Dé~L'arbe hav~rá di·nheiro e m ci.1'CitÍaçtio no · oom·n;erdo, e ter-se"ha preStado 
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•.?l.O mu·ncln mei'Cil~Jtil o nuxi1ío qu e a s:turu;ào pre .::.; e nt e re~~amn com tant:l ve· 
h•e.me>ncia. 

o.~ bancncl extrangeir(•s tudo neg-an1 ao com·:nercio, urge, poj.s, que .ao Ba·nco 
do Bcasit:l seja:n fo!·ne8ir1ü:~ e}ementos ~con1 qne possa -operar 0m descontos e re-
deseonto:-:;, õ:e manr-- ira que o cnlnJnercio e a industria encontre·m alli um recurso 
par6J a :-.olução dss suas ne~-e~sidaclesS e ee evitem a.s .fanencias logo qu-3 tern1in·e 
o p:." ~lz •J -à:a mora-toria, p01,qv.e a situação continf.ia a ·me\Smft e n unico an1paro clH 
praQ•a tem siclo o R_a·Il-CO óo B.t~asil. 

L1cluú bam.~-en1 um.11:1 flilspr.siç;ão reJa ti v a á n• :: ces-skl::~ de. da creaçào de ag.z.on-
eias do banco n: !.s ca:pitae~ dos Estados .-DIH]e· (J comrn_eTcio, a industrln e a agri-

cultura 1'::"'clamarn auxilius . 
O ;wcjecto, port:1nto . t raduz rt pro•villenc ia co1npJ.em.en.ta,.,· elas duas ou tras 

ndOi,)tada.s pelo Con·g-,~ e..-::;so - -· a emL.:são e n ·moratoria - e serve para integ-rali-

zB.Jr ·un1 1Jiu.no qu;-~· as pnovi-ctencia·.s 1d.e n1or~utor i n e ele e-missão a.penns a·nnuncia1m, 
retardarr~. Ol"' effei1os mas r..ão com;pJ.eta·m e nen1 resolve·n1. 

~:~ ;:1:ora-tori a sus·pe.nde a acção -do credor, n1as não produz e nen1 .augn1-entn. a 
resist encia do devedor, sern outt·os 1~f<n1edi-os legae·s na razão direeta da orise e 
suas caus:1-s; equival e a !TI0rn.trot~ia á dila.tação d-e uma vida arti'f icial que terá 

i rre~ne.dia vel!Pen-te seu desenlace fa.tal. 
]~' pl'lf·Cisarnente es-sa re.s-istencia qu e o Cong-r esso é\·eve proporci.oTia.r , g:-u·an -

t ir e v ig.orizH r. ( ~1'! -:f.'i. to b·ern .: n?.?tito bern.) 

Vem ÉL Me-sa, é lido e fi ·ca. pree.nehendo o t r iduo regi·Jnenta1 o seguinte 

Projecto n . 1111 - 1914 

Art,. 1 . u O GuverPo entra·rá te.n1 n·ccôrdo co·m o B~U.nco do ·Brasil p•ara que 
EBte ;i ·mplie as suas op•erações de red escon·to d·e paveis ele con1mercio e e.f'fectue 
bim:JPnl .d· ~·.s·contos ·directos, na..s s.e.gui·ntes cnndi~ões: 

1'1, os titulos recle:sconta•dns pn.g.arã-o o juro de 6 olo ao anno, e pod.erão s·er 
reformados düf~.s vezes S~lccees·ivam·ente , corn oa.u>g1lnento de 1. olo ele jurrOR em 
ca·cb r·efor.ma ; 

2:1, pAra os titulas de dtes~onto clir·ecto regulat~á n. taxa d-e juro que -fôr cnn -

venckrnada. subs-!s·tindo a d !.sposlçã.o pr·eceãent~ re·ln-tiva ás rel'ormas; 

:J~· . as ·Tef.orm·ars cons·2·cut i v ~11s determinadas ·nesta. lei não i•m·pe-r1irã,o q u e o 
bnnco annúa .a outras. ~·e n.s -concliçõ·es a .norrnaes do paiz, por n1otivo dte sua si-
tunç·lo e·conumioca e cn·mmrrcial, ou E'·!n virtude de estado de guei..Ta em paizes 
extrang:?irns, ~onUnu a;i'E'rn s·em apreC'.in v·.~ l a Ltenoaçã.o ou n1oflilfica ção favor:1.vel. 

Art . .·0 P:·tr.::.t ha.b il'Eat· o bnnco a ef f e::;tlwr em larg·a esc1al·a ·e&sas o·pera.ções 

o T~1esonro Naci·')·na~ lhe ~diantnnfL •?L·té a . .somm·a ele .100. 000 ·c-onto•s de r:ê is, err1 

notas suas, sot)J•e n ca·uçã.o r1e ·titula s ela. div i da pub:ica f;-?1de.-ral, esta:dua l ou ·mu-

nicipal. -r-br i g-a ndo-se o nH~L~·mo ba.n co ·a f' e,~··g-a ·t.ar n. ·d1vida dentro do :prazo de 
c inco annos, e !l servil· a-o dit? Thesouro o jur-o de 3 °1° $1.0 anno vnra ne somrpas 
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qne receber. O Thesouro escripturará a in1porta.ncia elo juro ele 
de fundo ô.e t'esga te de papel -moeda. 

•1• em conta 

Art. ,g. o Das somn1as que receber PO·r conta do a(Hrunta.mento, o ba·nco só po-
ll et·:i appHc·.ar 2fi olo a descontos cltrec•tos, sendo cle&tinados a red·escon to o.s 75 olo 
r·estantecs. Taes O'Pf·rnções serã.p semane.hn::.nt·e noti.fic·adas pelo banco ao lVri-
nLstro dn Fazenda , em balancetes na ca.rte ira especial a e ll a;s r-eferentes . 

. Art. 4. o Fica. o Gov•E'I"OO autodze..clo a reaHza.r a operação de . credito i1nterno 
nece.ssa.ria para a execução d e~1.a; lei, devend-o J)rovldenciar para. CJ1le se tol'ne efc 
f' ecUv:l q, et'eacão de agencias q·ue orperen1 nas. crapi·taes dos J~sta·dos. para üccor-
r·er ?J~ JH•cf?ssicl~.des elo commer·cio, d-a agTicultitra e das ind_ustrias . 

...A .. rt.. ·5. o R·evo~:ntn-s2 as di-sposiçõeR em contnwio. 
Sala c1as S2<>Hões . 2.5 J~ S.e•tembro de 1-9114. - Raym.mtdo rle Mi1'nHrla, 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DB 22 DE AGOS.T\0 

O Sr. Simeão Leal (l0 Secr e.tcwi.o) decla ra Cjue nfto ha expediente. 
E' ~Id a a segui!lte declaração el e voto: 
Oppos ic ionis ta filJ actu nl Govcl"no, tenho necessidadte de ·decla.rar os motivos 

por t:1ue votei a favor ·do prnjecto ele en1issão. 
P e nso 1(1U e ·um ofl&SlJJTil) t o t ;lo i m por tamte como es te, que n.ffecta todo o org·a -

n i& ffi i) ::o <:i·a I, não 11ódc neJT: cl,e ,·e se r consider a-do po li ti'co. 
;-o; e a B'n1iss-ão pape l s e m la5t r o n1e tn. ll ico é un1 n1 a.l, mui·to 1naior rna l seria 

no rnom ent:o a-ctual nã.o ~e de. re·m o.s m eios ao Governo para t'Hzel-a, quando a 
tni se rin ~~ a forne já se fazetn s:€1ntir con1 todos os seus holTOres nas classes la-

1Jociosai3 elo paiz . 

.Não h2. quem nã:o so,ff.ra as a.gruras ela crise a.ngu1s·tios6- por q ue pas.sa o 
paiz; s ervido r es cln. Naqã"O não r ecebem se11 s Yencime.ntoo ·e sal ari<>.s , v i uvas e or-
phãos ~ ·1üo r ecebe1n sua.s pens ões, aos s eus credores o ·Govet·no nfLo pócl e pag·ar 
Rue.s .di v idac; , as indust1·ins e eo·m!nercio es tão a1~uina:dos, a J.avou1·a. r esente-se 
elo n1eS1no mal, a eriSre •é f 2.tal e fun es ta por faH·a d•e num-er ario. 

Con1o unico ret~ ucso ~}flra attenuar esses m a les só tenTo-s um unico r e m eclio -
ê a etn :s~ão do papel. 

Ei :3, ern synt·h ese, •poe que, co·n1o brn si Jei·ro e patriota, dei o n1 eu voto e..o pro-
Jecto de ·emi.ss·ã,o. 

S ,tla tl as Sessões, 22 de Agosto el e 11 9 H. - P.igneh·edo Rochct . 

O Sr. Presidente: Ac ha-se sobr·e a ·n1 esn o s e:~:ui ·nte r equ erin1 ento de ur-

J:t01q upi.ro urg·encia para que, el e a.cci\r.-do con1 o art. 1512 elo l::te p; i·m e nto. sej11 
1n1n1ediate.mentJo discutida. f" votacln a en1 encla n. 4. da Canutra. ;lO projec to nu-
m ero ·50 A , de 191<!, a qua·l fo i r ejeitnda pelo Senndo. 

Sah1. das Sess f;es, 22 el e .h\ ,g'oRto cl12 1 914 . - · Pansecçr, I[e?'?nes. 
I . 

Vou submetter a votos o requerimento. 
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O Sr. Pedro Lago (*): - Sr. Presidente, o requel'imento de ur-g-encia, cuja 
votaç:ão V. Bx. acab~L (l.e a·nnunci.ar 1é runti-regim·entaL. l=t1e1g:u1a a especie o ar-
tig·o 1.40, que diz o seg-uinte: 

·• Os t.· ~ ·ojectrn,· avrese ntad.os se?·ci.o lnt]n'esso:;: em. nv11.-l.so ]Ht?'CL se (USlTibni?·e·m 
i 

p el.os !Je]J1d·ados e ent·i ·a .1·e1n no orr~e ·m. rlos t?·uba,lhos .. fLepoi.s qne so·ln·~ elles jôr 

d.aclo pa1·e.ce1· .. sal·va a rU.spos1çr7o do § }n do m·tigo segn·inte. " 
V~ V. Ex., !Sr. IPres!.d en·te, que esse projecto ou em·enda, pn ra que pud~.: sse 

s-er .subm~~tUdo á dhs'cussf~..o e votaçã-o, deveria, ante~S ele tudo, s:el' ·-envinclo á Co·m-
n1issão. a.fi·n1 d1 o:: sobre e H e se pra.nunciar. 

1:1\./f.as, rne dtrá v·. 1.l~x. , a m·ater.iH é urge·nte, o proj.ecto veio do IS'enadb de-

v01vido, por haveT S'ido t~ejeite.da uma ertlenda da Catnara, o que justilfica o l"e-
quednu.:. Pto. E' o que rn ~ o:b'jlect-arâ V . 'Ex . 

.. Ai.nr:l::t. .assin1, não t:eria rnzão V . Ex., porque o art. 1159 ~ 2° do R:eg-ilnentn 
contén1 a segui:ntte disposiçãD : 

"Os que jo1·e·m cVctdos sobre 1n•ojedos d•e le-i. on rl.e resol.ngão e e·menda.>s elo Se-
naclo o1t da Gcum.a?·a. srwcl'J hnp'1··css-os. corn -a ?nnl;m'"'ia n q?tc se reteri.1'6·Jn e co1n e1-

la8 6l".tTo.1 ÜC COnj-11/'tiCÜt·J'.i11e11te e1n (UiSC'IJSSÜ.O." 

:ben,tis, o art. 147 do R egimento ·não póc],_e S3r pos-to de lado, porquanto -deUe 
-é COP.lfJ]0rnento a disposição citf!cl_a C* 2° elo a.rt. 1'59), cmno se e·v~doencia -d·o seu 
texto, qu e é o seguinte: 

An . 1.4<7. "Os p1·ojectos e resoluções v-i.nclos ao Senarlo e as e.menckts pm· e!le 
feil:rls n r·rojectos 011. r·esol:ltQ6P-s rl'a. Gnn1,.a?·n, depois '(],e lic~os. pelo 1° Secret:a.?·Io_. se-
,·ão 1·~:·u; eUidos ás Oom;m i-ss6es cO?ri,JJettent.es~ 1J·<trn i.nte?~1l01'.e11~ o seu pwrec·01· qne .• 

clepois rt.c i.?npresso e rU-st?·f.lnd.rl,o ) se?· á i.ncluúlo na, O?'clem, elos trctbwlhos". 

Vê V. Ex., Sr. Pcr"esid·ente, que por essoes clisposi·~i .vos reg·imen,t·a.es, nec·essrrrio 
é rtue \:;nhr e a reso1ução do S0nado s·e p!l'rmuncie .a, Cofnmi~são ele l?i"nn:nças. 

f 
:."\ia~ .. Sr . .Presidente, V. ]~x.. n1e ·Poderá dizrer .ainda que, P·Ol' urgen·te, por 

:-;e !:.ra.tn r d·e u n1 cr..so dê sa..I vaç;ão 1Jub•l ica, co·m-0 a .pr-ouve denmnn.n-a:r . a este caso 
ele emissão o honrado z·eader do G·ov.erno, não prevn1eeem as di•sposiçõe.s citadas . 

Então v ediria a ·atir\J"}Q5.o de V. Ex . tamb en1 Pflrü o art. 1.9,2, que é a. unica 
Rxce·!Jçãr. qu e o Regi•mento es t&be1,ece. 

o~·a. fH:·sde que o .Reg1nl·cnto, no ·art. J 92 , a'pen··as .estarbe1ece essn. exoepçfLo. 
é C]A..rO fjlle O re:queri·men,to de ·urg.enciH. [l}}feFentado rp~lo i]]uf;tre ].eader nào 
t mn ra.bimE-nto. , 

Vou j-(:'1' D at·t. 182'· do il=t·egimento: 
1' QnW•Hlo OS JJ?~ojectos rle · O'!'Ç·Om~entn (nà10 ]1:1 materia rmais urgente elo que OS 

OI'Ç<lnl(·ntos) ·vie?·eJn (~evoJ.vidos <l,o Benmrl.o cont e·Jnencras, procer1e?·~sc:-ha_. q1Htn,to a 

elles_. co·n;.o está. lletm··nti.nado nos n?·ts. 1.40 e ."ie.onintes (vê V. 1l~x. n leakfa,cle 
con1 que eu estabeleço a rr'JiJ;1ha nrgtl'ment a ç:ão) ; se, JJO?'é?n (é n. unica ·exce·pção 
nb e t·b pelo Regimenrt<1) ja/.ta.rem ap enas prwa o ence?·;·am>ent:o dos tJ·a./Ja.lhos 7.e-
a·islatJvos .. esses 1n'Ojectns.. 1Jem CO?no os cred1f;os soli.ci.tct.cl()-s Pl(jilO G-overrno) po(le-

?'éiO ,'-,. :3 ?', a ?'equ,eri.ment:o da dor(t,o)) t:i.ssr7o ('te FI?Hl?lça;s, in-chti.clos na. o?~fle·nt do d·ia) 

·: ") Este di~curso não foi r•evj_sto pelo orador. 



- · 375--'-

in.clepenrlente rle Ü111J1~essânJ rLe cUst?'ib·u.içdo en~ avulsos) e nfé . m.esnto ele pa1·e c~r 
escripto cln 1ncs·ma GonH;dsscío) ficancno a está o cl:i1·eUo cte 1WO'II:wnuia r-se, sob·re o 

ctSS'lPnpto üu1·antc a fU-scnssão) c ta., etc." 
O .'SH . FLOP.IAN NO DE BRITTO ·: - 'N•enhun1a hytpothese dessas cabe ao caso, 

porqUe se t .raüt de tnna emend(L .d:a Oa-rnara :rejeitada pelo 1Senad•o. E' un1 ca6o 
novo. 

O SR. lRlNF.G l\iACHADO: - Novo ·que está r egido pelo art. 159. 
O .3R. PEDI~O LAGO: - ·vf V . 'Ex. , '•Sr. Presiclenbe, qu.e o íH.eg·imento, qu ~ 

previ-o todas as h~"potheses e ·casos de upgencla. ·e -Que desceu 3Jt•é á ·mi•n.uclenci-a 
ela votação dos orçarrtentoE, detern1inou que, e-m h}'lpothes~e ·al g un1a, se~·ia dispen-
sada. a im·pres~· ão d e emencla.s e elo parecer sobre eHas prof.e.ri,d·o pe:a ·COJnmi,'3 -
são cl~ - 1JT'in anças, mesrrw 1en1 se !j:rata-ndo elas leis el e ·mei01S, fi ·não ser que .falt:ern 
a penas oi. to ãi.as para ·o -encerran1ehto do Cong;resso. 

!'-.íes~-;as condições, & . Presidente, ·v .. CEx. e o le(Nler ela ·tne.ioria n~io podem 
cl1a:r ao rr·ojecto -de e-mis são um caracber n1ai s lJrg·e:nte ·do qu e n .a ttTilnüdo. pela 
lei i•nterna , aos orç.çvme-ntos; n1as isso sómente nos ul-ti·nl·os dia s dos •t n1.ball111~ elo 
C0"11GTCS~O. 

])·eiitro do Reg·i,m·ento, não pOde. pois, \T. ·Ex. -a·dmi t tir o 1·-equeri•mento de 
uxgenci&- -~'. pres·entado, por:que não é 'lJoseivel prescindir do parece;r clà Con1m.ia...,ã.o . 

P.t~·lo Regi-me11{0 só a Comm.issão é que pôde r equerer a V. Ex. que a enl en -
d.a s·ejr:. •tJa.da para ord em do d·i~l, i~ndependente ·do s·eu parecer, re.s·Errvan do -s·e ella 
a dai.· o &eu parécer ver.bn l pera~nte a Ca-maca. 

'Po:· co1-:!seg-ui·nte, em virtude dessas d·i!3'po..sições reg~i ·m·entaes, que, estou muito 
certo, \i"'. Ex. quer r espe·itar, ''fJe·dia -a V. Ex . que nãJo ..subn1ett:ess1e ·esse requ•eri-
·Jnento [t. votaçãu, poc infr ing-ir •d.i.S1posições tão claras e eX~p t'ess-as da no~ea l e i 

'i·nterna. (M·uito b6m ; m.v.ito bem . j 

O Sr. P residente.: -. tRalative...lnenbe á ques·tão lev.a.ntada pelo no.bre Depu-
tado, elevo dizer que se tr?.ta -de um oa.so muito ·e&pecial . T•eata-se ele uma e rn e-n -
rLt da '~•:mara (-!, ·um projccto ·cto .Senado e ·que foi reieita.d.a. na outra Casa 
quanclc, para 1'á re .. Jnettida . 

Para este cn.sq' a unic-a di,S'posiL: J.J · ·c~ue ·eu ;e ncontro no •Re·gi·tn-ento é a do n:·-
tigo 152, o qti<.L! cl_ispõe o seg'nl de: "·Qu.a.ndo o projecto : .. uici.:1do no Senado vo. ~·:::!· 

á {:!a.mara., por te·' em alli sht" -;_ -.~:i~2i trudas a·~ emencl..as desta. serão consid·e ·racl .~ . .:: 
ap')}rovadas as emend•as que obti<verem dou8 terços elos ·votoo •P<"esentes e re -
nl"etUcla s con·1 o proj.ecto ao mesmo .Senad-o " . 

o .SH. PEDP.O J.;AGo: - Ess1a Cii.s•posiçã .. o não colli-d-e co·m a do aPtigo 140 e 

a elo art. 192. 
o SR . . PRFlSIDli-:NTE: - De sot~te que não e nc-on-t ro netn n essa n.em .e1n outra 

diS'posição nenhum argum~r~:to que sirva }Ta~~:·e. a d·eli:beração da ~1esa quanto âs 
llypl)theses f>i•g1urad.aa pe1o nobr·e Depurt21clO. 

O art. 140 . a,.ctue se refere o nobre D ep·utado, tra.ta ele proj·3ctos, e, no caso 
vertente, figur.a jJstan1er.t e uma e·rn·enda da Can1e.ra .que foi rejeitada pelo Se-

nado . 
o art . 1'9·2 tambem citado pelo nobre Deputa,clo d~termina. que 0 s orqamen-
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tos 1lt!vu ~vfdos elo !Senado com. en1endas poderão, se falta•rem rupena s oito d i a.s para 
o encerranlento ·elos t rabaH1w Jegi..s la.ti vos, ser dado·~ a debate, indepe.nden te de 
paracE::· Y-Brbal , requ erida t~rgenc!a pa r a e&s·e fin1 por (:1.1guni nl.em·bi·o da n1·es·n1 a 
Com ln issào . Yirus ahi h a a dispensa de pa-recer escri·pto para e mendas que são 
desconhe~ida.s da Caina.i~a , asstunpto novo, portanto, o ·qu·e não se d·á no pl'es en<te 
caso, pois se tt·a t:.t d e uma ·em·en.da que joá. teve par ecer d a 1Con1 m·issão d·e Finan -
ça6, pa r ecer que s u bsiste, que riea ele pé, servi'llclO de base á votação da Ca-
lne.rn. 

Eu tive a ~·&;peito da quE>stão el e ordem q u e a.caba. de ser levanta da duvidas 

en1 1neu -es•piri-to e pwqu e desejo resolver sen1pr.e ele accôrdo ·con1 a l·ei , procut·ei 
ouvir a opi r!ião de ·muitos Srs. D epu tados aos quaes consnHei, ten'do-n1e declara-
do alguns ·que e. pro·pria Commissão ·entende j á estar o par·ece•· cl.aclo sobre " 
€Hne'.td.a ; nu troo pensam, Pntretanto , con1o o nobre Dep·utad'O e a in·da outros a'l·g-u-
nlentanl c:u e: se devia inteTpretal· o a rt. 1'5.2, :;.;6mente quam to a o qno1·n1n par a a 
vutal} i7Lr) ela em en d a . 

Nesta.s condições, a Mesa não podia cl eJ.i'be rar por si e achava que o unico 
n1•eio de ~:·tE:oJve·r a questão seri1a con1 a votaçào do r equer im·ento d e urg·enci·a ap•·e-
sentado ·peJo Sr. l~onseca JlcrnJe.s . S e- a Ce...rru1ra pecusar ·e·ste requerimento, cla ro 
se•·á qu e e 11 a não P·r·escincle do parecer da C o mmi s:-::ão. 

~ \.. C:.t•rnara, senh<wa de~-ta infonnação CJ Pe lh e dá a l\I esa, s i1nplesm·er~t.e , s~In 

outro intuHc a nR o ser o desejo de acertar , resoJvet1á con1u .entend er n1e-Ilwr . 
(iWn'iio bem; m.t<ito bem .) 

O Sr. Ma uricio de Lacerd a (J>eln. onl,em) com e~a pedindo lh e s eja rem e t ticlo o 
requeri-n!en to, no que é atter,di·do peha ·~VI-esa . 

Dl" qtle o art. 1·5r2, unico invocado pelo S•·. Presid,ente, não .se applica á clis-
cussâ.o ·JJ E'l"YI no parecer ·das Comn1issi) es. E s te aJ-tigo cogita do n1on1·e.n to da v i ela 

elas mn ·::mdas e:m que eUas vê1n ao pl·enario para a vota~ão. 

C:>'! nBura, outrosh11, o Sr. ·presidentf~, po r t e·l.' ouvido ·ou JJorocuT.acl o sa.ber da 
op inião da Conltnissão d e Finan ças pa ;J.'~é-1, el o nlto -ela curul p t·es i d·en c i a·l , ·comnnt-
nical' [t Ce..mara . 

S ~n1 o ·àesejar. S. ·Ex. [ez retroceder o appace lho parla.me ntar a.os ·Inethoclos 
COIIdernPados .jú co1~ri g- i-dos em oubros Parlamentos, po~: ten.Jn dado t·esulta.do 

male iico, rtt:al e ra o elo pode r ·po.ssoa i elo spe<! lc e1· . (Mnit o bem, ) 

O Sr. Ca ndido Motta ( JJe lCI m·rLem ) {*): -Sr. 'PJ'eS·i·de n t e, q ua ndo v. Ex. 
n1e rl'.n l e. honr a d~ ouvir minha h umilde o.pinião sob1·e se d·evi.a ren1etter á Com -

nlis::;ão de F inamçaE- o proj ecto do Se m1.do , que aqui 1rece~b eu emenda.s, um,a. das 
quaes a l\Ll'tr a Casa rejeitcn , r=u, co rn toda a franqu·eza, tendo feito um ex.a 1ne su-
perfida: ~..lus div·ersas disnosições d o no.sso Re'g·imeilto, con c1ui da m e::;n1a fórnta 
q ue o me·t; lllustre colle~·a~ Deputado pe1n Bahia . 

J)_hs so a '\T . Ex. q u e 1ne ·parecia, ·d ·i ·~l ·ll te d.os 1t ext.os do H eg'i'm en.to, da conTbi -
nHçfvJ do~ arts . 1139,1152 e 119'2, que V. Ex . nfLo tinha outro cam·inho a seguir QUe> 

( •) Este disour~o 'não foi T!;'V'istg pelo ora.cl'Or, 
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da rej~llada. 

D evo, entretanto, Sr . Presidente, por devez• de lealdade, declarar ·qu e, exami-
nandll me'hor esta questão, cheguei á co-nclusão differente . 

Estou, agora, C'ün-venc~do de que r.ão é necessar·ia a e.uclienC'i·a d.a. Comnüé:isão 
de :B"'indnças sobre a en1enda. 

Peç.J li-cença para .d.izPr em duas paiavras por q u e mudei d ·e opinião . 
O a rt. 1.39. elo ·Re.gknento, esta·bek·ce a reg:r.a ·de ·que rJ11ateria n enhuma no 

e:::t:io da Carn.an1 sArá dl-=-:ct:t.itln sem 'O parecer da.s suas Comn1issões. 
0 art. 152. porén1, dtz o seg;·uint.e: "Quanclô o l)Tojecto in,ic\ado ·no S -3nado 

Ynl ta :· ü. Cam a r·a, por t-ocen~ e.lli ..s:i-d·o re.j e i.taclas as e n1end as -desta~ serão consicle-
ra cln s a·pp!·ovada ~ CLS fOmencl.a.s que <Ybtive!'em d·ous terços dos votos .presenteó', e 
rem at Udas .com o pToject9 · ·e.o n1esn"io ·Senado. (H a cUven;os nz1cwtes.) 

:'<ão es lou justificaT.clo a decisão elo Sr.. P r es idente , es-tou dan rlo a~ t·azões 
pela g qUH•PS entendo que n5.o é necessari•a a au di enc ia da Com mi ssão. 

O art. 152 esta.belec~ qn e as em·endlas serão consideradas a;pprovada~ d esd·e 
que obtenhtun cl::>u~ teruos d·e votos, sen1 cogitar do parec·er de qualquer com-
ln issao. 

· ~'\J'o r1 :r t . 1f!2, porém, dnh i foi que se oi·ig-inou todo o 1neu equivoco / verifico 
uma excepção para o ca so clo.s orçamentos, que são di.spen sa.:clos d-e parece r·t;cl es -
cripto·5 da Com·n1issã.o. -de F'i n·n nçils -quando .faltaren1, a.penaE, oito cli.a s p.çt.ra o_ en~ 

cerratne·nto doa trcl·baJ.llOti log·is.J.ati·vos e cl'e.scle que a referida Con1mi&São o i· e-
qneira. 

O art. 192 diz o seg.ui.n te : "Quando os projcctos ele orçe.mento vier-em c~r;

'rolv·iflos .. i o Sen CHLo co-rn e1n enrla .. s, :proc·ecler-se-ha ·quanto a elles como est·á deter-
nlina(io n os arts. 1•10 e seg·uintes, e tc. ", isto é, él~eve ser ouvida a Cnmn1issão elo 
F inan (:ns. Por qu e? fPorque quan·do o s projectos, ot·igi•narios· da Ca.maru, sãn 
en1endados pelo S.e.nndo, este innova, a 'Ca.1nar-a tem ele conh ece r ela ·n1aio rja aincln 
não exa n1·t:;lada, i!1Lek::.:umen·te nova. l\:tas quando o inverso se c1á, isto é, quo.11lln 
o proj t::.c to emend·ado é do Senado, e estf' reje i ta a e1n en d.a 'Cl:a. Canuu·a. esta v ai 
conhece;· Ct(l n1.at:eria velha, j •á d eba ti d a, cotn a ud!enc ia da sua co n1·1n issão perma -
nente .- E ·SI:? não ~e tnata mais d-e 111at·eria nova ... 

O Sn. ·:viAUH l CJO D:t: LAL;J~nDA : Co•mo não é? A Can1ara encarou por un1 as-
pecto e c Senado !JOr outro, pelo da constitucion.a licla cle, é um as-pecto n ovo , que 

temo.-:: de exa.m•inar. 
O SJ-:. ·CANDIDO .l\1üT'l'A: - P erclf:.e-·n1e, descl·e que e. ·en1enda é cta p11.··opri9.. 

Canl?..JI'a J<J,.:.: D cpuLa1dros, que a exan1inou, cliscutio e 1WptpT.orvou, ehla nã-o dev1·2 se~: 

cons i:l e!'acla. cotno 1nate r i.a nova pa1·a o e{.feito ele novo pa r ecer da Con11nissã.o 

ele Fi nan~~(l.S. 
0 SP.. iVIAUR J.ClC DFl LACERDA: A C.an1ara vo tou ~1 ttendendo ::1. utilidade, e 

o Sr. Gly•cerio , .de pois ·da. votação d a e m enda aqui. a d ec larou inconstituclional; 

é cas·) 1.-an:l n1aio1· exe.:n1e. 
o SH. CANDTDO MO'l'~C'A : - lVIas n esse caso, a prevalecer a O:l)inião !lo nobre 

D e pu-taclu, não é a Com.miss-ã•o ele ·Fi·nanças que .ç1eve c!ar p BJI'ecer, mas a ele Con-

stitui çft0 e J ustiça. 
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o sn. ::1-fAUP.ICJO DE LACET<DA : - Não fo i in-dice.cla. a Com mi-ssão. 
U Slt, oCA":-J DJno .)torrA_: - _L\ rnateria não é nova, quer d-izer , a Can1ar a já 

se PI 'O!l LHI Ciou, t endo ouv i do n r es,pectiva Commissão; por ·cons-eq uencia, · a hy-

pot.h esc de q11e se tntta é -inversa da;quella ·d·e qu-e cog·ita o art. 1'!):2 do ' R.eg·i-
mento . 

l~.:ssirn sendo, penso qu e a1gora e::::ta en1encla não é ·n1H i s •n1 a te l"i a de d~scussão, 

m as de simples vot·ação, nos vermos elo art. 152 elo Regimento . 
. - .!finito b r.m _: m.ni.to b eJ/1. . ) 

(Apoiaclos. 

O Sr. lr ineu Machado (-pela ' o?·tlem.) (*l: - •Sr. Po·esidente, o dire ito parla-
lll a nt.a~· é ft: r .m.a clr. pel as l ei~ escrir>._tas e p-elos u:;;os parlarnen tnres . 

.. A interpret.nçã.o -rcstriC'Hvn d'a1 interf.e1·encia absoluta de.s Co mn1issões em 

todos os r~·oj ec tos qu e tra·nsi·tam pe.J·a Casa, ou remetticl os peLt Camara. ao Se-
nado, ou <lo S0. naclo enviado para t~ lla, a reg-ra. absoluta da. in.terv:enção da Con1·· 
nüssãn - O'rgão d e in for mn(:ücs - não es·tá. ·excluida. pelo dispos i•tivo do art. 15'2. 

O <wt. t1 5'·2 elo Rl '·gim e.nto, como o a>rt. 1•5.1. se r efer e a,ponas ao numero ele 

votos ·nec,~f:sario.s .pa.r a que :Se veri·f:ique qual !}Pe-val·ece, se o pen,&n:In ento da Ca-

rnera, se o d'o Senado. no caso de con f loi-ctos en tre as vcmtacles el e u m e ou t ro 
rn n 1o do ·Poc1er L egi-slativo. 

JTa, 'POt"~êm, a·g·oo"la muitos pJ·of.essores de•ste novo cHre ito c·lr.st:i.t?(,.c1.onal, p e lo 
· ·qual o .G·overno· ~P. orien ta., ·P os professores ileSse novissi·tno direHo sustentan-1 

que o nrt. 152 d o nosso RPJghuento nflo pertnitte a i1nte rvençã.o da-s CO'nl'mi.ssõ·eo..: . 
todas as , :ezes q~ 1 e. s e trat~ el e p rojecto inici:trdo pelo Senado e emencla;do p ele. 

i 
Carn:vr c.L h avendo o ·s ena:ql() I'CJ)e] l i elo u·ma. ela s enle lld·flS dfl ca.ma t·a dos D<?pu. 
l<t cl os . Or.r. , o art. 1·5 2 di ifpõe : 

"Art . 152. QuHndo o J).'..·ojecto inici ado no Senado v .oltar á Can1a.ra , por t·el'e·m 
alli s ido ·n~jeitrad::~ s as em e n-das d es ta:;;: , serão eon.sidet~a.dn. .. 5 a.pprnvadas us ern e.nda:: 
que obtiverem dons tet·ços cl·os votos l>res-entes, e t•eme tti-clas com o proj ecto ao 
n tesn1o F=·enado." 

RefE"r e-~e .rt:penas no num ero ele voto\~ neeessa.r ins pe..1;a f:.·e eo n s·i de1·ar a em en. 
da approv.ada ou ·r erjei-tadn. 

'Se n. ;ntet·pretnção litt-era l clacla em sen tido contra>rio pudesse excl uir a a u -
cli encia d<l Commi~sã.o, neste caso t eria ele ir •até ao ponto ele supprimir a J>ro -
l !ri a distns~ãlo . 

O Sn. CA Nnlno IM.O'l"rA : - O ar•ti.g~o nã;o exi.g-c fl i da elo ·msst.nnpto á. Con1 -

:·n i~são. 

O Sn. TP.!NEt: !\IIACHAD<l: - Lo;;-o. •tão pouco ex ige a discussão ? 
o sn. I('~ l<DJDO MOTTA: - Tão pouco. 
n Sn. ll:i N EU ){AC' HADO : - Sr . Pr.esicl·ente. ·exacta·m ente no ca.so e m que hd 

divPt·gencia de pri ncipia s. ou d iscord.a..n cia n. respeito d e .facto, que ponha em con -
f li cto a 'op.i_adc: rlP \.l-~1 elos ra.n1oH do 'Pod·er Leg-islat i vo co m a. do outro , isto · é 
no caso cnde fh: torna ·n1.ais ·elo qu e nu·nca n ecessal'ia a ·int-er vetJÇ[to el a Comnli s-
:=: fto e o deiJa, te para e;-;ola rece r o assu n11pto, a:hi se val·em os advo~:::e..d os da in ter-

', • ) Este cUscurso não foi revisto pelo orRdor. 
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pretação Cúntraria para sustenta<' que a lettra dn .R egimento não permitte nem 
a (li~cussão, t1en1 a i1~forme..ção pela Corrrmissfto! 

De~dd ·que ex i·ste no Brasi!l P.oder · Leg1i.s·Ia:Hvo, desde o ltnp-:~rjo até hoje, des. 
de que e:xistt: ·nl parla·m~ltos nos pa•ize.s que ·se reg·e·tn .pelo syste·tna representa-
tivo ·Co n·stituc~0nal, sen1.p~e, •. ·sempre, sem quebt~a de um unico caso, se·m diver-
genci ·t d e t·m g(), fot exi g·{Çt.'a a. interven~ão das Com-missões, que informan1 á.s cot·-
rorH~~ões lfgit:,]a,Uvas, para lhes prestarem o- su.bs·idio de sua ill.u stração, quand·o 

rt von tade de ·um dos ramos do Po-der Legislativo se encontrou em co nflicto com 
a. do 1.) utrv. 

·O SR. PEDBO LAGú: - Se não é necessat'~io o .pa1r-ecer da COtnn1i ssão, porque 

ella. j;."'t ne :pronu·nciou a respeito, e se a di scussão não é necessar ia, porque a Ca-
ina.ra j:~. cliE"CUltJiO. ta-tllhê!ll. e d-esneoessaria a 'VO taçfoo, po:rque a ICaiTI'H.t''IU j[L vo~ 

to u e approvou . 
O Sn. CANrr>lDO lVIOTT.A : - l\1"ns, votou por dous terço::::? 
O iSH. PEr>HO LAGO : - Sim . 

O SR. IRINEU ·l\iACHADO: - ·Sr. P •re'Sild ent?, o ar.g"'ll'lll ento de que é neces~tt

rio o ~ilnples voto , porque a Con1·m•i·ssão já ·deu pa .. recet· sobre o assun1ptv, ê d·esses 
qu-e espantn·Jn :J g-ente pelo seu Ileso e pela sua impo.rtancia! E é tanto 1nai!-i pro-
cedente, iST. Pt··esid•ente. quanto 'unTa emen ·~a ou um p-ro'jecto. nesta 10a:se.., não ten1 
senã.O an1a cl1k:cvss-ão , e, umr.. vez dado o parec·er da "Com.nüssão .a ;r espei·to do a~

s uinptü, nunca ·r11ruis e lla será ouv-ida. e unnt. vez votando (l, Oa·mat·n. a r espe ito el e 

uma Jnateria . n u·nca n1ni.:-::: s ·0r-á consul tada! Pois não é assi·m? 

En1. nos-ao Re1gtmento nã.o existe nem prim·eira, né'm seg·unda, nem terce irn 
di·soussõe~ ; não ex i·r::-terrt patreceres dados so1bre em-endas apresen1tach1'S en1 s e;.;Ttndta 
·e ent terceira ·C:iscussões . Nad a disto. O ,que ex i ~te 1é •que utna vez dado o pare ~ 

eer a Con11TIÍ5';~.::> nunca m-atis é O"l.lvida ... 

E' isto que está no Reg-Imento? Se nã~o é is.to o que está no Reg·irnr!1to, 6 
isto o que s u8te..n t.a.m. 

Basta (:XlJl•!~ a ·belleza acln1iravel dtesse no vo p··~nc•ipio (le Di.1'e'Íto ConsUtn~ 

c·ifl?letlJ que orn se p:ré.ga !1::t Gatnara, eo·ntra a i.nterpretaçãJo que cla-tnos, para. qu e 
a. gente se co·nsiclere vencido peJo poder' illurninntivo d·essa 1og·i·ca honesta e in-
telligente. - (}11".'1t:ito 1Je1n _; 111'lt-ito bern.) 

O Sr. Presidente : - Vo·u swbn1etter a .votos o req uet"imento de urg-encia. 
ApproYado 'J referido .~equerin1ento ele ur:g·enc-ia do Sr. iFonseca H'€rn1es. 

O Sr. Mauricio d~ Lacerda (1Jeln ontem) recruer a. ' ' e ri ficação da votação. 
Proce,:l1f'-nd-o-se á ver~ficflção •da votação, r..:!conhece-se tere1n votado a favor 

n 8 Srs . Deput.ar~os e contrn 2·6 ; to t811. .!1214. 

O Sr. Presidente : ..\ pprovado o requerj1nl ~nto . 

JD.m v1rtuclP do voto i}~1 .Ce..n1a l'fl , vou s ·ubn1 ett e r á d i scussã-o &.. e tnen.dn rejei . 
r.3cla p,~ Jo Senado. 

JJi~scnssão unica d~t ~n1end~1 da Ca·ro.ara r ej 'e itada 1pe!o Senac1o e apt·esenta:dn 
ao !).r ojecto· n. 50 A·, ,de 1914, do S;•uuulo, a utorizan-do uma e missão de n0 taH 
:lo The~oaro. 

Disc. unica 
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O Sr. lr ine u Machado' : - Qua n<lo se collooo uma CJUCstão, como a actua.l, no 
tf·rreno dtit:. con \'? r.iencias d.o 'l'he.sot.;ro e do interesse .publico, é o Pa1~Ndo H e pu· 
blicano Conservxdor que, oelo seu ot·g-ão, na imlJren·sa, acaba de aggredir o hon-
r·aclo Sr. Hoq1ero Ba'pti.sta, Presidente da Commissão d·e Fina.nças, com um ar -
tigo ·evidente!net;te inspiracln pelo oh ef0 dessa associaçã.o paT·tidaJ·ia. 

V a i l er O Prri:<:J p:1..rn r.iu: a C·:t·m•ar.a fiique coi~·hecen,d.o o terreno e n1 que l'oi 
lançada a questã.o, ext ra.nhanclo que esta folha , a<J investir contrfl o DepuLt.dn 
sul rio-gTn·nden~e . olvida•SSe a. coher encia e a linha d e con.ducü\, d.esse i>Hustre 

representante da ·Nação, que nun ca deixou de cond e-n1nar em·issões, d esde o nlo-
mento em que a idéa foi lançada pelo Sr. Dr. Fro.ntin , tendo ficado, ainda 
a~~OI':l, fiei á~ antigas affir1nativas. 

A.ssim, é O Paiz que se lembra ele expulsar do P. R. C . o 'Sr, Homet·o B;·; · 
ptir..l'a, por vel-o fi el aos ~·eus prin citpios, t enclo-s.e esqueoido porén1, d e expulsar 

o Sr. 1\': 'n i.strn ela F azencln , quando .S. Ex. affir:nou (JU e só queriam a. emissão 
~tq u e ll es c.t~f· cl esejevf'llYI rnnbnr. tendo se esquecido a.incla el e expulsar o S.t.· . Pi-

nheiro 1\1a.chado quando alleg·oa qu e a soluçã.o presente e1·a cri·minnsa e attenta -

torin dos pri'lc!~pic~B do pa..Ptido que chefia. 
A p~r ..... p·cctiva de uma revolução fe i-o re:cual'. O~ntão, p~· es iclindo o Senado, 

onde se celebram. e.s rn'!l is p·ert~iciosas ;·euniões aos interesses elo paiz, f.o i qu e, ao 
<iSilOis das prim eiras n1anHestações do povo, ;lltifirm()U que abandonava. as sua,s 

icV~ Hfi. por 0.-.S t a r convenoirlo de qu e a. etni ssão Rmrove i·ta.t·ia ás c~e.sses populares . 

Estãs, ]Jorém, quand'O perceberetn o IO'gro de que · foram victin1ns h ão de a·mar-

giar :\, sua clesHiusão, -e ningu em sabe até 011de essa. an1argura as h.=-·vaq~á . 

C cmlinna·1Jdo ã.. r.omrnentar o at··t igo do O Po·izJ nccentúa que sua p1·:nc i:·nJ ini -
por ta.ncia consis:-e en1 g·yn-ttr em torno da disp u ta da pasta da FHz.encla no f u turo 
Qoverh c, dinJin1:ind·o o~ ;ncr·itc.s ao Sr. Hotnero Baptista e taxando-o de inco-

lv~rentc, para ~na ltecer as qualidadeB do S r . Riv:~rlavin Corrêa. 

CvmlxttP. o P~rticlo R f\puhli:ca.no Con~el'\·aclor; qu~ não é ·m ais do cru e o Sr. 

T'inheir'J •I'-1achndo. 
En.te!H~e que urn :-tssurr:.pto f ·ilu"Lnceirn co·mo este n ão pócle ser posto no ter-

!' ::> 110 partida<~·io. 

Ju -.; tHicB a ernancla de sua autori a con1o uma n1 edida n10ralizadoJ·a. poi·s ;.1 

redac.:ção dn p roj -3cto, na '!)art~ que r egula os pagam·entos de con t&.s dev idas p elo 

'Ph ~ .;ouro, iH c:;e r U!11 ;.t por t:·l aberta a abusos de ·toda a natur·eza. 

-~ r<ed <t a a.ttriobui çiio elo T:·ibun al ele Contas no re.gbtro el e despezas, n~s !

~nalando que a lei COI1,'3 ig·na a l'esponsabilid18.de do Presid ente d a l:=tep ub1ica nos 

Ca5o)S de [,ag·a tnf:ntos ef~1PCt UA.doS ~em a Satisfação d essa formalidad e substan-

Cial ou quand-o a. cl espe;oa sej a ·r.eglis1nvcla sob pr01testo e a este r espeito não s e 
tenh~ pr évian1ente lll'Ollu ·n~ ~ Hdo o Poder Legis la ti v o. 

Defc~ndoc: a etnenda nf~o só nos seu s i ntuitos moralizadores. cotno na sua .n e-

cessi dade e IV3 .. sua con2ti t1.1ciona.lidade . 

Su ~ tE:nta que os contr:lcto-s con1prehend·idoo nessa em enda, se não n1et·eceran1 

t·eg·istro por f !11ta de cn!·acter·isticos leg'aes e do pree.nchi-Jnento de condições in -

dispensaveis: são nullos, não têtn va lor. 

).Tão ba, poi'l, violação de direitos. Além ele tudo, estamos em um regimen de 
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moratoria, que..ndo não :;;e .pôd-e -exi1gir do Estado o pag;atnen to de dividas. nessa s 
condições. 

E' lJl·eciso q~te,, fazendo o Estado utna e tnissãu, que é un1 caso de salvação 
publi-ca. 1!.1Õ.-l' se -esqueça. de qu e estamos en1 llma situação anoTnlal, en1 que ni111 
h a .cUtlé·itos adquiridos a Te·spei ta r. 

O que pe..-rece é que se trata, não de "'s-alva.~üo publi·ca". nu\s el e "cav;1 -

~ão yublic::.~. " . . . 
Um cloo ar . .;·umen.tc.s iln-oca.dos pelo ISr. Franc isco G l:;"cerio, no .S";nado, foi 

o de ·que a e tnencla devia s~1: rejeitada, por se•· inco.nstitucional. Não vê onde 

está e.ssa inconstitl:c. iona.li ~lad e. 

1Initos paizes h a ~-nl que 1não ·exhste o reg~is·tro ele 'Contt'a'Ctos sob protesito. 
Al•é 1n do Qu·e, no ea.so etn qu·e.stão, não se tmta de revo.g-ail.· o r egist ro sob pro-
te:-:.to, <? que aHátS ~ un1a abE-n':.t.ção. 

}~ .. mn·enda rejeitada pelo S·enado d-etermi.na apenas que o Governo não pa;..a1 ~ · 

co 1n a enü~são as ~ont-as provenientes el e contnt •~ tos que foram reg-istrado-s sob 
_prote-.,·to. 

Em ':.IílTI ten1•po de a;pertnras em que o Governo poderht lançar mão ·da U"IO -

rato!·ia p~1no protelar pag'.'1!l'l8!"l-tos não se pôde comprehender qu.e- que i.re..m pagar 
con ta~ imin;:;·na.clas. 211uito se falia em sa.lvação publ·ica e acl,rnitte Çtue muitos 
de seus co:·I·eg;as p-rocede'.n cu n1 "'8Pcl f.·deiro pa.triotisn1o. Q1ns e. \·erdade é que o 
11"i,vot da .e.mrissã.o foi a ·protecçã;_o aos bancos, cla=ndo-'Se por g·ara-n.tia os e ffeitos 
con1merciaes.. 

DiBSe·tatn QUe vi.nh.a.m en1 auxili9 ela la.voura e rejeitara.tn a s·ua etnenda 
que Unha por fi-m protegei-a. 

An!lll!'l{':·ia~a.n l Q.ue precisa.van1 soecon:er os o·perari·os e os fun oc ionarios pu-

b1icos. atraze..c1os ern s-eus pa.g·amentos. e r ej eitara..m -a emend a qu e os favoJ'f'ci·n. 
- .. .:\.f'l'IY~ : ;a-vrum - .s.e ·de.. grita elo povo famirnto e deixHvra.m el e l'aclo H meclicla pe!a 

C!tHtl .se 1-·0di ::L a1npara.r os flesen1J)rege.clos. 
r•ar-:.•cPu, pois, ·que o QUe d es'eja·n1 é 1iquida11· tu;do. dei'xanclo vasias as arca:: 

elo Th esouru e em posição ·en1ba'1·::tçosa. o futuro Governo. 
L·á. se foi o cnre.cter, lR. se- f'Õi o credito naciona.l e lá s·e vai ta.-n1ben1 o d!-

nheir:J ela -énYi~Rãv. 

E Oepois só hn.vercn1os de ouvi.r a musica 'fnn c:b re dos canhões truciclancl n 
o povo Eo..rnin to! 

(;llidto b·en '!,. .}· 111-'H:i.to twm . . O oTnclor é 'rnnit'o C1t/m']n-in~>entculo . Pal·ntrrs na.s 

gu,leri.a:; . ) 

O Sr. N ican o r Nasc im P. n to: - Sr . •Presidente, a ·en1enrcln n. ~o .. sobf!e a qua l 

s·e discute con1 tào clesu~S·a·do ardOIJ.', diz o seg-u inte: 

''O Gover.no 11ão pod·erá, entn~etanto , effectuar· o paganl:en.to ele dcs-
pez·a CJCIP cle~orrer de qualquer contracto ou de qualquer orecl,ito regis-
trado so1b pro!:.e3to. en1quamto o r .egistro não ·houver obtido a approva.-
Gão do Poder L e.gi:'-:la.tivo . " 
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1'7ão é nova a questão, •qt<e s·uscita: tem decennios. O que se debate é saber 
se o Tribuú•ai rJe C".! ontas é um app·arelho constitu·cional, cujo 'veJ:o á execução elos 
n-etos do 1Pocler Executivo, 0n1 n1ate.ri a de contas, é relativo ou é absol·uto. 

Um f,Tupo d e l!O nstitucionaHstas já -sustentou larga·ment-e n esta Ca1nara que 

e~te "Vf:io era a b:~oluto , outros .qu.e n ·negação .elo regis-tro é 'll'Jna indicação feita 
ao i:.·ud er Legisl·aUvo co1no preJ.i.rninar ao exa1ne da ·pr estação de co11tas. 

O T•·ihunal doe C ontas, con10 represen1tante do C'oll!g•resso ~ Na.cional, q-uanclo 

lh e tl'az~m a reg istro nmH despeza e julg-.a-a em clesaccôrclo com a di•s posição le-
g1i r~lati v a. que ~ :l'V'torizou. n.e:g·a-tlhe r e_;;1istro. Qual o effeLto d:a r ecusa d".? 

-rogistro '? Ahi ·bi.furt!'av.a·m . ·U·s o~piniões-! un1 g)ru po d e ·estadistas a.-ffi:r-
lTié.LVa que, nã.o regl'Stt~a .da a de•sp2za., o acto ·~.e n~í..o poder.ia iJraticar ; 
outro ·t;"ru~Jc d·: cons·tibu0ionaHstas .-n tell.:lla qu e a .C.onst~tuiç~o não tinha dad'J 
a e,.::.; s-e n p.p·fWJe·Jho t'atn1tc1. energ-ia , :p.oder s·uspensivo dos acbo.S do •Pocle.r :l~x.e

cubivo e que est e •pvderia mandar ·regi•strar sob ])'rotesto· e ·executa•· n clespe~a. 

fl-canclo ·sub:metJtid·ü, entrel~·t.noto, ú. ,pr.es ta~;ão d e conta~15 ao C o·ngl'·esso Nn.ciona..l que. 
ou sanccwnarin. 0 ac·to do Pod·e1· Executivo ou o sujeitaria á t·es·po·nc-:ahilidade por 
abu so el e poder por occe.siã.o ela toma-ela •d:e eont...1s. 

'f'endo as duas correntes cliscutilclo .a qu estão. el la foi tJ·a.:.r.-ic1n ao Con.gTe~~o 

. por um projectn de Je;. 
·::> i;T:JPo elos opposicionistas ao Sr. :J.elori•ano .P.eixoto apresentou o.o Con-

g;.r es:-;:) t:nl p-roj eC:t_o, no 'CJ1Ht1 se dava -A.'O 'J~r-ibu.nal a comp-etencia 1pa;ra s us pender 
defi nitivP.mente os actos elo Gov·el~no . 

0 Cong-resso, por su~l8 Co1nmLSBões, estudou o projecto, e os J)HreceT·e.s que 
fot·::un apresentados pelrt Comnüssão de Constituição -e pela CoJnmi·s."'5'fto cl·e F'in a .p-
ç:as, rlizen1 o seguinte: 

"·.Entretanto. não é absoluto o veto do Tribunal. Attendenclo ao 
!\OSSO syste-ma d.e ~overno presidencial repuh1icano e não menos [t 

nosse. .. or·~3 niz-açã0 financeira. permitte o projecto que o .P r esidente da 
'HE<publica, j·ulgando indisp·ensavel que se faça ft d·espeza OU MTecada-
~ão impug•nada , as det~I'trlÍ>n·., ·])'o•· decreto e'Speoi.a.J .seu. Dado este cn.so, 
o T·ribunal de Co!ltã.s, ord~e.nando sob protesto o pa;g:a·me·llto ou n.ri~eca.da

ção, 1•()-vaná o f<:"t0to n.o co•nh ecimento cio Con.gr .eê-'€0 . q.u e ou r:t.titfi cará o 

acto i·m1p11gnado ou fará. effectiva a I~e-sponsa-biHdade do Ptresldentc 
da Republ~ ca." 

A Commiss&o de Orça mento assim fa·llou: 

"'A a t tribuição da verifk~u;;: ão da l~nHda.d e das cuntas está aqui 
!:: uborcl.in&da fL duaE condi ções Ctue. indic·a111 c1ruratn:en te o ·mon1ento em 
~Jll·e U.eve elJ.a ser ex erci·da., é, · pot~ un1 •lado d.e1J ois !le süa liqnicloçüo, e 
}J<•r outro antes àn JWCstiaçci.o ao porl.e?· c01nJJetente pa·m tomal-as, que a 
C onst-ituiçãJo diz que é ·o Gongre::.:so . 

O meca1üsn·Jo das instituições não podia vir encontr-ar nesse arti g-o 
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ila Con&títuíção, que as fuOJdou, o cu.rso que o Í·tnpedisse de funccionar 
1·egularme.nte; e n.\o o encontrou de f·a·c to. '' 

"Intrometter entre esses dous podet··es um terceiro s c:.perior ao Poder 
·Executivo, fôra orf'a .. r un1 c]'lt.arto tJolLe1· d-o Estadu~ com tútela sobre um 

d:os •POderes co-Hsti:t:uc1iona es que deve ..ser irn'Cleopend ente e a.utonomo, se-
ria ce·rcee.•r a ·li·berdade de un1 poder ao qua~I~ e-ntl)· . .tü•nto, se i"mq)õe a nut.is 
c<>mple·ta reo;ponsahilidade. •· 

.Drt n1estna opl•nJã{) foi a ·Gon1n1issàu de Jus ti ça, estudando lc.mg·a,nl e nt c 
quesulu 

Outrü projecto foi u approv·aJ(lo, e rn cnnsequencia do.s pa.rece re . ...:, discutido em 
todos os -.<::E'llS .tern1os =reg-i~llen~taes, discutido t4:·e:-; vez1es no Se·na(i'o ,.;: tr·es vez-es 
na CanTara, de mudo q11e o ,proje'Cto, que 'Se tra·nsrormou e·tn Jei, fo~i a expt .. .ç.ssão 
da C1onsciencia jurid.ic-n da tNeção, ·a.uthentica, .co-m {oTça !interpre tl(l.Uva nlanifcs-
tad·a pelo CongTeS'SP ·no seu exnm:.: 1sereno do -dispositi•vo consrtitucional, consciente 
e n1 -~Ciitada. 

'l'l'rduzindo ass.j·m .em ·l ei o rpensa·mento 'Cla maiotrie. cn.l>ma, de novo a cor-
re r1te que se oppunha á acção exeünUva -.presicl,enc ial, d·ec isiva, sy·stemat:kam·ente 

forte neste r c-g i1m.e n , ·3JPl'ese-n{ob um ou.tro pt~ojecto , e.n1 qrue ·de Inovo ·St-: levantou 
a iclé·-t de tol,her e. acção pre., idencia.l por .m•~ io elo veto suspensivo conferido -
Qe com.tf lé[! eT -- a um il •Plj·::u 'le·Hlo ~ ... im·plesmente e.dtnini s trativo , de cont1·ôl·e) 

crea.tlo - para fins limitados e exp;~··essos - pela Constituição da R·epuhlica. 
Sr. ·Presid ente, o I'Clgimen é ele poderes limitados e expressos. 
A Comstitui ção tem os seus n.ppe.relhos de contra-pesa; a ~cÇão do iPoder Le-

gi·slativo ~a i até a hora em que a le i é :retnetUda ao Presidente da R epublicn 
c. por elle sa.nccionada, enl:f·a em execução. 

Agora, ·quanto ao c.umprimento eles-ta lei e a fôrma por q·u·e o Poder Ex.e-
cutivo a cUJmpre 1 .nos pa.g-a·rne•nt·os, n11s recebim entos, -na •real i Z'açflo claquHlo qu ·:> 
foi t.lecr:~tado pel·J -congre,sso , qu-a·nto á fó t"!l1 a por qu•e G Poder rmx-ecutivo pro-

cede, cun1prirndo estri.ct-a.mer.te o d-et-~ r-mi·nado na lei ou -ala·r g-an clo a esphern de 
sua o·cçiio el e mnc1o abusivo. e commettendo <exoessos de poder, só p6d<e ser jul-
.g·ndo pelo n osso a•PIJ)arellb.o COI'l:Stitucion-a l , pe·la fót~m ,a e.xpressa n esse n1es-n1o a•p-

pn re'ho. In thc (vne 1WOcess o f law. 
O Poiier L eg··islati;vo, 1~J.a toma-da cloe conta>< que •é O'bri.g,aclo o ]j)x.ecutivo ::j 

preste.r ao CongreEsO, é que V'3.i verHicar a aJ}plica.ção das sommas por e ll<e d e-
cret:ulas ; e, todas a;<; v·e:oes que veri.ficar ·exocbita•ncia ou ·a·buso de 'pod·er, f·alta ·· 
de probidade na a-c1Ininistração 1 atte;ntad·o contrn a g-ua.Tda e e.mpreg-o -consti tu-

c iO'Tl a t d·OS 'Ci.nh eiros publicas ou contr·a as leis orçamentari'as, devei'á (a Con.sti -
tuiçã.o niiü diz pcàe?·á, diz S@rá) , submetter o Presid-ent-e da. 'R epublica ft ·t·es·po·n-

sa.bi lidüde. 
:mstu •é a doutr.in.a. ;c·onstitu ci·onrul, co.nfornl t: 'Os ll'S . 6, 7, 8 do art. 5·4, da 

Constituição Federa1 , cong-r-eg-a•d·os coyn o n . 1, in fine) - do nrt. 34. 
Se os c rgãos, constituciona l e systema·tlcn.mente. assim es tão estabe l·ec ido.s , 

co~o vamo.s nós a.Jterar este ofunccio·ne.mén't'n sys·tematico e -or.ganico dos pod e: -
.res, para ·perrnittlr que um simp~es a ·pparelho.· admi·ni·strativo e . de registro, por 
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ácção s i.n1ples de exame, vá tolher o passo a o E.x,cu tivo, impedindo, em muitas 
clrcam:'itil.ncia.s, a ; acção ,p ublice.., por v-ez·E's i.nadiave l? 

O Sn. ilY.IAURlCio DE L ACERDA : - Esses são a·rgumentos velli.1os, ~vulverizados 

desde antcD da c r<> nção do nosso tri•bunal ·em todos os r;a-izes que têm corpora-
ÇÕ:' s conge ro eres. l\Tão se trata clesse s hnploes a·ppat··el11o a que V. IEx. allude, 

mas, c'un1o o non1e está clizendo, de u1n t d -b·u . .nal_; e ·v. l~x. n1-e-sn1o, aJ:nd'a o an1rno 

pass:l.clo deu aos que o com 1põe•m, as anesmas prer.ogativas que tên1 os nlt?mbros 
ela Cór te d·e Appel!ação . 

0 1SI!. IN ICAKOH NASCrMEN'l'O: 

das at.; v.ez•es que V. Ex. esclaxece u1n asstunpto constitucional, mó-rm·ente en1 
se t mtando cl•e altos estudos . 

o Sr:. \lVlAUHICIO DE LACERDA : V. E.'x . sabe que é muito mod·esto m eu ca-
b 2cl a l ele eonhecimento6, rnas como tarn·benl sou modesto, 1nfuo ous o, tanto quan to 
ou.trv3 o Qaz·em, vir tt·atar el e assun1pto CJt\e rnão tenha es tud•ado. 

O SR . NICANOR 1\TAf=:CIM E N TO: - E " o m-eu caso -e n1 todo.s o·s assüm~ptos : 

f t1ndamental ig-nore.ncia . o~~a, veja.mos qual o n_.s1~cto en1 que, n este m o1nento , a 
(}u eatã.o se no:-: apresentr: . . A. f Jnend'a Tevi ve a i-déa de s·e -e ntregar a o 'l.l:~i,bunn-1 

d·e Contas c ·vr;.to Bl.lsp:.n.sivo, ü.bsoiu to d3. nCtuaçã.o do Ex·ecutivo , ·Sem.pre que ao 
'l..,rib :tn al Ll e ,Contas se e. fi'g"U:re d·esconforme con1 o p·ensan1e11to do legis la:dor o 
moela DO<: qu e o Exeeu t ivo o in t eqJ r eta. \ 

Pe rg u nto : A ·Can1ara poderá, em un1a questã.o i11cid·en tc, cn1 uma . simpl·es-
e m e.nda qu e se est~1, a d iiscntir sob a. pr·e1noe n-cia de n ecess idadeS i.n11p e:rJosa s; exi -

gencias .que não consentem, n en1 tol·er a n1 o exam.e aprofunclifl..clo d··7·sta 'CJU es tã.o, a 
qüa1 não se ref.er~e cHr~cta.mente •á em.it:ls~t.o porqu-e ·enten'Cl.t: com a al ta n1ateria 
co n.s!. i tuc ion-aol, pod·er á P. Gnn1at·a, T·e pi.to, em ·Um i·ncident·e d e u1n '})t·ojecto de' 
e nü&;ão. r.tJ~·era1r a constitui çã o do '.rri•buna·l d e co~nta:s , v ..:tTa dar-lh e •pod·e r es qu e 
lhe tênt s ido r ecusaC.os cau t elosamente -e1n todos ·os outros casos? 

~ão ~ou eu qu e tn \rai 1·esponder ; é ·a Camara. 
{) a.nno p;lS.S·IiClo, o i.Jlustre S•r. ~~ntonio ICarlo.s, com •a super ior a utoridade 

q ue eu lhe r econheço, e e.. 1Can1·ara toda lhe outorg1a, se n1 a eiva elas 1n:ás .pai -
xões, of ff!I'C-!{)e·u ·ao.· es tu,do do CQngTe·sso utna em enda ,pr·ecisam<ente no·s tenno~ 

des t a qu .:; o11a se apresenta ao exame do IParla·mento e a r esolução tomada pelo 
C ongresso foi de que, -e1n Sf\ t ratando d·e tnna q.uestã.o de ffil·t a inda·g•ação, não se 
d'eved;l rlella. juJ.gar em u n ia simples em-e·nda, senão de~ta.cal-a pa·ra constit uir 
proj ,oto el e lei . 

~~ ~ ~ :-·~· us turnos r~egula ·r-es o caso seria cui'Cladosrutnente consi'derado pelds 
or.gãos ele informação da Ca.mara e, poote.-iormen't e, s u·b•neHi.do ao debate e de-
ci,são a·qui, se o r~m·etter.i ·a ao 1S e-nad o, que, mec1rita.IJ1od·o sobre a me..teT.ha , e·n1 to-
dos os ~eus n-spectos, reso·lveria el e modo que •a intei']}retação <Ia Constituição 
ficass·e :-;yf-:temati-oa e d•efi'n iti v·a .m·en te fixada paru •a tranquil.Ji.dacle de todos o s 
cnnt:·acta.ntes, do Go\r.et~no e. do C ongresso . 

Se naquella n cc~':l.s i ão ·Cn1 que se ·di.seutia a questão nos turnos peg-ulares d e 
um orça1ne.nto, 001n exan!. e mais demo•mclo~ sen1 ·as pretnencias de agor a, a Cn.-
mam entendeu que 'llão podia· tomar con·h ecimen to el o caso. senão por um r>ro-
jecto especial, afim de se~ a ·questão éstucla'da profunda e ca ute losamente, como.· 
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v~an1o;:;, !1Õ~, .'hoje, n1udando Po~r conll)'le.to de Ol'i e ntaçiio, 1n. solvet· s obt·e unHt ques-
tão qu e, estabelece c .principio, fixa a interpretação constitu cional, em un1 cnso 
esporadico, it-iola.do, ·urgidos pel as an-cias 1dO commercio, pelos brndo·s da inclus-

tria, pela z.fflicção cloc::; E~tados, sem ten1:po JXtra disoutii· e .es tu.dar a ma.t e-rin ? 
O Sn. ,-VIA~NA no 1C'Al=I1.'F.LLO: - 1A. e1nencl·a do 1Sr. A.ntonio Carlos e(·a -

de\~o accentunt· púr arnú!' á verdade - s·uppressiva do r egis tro sob protesto. 
LDav.'l. ao tribun:J,J uru_ vc~ ... o i·mpe"ditivo absolruto , e-n1 tocl'Os os oaso.s ; não assitn a 

f'.menda ·actua.l, qu~ .• . 

I) Sn. :"/JCA:-<OR NASClM.BNTo : - A e m E'ncla que f oi a,pres.entada diz·ia pre -
Clsa.mente qu .:. (j todas a-s v ez'es que o reg-i·Stt":l fo-sse nege.:do, ·não po-d·eri·a o fPo-

der liixecurti'vo rna~~dar effe·ctFar cl-es·p.eza.s e rcgi~trar so•b p·l'otest.o, -e1nquanto o 
Congresso .não tivs.sse dPli'be r-a!do". •E' isto pr-e cis-am•en·t e o que d'iz a emenda. 
procurando ~u p primit• a cu~rosição do n . I da ·)1rojectacl·a r eforma de 18·9·3, QU ·? 
repete o art. 3(\ dr, dec.reto ·n. ,!1 .·6•6•1, d·e 7 d e ll'\ov·en1bro, ctue cr.eou o tribunal. 

O S1~. Vr.A N NA no C ASTJT:l.LO: - A ·e'lne ncla e.m votação r estringe apena·s a 
appli-·~ação da enTi_ssão .por ·parte -do GovPrno , impedi·n·clo qu-e .. :-ste pagu e conta~ 

regi:s-t r acla.s. ·so:b p-rotesto, e·rniQLlaTnto o 'Congr·eS'so a s não ap.prQv2.1r .. . 
O SR . N:rc,,NoR NAscrl\fDl':TO: - Xão é t:tl. -"~ eme ndrt clú aos vetos elo l ri-

bu nal força ilnpecl itiva qu e a Con:;;tituiçã-o ·não cl·e u a·o Tri,buna -l ele Con t as . Ex-
planada ass im a questão, ROb o ponto el e v is ta ger-al, torno -a })·?Tl"'g.un-te.r á C a -

nlara: quando é ·que -e-Ha E'XPritnirJa um a convícçã.o s e-g-uTa? 

Qua·!1do ~ qu e ella p!:at! cari·a um -acto el e prudl~ ncia; Quamdo entrega no no-
v ern'1 Federal o exanTe do-s titulas ·e ":effeil:os co?nrnero'i.aes ", par.a es-colh e r- en-
tre '!nuitos q unes o-s f:i'Jfficien tes parn ga-ra n th· o~ e Jn,pr estimo.s do dinh ei-ro d essa 
m esm1ss irn a t:• missão. n1ani1ües tanclo. porL.'l:nto. -no Gover:no U'lna CQin.fian ça a.bso-
Jn t a Q s..: g·ura. ou ::!ua.ndo vi ess e negar ao Governo a re-spe itabilidfl!de •pal"a exer-

cita.r a ·runc.ç:1o ot·-dinaria e cornn1·UJTI c1o exe.n1 e das C"O'll't as que pnssa-rn p-elo The-

.souro'? 
Se a Carnn!·a jul.~o ll , f.l. e nssim jlug-aT-am Q :-j n1ais severos opp-os icionistas q11 c 

n E'ste recinto ... 
o SI{ . ;PEDRO LAGO : I~u votei contt·a. 
O 'SR. 'lV[AtiRI CIO DE LACF)RDA. : - Não a poiado. Eu vote i contra esse lh' -

gocio. 
O Sn. NICANOH. .NASCJMENTO: - V\T. J<:·1~x. perm.itt•anl qu e eu COillCltltt a 

rni,nh:.L aJ·g·J·m·entaç.ã.o. 
Não posso a ,:,re-ditar ·que os orgãos r epr-esenf.ativo:;; do Estado, conser vn.do-

r f's , prudentes , poncl-eTa·dic:RiJnos, se-nh ore-s do 111:€-·ca·nismo consti t uc iona·l, habitua-
do-s .l pratica elos n P.-gocios, que nunca tivera m por este 1Gove rllo n·enhuma syrn-
patln3. tiv{':-:sen1 v.iJncl·o d.iz er d e publico , con1 a sun res-po·ns·a.bili:da<Cle, pl•..:!na e ex-

p r·e~.sa. , que achavarn S"e·gura:tlÇf.l. :na honestidad-e elo P ·pesidente da ·P"'ep·ubliCa e ·no 
Mi nist.1·o da ·F-azenda, pa;r~ en t regur -·l'h-:·s a se lecção d-os " ejjeri.to::; cont?ne?'U'i•a-es , .. 
convinha~~s 'Para. ga-ran-tir a qua·ntira ·cte -cen1 mil oCo:ntos d e "f'é is, t pucl·essen1. el e-
pois clis!·c conce·cl.iclo. h <>s i.t a r nR mante-nça a o Gov erno. ela Euncção normaL or-
clinarla do ·ex-ai11e c: as corit·a s -que ell.E pag·a, no· n1eneio co.tnmnnl ela J:ii.tbHce ad-

mi-ni-stração. 
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O SI\ . MAURICIO DE LACERDA: ~ V. Ex . niLo é oa.paz de encontrar essa ex -
1H' t... !:iS<l•J de coqfia!lça IJOlitica no dis curso d·o S.r. C in c inato 1Bl"ruge., que· foi, si·nl-

plesm enle, s eve ramen te, um discur-so tTatamodo do as&u.mpto do ponto de · v-ista 
doutr.inario. 

O SH. •NIC'ANOR NASCIMEN'l'O: - ~ão € .ex.ac to. O ISr. Cinci1nato ·Bra.g·a, da-
que1l ~ tneamo lugar en1 C1Ué se •e n CXYnt·t'la, com e. sua> .g·r..,a ncle au.torida!d.B- mot"al e 
politica, tlecJ.a rou ·que nunca Ieg·i-shl!lnos aqui 'desco·nfi.anclo do ·Gove rno; dis se, con1 
a su:1. conscierl!te se:r.e:nid ~t.àe, que , •no eon.feccionar l•e is, vresunümo·s s·ezll!pre a pro-
b.ic1ade -dos re-presen tant<ls do Poder. Acct·es·cen.tou : "s·enão não Iwc1ec iamo" l-e-
g-islar nad.e., pois ·un1 tMinistro poderi1a i1r á CaiXta d'e ·Conv&rsão, t kar ouro e en-

che;r o::; bolsos'' . II..sto, .porén1, não se ·p·resumt:::. Esta foi a sua d·eolacação cate-
g orica. ;: :pe r enl'ptor.ia. . .S. Ex. est•á presente e r..ã.o me contesta. 

l1,0!, lJOrt~nto, a der;]a.rn.ção ma is sol'e.Inne de que a hon·esti:dade do Governo 
ern 1don.t: a 100st:a·nte p a-ra. .o exame de todas .estas questões ·re~a.t~va s á. en1ris.são 
e sua appUcaÇão -d·cn tro d!ls leis ot·clinari'fliS . 

O Sn. Josn~o DE A RAl.!" .TO: - En•tão nem precisamos mai.s vota.r os orça-
m entos ... . 

O SH. NlCANOP~ ~ASCI?i1E:NTO: - Nã.o P<,sso appPehe ncle r o se ntido ~o ttl}a.rte. 
Como va-n1os, poLs, .ao passo que votamos .essa ÉlutoriZ'a çã.o ampola, em que decla-
t·amos a. ll!OBSa n1ais con11pleta confiança, e·m ca·so moaxi·m'O, con1o v a.rnos, depoi·s , 
pôr tuna. ·r.e.stri·cção a·bsurdn, ·sus;pejtose.., e·m caso minirn.o? Co.mo pod·e·nlos 1llog·ica 
e levr a.ruvme n:te pertur.bacr- o giro .d a a dtnini·s tração , .com o s i·m-p-Ie.s intuHo de r:; .e~·

vindo paixões, fe !.~ir a A. ou a B .? Seria a Carnar~~ . osci llante e 1ndiscr·.:~te.. , vta -
riHr _n ") sou crite rio s·<:. dé~se ouvi·d·os aos p·roposi-to fo s e·tn calm·n, -div er.g1e.ntes elo 
proposito QU€ constitue O systema do proj ecto, de rnuitos dos qu e P·' lejam p€la 
em e nda . 

O Sn; 1RODOLPHO P AIX_:O:o: ~ Isto qu'<Lnt o á.-queHes qu•e votaca m •a f>a vor, m as 
eu votei contra. 

ú .Sn. NlCAl\'on. NASCTMEN'J.'O:- V. :mx . podia ter votado ·contra , m•a.s aqu el-
le» ~(ue vo taram a favor i!o exnm z dos htnlos comma•·cia.es d-eferido ao Governo 
não porle1n n e·g.a:r .ao G·oVe!·no o f'Xlam•e: d essas conte..·s ·por.que não ·é estia a·preci.n-
çlio mnis -:n elindrosa do qne a dos l' effeHos comm·erci.a .. es ", em que ·u'ln si~mp1es 

e.-ro el e. _!.ntorm-ação O"tl fa!üt fle cada stro ·Pôde causar sérios prejui.zos. 
N~.i. · l t enho mais nectssifla.de d-e continua r. 
I) SH. A S1'0LPHO DUTRA: - V. \Ex, está collocand·o a. qu€stão no p·é em qu-é 

d e~rej·rt. par a poder a;rg umentRr. 
o .Sr:. NJCANOH NASCIMENTO: - Czylloque i no ponto ·em que d·e>Ve ser collo-

ca l{ht; no te rt·en o fÜto da doutrin ação, d •a ·lo·g- ica .ela. -acção cong,re.ssio.nal , .J'óra dos 
a rdore::: íla co lere.. e dos i.m;p -:: to$ a paixon-ados. 

O Sn. ASTOLPHO DUTHA: - O facto é que não ha di<'ei·to tons-titucionnl a 
cli.~ce~tir. c·'.. qlJ e.s tão ·é eRta. a C amara C!U E: vota uma emissão pód·e deternünar 
~nbera.na.m e n te o modo 100r qu e d·ev€ ser a p-p·li cade. ·essa e mi ss ão . P.ód·e de t€1"-
~ni ·nrt::- por ex e mplo qu e ena s erft a-ppNc a.d a só no ·pa g-am en to de juro de a ·poli ces, 
no p!lgRnl'l'nto d·e d.i-vida·s de A. ou de·,B. N ão ha., portan t o, direi<to constitucio-
nal algurr, a discutir. 
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Ó Sn. NICANon NASCIMF.~N1.'0: -- Vai- V. Ex. veT que ha. Se a ca1nara dis"' 

sess-e : p,ag.af!á taes cont2.B especifi.cÇtdame-nv~, hen1. Mas, ·não ·é i.:;to o que se quer. 
O que a t: ·ln•: nda faz é crea:r p:;,ra um org-ã·v constitucional fumcçã.o e ,po:der maio-
res t10 que o s qu-e- ·lhe fonl.!Tl outorga.dos pela ·Constituição. 

O Sll. As·roLPHO DuTTu. : - 'Podia tamblem di.z.er á Cama<"''': lance mà;o do 
recu1·so t>Xt~r-emo dia -~ml ~ssã" ; mra.s para page.m·eX~to exclusivo das contas sobre as 
qua-es não h a co,ntestação n-:nhuma. (~1.JJOiadlos.) 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: Assim •pod•i.a dizer ... 
U:v_r sr~ . DEPUTADO: - E é o que està dito. 
Podia até o Congres.so -e-xamin1ar cada cnnta e pe.:ra cada u1na vo·tar um cre-

dito, Dl'aS C' que a :oa.Jnar{l não póc}e f)az.8r, en1 Jiyputhes•e ,a·~gurma, é a•lat"g·a;r as 
funcç;ões d·e um apoparelho constitucional que foi Cl'·2,a,do .para fim limitado, .,x. 
pr·esso. E o que e, Gamara fari•a a.qui fôra dar ao Tribun·al de Contas um vetà 
que lhe uão d-eu a C-onstituição. 

í) SR. ASTOLPH.O DUTRA: - A -Gam·n.r.a restrin-g-e o e.Jnp-cego da en:ü&sãú. que 
ella vota ~oheranam•êlnte; é apenas isto. 

O :Sit. yrANN;, Do 'CAS'l'ELLO: - Os a c tos do Gov·el'no são r.e.gistrados so.L 
])rotesto P<lo Tribunal, por haver antes sido negado registro, s.ub o .funclamentu 
de que C's:::e•s e..ctos são iHe~gaes . tO Tri-buna1 1não pôde •pruE:ear alt:m disso ; a Ga-
mara é que ·Exa•m·ina a Gpportuni-dade e moralid·CDdé ·dos actos do G.ov8r.no. 

U>~I :SH. DEPUTADO: - E ninguem executa s·entença appe:l,.,cla. (Al;oiaclos . 

. J SR. NIOANOR :\f"ASCI~'IENT0: - Perdôo ao nob-re 'Deputa.do ig.norar q:..1e \• 

ejje-it.J dc-'t..:Ol'l,t,ti"L'O. Não n1-e ClUero d·elo.ngi3,r, Sr. Presid·ent.~; vou ler ape:n·aa o 
kec~10 constituci.oJml, e os nobres Deputados verão co.mo a Constituição, que 

creolt o 'rribunal, lhe , rl&u runcção ex•pr<cesa, a da ·somples regi.stro. (Prote·.<tos .) 

AQt~i -esbá: "1E' instiiuido o T.ribunal de Contas". Insti.ttüdo ·pa.ra que? Ex-
prc·ssan1ente par.a "liq·ui-c~a1· êt.s contas ela. 1·eceUa e cleS1JBZa e. VBTiff.ocw a S'lUt le-
galidade". 'Mas vedfica,r qttan•ao? A oConsntmção ·diz expressamente: "an.b"8 de 

. serent 7;restad(l)s cto Cong'te.sso". 
O Sr.. VIANNA no iCABTELLO~ - Q-ue.•n:to ús contas de ,g·estão sóme.nt&. ünlle 

v o Ex o J)Õe •a fi.sea.Jizaçã.o a pri.o·d r p.ana ·ctUe Bntão r·egistro? 

·O SR. NlCANOr. NASCD{EN'TO: - A Constituição diz isto: o Tribunal in.for-
m•arú o C·ongr6sso excl~usl .valnen.te na prestaçã.o ele contas . . . an.DBS eLa tom,a.cLa. 
ele contas. Nós não somos P ·oder Constituinte. 

t) SR o VIANNA DO ICASTLJLI.O : 
creditGS: r H a o·u-tros a7JaTtes.) 

0 SR. NICANOR NASCIME:'fTO: 1Se v.v. ElEx. q ·uiZ'·2rem, accusem a Consti-
tuiçã.o, ,ma.s •a Co,.rstiotuiçã.o d,iz que é .só para a pncos•taçã.o d·e contas, n :o rel•ato.rio 

do seu 'Fres·1d·ente. 
0 SR. 'MAURICI.O DE LACERDA: Encão V. Ex. pe!'rnitb diz.e.r que, se o re-

gi.stro simples é incon&tituciona.J, o regi.;;tro sob protesto é du.plamento inconstí-
tucSoo.al . E' o que se depr<>hen:de do· argumento de •V . Ex. 

O 1SR. NICANOR N-~SCIMEN~·o:- V. Ex. a;ppreh, ,ndeu mal. Não se depre-
hende nadoa di!sso. (Apartes). Agora, querer crear fu[lcçã.o ·extra-constitucional, 
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além da . .C<matituiçã o, é simplesmente fa lta d·e po!ld·e<'ação, exor·bitancia f uncció-
na-1 iatol <?rc~vel a q u en1 c abe suas attribu ições. 

"~-!.~. Pr·êSidente, o a s.::;u.m pto e s tá coltlocado nos v·erda:deiros termos: a C011-
mara va i cieci.di.r agora clua.s questões: a prirr>c i•p·a l - se s e póde attri.b ui r ao 
~ribuna·: fLU1cção que a C0!1·St i tuiçã;o 'llão lh e deu ; a poreli m i.nar - se é prud·ente, 
.nes ta hora em q-a e se di·s cu te a1ssumpto muí to d lV t:H\':i V c em um unico turno , s e 
podemos -:. esolver sobre n1ateria . inatituciünal elas ill·ais gra ve.s c in1porta.ntes, d·Et-
que1las •qt:-e exi g:e1n 'e~tu:c1o s 111-a i~. completos, systema Ucos B de1nonado.s . Quer 
n1e P'l.l.' t:.ctr que não, ctue s e-d a in1prudencia tresioucada, m órmente qua ndo na 
Oam a <"·t h a pro·j.ecto em qu e se >" s tá dis cutindo a qu estiLo, ·e no q wa•l poderá o 
Congresso fixa r-lhe .a dou trina . 

JD.stando, entretanto, a questão ac tuaõl lar gamente d·eba.Uda, não s ó a g-ora 
como por ·varia:s o u tras veze·s em que tem s i-do t·ea.ta-cl.a, requ'eiro . . . 

0 iSH. MOOE IRA DA R OCHA : - A ?"O lha-. 

0 ·Si"! .· NICANOR NASCI MEN TO : Pr·2•CÍSUTI1·ente . . . a v:er biageln j.á não tem 
cabimen to . U rge actua r. P.eço a V. Ex·. , 'Sr . Pres.i·dente, qu>e submetta á. Ca-
n1a-ra o t ·-e querim~nto que faço: qu e Séja im·m ecH a ta.ru a"nte -é'n -ci=r•ra-d·a a discus são , 
vi s to · ·co1no já fallou o .numero d& oradores qu e o R.egiilnento ex ig·e e e.." Cam a.1,a 
a..cha-s <= t- .:-.c]arocid·a . 

JD:·a v q ue tinh-a a ~1~e d 1 r . ( ll:fn i to b e·n ~ ,; 1·nni.io bem, . O O?Yul.o?· é v ·iVarncnte 
cmnp1 ~>ncnta.<lo p ú?" ?W rne?·vsos D e1mta<los . ) 

O Sr. !"'residente· ·- O a r L 200 do R egimento dispõe o segui nte : 
"SeJnj)n_e . . qne o projec to t!v.:~ r Ulfl1a só cUscnssão, corr-esponden te esta á. s eg·unda 

para clu r -&e j ~ .. acceit·~ a proposta d:::: en-cerra nJ &nto, prevalece o n1es rn o prLncipio 
estabe1E:cjà,o .no rt : "19 ~ .,. 

O. art. 1'9 9 dispõe o seguinte : 
" N ,t 2" od iscu.!'Js fio -de quaJ.que•r P•r ojecto só ·.poderá ser p·edid:o o e-ncer!l"amento 

depois t1e s e t e<··em pronunciado so.br e o a rtig o ein dis cussão · :peló m <n 'DS dou s. 
o.rudore8 . " 

Tendo fa·lla do so:bre o a ssum•pto os . .Sr·s . Tri.neu .. Machado ·e · N i·carioF N a s.a!. 
n1 2•r..to, juJ g o perfe-itan1-ünte regimenta l o r-eC~~ . .reodmê!Pto que acaba d·e s-er . . feito . 

A li sta da port:t a ccus•a ·a presença d-e 145 Srs . Deputados. 
Vr..i-se .pn:rceder á·s vota çõ:·s .das materi a s que ·se a cha m sohr.e a ;Mesa. •8 cl ll!S 

conshntes da ord·em . do -dia. 
P eço ·<>•os nobr.es D epu tados qu·e occupem as suas ca deira s . (Pattsa.) 

En c . da d isc. Approva·do o t~cquerhne!;,t.o de <enc -:: rra.m·ei1t? d•a discussão un i·ca da ·e1nende.. 
, da Ca ma ra r ej eitada pelo Sena.do . 

. , o Sr. Pedro .Lago ·(p ela. on le m ) r equer a v-erifcação d•a votação. 
Prn.~ed·en.do"se ·á v erifi caçã o da votaÇão , .re conhece-se ' t er em votadü a f·a v:or 

Dl. S:s . .D õputar1os e con tra 21 ;. total, ,1,12. 

O Sr. J:> ~es i dente : ~ Foi a pprov•ado o r equerime·nto. 
Vo tação da seguinte em enda el a Camara r ejei·tad•a pelo S e.nndo e aopr.esentad:l 
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ao projecto n . _50 A, .de 1914, autorizando o Governo a fazer uma emissilo cie 
llotas do' rJ,hesouro N 18Jcion·al :· 

"Ao art. 1°, 111. I, ac.cresc·2·nte-s.e .: 
O ·Governo não poderá, t:n t reta nto, ef.fectuar o pagamento de despeza qu e 

d·ecorrer d.e; quak1ner ·contracto ou d e qualquer credi•t o r ergi...;;;treclo sob .protesto .. 
e.Jnquan to o r ;}gi.str.o não houver o.btido a rupprovaÇão d.o Poder Legislativo. " 

O Sr. Presidente: -
por dous terços. 

"-fa fôrma do art. 152, a emenda deverá ser approvacla 

O Sr. Maurício de Lacerda (p<úra en,caminhcw a votação) sustenta a emenda, 
victo!"iosa na Cam.ara, por occasião da gn discussão do pTojecto, e devolvida pelo 
S-enado. I{.esponde á. argTLtm-e.ntaçào elo illustr-e Sr. Sen•aclor !Francisco Glycerio, 
1no-strando que a disposição ora ele novo suJeita ao v oto da Camar.a.. rnão é um 
acto d-e deooonüança ao Pr-esid-ente el-a Republica e que n1Lo fere •a I•ei que crBou 
o Tribun•al de Co.ntas, conL·ndo ap-enas me-dida de defesa ela propria -administra-
Ção. e deixando bem claro que o pensamento ~ue inspirou ao -Poder L egi•sl-a ti v o 
a aut:o.riza~ão par.a a. ·emiõ3são 1é ·o ·de qu·e as cortta.s registradas sob !protesto não ·po-

·derão s-er -satJ.sf-eiüts por conta da mes·ma e·nissão, visto não s ·=·rem compromi·s-
sos líquidos e ce•rto-s. (Mu-ito bem!) 

O Sr. Astolpho Dutra (pela oTd-cm) •. __ *): - Sr. Presidente, não s e •assust é 
V . Ex. ·Eu conlleç0 a disposição l-egi·nTental e vou a ·penas, lig~eiramc nte , . encanli-
:~há!1d•J a v-otação, f.undaun·er. tt~r o voto , que mant::.nho, e-m fav or d1a ·em·e.nda que 
o S ~n·ado I lOS devolveu. O pensamento do Senado foi externado p elo il-lustre Se-
nado~~ J:i-...ranci·seo GlyceriD. julg-ando éU.e- que a ·em1endH p·:: cca por incunstitucio-
n·ali-dadc. vi~S to ·que au:gmenta attrihuições elo Tribunal de Oontas, com oercea-
me•ntü d e attri•buiçõos constitu-cio11aes do Poder Executivo. 

1'-Jã.o c"i ·:: ·~·ejo penetrar no ama.go d-esta questão, no aspecto em qu.e eHa foi fe-
rida no Senado, mesmo porque, eomo verá V. Ex., Sr. Presidente, o illustre 
Senado•· ror S , P!l-ulo narla mais fez do que d-e-s•locar mui habi-lmente -a questão. 
(A1'E-ilo · Ú'3'i(t _; apoiados.) : 

~ã ,> Ee tr-ata d~ eer-cc-:w attri'b-uíções do Poder [Executi-vo, nem c1 e orear no-
,Y~·s attri'buições para o 'l'ribumal de ·Contas . ... !\. _Oamnr.a, votam.do esta emenda, 
irai.on ~ .ex·clusivarnente de . r 8strLTigi.r o fim de uma emi.ssão, por e.Jla autorizada; 
detertnina7l·do un1.a -B.m.h:.sào ·d -2 cento c c-inco·enta mil c?.ntos; restrtngio a sua ap-

plícaçft\>; e eu ,-,ão com~rehenclo em que a 'Camara oDfenda a Gonstituiçi!l(>, esta-
.. b'e:r>ece:ndo 9ue se .contraia un1 empresti.-rl)o 01~ faç·a. uma em•issão e r~stringindo. ap 
meSimo te:rn:ço, o r-especUv.o emprego. 

O .Sn . Jost" BEZERRA: - E' inespondü-vel. (Apoiados,) 
,:o,- _- b SH. NIC.ANon N"'scrMENTo : - o digno orador pe<-mitti:rá, quando ,-ju-lgar 

coz:vcni ente, um aparte. 

( *) Es·te diseurso não foi revisto pelo oraáor. 

Votação 
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O St<. ASTOLPHO ·DDTRA: - Quando V. Ex. quiz·er; i-sso é lá com 0 :t=le-
gimeuto, co.m o Sr . IPr.esidente. 

O SR. NICANOR NASC1MENTO: - Não é tanto assi-m. 

O SH. A .STOLPHO DUTRA: - !Fic-a, 1então, ao -crite.Tio de V. Ex. Srr . Presi-
d: ·nt'-'=! , ·:nc.on·stitu-cJc.naEda,de seda negar-se ~ao Cong•r·e·sso a facu:da.de de 

votar un1 en1•1n·estin1o, u·ma etnia-são, e detei,m.ina r ou .r e,3tTing-ir o fdtn da sua 
a pplicação . I ..-: to é que s.eria u1n contrasenso, isto é que s 2ria o e -~ Tcea.m-ento das 
attrihuiçues do Poder Legis·laü<vo. 

T r·a t.a -se d-2 lJm emprestiniO interne, d e uma en1 :s s: ào d-e ·papel ~moeda, sys-
ten1:l cond .~m.nada -e r1ue nóG só a·doptatno·S nas aperturas actuae.s, em falta de 

outro meio, c Jmo r-ecurso 0xt.n::.mo, poPqu·e nós qu1~ votan1os, com-o eu votei, em 
Ü3,V.Jr. dtl (·YnL;,Eã-o d·e 1pape:-1noeda, s=omos, en1 th2oria, fund,a.ment·a·ln1ente con-
trarias a. t:·&Je r ec urs-o d~ cre-dito. N'ós só·m-enie Yotam os a -em,i.ssã.o -ele pa,pel -
Jnoed;t em co~.diç.õ (~S ex<'e.pciona es, para satiefaçã:o ele aperlura.s do ·'l'hesouro, e 
a-charnos, ·Pu p elo 1nenos jll'lg ue( que ~e d.evia lf'estri.ng-ir o m-ai..s qu•e foss-2 possi-

vel, a •9,p·plicação :c1a inl'lJOT.f.a.ncia da .em.hs . .sãú, e, ·por i.s;so que -el-1a .foi votada para. 
clesafog_a~· o ":Pho3ou-ro d-a pretnenci:a de Cl..ivi-das, Un•hamo13 todo o dlr-·2-ito de dJs-
Ungnir t?nlr·t dividas i.noo ~ltroversas e dividas cuja leglti-nlida-~e fo1sse o6nte·stada 
por rruto;·iclad3 competente . (Muito bem.) 

illss as cJesp :: za-s, C!.lj>a le-gitimidad-e é contestada pelo Tr.i.b1.1na-l de Contas, 
pe.J.a f(mn·la da negaçã,o -do registTo, e.ssa.s rde-sp;-:: z·as reg·istrada·s sob protesto fica-

rão no !'eg·irn-en con1nH1n1, quer dizer, eHas não serão pag•as pe:•a emi~eão d·e pa-

pe l-lnD c·-cla; -n.a-d(t i.mpede que eHa.s continuem no !'egim·en commum, visto que a 
C amara ::1uiz, cor:1 -essa 1"e's,tricção, excl·usiva•m ente, que se .não eJnittisse p-a•pel -
·moeda para pag;ar clespezas controvertidas. 

~) .n obrE Deputa-do pelo Dhs trricto F :ec.L-ral qaiz ründ~.x fazer ver que a restri-
c~ão cnv-oi·v·i·a un1a d~.sconfíança ao Governo. 

P el :) l( j_UC '1118 .toca, Sir. P .r e\S9de.nte, declaTo que o i.U.ust-re co-liega .não te:m a·b-
soJ.u~a1Tl8'nt~ rnzã.o e, 1-"~'ara attestal-o. d-ec~-aro que deposito inteira e illim.ita.çla 
confi ::tn(;-a na probidads, na eompetenci.a e no patriotis:mo d.o ilh~ ·str·e Sr. Minis-
tco ch Faz·cnãa. ( ,JfL•ito bem . ) 

Vota.~ c1.o pela em-enda, votando por esta restricção, não querendo q.ue um 
r .ccurs :J ('X!Ten1o. con1o o do pap ·2:1~m-oed-a, fo-ss-e a.pplicado -ao pag'amento de des-
p ezas controversa s, não UYe por fim ·mam.ife,star a menor d2G-confiança quanto 
á hoara, 1B. prqbidl3.·de, ao pat~:iotís1no elo cli-g111Q titu:·ar d•a p-asta da Fazenda, cre-
dor d~ nwu apoio dedicado f' sincero, no que lhe não faço fa·vo-r absolutament-e, 
nem ,;becl.eço ás injuncç,õ2s da política; faço ao carrrcter, -ao patriotismo de 
S. Ex . J.. nTais co·mpleta, a 'lnais inteira jnsti~a. (111-uito bem. J. nvuito bcnt . ) 

O Sr. P residente: - Vou submetter a votos a emenda drr Oamrrra rejeitada 
pelo Sen a·,J.o. 

O S1•. Ped ro Lago (pela Melem.) r e'quer votação nominal para a eme·nda. 
J'l, ,·jeit.:>do o requerimento de votação nominal. 
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O Sr. Pedro Lago (JJClet O?'(lem) requ e r a V"rHicaç:<,o da volaçiio. 
I'r·oc0d·e.r.do -s•e á ver >ficação da votação, reconhece-se t er ·:m vota-do a f.avor 

24 Sru. D <,putados e contra 'W; tota l, 103. 

O Sr. Presidente : - Não ha numero. Vai"se p<··oceder á chan"ada . 

O Sr. Simeão Lea l (1° Sen·etcwio) procede á r.lnmada elos Srs . D epu tados . 
Fc iu, a ch amada, ee<;pondem 107 Srs. D ep u taCto.3. 

') Sr. Presidente: - Respond·eram á chamada 10·7 Srs . D ·:•putados . 
I-fel. rHnner o para s=P. pro.scgu ir nas v"Jtações .. 
Vou .&u.bm-2tter ·a. vo tos o r e-querimento d e_ vo•tação no•mi-nal p~ra a . emend!J. 

da Camaru. rej·eitada pelo S en-ado. 
_-\. pprovado o re.querin1cnto . 

O Sr. ·Presidente : - Os e·e'lho'res que a]'p.ro'V'am a referida emend·a. da Ga-
mara <'"j eitada pelo Senado di·rã<> - sim, e os .que rejeitarem dirão - não. 

Vai-~e proceder á chamada. 

O Sr. Simeão Leal (1° SeiCTeta?'io) ])roce de á chama-da dos •Srs . D eputados. 
J;'<lt:ot a chamada, Tespo·ndem ~ sim - ap.prO\'ancl.o a em enda ela Gamara 

os Sr-~ . F'irmo Braga, F:elix Pacheco, A.ugusto Leo'])o·lrd.o, 1Simões Barbosa, Costa 
.Ri·beir o, ,h•s•é Be!?iena, E·rasmo de Macedo, Pedro La.go, iLeão V elJ.oso, José To-

· l en tino, &bastião Mascarenhas, Vi·an na do Castello, AstO'Irpho Dutl'a, Carlo.s Pei-
xoto :F'Hi1o, João Penkl o, Irineu Maolmodo, J oão Luiz d·,, Campos, A.ntero Bote-
lho, Mo-reira B r andão, Ohristiano Brasil, Ga<ção .Stoclde-r, Jayme Gom.es, Rodol -
pho Paixão, A laor Prata, Manoel Fulgen cio, Galeã() Garval-hal , Cardoso de Al-
meida, Cnnd ido Motta, Rodrigu·e~ AJ.ves Filho, Costa J u nior, Martim Fra.nc:sc.o, 
Mar~aJ E~:cobar e Homero Bf\iptista ('313) . 

E r€spon:deram - não - os S r>;. Antonio Nogueina, Aurelio Amorim, L u -
ci·an'J P -:·:reira, Hosannah de Oliv:ei ra, Costa IR.oc1ri.g.ues, D·unshee de ~~bra.nches, 

Arthm· •M.r•reira, ICunha. "1•Rchad'O, Coelho ,N.e tto, Joã<O :P.edro, A11tonino F ·reire, 
:mcluardn tSa boi.a, B·~z.ewril F.onten ell e, Thomaz C.a:Valoanti, ~1\..gap.ito elos !San1os, 
Fred~rico Borg-es, João Lop·etS, ~!\..u g-usto Nionte iro, J uv.enal La'lnartin·2, F 3:izardo 
L eite, ,Shneão L eal. •Maxlmtlo.no d'<'~ Flgneir'edo, B·org·ea da Fonseca, Cunha Vas-
co.ncellos, Natalicio Camho!m, Euzebio ele Andrad e, Alforedo d.e Carvalho, 'l'i -

, Vu r ci0 c~ e Car valho, Dia:; d·e , Barr·os, J ov in.i·ano ele Carvalho , lVIoreira Guima-
r ães, F ·r•''r·e de Carvalhú Fi·lho, F elinto S.ampaio, Ra.,ph'a ,el Pinhe·iro , Jacques Ou-
.riqw~ • .Tu ~ io L ·=it·e, l\fetello .Junior. Nica•nor N•asci•mento, P er eira· Braga, ThOJnaz 
J)elpluno, F J.o.ri:runmo -ele Btitto, ·victor 1Sil veira, Souza e .Süva, Pere-ira Nune-s, 
lE iy,;;i;, d e Araujo, Faria !Souto, Joaqu im A ugusto, A lberto Sm·mento, C i.ncinato 
Brag-a, A lva ro de Car valho, :vra.-colino Ba.rre to, Bueno de Andra.da, José. Lobo, 
Estevn m Marco1ino, Fleury Ónt'ado, Ayres da. Süva, A.nnibal c1e Tol'·~ IClo, Caetan o 
.de _\lb e qu<erque, Mavign\ er, Carv>dho Chaves, Lamenha Lit ,s , lJuiz B a rtho lo-
nWtl, :p"relr;1. qe Oliyeir11, Henri-que Yal~~, >Cef.s9 Ba;vma, Yespuoii;J c;1Je kbr·eu, Gu·• 



Reei. final 

- 392 :___ 

mercinclo Ribas, Evaristo do Amaral, Ca1•los MaximiHa;no, Fonseca Herm~s. Na-
bu.co de Gouvêa, •Victor, dP. 'Britto, Domingos Mascarenhas e João Benicio (74.). 

' i \ j I! ! ! ·, I,._ ' i) !i 
~- ;, . ~ ' 

O Sr. Presidente : - Res110nderam s·hn 33 Srs .. Deputados e nü.o ,74 , · 
Vai se procê'd·er iL leitura dos nomes dos Srs. D eputados que respo nderam 

O Sr. Simeão Leal (1° S ec?·eta?"io) · - Proceda á leitura dos nomes do·~ Srs. 
Depub:tdos que respondcranJ não. 

O Sr. Presidente : - Responderam nüo 74 Sr s. D eputados. 
Va.l SG proce'deT á lei tura dos no mes dos Srs. Dep·utados que res·poncl~ 

·rnm s1rn. 

O Sr. Elysio de Araujo ('2° Secrc:ewi.o) - PrO()Nl e á leitura clps nomes d:Js 
Srs. D<•putn.do s que res pondera m s im . 

O Sr. Presidente: - Res·pon.dcram sim ·33 Srs. D eputados. 
A énwnüa da Cama-na foi r·ei eitada, não obtendo os dcms t er ços de votos para 

ser mn.Pticla . 
o' projecto vai á Com:nissão ele R edacção. 

o Sr. Carlo3 Peixoto Filho ()>ele< onlem): -Sr. P r ·2siden te, q uero apenas 
dl!~lanu· qu.2 votei nominal'n1-ent.e, ne-st.e motnento, a favor da emenda, con1o- já 
havia vot->;do antes de ser ella r eme t tida ao Sena.do. 

O Sr. Fonseca Hermes (pelct onlem ) requer e obtem dispensa · da impress'i'J 
d;t r ec1acçiic fina l elo proj ecto n. 50 A, ele 1914, afim ele ser imm.ed i·atam en t e dis-
cutida e votada. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (peln onLem) t'Nju e:r a w ;r ificação da votação. 
P·r~h.!ed enrlo-se -á ver.i-ficaç&.o da rvort~ação reco.nhece-·se tetre in vo tado a favoi· 

107 Srs . D eputados e contra sete; t•:,tal, d4. 
Concedida a cH.s·pensa d-e i.m·pnt.·.s 5ão da reda.cção . 
E' ·lida e posta em disoues~.o a seguh te recla.cção : 

n ecla.cçcio final elo )J!"Oj<w to n. '50,. elf-sie a4mo, elo Sene<•do, emenda elo pelo. Ca-

m.a.·Nr, at Ú) ·;·:,;.:ondo o Go'l.:e.1·no o jctze1· 'U'Ina e·n~issão el e notas elo Thesonr 'J 
Ne<cional 

·o Congresso Na('.iona·l c1 ec.::-e!a: 

Art . 1. o Fica c, Govern<J <. ulc<rizado a eniittir em notas do Thesimro Nf\ -

· ciono,l até a.. quanti~ de ?50 . 000 :000~ , da se;;·uin te t:órm\\; 
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•I, at~· 150. OGO :000$, pa~a o c.corr.çr á sol·ução d e cumpromissos do· mesmo: Thé-
:souro, por des pez<t.s _;,:ga·lmA·nte aulori:<a<das e ,-egist•rrudas ·; 

II, até .100. 000 :000$. pa,r:. en11prestimc,~ a bancos; s-ob seguintes con-
di ções : 

a) m 0dúantc oaução de effeitos commé'l'ciaes o·u Utu-los d a 'div id·a Ptll~lica {e. 

<leral, ~.:?-n~do uns e outros T.·2cebi~dos na base n1,axi.ma. d·e 70 olo elo seu va.lor no -
m.ina'l; 

b) mt>dia nte deposito •·egula r de. notas da Caixa ele Conversã:o, p elo seu _valor 
declaru·d·o tm réis, OU de ou r .o, amoedado, ao cambio de 1'6 'i:1 ionhe i·l'·OS por m ii I'Gis. 

~; I ,c Se a cauç·ão offe:reci<da. IY<.J os .bancos fôr em qua·l•quer mom e·nto julgad a 
i-nsufêbien1e pelo GoveTTio, e·ste immédiatament e exigirá. do deve-dor r eforço da 
m esma e, -não l'ó'l2·ri'!1o attendi•do; fa·l'â. v-ender em hasta pub>hca, "nde1Jendente d e 
inter;J€J laç-ão judJid·a·l, os eff eito.s caucioma<dos, .anoinnando 0 devedor pelo restante 
do c.-edito, qu-e será considera·do divida liquida e certa pa.roa o•s effiátoo Jegaes. 

§ 2 . o Os e.mv·resti.mo·s -a que se refere a lettra a do n. ·I[ vencerão os j-twos 
annunes 'd:2 D 0!0 até se·js Jnezes e da.hi en1. diante 1n1ai,s 1 olo em cad·a m ez que se 
seg'uir. O se.Jn lpre~·U.n1os rl.1. ie ttr.a b nã.o vencerão juros. 

§ ~. 0 Para o i e.sgate d:1 en11issão autorizada pelo ·n. I é destina·da a ~ommn. 

corr2Bpond~-!nte a 10 °1° cl.:1 r enda elas .&..J.fa!ldlegns do .Rio ele J am:•iro c de Sa.n -

ttos, 'co n VerUàa e~1 papel a parte 'da ·réndoa ouo.·o, de\:endo .o proclu.cto dessa por-

centage m ser diTeota '" .clh r iamell be 1·eco:hido peJos i·n&pectores r1es refer.idas A-1-

fancl.i)eg ~l s 1á Caixa d·e A.Inm·tização, cujo cU.r ec tor fará i•nc i.nerar senntnalmente 
-as nota3 ·a&sirn recebi.:!aB. A os funcciona.ri·o.s q.ue deixarem cte cu.m·prd-r esta dis -
posi çã.~ Mrão applicadas >1s p<mas do art. 10 da le i n. '2 .ililO, · de 30 de 'setem-
bro Óc J909. 

§ 4 . 11 :SerãO igurcvln1-E·nte a·pp-lica{los au ·r e.sgaü~ da mesmra emisSão do n . I 
os saldos d-os juro•s estabe:l eci do-3 no § 2°, declu zid-as as despeza s com o ,serviço 
ela ~mis~ão ·: 

5. o O.s e1np.res·birrnos a.uto;rizad.os p: ::ao n. TI cleveirão .estar res·~?'bados ·a\é 
31 de Deze.mb1·o de 1915, reco-lhendo o~ bwncos 'devedores direct<:Í.merité á Ca,ixa de 
~-\morti~t"t ç8o as not. rus c6ri·espond·entes iá .a•m or tiZaçã.o d1-~ seus debitas, as qua·es 

serão incin•H":llclas •J."-ela n1es;ma fór.m:a e ~':ob a s n1eS·m as 'penas 'Clo § V0 , não· .. :Po-
dendo ser feito no·vo en1•p·restirt110 s e o mRxiJno da é.n1 issão já tívor · si-d.o, attin-
gi•do. ~=\.' ~P-U€d,i de. que f oram sen do .fe i tas essas amottizações, a Caixa · dará g-u ia 

de r ccebünento poa-rr ... que o T besouro e x0nere o devedor, restituindo-·1he a caução 
corr~ ·::;110P rl~·nte . Se no fin11 · do te.rillo o ban co nãD cun1·prir essa obi~i.ga..çãd,· o Go-

. ve~nó .';l f-QCed erá . em relação ao dev-edor COffiO nO Ca'SO do 1°, prevale-cenc1o n::r 
hypotlv~so o·s mesmos principias al:li ·,esta tt~idos . 

§ 6 . o Os emvresthno,s do n. 1[ serão concedidos ·r:ormàndo os !J-a,ncos por e!le~ 
~avo~·t'cid( • S u1n C017.-SO?'L'i-U ·1n ·pelo uua•l toclos s e obri·g-uem a ado1ptar na~s operaçõ~s 

" cambiae,; as taxas accoordad•as cÓm o Banco do 'Bnasii ·; ·haven-d·o ·desàccÔrdo na 
taxa a affix<t r , d•:ddirá o Ministro da F1azenda e a sua d e·c isão: .set1á obr'i g>a ton-ia 
poara tQd ( . ~ ; o b!l nco p er tencen.tç aQ oqnsO?·t·hon que se nãco S'\bb'!Jlet~er a essa ~<;· 
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cisão Oli <•m qualquer .occasião não observar a . taxa .accôr·dada será compellido 
p e-lo Gove.r-no e. reco1hi2t immediatamente :l. Caixa de .~rrrortização a importanchi. 

• de SeU t1·ebito, ObServadas as mesm::t.<J reglraJS j)'rescri.potas no I§ to. 
$: 7. o rPara conce,der ~·mpresti11no a ban:co extra:ngeti.rü, ve,riiicará ~vn-é,vianlente 

o Governo se eHe j?.. tem real!ze:do no paiz <lous terços, pelo menos, elo se.tt capi-
tal, ccnfaTme prescreve o ~ 1° do art. 4'7 .elo d·ecreto n. 43>4, d,J 4 ele J uJ.ho d·e 
1·911•1 ; na fa.Jta, accorda.t'á com eHe um prozu razoa•vel para tal fim, sob pena de 
ser cas~ía ·d8. a autorização J)ara funeoionar rna R0pubHca. A regra. geTa1 quanto 
ao C;tpital fica t>xrtensi.wt ao .fundo de r.·2Serva. 

§ 8. o E~ ta le i entr<t<':l. em execução desde a data da su.a 'P'Ub>lkaçã•o, cessando 
a Jno~~~iO!'i'a € ra .sus.pe·nEão dos exeeutivos f.iscaes decretrudos r·Ziln lei ao fim d(}S 

primel-ros trint!.1. d!a·s conroed1d·os, continuando/ poréln, em ;vigor as cHSQ)Osiçõcs re-
lativas ::i. suspensão da troca da,s notas da Caixa de Gonversão. 

A,·t. 2. o Revogam-se a,8 disposições t~ m co.ntrar<io. 
S:.tlfl das Comrni·ssõils, 22 de L•-gos.to ele 1914 . - L-uci-a-no Perein~, Prcsi·den.te. 

s.:.bc -~fii.io .~1ascm·enha-s. -- Pe1·ei1~a ele OJ.ivt:i1·a. 

O Sr . Ma uric io de Lace rda - Vem discutir a r·edncção final porcrue o J' €(Jt1B-

rim·?:1to de -encerra•Jnent-o da discussã·o com lque o 1Sr. IN-ica:nor Naa.se.im·ento pre-
tcnd3u arrvl-ha.r a minm"ia não pcrn·tittio a esta que debates.s•e devkla:n1entc a 
questEo. 

'PrJ~esta contra o cost:xm·e da. nulioria ele i.mpe-ddr a discussão nec-- ·~sari.a aos 
Rssumpto(7 de relevancia. a:l legan-cto sem111re motiiV'oS excepci"o.nae:'l de ut·.gencia.. 
Assirn acon;te·ce-u com o rçconhe.cim·ento d:o S.r. ISe+rgio 11\!atga+lhã~>s, coíln a inteT -
vt-.nçl'J no Cearâ, co1n •a -approv;ação dos ac:to•s do G<over.n.o •no ·estad-o cbe siti. o~ com o 
em•P.t~estinl·O, a nllOrato·ri.e, a em•issão e ·ago·ra com a etnencla do Sr. I·rineu Ma-
chado . 

~~\lludt 'ás ameaças do G·overno no ·se.ntid.o d,.; fechar o ·Co.ng~r·esso, caso não 
obtivesse c empres.timu. 

(Falta lnz no 1·eci.nto) - iVotos! iVotos' Diant:e 'ela f.a>lta ele 'luz no · reci·n.to , 
não \pro~eg·uirá, por isso f}ne d·e·sejava a.I)e-nas mOSiÜ''::tr á tna ioTia que 'é Sl·:crnpre 

possh~el a r·-2•presal:i.a da n1inoria contra se~s -g-ol•pes de força . 
. E:ncerrad«. a cl.!scus~ão ·õn •redacção fina! do ·projecto 11. 50 IE, de 19U. 
App1·ovada a redacçã.o. 

O Sr . Mauricio de Lace rda 111ela m·d.em) requer a v.e:rificaçã.u ela votação. 
P~oc<d;;.r.do-se á verificação ela votação, reconhece-se tere m votado a f>tvor 

107 Srs . JXputadc•s e contra 2; tota.J, 109. 
Approvada a redacçã•o . 

o Sr. P res iden te : - O projecto vai ser envi.aclo á sancçã.o, offie>iando-se ao 

Sena-do sobre o occorrido. 

.. ' 
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/ 3ElS<SAO DE .DE OUTUBRO 

O Sr. Serzedello Corrêa ( *) : - Não usarei da pq,~a:vra p:or mais çi, , dez mi-
nutos. cPa4<sa. ·, 

~r. Presidenrte, ven~1o fa.UaT com a ahn:a <1e patrio·1Ja, oheio de amor sagi·a-
do pele, :n'nha Fatria, com o espírito ·preso de apprehensõ• : s terr1veis em relação 
a esta; ·Repu.bl'ica, para cuja impla'nt•ação e consolidação tenho da1do . a•s mais encr-
·gtcas e aeti~:-as fo:rças ':le :minha vi-da e d·e- meu es1p~rito, co.m a a -l.m-a ch!-2 ia dê Pl"C-

ocoupações pelo !futuro .de~ta terra .sagra:da, o -Brasil, qUie, -esp-ero; ' realiz1a:.rá ai-
g-um dia G sonho 1de Lr:ttz, autor . ·do Zohltverin) a·Hem:fi.o, qu,ando descn-:ve.u o (Jue 
eHe ... in·Lagi-n.a:va un1,a gn1nc~P naçã-o; poosul ,ndo va·sto territonio, pro·jeo~a.do ao .longo 
elo merid.iano, capaz de ter todos os climas e todas as •proçlucções, uma nação 
com um -<·'xercit0 aguerri·Uo e co-m uma frota dieciplina:da, .par-a Ina•nh:::·r a integri-
dR:de dP f."c·u .territor-i·o 0 -.:.lc suas f.ronteiora·s. uma naçfuo cai}JiaZ Qe produzir m 1a:is 

d-o que o necessarlo ·PFLm a sna SLl!bs i;stenci!a, :producção que, pe·netran.clo S•·:u ter.;. 
ri1torio, a trave:c;se 3-'S .suas (ront·e.kas e vá conq.uistFLr ·mer.cador.S nov.os .em toda a 
parte elo Inuncl1o; uma nação que tenha .ma-rinha. m -ercante capaz dr~ ·levar o v-.a-
vi:hã·) ela IPatri•a a .os uH i mos r·ecantos odo . mundo; uma nação, emfim, como Por-
tugn.l, no .tempo de D. 'Ma'lloel nu d e D .. José I , o.u com·o a Ing.laten\.o:t J11'oderna, 
Que s-eja •CáljYaz de f ·unda::r grandes, nova·s e pocl·· ro:sa·s naci.ona-lidad('G . 

E' est.a a m1inha aspirF!..çã-n para a n1i-nha Patri-a e, i.nfeliz•i11Emte, (JcS d-!as vão 
.se p.u;.snndo e se ap-aga:n .. 2.~·as· ~~a ·nta:., .Eq.g rudas e .sa•luta·re>s i)-usões! 

.illstn mos ta•travGesa•nào .uma cri~. : e-conomic-o-~fi-nance ~ l~a, tem•eros-a, . treznencla, a 
n1::üs fo.rte e a n1•ai-s pode-rOE·R e a .mai•s arruinad01ra das _que tem Uclo ·o nos ::.: o 
paiz, desde que 'C~He é um.a na·cion!a.Ddad.: ind•e.pendemte. N 1em no :te.m•po da :gue~·ça 

elo Pan1g;uay, nem duran.te o Governo Campo•s ISailes, a sltuaçã.o economti.ca e . fi-
ll11a ,nceir~ d0 ,paiz pôd1-? , d~ longe~ ISe-qu.eT, E:!e a.s~'em·e·]!ha.r á situaçã.o q:ue ora atr-a-
vesean:.os. E' f•aci,l d.e esc~·.R:re-ce-1' aOs olhos da Ga:mara n:lnha O~pi-niã?. 

A. ·n osee.. eXJpo.rtação está cerceada, está im1l}edi-da; tres qlllarta:S par~tes d'2s. -- a 

expor:taçfl.o não se f!a.rão, clando-s·e u1na baixa no3 -pn ·ços -ela -borra:cha, do café. 

do al-god<"ic. A. lavoura , im·pe-d·~-da de ve.nder o1s s 2•us prüd_ucto~. não teol'á l'2 C·Ul'-

sos, não tc:!rá· -din!1·eiro pa.ra pagar .os saloanios, -p.ara l?~g.ar ·O •tra·ba1lho , o que _quer 
d-ize::- .que have-r.:á a de6org-aniz.ação da ·lavoura ·e 1da-s fazendas e a __ ce·E:f.:•3.-ção ab.: 
soluta e (:Oim·pleta da nossa .safra futura .. O The~ouro, na ·~h1ha ?Pi.nião, n~o terá 

outro r em -edi.o sanão i.r ao ~n.cantro dess~ diffi.culdaclc -. 
o.1 sa!va a lavO'Ura., i-sto é, .o ~p·a-iz, ou a nuina é fatal 13 i·ne·vdtavel, é ce~·:ta 

,e seg·:ua. (Apoiado. ) 
tl\fn,s, .S\1'. P •resi-d-ente, d~ante da situação que atrav·cssa.rnos, qua.l o rec-ur~0 

unico que terf-"l o Thesoll1'0 para attencler a essa s ttuação, periunt?? Forço~o é 
cpnfessar, e-f-se recur~o ur~ico, evidente, é o da emit:sã.9 .do ,paP'el-m-oe·da. 

;, *) Eete dis-curso _)1:},0 fn! rev is to p e lo ornclor c profe ri elo na hora do GX-

p ~ dt-ent:-, 
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Por outro 11a:do, a .noss·a j.mrport8.~ã0. 0St.lá cerceada, com a conf.laglração eu-
ro•péa, que a .i:mrpede, qua :~d que a·bso·lutamente . Quando m·oomo não fosse a co·n-

. f:~gr:açã .. 1:- E.l:ll~opéa,. .e.ssa · i·mpor.f'flção t-: J~:a d:e diril.i:riuir _. c·sfm.J1tosame:nte, · :P'ela falta 
de :z'lecu~·sos pa!·a .pagia.l-a. Todo mundo sabe .que somos um ·paiZ ·de •PRP.e! · jn·c~~n-

. vennvel, .todo mundo . sabe ·que .: somos um paiz que 'niio ·.tem moeda · ni~'tal-lica; 
r t<>:d.o . . ffi•UllÕO Sabe CJUr? SOoffiOS obrigados G. pag:ar ruqu;l·~d que i•rnrportamos·· do ex .. 
. ~ra.ng:;:'}iro, undoa. e . ~xclusi vamen-te com os recursos da .ri.o.ssa · expOrtação, isto 
é1 . po?' nk)o •da. Jetr:a ()e cambi.o .. ·Dahi ven1 a jogatina d .e-s·enfrealda que se faz so-. 
bre .. J cambio .. 

·S,'. l?n€s idente,' ·é •sa;bi<lo que · n:os paizes 'eLe moeda ·metrullica, as baix•as cam-
bia·es ti'm ·um ·Paradeiro." ··têm r.m limite. Se o vendedor da letra ·de cambcio ao 

·que ptecisa de fu·ridos, ·para faz ~r -pag'la·m•entos no ex•terio~, pede utn preço 1nals 
ie.JeV'ado ··elo · que aiquelle que ia ' gâstar com -a re.mess.a <do ouro, com- encaixota-
:m ·entó .. ..:eguro, ' é cJaro que deixa·rá de compTar- a ·letra de oa.n1bio e vai co·rnprar 
o· o-uro, Fe.gur·a·l-o' e remettel-o para o exterior. Mas·, no nosso paiz, é o co1ntra-
rio. i fn~,g·a:nH';g tudo ·que i.Jnr.ot~t.-.tmoS, 'todas as clespezn..~ do •exterior, unica e exc.J.us i-

. 'vàrri ..J rt(' , em;.· á letra de ca;mbio. Quetn ·tle·\~e no eX'terior Dão .t em remefHo s enão 
co n1·J)-!""ar l •2 tra. :N tessas .ccindições, a · vendedor da let1·a de catnhío i-m~)Õe o ·preço 

·· e ·da.s· ·c.sciHações constn.ntes .-:le cambio 1·..:suitam baixas pi·eci·pitadoa·s, sem. li.mites , 
que cau·san1 {:'SlJ":·l ·n~o, c0n10 n:t· act1Jal quadra, a.:n que, cessada a im1porb3.ção, ces-
sada a .!n t e.rvenção do 'J'.Jl. : ~:üuro no rn•ercado ele ca,rn,bio,· este co:n.t i·núa, no e'111-
tanto, em reiã.cão ~ 'pequ ~r~3.'S rem·essas a se fa?.e~·em para o exte.r-:o·r , a baixar 

· extno:·.r~inarÜt!nenitc até 1t laxa present. ~ de 10 ou de nove . 
O SH. ''CAI'toosü DE ÀLM•EinA: - Exploração dos banqu·ei ros. 

O SR . .SERZEDELLO IC crmfA: - Pef1feita:mentoe, mas eX'pJ.oração d <;!vido 1t situa-
ç~<? espec'·~·l "'':'' qu<: nos acl1amos. A importação, por conseguinte, ISr. Pn2si-
d en.te, não existe . N~stas cond·ições .chamo a att~nçã.o da Ca.rnM"a .. para este ponto: 
nã<J te<Jdo ·im.por.tação, 31,4 o.u '415 partes da P·2 nda do T.hesouro, neoessaria.s pa.-a 

· d~1peZ:a~ no interior e despf'.zas no exterior, desa~v.P-areceram .. : o 'l'hesouro não tt.e n1 
re~u_t:s~ úb:;o.Jut-a.m~ent.e ·l}.ira .po~gar ao funccionaHsmo, não tS'ln :ro·2'CUrso·s 'PB.ra pa.gar 
oS se1·'Viços rpu'bl.ieos inter-nos, nã.o •tem re.·cursos pa r a p:a1g1ar o serviço· ela nossa di-
vida·~ no exti rio:r. Qual O r~curs6 , qua-l a pT~·vid·encia? 1Só h a . uma: a emi·PJão .do 

Pru1Jei-n;~~d:a; I(Juer dize•r,.havemo~ ~e ernittir fl,té \D~zem•bro ou JaneÍro, pai'o3 a~
xiH:w no·>~•c producção e para att~nder a d·espeza.s <lo Theso.uro, éwca de 500 a 
600 .n-til contos, o que irnp-orta diz.err, teremos etn cü·~~l:lação rna·is · de u1n milhão . . . _, . 

d.o conto~ d e P'tP€'1 -maeda, .. e que signi.fica ca mbio a 7 ou 'a .'5, ~Jl\.e; · dü,er a quasi 
ru.ina co.m:p!·eta de nos~o .p ,liz . ®is a situação em que nos achamo·s e · que a ' Ca-
~~~f~ ?-.e v:~ · ~~r. ·GoHo.c'aclo ~ paiz naSsa e.m·ergen,oia, q-ue fa~'er? .._L\.do·ptar · m .. : td idas 
ene~·g~ca..:~, . nec-essrat·i.as, . tor~cs . O Governo, tei~.d~ comprehe.nsão do á.ct-ual mo-
m1:mto e · •cl!a'S respornsab.iUd.a·des futura.s que a.vassa1a1n o · .paiz, deve desde j á , 

pro-n1pta11H~nte, eq ergi•caJn entc , para1ysar todas as obra.s em and•a .n1 en~to, sus·peil-
cie.r ' toclo~ os serviço3 adia.veis, .ernctuanto a Co1;,missão de Orçame.ntó. hi de ope-
rar córte' tÜn'da mesmo deso rganizando serviqos u teis, córtes p;a i·:npbrtanqia. 
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de 80 a 100 mil contos, sem o que não teremos feito cousa ·11enhuma para att-en-
der á s i tuação calami<tosa em que se acha o paiz. 

Eram e·~sas, Sr. Pr.t-sidente, ~R consideraç:õ :s que .desejava .. fazer, chamando 
pa•ra eüa.s a a ttenção do·s homens puhli.cos do paiz, e, eapecial';':'en.te, a a ttenç J.o 
elo chcfB da po!itoica nacional, o em1·nen t ? General e S e-nador Pinl1e-iro i\ll:>t'haclo, 
.que i1ndubH:avc!·ment.e, pelos gra·ndes serviços pre·ste...clos á nossa :f'atria, é utna da.s: 
unic'ls forças que ai.n.da se acham de- pé. Pois bem, que S . tEx:. com as re-svon-
sabiliC.ad,i s que pesam sobre os seus hombros olhe para esta situ.ação e se entenda 
com o Governo, de modo q1.19 proVJidencias energicas, decisivas, promptas, urgen-
tes s .3jam tomaclati. (Apoi.aclos; muito vem; m.nito bem. O ora<l'lr é 01t·»tp1'i>nen· 

ta à•.) 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SJ!:l8SÃ:0 D'E 27 DE OUTUBRO 

O · Sr. Antonio Moniz : -- Oreio, 1Sr. President·e, que não infr i-njo as normas 
·pal'lanl!i?nta.res .se.g-uidas 1n.E::stn. Casa a•proveit.anclo-!Ine :do p·resente m-OJnen.to p~1ra 

tra:tal1 de assump-to que, nã.o se r e-lac ionando d-irccl!am•ente com o orçamento da 
Guerra, se prende, e-ntt,etanto, ·.._ questões de ordem fina-n6-:d•ra. P.t·etendi, St·. 
Presi.d.en.tc, no eX!pé:d'ien.te, occuvar-ni.e da naata :Tia que me · traz á tribuna, 8ntr~
tamto não lli•e foi 'P-Ossível por have-r o meu i'lluske coHeg•a pel<J ·Rio G•l'ande elo 
Sul , IJ Sr. !Sintões Lorp~s. pr::-enolüdo to elo o te·m.po ao n:esnco dest i-nado: 

~ rí.n ·él ·Üio as ·minha~ con~~iderações rara a proxi-m-a sessão, porqti·e não de-

~:ejo (tue pairP., por 1nais · alg·unl{tS hora•s, no espirito puhLi.co, 'qualque.r s uspeita 
(1-UP. po • ...:sa offender, d.~ lev.:., a dig·ni-dade do' Estado de- que- sou hun1ild·e r epTe .. 
~ e. n t tt:nt0. 

o SR. JOAQUIM IÜSORIO: :VIu i to di-g-no. (A.poic,do.) 

O SH. AN'l'ON'lO 1MON)7.. ; . Os jornaes d~ hoje ~u'bÚoora.m o seg-uinte offioio 
ài.t,ig-ido 'IJ€l10 iHustre .Sr . :Minjstro da F'a~enda ao e·minente · Go:vi·:•rr!!ado.r da Ba:hia: 

' . ' 
"Ten.]o e.ste 'l\1ini-stetio ~-or.-hecim éntc, por cOmmunioação do Procura;dor da 

Rej;}ub.Jica ness<o LE~tado, ilatada -de 5 de ·Set-: ·mbr o -poroximo t'i•ndo, de que a·S apo-
lioea qu·e o vosso Goven"n ~s-tá emittindo i1e e,ccÔrdo cam a J"ei esta;dua-1 nu-
mero 1. 046, de "12 -de Ag"sto ui ti mo, são t"tulos ao portJador " cama, n.?ste caso, 
a ta;! émiss11o se oppõe a -lei n. 5·61 , d e ·3'1 de DeZ>embro de 11819•8, que considera 

- mo·ed:o~. UJ.ega1mente e-mil-tid-a pHos Es-tados quaesquer títulos de cred.ito ao por-
.. , ' tador ou com o nome -d&ste em bra.nco, sej-am taes titu.Jos, apollces ou o.utros de 

denominaçi\.c d.iHerente, .. peço vos digmeis de dee:a.rar sem eff,?.LtO os ados ex·pe-
ditd·os, referentes á emiss&o de que trata, ~fim' de nã~ s;: ·v-é'r ·o Govei"nO l!'éde<Í--al 
na (!O.l1tin~r:mc-ia éle p·roccs.•"'ar, 'Pe~o cri.tne -~le moed.a fa.lsa, ' ·'iQue11fes i ··q\.1e·· si-: refei~e 

· ~ à.~t. 2.o da ci tad:t -1-~ -i. ·e'l-tré o~ quá:es ·os 'l'àcebedo-res das n·''P"""tjções r.mbli-c·as es-
tadU:a·es·. ,_i\pr.cs~.nil o--vo; o-i m~Ús pro'tes-tos de.Blev-ada ' esÜma. e c<>ns:id.l?~~çã.o.";> ' ' ' 

s,. •p.r:esiden:tc, delx•;ndo á e pai·.te os "ter'nie>s·. po-Uco attenciosos :em que foi 
· · ino-lda·d·o -o ofÚcLÓ .a·<>" titula-r d,: pasta da Fazenda. , . 
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::> •SI:. FLOfUAXNo DE BRIT~'O.; - Permitta-me um aparte. Não ha nenhumtl 

grosst~ria, Illein a 1e·ve i'nte11çào d--~ offend·er, I!!OS term·os enn que esbá redig-ido o 
oHicio. Os -termos até com que termina o officio são de alta deferencia pessoal e 
elevath di'Sl'incção. (Ap.wrlcs e pro~e•stos c~a banca.da bah-iana .. ) 

O Slt. !ANTONIO MoNrz- . .. devo dJiz•er a V . Ex. e á Oamara que elle ne -
nhum., Bdmiração proodtJz•io r.o meu. ·e&pirito, não só porque ha muito já hruvi.Ja sido 
a.n•nunc!.aüo pelos o:rg-ãos ela inx·p:ronsa que na Bahia co:n1•be;tem a si·tuação a.Ui 
domi11anü :-- , ·mas tam·bem por.que a m'im não causa espanto acto a.lgu1n .elo Min~s

tro tlue. após ter anarchizo..d~o o ._ ensi110 e::;~cu.ndariiQ e superior ·da tRe•P:uQylica, nos 

levou c;ua~·: á bae1carrota, .forçando-nos "- .um ft'?vcUng humilhante. 
O St:. FDORIANNO DE BRITTO: - Ha autoridades de alto valor que e•l.aglam 

a r-efol·nhl.. EHa é benefica. em muitos ca·sos. 
O Sn. !ANTONIO 'iVIONIZ: - Sr. Presicliõ•nte, o Gov;erno da Bahia, no exercício 

de um direito i·ndi.soubvel, fe z uma emissão d.e a,polices ao pol'ta.dor. Susten-
tar-s·e, Sr. l "')resrd.ente, que os gover.nos es1adua-es, no nosso r·egi.rr;J21n, não pode,m 
emittit' &po!ices e com dle.s pag·a"' divid·as do 'T·he·souro desde . que o credor ,, _,_ 
ponta.nee.n1•e·nte a;:; queiT.:lln .l"eceber, é contraT,iar as doutri·nas co.il stitucion.aes vi -

g·ente·S entre nós. 
0 SR. NICANOR NASC~MENTO:- D'á licença. A doutrina, quer juriod.ica, quer 

eco·nomicct, é que desde que o titulo emittidu p·elo Elstado tem pcde;r 'libet·atorio, 
é papel-moeda. 

0 su. ARt.rNDO LEONE: ··- No caso não tem. 
O .Sn:. fNICANOH. !NAS CIMENTO : - Is•to é que caberi•a ao ,nobr1e Depllit~1,d.a -ex-

''Pl\ca;· ft 1Camara. 
O SR. A=--rTONIO MONiZ: - E' isto que vou demonstrar. 
O Sn. NWANOR NABCIMEN'ro:- Nós t emos leis sobre o assumpto. (Ha a i1HLct. 

?nU.UOs VH(I"OS UJJa?'tes.) 

O Sn. ANTONIO :MONIZ: - Conheço a lei. Agradeço os a•partes com que m e 
~ eab.1m de distingu·ir. 

Effectiv.amente trata-se d;e y.mp. questão def•inida em lei . 
.-\. GondHuição da. Re!")ub'lica doá aos Ec;;,tados a facu·ldade de em.itti.r títu-

los de crec'Jito •no.-ninaes ao portad·or. 
O SI:. NJCANOR NASOIMENTO: - De contrahir em1one•stimos. 
O Sn. ANTONIO J.\10NIZ: - V . Ex. não m.e co'lLteste . A Constituição da Re-

.JJnblica dã aos Estados o dir,:Ho ·de emittir tí-tulos de eredito sem effeito libera-
L.o;·io, isto f, sBm que os credOl',es sojan1 obr.igaJdos a recebei-os, para rem-issão 
dos ·seus dehitos. Desde qu0 aasim seüa, ·não podem &er c<mside.rados mo·:da fa;l-
sa, CQntorme quer o .Sr. :Mi ni.-:·tro dE. Fazenda, no tmpensrudo officio que dirig-i o 

ao Gov~:rnador da Bahia. ·. 
o SR. '.PEDRO LAGO: - v . Ex. de.via. come9ar o seu cHscllll'so p·ô•la leitura da 

loel de ·; 89.8, e deunonstra·r, em scguQd•a, 'que o nfficio do ISr. !Ministro Ida CFazenda 
estava i:m .desaccôroo com a doutrina co·ntida .na .lei. (H a outros atJU?'tes.) 

O SR. ANTONIO 1\IIONIZ: -- Eu disa·e, Sr. Presid,e!llte, que é uma questão i!ll-
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d~s~ :Jti Ycl .l!o _ Hú~~·J clí.re~}n ÇLl ll13tiluc i,o·~1al a C9m iJete ne~·<:1. dos E:s>tados p~u·a e1n it-
Ü.r titul o:-: , ·q u e!.' HJ) port~<.:lú!', q n cr .no minae~ . 

Em a b11n o d .:t minha opin~~~~,. :peço P '2.nn~.ssã.o p;1~ ·a ler á Qa.nlata o q u e a r es·· 
peito da G:o rnp.:: Lencia das u,n itlncl,.:·s çorr~p?n0nt•es Ua _U.r~ião es~ reve Joã-o Bar-
kuHlO . . 

"O Governo Federal é un1 Gove 1~n.o con1 po·de.res enun1erE\..dos e . :re.st•rictos 
a szu .s Hn.s. Não poderrt, co·:hsequ~ntem: ·:•nt e , .a..s autonidades federaes, Pres.iden.te, 

.Con~··resso, juizes, ·preteJH1t:r :l.:ttribuições qu e nào se fi1i en1 d·i•reeta .o u· ~nd irect-a 

men te r1 .. a !.g·u.nl.a. :das dispp.si_çõa,s ·clct Co.nstituiçüo ·lPcd~:e r~G.l. l lJl.l.ad; 'JH7.p t:ê·nt 7JO(bC'J"es 

J6ra. _a o::; (f11e .w.I.o f'l·ct,ço,llos ·nessa C'ml.s l ·itni f! ((o . Outro.s n ü.o lhes sa.o cor~;f~1·j.do~ _; _u 

·uaçü r~ sô m l:. 'Jtl ç f:!s.c-.. ~!~ lhc_s o·n_:,·m·gon .. . .f! r;O 'nt-J·a;J'i o ;c~â. -t=• ({ c o?n _ . . ~~ .lt·' ~ta,llo~~· 1 :n essa 

pa•ntH ha ro :·a n1 clles aqui-nhoados com lúllo o rem~~~~~~_&t;W,l1!l·2' - . l~O :}.cervo d e pod ere~ 

do G .n ,-e r.l1v l:~nJ summa : f"'~\. 1) !1i.~o nad~ -- pôde . f óra \lf_t iÇo·.n st itu içã.o, os Estado::; 

só .1ão pode·n1 o q ue Jôr c~)ntn.\ a Go-n sti t ui Ç;ão. ,. 

V . ii:x . , S1· .: PJ·esi:dentP, sabe p-e t·fe ite...mente ·que a ~c on stituiÇão' · ,ffi·~ ldera.l ape-

ll~lfl cont:E.:-e á l Tnião o c.lLr·e iL<J -el e c unhar nwe<Cla e ele · e;m-it·Llr .pa•peJ-rr.o~·.: ICla. 

L\C[ Illiia, portan1to, é. ·á fa culdade dos .motados ·pn·i'a emitt ir apo.Jices .·· · 
:-.Jessa.s con.d·içües , o ol'!'iciv do :S.r. lVHni stt'O d.u Fazenda in11porte.. e.nl utn a or-· 

f ens:1 •fl ag-ran t e á au to.non1!ft .dos ®st ados .. . 
O SI:. H.APHAEL PIN HElRO: - Ha, ·n,.: ssa Constitu içào, texto taxn,tiivo sob1·: 

a att :·•b u :çã.o dos Esla-c1os '"" . sentido ele emittir . 
O SL=!. Ai' 'l'O.N io l\{ONIZ - ... p ois, ina.ci~·ed.itave· t ê que S . Ex., qu-e se supp(le 

o 1Cvtb e r t b-rasileino, de:scoll'heça o~ ca r.a ~c t eristi ·co~ clh prupe-1-·moeda ... 
O SH. N IC.-\NOr:. NAscnviE!''l'O: - S. Ex. é nl o d.e,s tisSi-mo, apcza.1~ elos imnH·::.J-· 

sos :-wrvi çO..'j que te.n1 pr as-tado a o pn tz. 
O Sn. JOAQU.lM OsoRlO : __. O .S.r. :J.··üvada-v la Cor-rê-a n.g- io e m virtude de r -~ ~ 

preB-en ta~ào do ,P·roe;urad.or Secd ona.l dú lDsra l.lo . 
J .Sn. A-~'l'ONio lldONJZ: - N~t.O tenhl"t o p•razer ele conhe-ce r o S t. R ivada·\'la 

Corrêa . l\Inn ce. nv:- encon.tre i co m 1s. JTI);..., nunca n1a.ntive com S. Gx. a n1 en'ur 
conve·!·saç;"\,o. A penas co~n·1H"'~o S . J~x. pelos r-e.tnttns qu e eran\ p-ubl-icados .p.E: Ja 

i.m.prensa a ntes d o sitio que lhe est a opprun.indo a rna.nifestaçãJo do pensamento. 
O tn c·u HJtistee c o-ILç•g-a e cli-sUocto amigo, Sr. Osor.io, arca·ba de d ize-r qu e o 

Sr. N.Unístro da }1~zen.da a,g io enL cun~-equencia de uma- representação · elo Pro-
cu rado :.~ ,see:ci fJ'nal ·do n1eu E ·sta:do. Adrn iro esta a.ffirn1ar1Jivn .. .. 

o Sn. JO AQUTM Osonw: - · Con.,;ta do .offi cio. 

. . . comsta.n.te do offic.io do _.s,,·. ~ini.stro ela F a-
ze nda, :10rque, tendo vindo da Ba.hl·a em fins elo m ê'Z ele S.etemjJro e .entr.e tendo 
r el-ações :unistoS'aS con1 o i.-Hustre .c\.c1-aclão que ·exerce a·quelle .ca:r.g-p , ou vi el e S. S. 
a -declaraçã-o de que nã.o havia tra-ta-do ·do as~-ll!mp to perantt-:· .os - poder,~s pub.li-

cos, _e \1n c só 0 fari.a s e fof::.s e p-!··,Jvocaclo -pelos set;..s supeTi-ores hier.a.r,chicos .. 
0 sn . HAPHAEL PINHEmú ·. - V. Ex. a.dmitte ou .nã.o que o funccionnr: o 

que ex e 1 ·c ~ ('SP·e · cn r g'o sej.n. urn home.n1 de con scie·ncia? 
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O .S". A<:r.J NDO LEos ;~: - Elle é incontes tavelm·en.te um funcoionario distin-

c to ...: (l e C'Ompe te nc!a ... 

O Sr.. HAPHAFJL PJ~Jn;: mo: - E de conscif'nc ia . 

O Sr. . _=\fn ~ l NDO LEONli! - .. . u \lue não qu eT diz,er, entn .. tan-to, que não es-
te j:t dan\.1o á lei unJa i.nte rpre-t~ ç:ã.o fJ·Ue não se a:cha dentro do seu t exto. 

O SH. P RESJD'!:NTF.: : -- A t t<-"nção! Qu e-rrl es.irft com a ·pa·la v•'a é o Sr . _!\..nto-
nió Mouiz. 

O Sn ... i-\ .N TO!'~Jo !\IoNrz: - J~u pedirria nos Tn e uB nobr.-:·s coU ~g·a s qu~ n1e n ão 

inte1Tnn1pesf::€nn tão n;rneudam P.·ntc, 11orquanto não d-~ ·sejo por longo tempo en-
fa~tiJ. l -o s. 

0 SR . RAPHAEL PINHEIRO : 

aqui ps .-a ou v H-o . (ApOi.a.dos.) 
Não avoiado. Se enfaSJtnass~ não estaríamos 

'Ü S R. NICANOR NASCIMEN1'0: - Eu ped~•ria R•O nobre DepUt•a do que me per-
111iUi ss.~ •:l~H· nns um ra1part~ . 

O art. 34 , ;; 7•, d·a . Constituição, -declara que com>pete privaüvamen.te ao Con-
_;.!TessiJ .i iz2t' o qu~~ P ·n1o~da. 

ürn , o :Cong-resEo j{t, l~gislou, estabelecen-do {JU E apo-Jioe-s, em taes e taes ca-
~o s, reprr-senlt~m moe·da. 

O SR. OCTAV!O •M ANGÁBETR ~ : - Nã.o h n I e> n-esse senti-do . 
o 181{ . NJ.CANOr-:. NASCJ.MFN'l'O: -IHa ·po3itivamente l·ei. 

O Sn AXToNro MoNr:;: - O >nobre De-putado, 8-r. Pedro L lli!:'O, .a•par.teQI!1 d n-me 
ai.nd :t h a. .pou <"' n, c11.":tl110'J a m in•ha :lttenção .par a o fn.cto -d•o 1Sr. 1Rivad:avia Cor-

rêa , no ~et1 .õeF·nst.r\ardo offi,cio, ·h 1aver brt seacl_o a cloutr.ina erron -: a. que n e lla sus-
t·enta. na ·]€ ; n . 56'1 , d e :H9•8. 

Cnnh e~;o rp~r-fe ita.Jne111Jte ·esta lei. "lDlla não véd-a •aoB · ! f~ sl'ados emittir apolices 
nom;naes ou n.o pol'tardor. O ·qu e -ella prohibe é .que e!les f·açwm emissão de titulo~ 
de t"! i' t""' di to". !C_!<ue sej·c:a..:m r cceh idos como moeda. ou, como tal, ci.r c uloem no paiz. 0 
q ue c.l. .c it\"Õ:l 1el rnüo -a1cln1itt l? é a -emns . .:;ã.o d·e ·titulos com ·OS caracteri.stico., {lo pn-
p'e! -n10'ecln que -são bastJa nto co nhecidos. ( Apm·tes). Qua1l.qu>er estudant>e d~ 

g·ymnaBio, em f!Lle s e ·lecc1one noçõ·e.s d e Pco·nonda po1i.ticn , não i g- n O.I''<·:t o que s 1~j:1 

mo ecl n . 1Nft.c ha noe•ce sR.idl:'H1e, pois, que •a 1e i a d e fi n·:l . 
l) Sn . . NICANOl"": )J"AscrMEN'l'O dá t~ n1 a•pa r te . 

O 1Sn. t.A. :-.J'l'U~l.O L\.[ON"IZ: - - O nobre i.D ep-ut·ad<\ cuja co mpelen c ln. r ec·nnheç:( ,, 

nã.o S.:! l'á cap a z de tnostr ·ar na l eg·if:·l a.ção cl -: povo -a L~·v n1 u m clL~·Po~itivo <h t·ndo n 

r1efi:-tição >C1{: tnoeda. 
'").·ra s , "C on1o ia. ·clizen do, o que ·a. le i d e i1~H!S ·m·o·h ibe ê que, qtHt e·S'q u er t i tul o~ 

no 1)o r l- :ldn r , or ; con1 o no·n1e cl estç e-m -b ra nco, e!nHUdos .p .·los E~stn -dos o"u p elo!' 
l~nunieipio .~, sejnn1 receb ~rl OIS · como n1o0da , isto é , q u e t3n h·a m o no-d er ele . ~.c so 1 ~ 

ve 1· ~..1ab Hos, in'd-ep·end ent -? ela :1 cq ui eRcenciu volu n tar ia ·do c-r eLlOJ'. 
Desd e •Qu e a::; apolices· en1ittidns ·nfto tenha:n1 este caracter is Uco, nilo podem 

de fl1 t)d ü a lg un1 ·ser equlparnda-s ~1 o •papel -mo -: da . 
. o ·S I<. ,p~~Dno .LAGO: - )Ias que enten-d-e' V. Ex. por poder l iberato.-i o 7 

~,) S 11. ~-\..N TOL'JO ·) 'l •H\J% : ~ SP. V . Ex. v ive u até 'hoje sen1 ter o conce.itp ex-
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uctu tlo ~. !Lle seja pod·~ r ·lihern,torio, podePü. viver mais sessenta. 

' cotHli Gões .. -se1n ·que :isto lhe cause a n1-e nor .Jnossa. 
O 1SH. iPE11I<O LAGO:-- ;".Vl as i·s>lo não ~ modo de discutir. 

an nos, n essas 

O SH. A "NTO:';TO MON!Z: ~ V. Ex. não consegue desviar-m e el<.~ . rota qu e 
tl·acei. 

O Sn. 'PEDHO •LAGO: - E:u perg·untei ·ao nob·re 'D ' ·putado que é, eli:wte -ela le-
gislaç:ã() do paiz, poder liberatorio, o.u d-ia n~te d.os ·pri-nci.pios <la ·ec0111omia. po·li-
tl:ca., ou da scie·ncia da~ 1inanças. V. ]~x . não me quer respo·nd-er. ~Ois di l' -'l·h e -
h e i n:.t r;.~r.i ·meh··a op·portunidade. ,Não quero interro.lnpe l-o. 1Ra cioci ne como qui-
zer. 

O •Sn. tA.NTONlO ü\IIO N IZ : - Sr. ,presidente, etn· .apoi.o da ·min:ha Otpinião, vou 
c i<ba l' ..:onceitos enüttielos pol' financiSitas illttstres, -aos quaes estou c e rto d-e qu e 
V. Ex., como todos aque.l\es que m -e honram co m sua aHe nçã.o, rendem a d e -
vida ho-Inena.g.em. 

Di~ Didimo da Veig-a (lê): ".Se não ha como -deix,ar ·ele t'econ.hecer na União 
a faculdade cl•e vedar que os éEsta·dos, f a J.seaüdo -a funcção economica elos títu-los 
<le ·GrE·clito a ·o •portador, dêem-lhEs os -a t-tri-butos -el-e mo·eda divi-sionari-a, ne1n jJOJ ' 

·i.sso d o1'C-se j1tlga1· out01'[}1aclo á Un·ião o )JO<Ve1· de embaq·aça?' o·s ?'tl'C1wsos llos Es-

ta<los, o o ·ecl·ito pubNco, veclando-Utes a emissão lle .t-itnlos de. emtJ?'est-i?nos, so-b a 
fón>h< d e .a,polices ao portn-clor sómente pm·q·ae os taes tit-wlos -po•dem ·s·er a cce itos 
ern p:1ga:nento, ou ·ad.mit.U(los, ·em transncções -pe.t..,ticu~l a.res e :por · aceôrdo das 
part-e~, -co1:1o tendo força .Jil:>ern:toria de -obri.g.ações". (Dh·e·ito, 8'5• vo·l . , ·pag _ 502, 
anno -1901) . 

Es(â. r -espon-di-do ·o apar te 'do 'nobre Deputado. 
Di~ -a in-ela. o illustre financista: 

"1.1] ' preciso Que os títulos ao por-ta·dot' s·<jam effec tiv-ament-e pa·pel-moecla 
para que a União possa repri·mir e pro·hibir a emissão ~feit{lJ ,p.elos Estados". 
('Ide m, pag- . '198). 

Po:- conse·qu e.ncia , pa .ru ·qu e O :S r. Mini s tro ela Fla.zetnda pud.essc agir de q_ua.l-
_quet· f6rn1 a contra o Governo . do Estado dü 1Bahia, era, pr i.mt2 iro que ~t u:do, dev€r 
de .S. · ~Ex. co1nprovar ciu e e (fect iv:a me n·te RS a.poli ~es que l1á se acha1n1 em ciroulCt-
ção t zm caro c t-e r de .pap el-mo,ecla. 

Foi exactamente o ·qu., .S . iEx . nã.o f ez -
Mas, -t.ã.o é s õmentc Did-imo ela V eiga que pen;,e, destn fôrma. 
Trago a inda en1 a!)oio da nJinha o·pinião o -que escreve o •eminente Sr. Inglez 

el e -Souza. no s~u pn-:-e ioso .Jivro 7'ii'-it-los ao PoTtado,· (lê): "lOs 1Estados têm o 
·àirei ~o de emittir c ,pol-i<:E:,s represe.ntativas ·d .e SL! a eliv.i-da. -e d e adQ,pte.~- -pam el!as 
a i'órma ma i·s .conve,Hiente aos seus in·terBS$;·2R ... " 

O SI~. :NJCANOE NASCiMENTO: - ISa lvo os limites d·a .l e i. 
o sr:. IA>~TON lO -:YIONJZ: - iPor -coms·equenc i:l, o ISr. :I-ngil-ez d e -Souza é ele o-pi-

·nião qu e os g&i".ttt1:os. se1n i·n t'ri·ng·irern ·9.. Co·nstitu.ição 1Fed·ei'al, pocle:ln .e•Ini.ttir ·ti-

ttu·los ao ·p-ortador. 
Con\in úQ 0 eminente esc-i- iJ>tor (lê)": "·Emquan,to se ·trata•· . ela~ co-ndições do 

contrac to •ele m,_lt,to, d e cons tituir .a. obrigação, d e estipul-a r o modo 'de se_r da 
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op ü i':H::lo} c) poâ:t''l ' 1ocn1 tem aJJqJ!a li1J enlntlc d e rtc r; rio c e ."'; C1'Cc n sob e1'(J'I1ia, co·m 

}ú:t t eit:q ·) n :.'l;(]'tH";::a._; d ecreta. :1 l<:~x:t ela emi~s~l.o, a du juro. o n1odo de tn1ns ferir , n 

J c'JI'Dla do 1 e r:mbolso, est'atJte 8nb~ ·n _as vo:n/:a.qr;ns r: pr i-vi.leg·ios co-~u.;qrUdos aos JJOS-

sn·i.clo'i·es dn.~: tit1tlu·s a. 1811!:,-it:l!?'_, sobre a npti rHio ICle•llr•s ·par.R soluc[i.o d e <li v i rl ~~ ~ 
Co-n'tra:hirl:-ts para co;11 o JIGc:; lado, s-~ u r eC' P.him 0nto mn -~)::vgan1e.n1t'O· · .d e .~;n;J9 sto!-i (H·, 

en1 r;,tu ç;-to c .fin..n ç;n. de 1"0€•PO!l~ave i·s pa ra con1 n F a zend1a do JiJsU.nlo". (Tilu/os 
_fto · JJOI· ·t cu7o~·J no Di1·e:i.to E1·a.s·i-l c1ro ) pagos. 24-fi ~ 124 7) . 

_,\.qui está. a opinião d e ur:t . -:-~ crip tor ·d e nom e fr-ito no paiz, r esponden do c~l 

b~"tlmé ntf: üs obj ecções dÜs .i1hl ~ trcs Srs . I"<' dl 'CI La:; o e ~icano1· ~aBcim en to . 
. ;· o' SI:, IPEJ;RO ·i;AG~:- Aincl.a não 1'i7. ob.Jecçâo alguma. . ' 

. O _Sr{'. A N'l'O~Io; lVIONiz:- :\ta !== , a clrn-it tiond o (lUC a l ei d e l \8.!1'8 ·prohiba n-os J4~ S 

.t~vdo~s a . t: n1jssão de ·o:uae.squ er titulos· {lo podador, :1 conehtsão a que .fnt:=tlln::ntP 

J1Fti),Lé l1) .0S:. de : ch e:?·ar G. que 0s .... · .:::~. dç i é i.nconstit,JJ C)onal. ]~ o é, ·POl ~llua.nto, ·con1o 'j(l 

den1'J !Hi tt · Ed~ r.1 . l ~! i fuJHla..nl€'1Ttal d a 1R e p!.Jblic.a não r ec usa. ao contrnrio, -c o-n ct·d·e :-to.~ 

J!;s t;Hlos o ·dir . ..:: ito ·de ·emitti!· t.i l !.~1 os cl 0 cli·v ida. q _t:f:' r no·mina es, quer .ao portad or . 
V.üu ·n,.g·ora ler á . CaiiTl'ara unHl. senten ç: a pro'fericln pc-lo emi·nente Sr. Carva-

H)n ' d· ·~ Ji'[en•donça. .qu•a.r:do jub:: s2cc·iona-1 elo -~~-~·bndo il1o J;'!.;H·n.n·ú, a qua·l elucid:1 
p erfe i.tam C' nte :1. qu i?:stão. 

J?oc r·s sa OC'C'·l.'Si:lo esa~ ]!;st'ldo e-n1i•t t io titu!os semelhantes aos qu e a.ctualnlen -
l<e foram t m.itticlos. pe lo Eotn.do ela Bahia, . , 

. :o Sn .. •OC''AVW .MANGAnEmA : 

.. cen.t'''' ., 
E por varios ·outros ·E»bados, .pódB accu·es-

UM IS•~, DEPUTADO: - O J;)s tado elo "Rio cl " Janeiro, por exemplo .. 
O 1sr:. ~.A .. N TON JO ~IoNrz: - 'I'EHtd'{) . sido Pl~yoc:Hl:l. a a .. cção cl .? PO'·~~r .1 udi-

cia rio pelo IProcurruclor ISeocinna.l, o 81·. Carval h o .·de _Men-donça .prof-eria lLmo.i•nosa 
's ~ ,n teP1 ç: a, .cuja leitur.a p eço -pe·rn1 issão para. ·fa7.•t::r . 

. Antes .di-siSo de vo, 1~orém, frisar que n~ P.ar.an1á QoS títulos for .. a.m etnitrt idoa 
pa,ra o vag:atne n.to de J [ tvncc ionario ~. o que se não -dá na 1Ba·h .~ ·~, Ônde a em.iSs'ão 

não fo; fl.~aa pa.r.a fi-!n espcci:J'i c aUIJ. Se alguns funccion:al' ios " ás · têfn l"~eceb id•ó, o 
Jaze m no car·a.c.te r d e subs·~ ri ·pto J :: s ·c1e .un1 empresti·mo popubiT . 

O Sr:, .NJCANOR .NASCrM-ENTO: - ·Peço a V, Ex, que m -e forneça ·uma in-

.f onn·::~ ção. 

?~:> <.:aso do ind·ividuo .não receber em p-agamento ess-as apoUces, .reC_eb-e en1 
n urnerario cori'Iênrte? 

o sn, ANTO.Nro !MONr:>:: - 1Sim, sempre qu-e o Thesouro es tiver ha,bilita.clo 

a' '· 'f<l.ze'.-o, 
:o ·SP., NICANOR NAS"c!rMgNTo: - Nó" '"·ca.baremos d~ accôr·rlo, (H a onl,:os 

a.pm·tes, ) 
·:J Su, ANTONIO !MOJ-:rz: - .O EJs.tado da Bahia, está e-ff.e·ctivarnente ym J10uco 

'"iítraza-do ·llo "pagamento •dos se,u~ fu-n-ccionarios. 
O Su. Oc·rAvro MANGABEm . ..: .: -- Corno v a rios outros ,E s·l•J.dos . 
0 SR, ARLINDO LEONE: - É a pr.opria União :não hn muito, 

. ü .. . sa , . ,AxToNw MOJ;:rz: . -- 'Como h a pouoo t.Bm.no esteve o proprio · Gdvei·no 



- "'Hit rn e:t.és ntnás, hntE.'~ ela rccente ···e!n1-Esfto ele papel-Jnoeda , 0 fun ceiunFdh;;nlo 

fede ra l :u1 IJ?- a hj a es t.a v a ern maior ,a,trazo 1do qu.e o estadu·a l . (Apu,-rt;es .) 

Conto .procedia o Governo da ·uniã.o, .quando .. nãõ ·Ünha · par:~ ~atisifc\z-.er 

seUS 1Iiagan1-entos? 
O Sn. NICANOH íNASCD1ENTo:- 'Pagou em ·pn.pel-moecl.;.l, ,1ue emittlio ... 
O mee,mo fez o Gov erno da •Bahia. · 

O 1SH. ~AN'l'ON10 :V[0-NIZ : - !l~ ·Stá 1ê1ng·an a do. · Ó ··Gove NlO da Bahia. não podia 

lri.!l Ç.:ir· 'lnãÜ -de·; . n1-esmo rt~curso a ·que r ecorre u o Governo Fede r-~ 1 , cte.s-d e q ~J a ndo 

nãó Púd·~ {·n1ifÚr p.apel-1noed~a: . E , j á qu e , ,... . J~x _ fa_~llou en1 e1nissi?l o, é oppm··tuno 
l emona ·.- que t.lla foi leva'à.-a a E>ffeito com os a pplo.u~os do ~Iinietro cl~t il<'azend a , 
que, p.nicc. an .tes, havia decla rado, . co~ · estardal·haço ·::to ·Paiz inte iro, qu e preferi>< 
que 1:1·.! COT1Ü! Ssem a.s .mãos a assig'nar utn dêc r eto .q ue ·aÚ to r izasse tal pl..·ovid·enci.a . 

b i:5f: . N lCANOR NASCÚrENTO: - Nã.o ouvi ess a d.·:·c :.ar·ação do Sr. Mini stro. 
_M as, pn<'iso i·nformar a V . Ex . . que E'!il e resis tia o ·mal~ poss.\vel. 

O Sn. ARI.INDO LJ.:ONE: - Todos o·s jol'na,es .publica r a m. 
o· 8:1. A.NTONro 1\fONIZ: - El s, Sr. ·P l·es ilclénte; f1. t}t·ilh a.nte se n tença a 

qu e allndi 
"E' v·eràn.cl e qu e as ·1etras em! t tida.s p dÔs ·cl e nunCut>d os, consti tu indo a n1 oecla 

\h~ p~g-nme1: to ele seus i:u !l CC.ion a.r Jo.s. ~~ã o dcixa.fn. cú~ · N~~e:b er clell es un1 a tal ou 
q·ua l • : : i~:cuJ.ação, t a ;1to n1.t1i.s qun nd o 1;ela . lei Cru e · as r:u ~'d~un-~ -n. tou, •poden1 elJ.ms ser 
1 rn ·nsT!.l ~ tt id a s p~·la s illl ples t radição, st!1-do , co m-o são ao po 1·ta·dor . Nes te ca so, o 

. - ' .. 
titul:), •118v rt.raz-c nt.lo ·OS êa.r act·eri s ti cos ele uma m oed·a. en1 ·paga.m :e•n.to a os ciu e_ f.a-
rã.o p .-tr te n o en"prestin1.0 que 8~ d iz ter s j·do r ea.liz-a.ct o. e v.idente1nente não .repre-
f5 cmta. uma -prova -ela v e r cht'·:.l e elo em p nest i·tno .e ·póde -be·m -se 'br'3. n sform<H' e1n m eio 
c irc !..ll a nte~ se in1a6in as-sem ú~ que ~s cr -~ ·cliotO~ ·:Ío T~-~.ta d ~ 'JHl·de·ssenl ~g.at~an.t il -o surf-- . 
fici e:l.tetn·en t e . A:p e%'a r üisto , ele s de qu e o ]~stado · ·- con1o aft'.inna m. :.:ts t-e...;tem u-
~~ hlas - .:h :. i x-'a -lí·vr C' aos ,.-.; et:·G ·f~t·~l ccion a r-i os .:t.. ·escol-li-a à-e rec -~ib e •: o ·ti .tul o n onli-
nwl·nl entc c: t:. a o p o- r ba-d o r; -r1es•cl-e qu-e \1 e ll e·~ f i ca ~. a . } rv-o ··o direito d e p edir seu p a -
g·.a-tnento e m mne da co n~: n.tc.?' , corn o 1·ecurso p a r :'\ o Su.pt·emo · T·ri:bun a.l •F ede r n·l, 03 
e.rre,i-tüs d e~~a circ•.ulaçã.o t êm s eu .corre.c tivo dentro cii.l-S l e i·s (l o ·pa.iz . 

") que é cBr-to é qu e n Estado. en1 itt inclo sua-~ lct1·as s eni1 i.JnJpritni.t·-lhes o 
eu r so fo1 ·~a d o ~ exer c : . nnla atLrit.Jui ~ ão qu e n C'oHs t it~ui ç.rtO da U nlão ·não lh e p r o-

h.ibe, .Jn1bor a se t r a n::fo rrn.{: i -~~tu em ·r ea Úcht de p r nt ic:1. no .qu e os a tTI-et·-ica nOs i·n-

~ i t u1cl. r:l un1 :iobHnu_, e ·do ~ !11t"Üs pe~·1Íi cio~~ms par.a o,:.; c1·ecHto.s Daciona·e.s . Pelo que 
l•.; va nH'ti .,1i t c e o n1:.1.is -<1-u.:: dos ··!.1utos consta , conif i rnl o o d esp'ac.ho d e fls. 26 a 31. " 

-~i-'!! 1 ha, S r P re.~i . l e nle. r );p i ni ~in rnais i ns n·~-p eH ;:. .. ;1e n1. ma.is· valiosa ... 

Ü Sn. _\. N TC,NlO ~J: OC\'JZ : - J')' . el e 19 00 . 
"S üo }EL. Sr. ,Fr e:-: iU en i...~ •. t~epi to . _op i·n ift o mn.i.:-;_ insu~pe i t;l., n e JT. nuli s Ya liosa, 

p o r ;::1ua1 1t o (, S :· . CH r V:l:ho cl ....: ·:-vf e!!dor:ça. ~(1111 0 jur i~cuJHmlto , é co n>t ral'it) :J essa 

,·louti.·in a . Leg i s l ~tdo-r, ell o, _con: eer te z,.:~ . nã o eo n ec~l !' l'i-a nos ~~::> t.c:tclc;> s o _ rl.ir (.' i lo el e 
e rnitt! r ap'J~.i ces ao por t -P. d -3r . 

1\-Ia.s . jt:i z~ dÜl JJ te ·Õ. il _~ r1i spo s i \~Ües rigid.a~ ·•J:1 JJO~sa Jeg·l!; Jaç;ã ..:, , :~ . Ex .. \.! 1)111 0 

t:·eu in ~er-pret-~. - r~ 5u trep.idou ·. -rrt j u-lg:ar t:;C .. m fu ! J:<.lq nv~ n.to •a a c çà o _ propo.-.: ta .. -_ co n t. ra 
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o Estado c~o Par,t!lú. pe·Io facto •<J..e ter emi·bt:ido litulos ao portador, para effectuar 
paga.rr.e-n tos. 

O Sr.. ,NICAN'OR NASCIMENTO: -- :tda8 . passou em dul:ge.do essa sen•tença? 
O SR .... ~ NTO·Ni e ·~f0NIZ: - iPassou. Nã.o ho·uve recurso para o Suprem~ ~ri-

r ;M SR. DF.PUTADO: - D·~ vem.,,s tambem to.mar em ~Cons i ·dera~ão a autorida·-
de <" n cHp·acidaó.e do juiz que proferio -t'sta serut-enQa. 

O SR. ANTnNrc MoNJZ: - Ainda mai·s, ISrs. Preei.den<te, o a.utor do projecto 
que foi eonv•ertido n a -lei !1. 1.-561 foi o emin ente· jurLs•consulto, de sau•dosa m·' -
nloria, o J.Sr. An1Illhii·l)lphio {l.e Car-v·alho, .que tanto honrou o :Parla.m·e.nto NaciO-
nal, con1o n1enTbro desta Ca-mara en1 varias 1Hgis·1wt~t"'a'S e o Supr.en1o T r ibunal , 
oncl-e e,leixou •lunünosa tra~ição . . 

S ; ;Ex., e1n -u.Jn ar.tigo pulblka-do no Jornal llo Com..nVe?~ai.o. d.i.sse o seguinte: 

"~~e·m-os ·dc·m-onst.radn c1ne rto·do o 'da.-mno 1do pa·pel fi'ducia.rjo do.s gov·er·nos 1o-
ca:es prov'érr: exclue.ivainente do FACTO DE SUA CIRCULAÇÃO_, COMO MOEOA, E E:tS 

l'OR Qj'E: f•l1TflA <COUSA TAMBEM O PROJECTcO NÃO PROHIB•E SENÃO ESSA M •ESMA CIR-

CUL:\.ÇSO, clf·ixandn o, toes {}01 1 e1~l. os, no tocnnf:e ao fa•oto f7,a.s c1wissõr~.~. tod.n n 1.n-

rl cpenclcnf:ia e libe'l'"cLadc que e'llcs tihn Udo cttP. ngo·ra, . " 
Aj1.i f sbá o auto r ·d-a. lei em •que o Sr. Rivada'Via •Corrêa baseou o infe liz e 

üesastrndo '<>fficio que dirlgio a.o honrado Govern.ador da Bahi<'t, mostrando que 
o Gov~rno do m-eu ]}stad.o, a·bsol-ubamen•~e nito exol"bi.tou d.c; sua. es-p-hera d e acção, 
emitt'·ndo titu•los ao pol'tait-:>r, para o pagam<"nto lle s ues •dividas, d·esde que os 
credore.o; nfLo são obrign.doo a recebei-os, dec;de que .nã,o têm curso forç-ado, d>?sde 
qu·e não possu8m o pocl-er Libe-ratorio, só os recebendo <fJUem ·qu•er . (Apoübc~os.) 

Esta 6 a interpretação 1exacta -da citaà.a !e\, :deJda, não s6men~'e pelos expo-
siotol·es, come. pelo prop-rio 1u.tor da -lei e pelo Po·der Judiciario. 

Por c.o·nse-quencia , não teve razão o meu illustre coUega repres-enta'llte p.?1a 
Bahh., o Sr. Pedro Lag·o, quando, apenas eu inici~·va o .meu di·s·cuJ"BO, tne convi-

-clava ir"ün!came·nte a base1 r n. tninha argum1EmtaçãJo na l ei d-e 113.918. 
O SH. 'PEDRO lJAGO : -- V. Ex. confessa -qu-e o Governo do -Estado faz pa g-~

Jnento e os .seu s cre<lores e-tn a·poUces? 'Responld;a....m:e . . E o_ 1Governo do E.s1h=t•do 
ta1nbep1 -.·eoehe e.s.::~ac apoJices em pagam.e·nto ele -dirvid-as? •Re-sponda-m:-: ·v.. Ex. 

O SR. LO..NTONJo MONTZ: - Respondo. R ecebe . 
_,.o Sr.. PEDRo LAGO : - Logo, •têm pod·er li'bera·torio. 

O •Sn. c>\:-<ToNro 11\{0NJZ: -Não têm, porque o ·]}sttl>do •Póde resgatar os seu s 
-d-elJHos da tnaneira cp.1e_ jul gar mais conveirdente. E.ssn. ·é a doutrina constitu-

ciona.:. 
O E stml<:l póde e-sta-b elEcer o ·processo que quizer e en1t:e-m1er, não só para 

r es-gatar r.s s u:t5 a .polices, con1o para r .s2 ceber o =que .H1e 'é d evi do. :Se o nobre 
Deputado .bvesse attendido (!, l€Hu ra que f iz da opinià!o de al-guns escri-p.tm'es de -
v eria t.·er :-.rjsto .que jlá ·mü :eferi a esse assu1npto. 

". Ex. n.eg'Q qu e os T~tados ·pOSSR·n1 eiSit·a;belecer o proce ~S'O que julgar llia.is 

convenienie par3. o resgal~ ; d e suas 1apo!ices? 
o .Sr:. PEDRO .]~AGO: - I~ so não é r esg.a.tc . ~'\J'ão con•fiunda \T. ·Ex. 
;.) 'SI:, •ÜCT.\Y.IO )1:A NGAHETRA; - 'Ü·ll·cle ::: e v in nlOf:da r-e n(1 0 JW1o jU.f'·!) S '~ 
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O Sn. AN•roNro lVImn;.:: - V. •Ex. já. vi o moeda rendendo juro, como. muito 
bem pergu.nta o moa ill.ustre co].Jega? 

V. J<::x. já. vio P!lJ)d-moecla Ín;jeito a sorteio? 
O •SR. J>EoRo LAGO : - V. Ex . já vi o apoUce pagando impos•to? 
O Sr.. lo\NTON;o 1\IIONIZ: - A•l•ém de ser um meio cl·e reagate não . ha duvW<t 

que P·)dt7m ser aecei.tas ·e!n l)agrunento d.e i'mpostos ot~ rde qualquer outra divicl,a, 
uomo muito bem .~ustent.am os !lustres juúsc.onsuJ.los pot· mim ·ha pouco citudos ·e 
cujas palavras, ailsás ex•pr.essivas, li. 

O SH. Oc'rAv:ro lVIANGABEl!RA: - A lei deve ser interpretada sempr.e no sel!-
ticlo liberal. 

·::l St: .. PEDRo LACW: - A pro·posHo: V. Ex. conhece o decreto que o Go-
verno •baixou, :autoriz.ando a e·missão ele apolices? 

O Sr.. ANTONIO l\IoNrz: -- Conheço . 
Sr. Presld·ente, ainda posso lembrar urn facto que esclarece o caso, O Hlus-

. tre S:·. 1I<'rcula.l10 ·doe F.reita.s, que actua;lmente ·exerce, C()ffi brilho igual ao do 
Sr. Rivn·.il:avia Gorrêa a pasta do l'nterior, como Deputado . .. 

O Sr.. PIDnRo LAGO : -- V . l~x. faz ba·rr·etad1as ao ISc. Herculano de Freitas'!! 
0 Sr{ . ANTONIO MONIZ: - Eiltou dizendo que S. !Ex .. exerce aquella pas1a 

CO'ln o •n1B.Smo bri1ho com que o •Sr. •Rirvadavia. a exerc.r·2.u, até o mo1nento e·In .que 
teve a. in fe~iz hlJéa de r-eformar o ensino publico, elaborando a chJamada l.e·i 01'-

lJ(tn·ÍC<L que desorg-anizou e ·anarchizou o ~ensino ·secundaria e o sluperior na The-
puhli~~a. ·:el, se é que SE.: .lhe ·pôde dar este non1e, .i.ncolnstitucionalissin1a, por-
·quan t•J er.nn•nou ·di', vonta:de ele um :S::: ·c:t~etario do Presiden1tie da RepubHca. 

O .SJ.-.:.. .JOAQ.UCM •Os orao: ----'- :Com autorizaçã·o do !Congresso . 
A.n; .;:riormente :i á o S!·. Epi•tacio tinha ta1nbem feito a · reform·a. do ensino 

úUlll an i:orlzação do Co,ngtesso. 
t..l Sr:. l.:-\NT(.)Nro JVIoNrz: - Qu•er dize!.' \'. J~;x. que o .Sr. Ep·i ta cio Pessoa :tn-

dou mn.l e rtu·e o ·Sr. Iliva:de.vin Corrêa se.g·ui.o u1n 1náo ex·en1plo. 
l) Sr~. JOAQünrr ·Osoaro: - Que}n anelou ma1, então, fo i o Co.ngTesso, que deu 

essa ;>.utorizaçãn. 
O Sn. k\.NTON:ro l\10NIZ: - Não ha d·uvicla, o ~.oder L eg-islativo é um dos 

tnai o.r t s res·po.nsaveis rpelns m.aJ.E-8, que nos aJ fligern, abdi-ennclo, clia. a. dia:, da~ 

suas mais importantes runcções ! (Apoiados.) 

Co.mo dizia, o •Sr. H erculano .. d.e 1Fi"-eitas pedi o ao Congre.sso do l!Dstado de 

S .. Paulo pam protestar por meio ele uma indi.caçã'o contra o -pro'jec~to de que r-e-
sultou a l-ei' n. 5ô4, lJOr S. Ex. interpt"etacla con1o o !Sr. l'viinist.ro cht F'az-ewda . 

o r:r.:1in·e·nh: ·ISr . Julio ·de 1\:Ie'Bquita i-n1opugnou a, indicação, vis{9. conside·rar 
infr:. ncl:-t~lo~ os reeeios de Sf.'lJ coll·eg·a, "-porque "() ,que o !Sr. Deputa·do ... <\.n1:philoquio 
quiz f<•i frisar ·be:n que o dir.eito ·de em;ttit· papel-moeda é, de «ccôrclo com os 
ternlos 1-: :xpressos dB. 11o~sP. Constituição, ·attribuição excll·usiva clo•s 'l)od.ere.s fe-
dera -~::5 . Fol sOm ente h:;.t,) qu.,e o .Sr . . A:Jnp:hilophio tcrve em visita, qua.ndo apresen-
tou a'J ·.Par!a.n1e!11to Nu.cio.na-1 o projecto" . 

Sr. "Presidente, como se vê da leitura do nfofic.io do tSr. J ti vncla·v ia Cor rêa , 
s. E .:c. r~ntes (] .. : c"ttullqu e r outra. ·pl·ovicl enci.n , P.n-te1vh~u CJ·Ue r1Pvia rnzer uma. hl-

t.im.ac;D.o ; \.O Guy~r-natJQr d(l l3ah1H-~ 
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u~{ SR. D·F.PUTADO: -- R esta s.aher se elle tinha COinpe te-n.cia para is.~·O. 

O .3R . ANT ONIO MoNrz: - A Cam~l.rla i·nt.e ii'a c onhece o eminente 
ci-dadão 'lUe está BU.JJArin te n·dendo o Governo do IEetado el-o ~1u e sou r epre-
&entantc. J?·orta.nto, toda ella. como eu, -espera e está convi Cita oele que S . Ex. 
enviará ao titular d•a p?.sta ·da Fazenda ·uma res.posta na altura do ca!'g o quB 
.dignamente oe :xerce. Nes~.a respos ta, CO·ITI ·certeza o .Sr. S ea·bra, in co ntesta v.etl-
mente um dos el.-tadistati mais respeita•veis e (l.e mais serviços á Republica, ha 
de d~;~'lTJOnstrar, dP. rnodo ('abal, qu e proce d eu n1 e d·ita.CJ.am1·;·nte, sa.n0cionando e 
executando a l·ei •que a u·lorizo·u 1t emi>rsã o da s a polices· •ao pol'tador. (A1JO·i.a~Los.) 

S. ·Ex. pode1,á dejxar, é ·ver:dade, ·de r espo111ck:r ao M·inistf'o da F.azenda, não 
só porque a essa oultorklad-e .falta ·comp·etcncia. p-a rn. f.a.ze.r i·n.UmaçOes a os _g:o-
vernos dos Es·tado·s, co1nn ai·nda p elo s t.errnos .pouco dreli-caxlos 'do seu 01ffic io . 

'1\Ias, de qualqu.~ r •J!õrma. o Gorv·e,rnador da Bahia ha el e fa1Iar á Na,;ã.o de 
1nod.o ~ leva r e.o s eu -esp.i.rito a convi·cção el e .que a g io con1 o crit e.r io com ·que •pra.. 
s ide todos os .a c tos da m:a vl·da pu:bllica . 

ES~pero, pois, IQue, clientro d-e pou-co -te1npo, o paiz inteiro es.te j-a ple•naJTl·~ .nte 

conv encido de qu e v acto do Sr. Ri\raclav ia. Corrêa não fo i in ::,~p.i~.~wdu por n~ n.hun1 

inluib ;>a'lriotko. n e m por ze io pe la cau~e. pu·blica . (.•lpoicutos. ) 

O Sn. . NrcANOR NASCJ:\1"ENTO : - Nüo apOiado . 
O r.3R . t.A.NTONIO MONIZ: - Foi , a·ntes, n1ai·s UJlW pi.ca rrlia TtU e S. Ex . . como 

repr .;-s e!li arite do tP . CR. . C . , quiz 'f a zer ao en1inen t.e Go vre·rnador da 'Bahia, 1Je lo 
fact·o de :S . Ex.. não s e acha r a·Iistado no ·n·unTero d ·aque1Ies. que diz·em "amen" 
a todos o~ •actos p•·a<ticadoB, sob a responsabilida de des sa aggremi·açào, (JU·3 faz 
do criterio .partidario a hasf' par a e. solnçã.o de toda s as ques,tõe.s qti•·: se a gitam 1 

O brilhante eeta•dista ·que. com 'Patriotismo e honra, está governa ndo a B ahia . 
res·pondei·á dignamente ·a c Sr. Minis•tro da Fazend•a . ( llfuitn bem; 11t1<ito ber>t. 
O onulor t; ·mn ito ("1.f,1'1tlJ1'Í1ncntarluL) 

Sl'JSSlí.O D E 28 DE O'IJiT U BR.O 

con1pa.nhe i r o d e ba ncaod:l 
do d .3bat·~ do m·ça,e h•to 
á Iegalirk:.cl c da omi~ são 

lJ ér a t cri r, tie n1o e d a . 

e m 
S J· . 
ch 
(l.p 

') SH . AKT ) N JO !:\IONJ Z: 

a ttenção 
A ntoni o 
Guerra , 

apoli ces 

õ!'•fo n i7. , q ue,•en1 s-e e..pro-vei1tando da la r g u eza 
leva·n tou nestt . ~ 1·eci•nto a {fU·eStã~o r e-fe1'8·ii·t e 
ao portad-or . 110 1nc u E s tado cou1 e ffe itn Ji-

t:\l"ã.o l·2vwn l-e i q u es-tã·o a. Ig-un1 a : Ü}'J'2 Ji i1·S p rot eStei 
c:ontrVJ., um officio d eRca·bk1o tlo IS·r. iVlh1i~ ·tró cl ~1 FaZend·a. 

o .Sf: . P JRES Dg ICA t\V ALHO: _. 'T enll::t p âciencia. Pre t endo, S r. ·Pres id·eníe , 
ser 1nuito T a pi'Clo. mui{o p r eciEo nas ·nlinh a,~.;;. obBer •vações, qu e não são obj ecções; 
e, ao .r.'".1 S.:·t::m o tetnpo, pr-ec.i so :não só GbedeCer á 'eSt e meu intuito, comó sa-tis faz-er 
a o I teg;T!1 €·nto, e in ·vir.tud e ,de ~e l" f~ hora , en1 que ve.n,h o QCCUp 3.r tl tribu n i:i·, irh -

proro·sav~: l. 
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Sou. rror.tanto, obrl~:ado fata:!nerute a f·az1e'r ·8S::5U..S .cunsideraçõe~ clespr·2: t · ·ncio-
sac;, :::ern co.b..so1'u,ta•1nente n1-e preo.ccupar co•nl a fónna, indo corrend-o a~presmd.o ao 
fi,nl, á sub_st.a.n.cia, ú. •IP.galidad·c, á constitucionalidade, á proc-ç,de ncia do acto do 
Ministro da l!'.az,enda. 

:,:3 _· . Ptle"Sid-enbe, o n11eu ho·nrado colleg(:t n.ffi:r-mou da .tt:ibuna ou, 1neH1or, con-
f'irntO'll a :rrazã,o ela i·ntervénção do Sr. :iVIinistr.o da F-a~enda no assum·p:to re.fe-
r-ente á {~lni-ssão d·e a·po:ices aQ vorta.dor peo Gove·rno do m eu -Esta·d;u, autorizado 
aHás por um.a l2i. 

Eu, iSr . Presidente, íJUero s-er ela nHtior lea}dncle nesta_, 

quan-do H3ta tribuna für a fonte el e al''gTnncn.tos desLa•es, eHa n ã.o 11uder.á, ab~o

luta :ue;~t ~ . s,er occu,pada ·por mim. 
~JãJ trago odios, não ·quero clesresl}eita.r n ning)u1en1. não ·desejo lnnn.ilh-ar 

o ad ver.-:;ario . 

..:\.. lei, qu<:l·ndo eHa exi~t.:, já o g-rande tribuno :~:oma·no cli~i·.a, oon1o argunlcn-
tação ·llllmílna, te-mos ele ceder ao imperio della, 

·f.AJfJ •: s ha,benYu..s , é o -caso . 

O Sr. :Mi nistro da .. ·Faz-enda. o honrado Sr . Hi.vr.tdavia .Corrêa, não prec.isa 
absolatumc·r~:te d1:1 n·dn•IHI. flefes~l., porque o e- ·. u a.~.to -é o cu1np rin1 e-n.to de u 1n d .e-
ve·r; e:Ie, como lVLinistro, age:·1te do :Poder Ex·~Cu.Uvo. tem acima de t udo. vi s ce._-
rrrlm·~ntf!. nas ·sua·s attr.ibuições, a '-l]rerog.a:thra. ·,r,: O dever de fazer respéi.tar a lei. 

O Sn. l ,AJ:\" TONlO , lVIONI:!.: -O seu officio é un1 attentado -contr.a a. autonon1ia 
dos Estados . 

O SI< . !RAUL ALVER: -Contra a Consltituição . 

.. O f: i·:. PIR~~s DF. C'ARVALHO: - Sr. Presi-de nte, o meu honrado colleg.a confLr-
n1ou QU:j o Hlustre ~aq:'ePnador do n1e-u Estado emittio, em ·virtude d-e autoriz•aç~-o 

l : gal cl:-.t ~t\..ssemblé!a Estadua-l, uma s·érie de apo<JicBs aQ portador de diversos va-
:o1·es, sen d-o ele 50 , 100, .200 e até um conto ode ~~éi ·s. 

Dizia a inda, eonfirrr1a :S. :U~ .x. . , qu-e ·Psses Utulos e ra:n1 recebid-os e-m P•3-ga-. . . . 
mento de iD l:fJOdto."3 ·est:1-clllfles .nas respe:et fvas r·e partiçô·2·S fiscaee _na proporção 
cl_e 1·5 _ ~ 1 j 0 Q.a di-vida do co·ntri"buinte ·a _p agar _ Quer isso 'd-izer que, co·nfessa.ndo ~s 
justas :"tect3ssida·des en1 f lU e estão as ri.na.nças do nosso E ·s.ta.do, condiçõ·. s P•l'·ec:t-

rias que nenh un1 ele nós cont•e..sta., IJOl"CfUe son1os so.Ji.dar}os com o infortu.nio da-

qu_e11a ~10~-:lf:ia generosa tetTa, ap-e na~ l'frm enban:os a situação tr i-ste que a.t.rav .. ·c::-sa 

o ·Er::;itado d·a Ba.hia . 
V07.ES : - 'l'o-do o paiz. 

O 'SJ:. P11n~.s nE CARYALl-IO : - ~~n taes ape rtos, o ·_Govern ado r. d o. E ,s.tado .. da 
~Bahia E. n1iiti o, en1 vi r t ud e de autoriz'ação -da:qa. 1::.:e-la .l\.·ssem1b~~éa, u·ma séri.e el e 
apoli.c- ·:~ aat-:: c-ondições em que e.cabei el e d escr ever, corro·bo·rando aquillo que o 
n1eu l1on r n.r.lo coll ega d ecla rou hon•tern d a trLbuna. 

o SH. t.A.N 'l'ONIO ~[ONIZ: -- :A .. ;s·sin1 V. JGx. j ú 1'·8"CO-nh1ece q u e h ouve a·utoriza-

ç<lo ~ o Esütdo pôde e1ni·t't ir titu:Jos ·a.u portHdor . 

. ') .SP.. 1Pnms DJol CARVALHO : - Sr. :Presi'clente, o tempo não m e permitte. ,po r 
s .~ r .-:oxtr .. ::!.or·d ina r iamt-'nte exigu o. que e~tre ·na q li'es~t ão doutrinaria sO.b o ponto de 

v i s-ta Pcouon1 ico c jui~id icc. 
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O S1:. ANTONIO IMONJ':: - Não é so,b o ponto d ? vista economicu; é 'sob o 
ponto de >ista de direito pubHco constitucional. 

O Sn. PEDRO LAGO: - .D esde :t ~Ionarchia quo os E-.3-taclo;s tên1 autorização 
para ,amHtir a.pollc'es. 

0 Se., ANTONJO IMONIZ: ll']ntilo toZitnr questi,o. estamos todos <l e accõrdo. 
O Sn. PIRES DE CAnVALHo: - Pod e ria. e.ntretantu, •Sr. 1Pre.S·ic1·:nte, revida•n-

do, n,p•a.7Jha-ndo a. in·juria c satisfazendo os intuitos de n1e·us ad:v:e.esar ios, confun-
dindo-lne com elles nas t3lWcS intenções, a•tirar a res-ponsahilid.ade da situação 
precari:1 iJo meu Estado ao illuetre Gov2rnador que pre.sicl.e os desti>nos de minha 
terra; mas desta tri.buna .não n1 e p.reoccupo co1n o Governador do r~stado, não 
m~ :Jccupo co·m a pü~itica d·? m·eu Esta.do, porque aci.Ina d·e tud.o esta Can1ara ten1 
de re.s.peita1 os prir::clp:ios cons•Utuclonae~s . qu .,:. •não H1 e dão aittribuiçõe,5 para jul-
g·H.!' .:.ts .a dn1inisb~ações lo.caes. TrRZ€i' para o julg·an1ento de n1eus pares a admi-
nistr<tc;ão. a gestão dos neg;vcios pub•licos do meu Esta·clo seria quer'·::: 'I' transgre-
dir a'5 convicções daq u ell~J~ :que cultuam com verd3Jdeiro an1ot~ a base elo reginwn 
federativo. Não, .Sr. Presidente. s .. , por a"'H~o sou obri.g.ado a oc0U·!J3T-·me deste 
assmnpto. í1aço-o, ·Bln pri·neiro lugar, por urha expansã-o de justiça, vm:qu_e de 

cl0f~sa .não pred~a o .ilJ.ustre Mini<Otro d ·a Fa.z·enda: e, S·e o .Sr. Ministro da Fa-
zen:ia pr2'Cisa~se de defe·sa, não seria fei ·ta pela peJavra d·o oraclot·. 

O SH. FON•8ECA HER1MEs.: - Faria co1n muita d.i,gnidade e conli]_J'etencia ~ 
O SR. PIRK'< DE CAR>Ar,Ho: -Essa· de{esa caberia •brilhant8mente, convi·cta-

.mente, .affectuosam.tnlte, e.xpa.ndindo-se Em toúas ae suas manif;.2t:=-;taçõe:s do co-
raçã.o e tirt ra~âi.o, á 11obn~ •ba·ncada do . -Rio Gra-nd·e do ;Sul, na .qual s-e -d:estaca, 
co-mo tal-ente· cl~ .prinTe-ira g·J'::tnàeza, o H lustr-e lewdJerr da m.a,ioria da Cam-ara. 

O SR. IPEDRO ·LAGO: - Aliás, tem sid-o muito parco na defesa. do Sr. Minis-
tro d'~ Fazenda. 

O SH. PIREs DE GARVAJ,HO: - Portanto, se de defesa S. Ex . . pcrecisasse, não 
devoeda ''er feita pe].a rni!1ha palavr.a c1esautorizada, ·mas pelo verbo eloquente, 
convinéenrte · e sug:g'B.s·thro do honrado le1.vcl:er da maioria da Ca;mara, que não me 
cederia um pa.sso, uma Ihiha. A·ssim, Sr, PreSidente, não venho d-ef-e.ndi2r ~ Sr . 
Ministr.) ·àt:c Faz.en.da; · venho fazer justiça a •S . Ex., que foi ·accusado pelo meu 
honra.do c.oU.eg-a, que, es·quecenclo o pmssado do nobr.·= iJ.V.Ii:nistro, seus sere-viços, 
sua-s tradiç.ões, seus sacrificios, s-eus eS'crupulos, escrupuiTos que muitas veze·S 
n:bala;rr:. a.tê as queixas poT ·TI1ü1TI'entos daquelles que são seus amigos ç correligio-
narios, esqueüe.ndo tudo i~so, ,co-nsiderou .S. Ex., sln1p~1esmente, .co.mo uma. au-
torid:a·d~ parU.daria, um manequin1, um fantoche, á discripção d.os capri-chos de 
cada um de nós. 

I) Sn. 1ANT0NTO QV[oi•áz: - tNão ·foi isso só; considerei-o o d·esorg-anizador do 
•ensino e; d ·e ce·rtu 1nodo, o reS'pÕnsavel p·ela si·tuação fi·nanceit~a ·em que o paiz 
se a·che... 

O SR. .JOAQUIM úSORlü: - O IS>r. lRivadavia?! ®' uma novidade. 
O S.R. PlREs DE CARVALHO: . - 'Si'. Pre~ideDte, devo , por JeaJ.dade, por con-

si d 2 ;.~ação r::. o meu hotnnaclc c:oHeg·a, - d·tclarac qu·e o rneu .partido, o~ n1 e•us a.rrligos 
nenhuma inte!'!V<enção .tiv-=nun no acto p-or S. Ex. censure.:do. V. Ex. e a Ca-
maTa Vfr.ão rJue, ·no correr rlas cons;derasões CJ:u·e rrre proponho fl fÇlzer, e qu·e 
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devo faz" r em n_tt~lnçã.o a S. -Ex., esta ju<Jtiça se impõe ·á consCÍiencia de qu:aJ-
qu•er homem ins~'peilo ou que não esteja · eivado do .proposito de e. tacar o M.iniE-
tro da Faz-enda. 

Dizer-sG Que o ho:nrado Sr, Ri·vadavia Corréa só se recomm~nda a este paiz 
por tüT sido ·desor·ganizacdor do ensino e haver arrastado o pa·iz á bancarrota e á 
moratoria ... 

O .SR. Fe>NSECA HElRME8: -·-E' a maior d:as injustiças. 
O Sn. AN'IJONJO M6NJ7.: ·- Intimamente V. Ex. está conv•encido de que •f iS -

iott con1 H verdade. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - .. . será sonhar ~ não pensar , será dizer sem 
·ref'1ecti:r 110 que cliz, .:Jo-rque-, 'Sr. Presid ·?nte: eu. que sou um adversario da re-
forma •.-ealizad!l ·pelo ISr. 'RiYa•da via Corrêa, nã.o posso dei-xar de reconhecer qu" 
o·s iintuito~ ele S. Ex., n·a t:eorgaJ1ização ·do en.si.no secundário e superior, foram 
just!Mnente alicerçar, fundar. crear os institutos federa•es da ensino nos .princi-
pias mais genuipnme,p~e democratlcos, da.ndo-lhes a u tonomia c a responsabili -
dade da ino;trucção. 

A. d·esof·ficin.liz0.ção a •dmi.nisti'ativa dos institLltos 'de ensino constitue .um oo-
gma. que 5e impõe e. todos aque>He<;; q ue têm a v-erdad;<edM. intu ição, a ve<'dadeira 
co;npt:"ehen~:ã:o do~ .principjn~ dmn~Jcra•ticos. 

O SR. FREIRE DE CARVAI..Ho FILHO: - ·Divirj o da op-inião d·e V. Ex. 
O iSR. ANTONIO M>ONJZ: - A:hi ·est·á um ·professor distirrcto -da •Faculdade d.·2 

Medici.na ci.a Ba;hia, CO!ltaudo cerca {~e 30 a.nnos de s 1erviços, ma.ni~.eestando op·i-
n ião ~nte ir.amente co·ntraria á de V . Ex. 

O SR. PmFs DE CARVALHO: - ·A desofficia.J.i.ze.ção -a<1minioct·ativa do ensino 
se impu nha pe-lo J.a-do po!iltico, aocatand os pri·ncipios, .em .que a acção dos h o-
mens obedece á suggestão ·suo·'rio:· da razã·o, á mani•festação radiea.J da v ro -
pr!a consci~.ncia. 

Portanto, se o Dr. Rive.-davia Corrêa. , na pasta do I ·nterio•·, desoffici·alizrun-
do acln1in istrati'\'rtG1enit-e institutos fe·dera·e.s de eneino, arrastou-os · á tlecadenc ia . 
_a' c·ulpa :1ãto é da hiéa, .i112 .. s de Bua miá ex·ecuç::io. 'Esta, não cabfa ao Governo ; 
perten:cL~ âs prop<"ias instituições. 

O SR. Je>AQl:IM Osomo : - Antes da reforma. do ensi!llo, a {lecadencia era 
a m-1.io~~ possível. 

O SH. Pll~F.s DE rCA!r.VA~HO: - Se a desol'fioialize..ção adtninJstrrutiva dos ins~ 

titut.<>.-; superi0res de ensino trouxe a a .lguns -de!~e;s a fallencia. a -bancarrota, a 
precar'edüde a.fl.ministl'atiYa, a ·culpa ·não ·é do Ministr·o que ·e.d·aptoli a fórma de-
mocra.lioca para l·svantar o •espiritü, para estabelecer a responsabi-lidade more.! 
claquelles .~os quaes o Governo entreg'Ou osses !nstitutos. ·L>\.. eu~.pa oé elas A•dminis-
{raçõe:; do6 pronrics institu·tos . 

Pocta.nto, 'Sr . ,p"·esidente, eu que não sou pa.rtidar io da reforma, que a con-
demn•> corn o Iegisla•uor, 'JYOr·que ,e·nte ndo que o Gov·erno dev.e exercer a fisca1iza~ão 

im.mediata sob!'e us des·p'E' :z.~tg !.)ag,as p-elo Thesouro, não pos·so d,ejxe,T d e fazer 

justiç•t ao,5 .nobres intui.tos do lVHr,istro 1que a 'decretou . •Ha, portanto, injustiça 
.por parte do m ·eu hoDr(l;dO eoBe ga .para com o 'Sr. 'Rivadavie. ;Corrêa, cuja pas-
~ ::~~~1~ pot es•tq_ recinto ~stlt ~assi~nala:da ·com bri lho ·pouco· i l~In la·v··?·l na-s pnfünus 



Çl·~ rtossos .:1H1 ~ a.es . ,~ Qp·a:)l~~' :.Sr: P~ea·~d en-te. o 1J)r . Riv(id.{Lv ia - -GoFrêa m er ecesse 
Q·. ·a!:aq ue ~à o _1ne~ h_o :n~.,~ d o. co..lleg-e:., ve·Io ,a c-to p['a tioad o·· a g-ç>.ra; ·a:cto 'eiln que . nã.o 

recoct·h eceu a procedencia •r:e m a legal ida de da em issã,o de .a,poli.oe:S:: (Olo por:tador 
i 'eit.a no meu ·Es1ad<J , n ã o.. · d· 2yh~ 'S ·, E x . ·t-ran.spôr o· .. p.r ·~-"ente pa r a f.eril-o . no pas~ 

sado,· nos seu s ideE'ves, nas s uas- convicções·, po r todos· resp~it,a.dl3.s. · 
Ó S~ . L~ NTONIO MONT~: - V . ,Ex . não esqueça que não con h eço o .&.~. Riva-

cl avia I(;Qr !·êa. N unca tiv e o ~ :PT~· ~·e r de ve r s .. · JTix . ISô . O· ·.:-conh eço. ·d ;e.: r -2tra tos, ao 
·L~ n1·p o ( .. ln CJU.e . a .iropre n.sa g'o.z-a:va. ·-·de . li-b erdad~e .para es-tam :po-a·r _retra.:t o.s . 

O Sn . Prm:s DE IC AHVALHO : - Não conhece ·pes.soa;lmenk , ,aind.a hem . !Era 
r, ._ça:s_o, ~~:e n)l Ol'-e S , 51 e . lemhr. a1::p1o:~ _.:a fi gJu;:_EJ. el a h l_s tiç:a ~~nd~·~:a . rA .j .. ustiça : nã o c o-
n he~·e. J)ese:_oa s, .R ~ u a .. :b~:üa.nça .é ab~ol.uüH:nen ~e:_· :int~ng'irv. e l p-e :q. i·nte11es se, p.c~o sen-
t im en to elo aff.ecto . ou: do ocl in ,. l<~a z·er j usti ça a. um h umem .. p u-blico que não s e 
.con·h er.e é mais nob1;e; . é muito. m a is -e levado ào ·qu·~ a!tirar~ Ihe arpod~s in,justilfica-
veis, PO l' ·oo nv:icç:ões dign_~ s qt~e e~! posou . 

') Sr: . RAUL A L VES : oc· O no·sso h onr a do co !leg a . con.!w ce os ac-tos publicas 
ã.-o S r·. ?t i va·davia C or;eê!fl e pôde c ri,t icar. 

O SR. •AwroNro , M o NIZ : ~ O nobre or:ado.r está attr·ibuindo in ten çõ.es qu·e 
p ão tin h a . O !lleBmo . dil'~Ho .cru e ·tem IS . E'!' . para r epu tar .o Sr, Rivacla via C or rêa 
u n1 ·1.!s no t :..!. v·e l est::J:-tli s tu ütt e a hu,ma nida de. te.n1 produ z•i·do, eu t enh o pa r a pensa r 
de modo . con-trar io . 

<> SR . . PrnF:.s DE C ARVAl.J·ro : ·--,- U\ã.<?. a.Hr ib uo cou.sa !3-1lgu ma, e oxa ·l á qu e, t en d o 
en t&'1àido m al as expr ess ões d·e V . E x. , a tira do em fa·lso ou em er ro., a hen~evo

lencia, n ·n1ra g nan !nlid-rrrle, d e •n1eu collega m-e l·even1 ·pa r a o ca,mi nho ,·ecto , d ire-
c to. Qu r. ro a e.stJ·ada r ec.ta, a norn1 a do dil'·êit0 ·e d-a 1justiça; .. ~ · se a caso n estas 
nü·nhas cone id enJ.çõ.es p u der n1e d ~;;:w iC:1r ela ver.d.a-de, pelo v i·ci·o ela :com-p r.eh ensão, 
pela, ·frogil.i:da cle in tellec tua:J, não pocLnào alcançar o pensam3n,to d<J meu col-
lega, p eço en1 n J.eu 31}Joio , em. s ubsídio da n1inha vo.n tade, a i-n t e·r v•e n ção ... d.e 
S . E x:. ,· ·d t:.S·\:iando-nl ·C da es•trad a em qu3 -t-t·il·haõ\'a: ,er.r~·do. 

S . Ex.,· entre tanto , .dis Be. catego ri q~ifnente : 

''D8!xa!]!do d·e p a rte .vs tennos ;pou·c9 a~ttencioso s e·m .que foi nlo1d a cl o o o f-
fi.c in, a ffii·!n 1a que ·es-be nenhum a. adn1ir.ação lh e cau~o.u , n ã o _. só poPQue h~l .. n1~üt_::> 

es-tav.a . .annuncia cl o pel.os or.gã c;3 d a .. i ·~nprensa . qu e n a 'B a hia .. f-aze1n OP1J9s~çao á 
s itVa:] fl.-) a 11: d on1-i na-nt e, c .:HJ?-O t::tmb -~ m po·rqu-e 'll!ÍO lhe pócbc ca1(sa.r espan~o_ ~ _qcto 

a.lg u:1n d o .J.lJ'in is t ro q'u e, c~JJ Ó8 t"e1· a:nn1·ch·iza~flo o e1~sino , nos l 81Jo n r:;m, qnas ;. á 
ban-curí·oto, forçando -se a 11m j nncl i.!!-fl h umilhant·~ . " 

·E}vid ei1tenl eJ.Tte, ·,sr. ·Preside nte, o intuito pr i ncip rtl .. o pr:'·!lS tLill .C! I"Ilo r evel'Hclo 
p :-1-o n1 eu h onr a do cD lleg1a n es t e JJ.er iocl o , foran1 o d e ;:~ t(t c n r ·o ).'l in ist r o el a .F'ar.o.e ~1_ da 

p or e3se!; . . d ou s fa;c-tos . . . 
O SR . ANTONIO 'MON rz ·: - O 'T' eu intuito foi m os t rar a .ffl.l -l a el e cc liJ irn ~n-to 

ela p.r u videnc·ia tom:a ~a p.:o l o .j.\Jlip ir.:tr o da Jfaze n d a . ·$ó i_nciclentc n1enl e 

- ao Sr .- J-\.i'V.&da.via _. C-orrêa . 
o ISH . 'Plims DE .C AJJW ,\LHO : ~Se 1.3 . ·Ex . tev .~ out-ro intu i•to qu e . . .. ~ - . 

n 1:! r ef E> ... r i 

chamar :1. oãi-o•s ida-rl·e·, :·.a. anJma!d;v er são p ub-lica con tr.a ess.-e h omem. qu e t·epresenta 

ta len t o, . Hther, -~:-cr ecl :m .~n~-9 · _ se~1tin1 -·~·~.tos nobr es~· ·e ~·f o~·çÓ . ·e )'O~l.t•a d '('. 'n :1 o s~_i ' i; or 
m inha f r agi.lidad·2 inteH·ectu<tl r:o rnp rehender <;~, intenção cl<c f;, Ex . 



·i·~ - [JL~:Ii' 'Ü11t·t·h' ··f;.0 :..1L:.t. :·;-;t-r 3. inten-çã.o :d.e .S. Ex.? E •n1 un1· peil'io-do de sonk·liots 
impot.'t:-l.r.c i;t at acctl ~ \·i o l e n tarn{~ n te a pes~,oa. do J1inistro .? 

l.'-Jest e ten·eno S . Ex. fbi 'inj"usto·. E · .f~u -estou ra.zen-clo justiça ao nobre Mi-

·rüs-tr'J LlUC não m·er-. -ciH, ··d.(J'.Jel1as proposiçõ,e-s .e ·i·njuri-osos conoel1os do m -eu hon .. 
ra·d-o -collega .. O IS.r . -Rh;aLlavin CoTrê.a•-- ofoi Mi.nistr·O ·do Interior na aHura ela sucl 
inrvestlduJ·a., honrado, :p-ro-bo. -e ~con1;p·eté.nte. 

·.·-, 1'Iin};·!l:f;m quer-erá dizer que, :com.o 1\.finistro :.(lQ Interi·or' , nBJs n1uitas reforma.s 

qu-e fez, IS. Ex. deix:n_ ss ~ d-2 claud<i-ca!', nào houve..~se c•::uh·ido -em faltas. N-e.m 11~1 

sua ·pronua consciencia o ·Sr. Rivad·avia Corrêa, ·esp-iri-to ·sU'pe.ri·or, ta1e-nto iTI'i/2 -

jave l, ·2u1tura reconhe-cida.,-:' -CUja -pass-ag-en1 -n esta ·Cam1ara fieou -ass.ignal-ada por 
traços ·lUFlinosos de eâ.heT 'r.as coni.1n[ssões ··ctüe ex(~.rc -~ ll e e n1 •f:.ra.b-al!hos .que apre-
sento-:J, ·d.e'ixar.á de reco-nhec-er em 1que n~1 su•a vi·da ~pub-lica rteJn cl~tudicado como 
qualquet homem de sa·ber -"" d· ~ con.ViCç:Oes. 1Q que s-e nã,o ·P6cl.e a..bsolutamen~e ne-
ga.r· s.0 ~~dinistro -da I~.,~LZên:da é - a -sua i-nt-e.gri,dade moral. Ah! S-r. . 1Presi.de·nte, 
contra üsEo bate -inuti1n:.ente ·o cam·aTtello ,llo 1-a dven.s·ario. ·Ê ·He- resis•te nobrBin ·~ :nte. 
A. ca-.Ja ·gcli.pe, a c-ada ·]Ja,nca-da ·qu-e -re--ceb-e, Sahem fa.-g-ulha.s ·que são v ·erda·delra .r.; 
pepi1ta53 de ouro •e esse ouro sô .possue um 11on1-2.1n cl.e. _:_cara.c-te 1· e de convi-cções. 
Contra a sua lea:Maéli' ele l10ni·e·m .•pubhco podem todos cons pirar, ,pod€m todo :c 
r .evoltar-se; pócle elle >:offre'r os embn>te•s ele toclos os cle<§pe itos •e cte todas as llo"-
Ulicla'des; a tuUo isso ,eJ.1é I;es·ist~, g'a1hardarne1it·e, -a!br·oqu--: lnclo na sua integri-

dade· n1oral. 
O ac-tua~ !Ministro Oü Fazr>nc1a e ex-Mini&tt'O elo Tnte dür, nas sun.~ .duns a cl-

mi.ni•str.açõer::;, se não poden1os dizer r1ue seja um ho-m·~n1 iJnp..: c-ca<V-e-1, -haven1os rd •:. 
r·econ·heeer que :é urn hornem ·que honrou o G,overno do paiz -. Na fal.ta d-e auto-
ridade na mín1ha -paJ n.vra, e u p e-rl!.ria á in1pren·sa ·cl-: st>a Capita: , a u~ .oi"gão 1n~:ms

"p3i;to que ·se l-n1põe ao n-osso respeito, o va.Hos o concurso do ,s,eu juizo . 
Quctndo 0 Dr . . HJvadav~a Corrêa d-eix-ou a p-a.sta do Interi·or e .assumto a d:.1 

J..:(tazenda, o legenclarlo .Jor·na-1- elo Go ·m?nm~eio . . ec-;~a. 1Jr-~.rç) oslclad-8 que gu-a-rda. no seu 
archivo as t:radições el-o pa ~z e ao ·rfl_e.srno 1empo a y hta elos seu-s ·e-stadi_stas, tev-.:-

occas-iã.-.) d·e -occupar-se d·a ~11a personalidade. 
NotE}-se, por·ém , qLh~ :não qu·~ro r ebrute.r n 2 t ti tu d e. elo 1neu n ob1..,e co11-ega. H--e -

conheço .que S. E:x. ·não f1.uiz oHcncler 'O Ministro .. Co.m:Prehenclo que S. imx. quiz 
exalhlT sun. acc:usaçfLo embor-a, sern -:funda-mento, .p.{'leciEe.t~do pqr isso mesmo de 
ataca.r ;njnstamente a: pessoa elo iiVlinistro ·e •as ac1mi·nistraçõ.e,ll por eHe exercidas. 

'Ü SR. ANTON·IO "MONI Z: -- A pe,ssoa c1·o Ministro, não. 
o Sn. lP.TR'FlS DF. !CAR-.;ALHO: -- Poi-s ·b·etn, no . dia ;e nl que o Sr. ruvaclavia 

se dL'igia peta prlnY~ir-a vez ao ·C ... lng-resSo .na inves{ i !dtn~a. d,n. pa.~t'a -dn. F .'a .z.-2nd:J, 
a.pre·sentan-lio sua {'l'ro.p.osta •le or~a~nento, -u.n1 dos orgãos ~~1a _i•s oacat::tdos e re-s,l}e~

ta;veis da inYIJ·rensa d-e sta. Ca.p itnJ, o Jornal do . C01l'l.fl~-teTc·io , :clizi·a o _aeguinte: 
•1 Nclo se· ile-9?11.-e-n-t·l-ra..J·n as rsp·efl·(_tnçn. . .;;; de tod,os - .a..qt~p-~les q~M_i vh·.a·nt n.a 1JCtJssn-

gern do S1· . RiPa(la.v io., -·ria pru~-'t(~ do Jnte?·'·i,OT ']Jara .-q, cLfl: F;ít.('Jenc~ -n1na garam,•t-ia s·é-

g•rwa da mo?·aUilNLe e f'i?'?ne,zo, na _gestã:o elo ThesotWO, Ct!jO cstacl~o CIIC'tual é so-
b1'emoâo í-'? 'ie(ca·ri-o, devid0 ás conde.srcend·encias e ·::tbusos -leg·_~s~:a1ivos e ad.minis-
tra>Uvos t·m ·ma <t eria ·de, -·C'es']Jez.?." _ "A lealdade com qne _o S1·- , 11Hnist?·o da Fa-

~encl(t wu,-e os olho-s ão Co11 g1·csso _pm·a .'a sit?va.çiio f'inwrweü·a do pa4z e exp?e 



• 

rn~ pert·!fUS (:. qne_ os 1I08S IJ 8 e'1'1'os 1·etJeticlo_s nos esl:â,o snje il;a.n do d e.·vc ·J~l,er ecer 1 .. 

app/au.'i(j aenlf,, ,. 

g • w.na io nga varf.r~ con1 a I~ê .S.pon~n.,bilidade -da t·eJa cçüu. 

~3.&da d'astidiOSil. fL C ama..l'a a s ua JeHurn. n a integra. e -n1e rou·bar ia n1uit u 

t empo, 1rws é ·bastante R ·1e;tura dos trechos que c i·tei pm·a de monstrar a j.njustíça 
2 a affronta lrro.gada p e lo honrado collega ao Sr. Niini.s<tro da. Fazenda, cuj:t 
posi<~·'-o <1e ·des-ta•1ue no Gcv•erno do paíz é um p.r·eito que lhe devemos pree·tar 
na su e. pa~sa.gein , na s ua transição da p-asta do lln te·rior pare.. a da Faze-nda, 
qua!l d J :·ecebeu da inliJ L'en~osa nacional, pelo .seu 1orgf.w m a is a u torizado, · . .:: '.S;tes con -
cei.toe, C}ue não pocletn .se r conteste..dos, que não podem .. ,ohed.e·cet· a interess-e, n i: n1 
ser .Lt trib uido.s {L paixão, diolados p elo odio ou_ pelo R r~or ; ê a palavra elo org·fLo 

m -ai·s r-e.~pe l t.av-e•l , ma is antig·o ·e ·m a is acata-do <la i•n1pr·e-nsw brasileira., que diz quE: 
S. .illx. E. .uma gara-n·tin. na pasta da ~z.entia. 

O Sn. A~TO.!\'"IO lVIO N I Z : - ·En.tretanto IV. Ex. cond emn a o s·eu acto de mais 
desta.qut.:, qrl'ando Minlrstro do Interior, n :cel ebre Lei Org-ani.ca . 

J SH. FONSECA Hl•)RNIES : - JTI não fo i só o J mTual do Co'l'nnz.e'I'O'i o, foran1 v e.-
ri o.s u egãos d.e _ pu.blicid.a d·e . 

O S><. ·PIRES DE ICAHYALHO: -- Acho impossivêl tambem q ue um homem d·e 
t!llento, un1 hom·am com.pet-en tre, úm ~De-puta.do erudito, un1 •P:rof.essor de economia 
politica r.,Jssa attríbuír ao Ministro da Fazenda a responsa.biüda'Cle in.diví·dual dos 
g-af-itu;:; pu blicos, no ;:; ·que.es .el'le s6n1ente int·::rveio para S(}lver os pag-am.eú.tos. 

!) Sn. ANTONio .Mo:-;Iz.- V. Ex. est·á me -emJ1r.estando opinião que a .bsolu-
tan1~:1te n&o sustentei. 

o S ll, FONSECA HE>RMJ<S : 

'lias publicas . 
Dtsse q ue er a responsa vd p ela cessação das r en-

O St<. ,plf<Es DE CARVALHO: - Se o paíz es-tá em banca:rrota, se os se rvi ços 
da ~dm!r~l~traçfvo .p-~hlica e a..s respons·a.bilida-cles do 'l'hesouro no extr:Lng0i ro 
qbrigar:un .. n''D a acceilar nm •accõrdo honroso para credor e cl-:vedor , pelas con -
diçõ,~s anorma lissilnas dos ce,ntros finnnce-iros ; se o ·Mini.stro 1f oi. acrTasbado áquell:;. 
cvntingeaci.a. d-e -acceit:~u· esc;-e honrosu a·ccbrdo, que ;tanto att~_ndi-a -nos interesses 
àos c:- ;:·d~H-e r, con1o aos do devedor, nã.oQ é p.or.que lhe cai:ba. a ·res·p-onsa·bili-d..ade do.-; 

d esmandos, dos ahnsos das des-pezas 'PUblíeas. A' gestão de .ou>tras pastas, espe-
cia lmen t e rl da v;ação, pod<lria ser· a ponta d-a a r esponsab íl icla·d,e da si·tuaçi'co p r .e-
ca.ria, dec.:-tclente, mlserav ~ l mesmo do ·m·ario publi-co. Os gTancles ·g··astos, as obr~s 
ode vnaos, os co:l'tractog aner-osos, não 1são feitos por ord-em, nem por intervenção 
direote_ do rr\1inis':.ro da Fazenda . .O !M-inis tro do Theso.uro, Sr. !Presidente, é 
quasi uni. pagador; e qu~ndo os l(lU-~ gastan1, os qu-e manU a m .ga.sta.r, os que auto-
ri zadf!. tn cnte Llispend·e-m ·e os que iUeg:ahnente a.bu sa.n1 ele.. sua sHuação, da s ua 
auto1·i-ciad-H, ·Pat~a -gastar e -drissi.par as •~ endas publ·icas, en·contram clen1oras por 
parte .do !Th es-onro, na s.ati-sfação dess -~ s gas tos i'Jl e)gaes ·ou 'legaes, o c la mor e 

,geí'al contra o Mini.stro ·da ·Fe.zce·nda, •que ab.soluta me-n·te não . tem ·a respon-
sabil!dadr: das d·espezas. ·maf:; fic-a c on1 n. anti·path ia da;qu~l-1 es qa€ ..: xige~ o pn-

gaJn ento ünme_diato. 
Porumto, .Sr . . Pres.idenote, .se , com r ef•erenci a oá •pas,ta -do I nterior, o m eu hon-

ra·do a clistin:cto =llega foi injusUssimo para <10m o •Dr·. Rivadavia Corrêa, com 



relaçã.ü ú sua gest.Uo na pasta. tiD. Fazenda, evi,de.ntem·ent~ está. na con~Scie_ncia d·e 
toda i1. Ca.rne.ra, surl injustiça fo i airida maior, 'Cla·moro-s-a. 

S·t~ . Pr-eslcl en te. con~iJltando · nma m-ono.graphia do -n1aior valor e da mais r-e-
conh eeida ir,suspeição, o ":R-e-trospecto" do JoTnal c~o COrnrnercio) r-ela-tivo a-o anno 

·de 1•913, C'llconü·a.mos que nos u1timos cinco exercicios e.ncerrados· os d:eficits 
ap un:t do.c:: for~m os seg-uintes: 

Hl08. 
1909. 
19'10 . 
1911. 
1912. 

.•.• • •.• .• .• . •••••••.• , · ,.o •••• • ••• •.••••• o. 69. 7151:l :0 00$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •65 .•5·4•5 :000$000 

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '9·9 .·777 :000$000 

. . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13•2. 4'32 :000 $000 
. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . H8. 605 :000$000 

Enc-ontramos tambeJn - na n1emsagem inaugural da present-e S'essão I-e-
gis'lativa a a!firmação de que <'>m 191·3 foi verific2 do um deficit de 57 .000 :000$. 
ao passn que, pelas autorizações ·do Poder Legisiativo e p 7qas despezas orçadas 
}}e'lo Co'tlgrr~~so, essE> M/'IOit se elevaria a .8·9. 000 :000$000! 

Em 1913, rE>p•i.to, na. gestão do Sr. 'Rivadavia ICo.-.rêa, tendo o orçam ento e n-
tão . vlge-nt-e autoriz-ado d-espez~s rque arrasta!·ha.m o Thesouro a um cleficit ele 
·89. OJO :000 $, a intervenção de iS. Ex. pôde dimi·nuir tal ele fioU a ·57. 000 :000 $000! 

No actual .exerciclo, o Relator da Receita c:1lcula. o cl:e'f'i.cit em cerca de 
100.000:000$000!!! 

UM SH. DEPTJ1'ADO: - P6cle ter sido accusado esse cleficit, não porque não 
se ·ti vess0'111 ·feito despeza-s, n1as por-que ellas não tivessem s ido paga-s. 

O Sll. PP.ESIDF1N1~E: - ·Lembro ao Si'. (Deputado q ue n h ora elo exped ient e 
está a . terminar. 'Ü Sr . :DPputa.do di•spõe el e mais sete minutos. 

O S1:. PIP.Es DE CARVALHO : - Obedecerei a V. Ex. 
V. IEx. sabe quanto evito a tribuna. lParece ·que p&ra mim ·e lia. é um <:l.s-

pa·nta Jho, i1~spire.-1ne .p:I.VCt'; entr-etanto, forçado a occupal-a pela nutRa consi-
derac;5.) qta. ·n1c in-sp ira o honrado colleg-a, tratando de a$-sum1pto qu e muito cli-
rectanlênte se -prende aos interesses -do ·p-aiz, vejo que já consurni a hora do ex-
.pecli·ettte, sem ter t 'ê!'minado o meu exordio , que restabelece a verdade do.s fa -
ctos, ·<·! l11 .r e-1-açã.o á parte do Uiscur-so de S. Ex., em qu·-~ S.. iEx . irrog-ou uma in-
ju stiç:l ú capacidnde, ao merHo ·e á reco nhecida competencia do Sr. Ministro 
ela .L-t' ,:. .zenda. 

B:;·- ~· { . t :)u-~ e . a hont r10 ex11edi E'nte, e 'tl al pud·-:- chega-r ao fi·m -para dizer que, 

f.I'J rne no~, .perdendo-se tudo, se !e-sq_ueçaJn as sucS,peições, cessem .a:s hostil-i-dad·Cs, 

nã-o se f:-llt ~ :.10 res peH.o da j·ust:ça. 
Sr. Pre·sidente, se hoje na .g-estão da 'J)asta ela Fazenda ·es-tá o honrado Sr. 

H.ivculavia ·Corrê~ . cu..ia trajectoria na viela publica é honroea e bri'J.hantissim.a, 
rnet· ~ \..~ e nclo ~el'Yh· de esti mn·lo .1. nós outros, -e mui-to pri-ncipal•m-ent.: a mi.m, ~a 

~bsc:~;u i :·3f:iim•a po~lc::1. o ·que .occu'J)-o e .nôs nega-fios .ju.s•tiça a ·oosé hom·em que se des-
ta·ca, a c:ss-e "'! ul'to qu ~; se i!l"'.põe ao noS..so resp.eito, p-elo s-eu m·:=ri.to, pe~os seus ·es-
fo·rço s, pPlo seu trabalho, pelo seu talento, o quE> poderr-emo.s espera-r, com refe-
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rencia a nós arr1anhã? S& o Dr. Rivacla via Co1-r~a a·pó....; tantos aacriricios e s~r

\' i~os , t::1ntos laborc7·s, ::~.póS l:\ cl. m01;straç:ão d.~ tant•a c.apacid·a,de e ele tanta. e 1 ·~1 -
d.iç.ào no tp.arlfl-men~_o :e na aclrrrhüstraçã.o, ço·n1o IMinistJ·o ·e co1no lD_e:put1ax:lo, .só 1ne-
rece e.sses rlous CJtlali'f lcativos d~ anarc·lüz·a-dor do ens.h_1o :se.ctulda.l'io e p~:pfi~.:-4 io
nal' e cJe bCtncart•ot~ii'O, j.sto é, _ tl· ~~· a.rrast•ar O r_r.heSolllr·_O !Naeiuna-l Ú ·moratoa.·.i-~'- • [l 

fnlle:a·~ia, a·o op:prohrio, ·O ·Qlle_ é, S:r. Presid-ente, que .u•m .ad·versarrio !l.neu, nã:o terá 
o direito ·Cl·e dizer de mi1n. talvez o maj.s nullo elos homens politicos, o mais ob-
scuro, o -!na.i.s ·humild·e elos tnembrot: desta ·Ca·sa? (:Vão- a:poi.a1rlos .rlea·aes .) 

O Sn. ANTONio :vro.N .z : - ·v . Ex. te·m tanto talento q ue é ca.pnz ele J'az~r dn 
pre-to 1)l"·a nco l~ d0 ·bra·nco p-re to. 

O SR . r· rnEs DF. ICARVALBo:- ·~'fão qu .. r.o absolutanHmte que se confunda corn 
recLM'sc.--; :ntells·ctt!-fles, QUe !'ãO possuo (nüo n1w1.a.d.os), o t·esiahelecirnento da vc~·

dacl.~; fa1Io :':em esforç&. , indican·cl<> f'RC-tu-s . notorios; f..-Jço justlç-a· anena·s·. 
Sr . P~··esi•d1e.nte, o ~r. Jtivad~1..vi.a. Ocn~rêa não pôde .ser ab:soluta1nente tax•ado de 

ban~a1·:·oteiro, nã-o pf>d-e sa· re.g.pon.Ba.vel .pela ·111üra:toria, nã.o pócl.e ser h1:quin·adu 

comn ~ ... fih·~BÜ'O d:alapi.dAdor, q11e, nos seus .g·::~..stos, :liTastou o IJ.'hes~·uro pubHco ·á 

posi~ãt) humi.Jhanle d.e e·.sn1o·hl l' nrn aecõrdo ou uma transa.,cçã.o desairosa, s\f:;;-
11en1.:.'ndo O..":.> pa.g5tm·entos da lYivid·a externa ·8111 •especie metal'lica. · 

~ão; en1 sete a,nnos d0 de·~,pez-as publica~. nós verific.::'t·111os um l~erf1·cÚ; a.pp~·o

xim:?..do ele €80. 000 co-ntos; i~•to é, rnestes s-ete uHilTIOS a:nno::; , d·e 1190·8 rp.d.rn. cJà. u 
paiz est[L ·Fin dejicf.t do um qua.ntiüt.Divo superi-o~r fL sua recei1'a , Ql'~di •na.ria· ·de -~{ - ;11 

exerc~cio . 
.Nessa:: condi_.;.:ões, o a.ctu.a.1 lVIhüstro ·da Fazend-a Hó teve, em com:p.ensaç::io, 

S·2U sar:r il'icio -e d-i.ffi.culda:des d:1. sua. po,sição presen1te, po-rqu-e teve de exrostar a 
responsabi1idaclo, fL cths.tn. ·(!o s0u no·n1.e, ·da sua fa:ma, da·s s u a.s •tr.acliçõ2s d·e t-.:1-

l·en.to, d~ JYler i to e de .saber, ·elos a-cto~~ desordenados, i.Inpen.sados ·e irí~ef1 ~ct i clon 
daquelle.s que fizeram. etYsa ~ituação a.fflictiBsim>r-.t., co.m cl e·spezas sum,ptuosa's , 1'a.r'l-
tasti0~t:~. conttractos dis.sipa·clol·es d.e obras .loucas. 

O 1\!Jinis·tJ ·o d::I .Faze.ncla .absolutam-ente nã.o ·pó.de se~r no .nosso re-gi.n1e.n .s:enão 
O ragistl'J -dos g'H2,tüg feltoa ~· , -= lo~ div8rsus -dep.nrta.mentos da adrniniGtração fd O 

nrrecad~l..-dor c1:J re::!Aitn orç:acla. 
Sou. :Sr. !P r esid,ente, contra. essa- cloutrinü; s.e eu pud:esse escu;.her uin s:iste~ 

n1a gover,;-~an1enta. I Qll ·? me ins·1Jira Bympath1n., sob.re o qua~l tenho opfrii·ão; eu p'rr·e -
f.eriri:ct o 1·tgimen ele ga:bine.te, .e.m Que o iVIinistro d1a Wazenda d·eve ter a acçã(, 
tuteL.1.r .:.~obr.e as :=ten1a1!S pa.stns. para que porssa, ao c·?Dtú, verdad,btraJn·ente, po-
~itiva.Inente cllegar ao .eq~lilibrj.q orçn.m·entar.io, sem a.bsülutarnent~ se dir o Que 
nôs ven.;. os con:-:;tant·e e ·r·ep·: ticlame-nte todos ·os a nnos, isto ê, a cl.eslutrmonia entre 

.as divr·rs::s pastas . 

o Si· .. .. : oc·r;,.vro ,:vr-ANGABETHA: - .lá. existe uma provill,e.ncia que leva a adnd-

n.i-g.tra~;ão pant ·. e.sse run10 qu_e V. ]~X. pre.teqd.e, .Porque n3.o ha ·.con.tra·cto que 

import r: .: cro -c'Lespez1a ... 
·:C) Sr... Prl:.Es ·nE CAHVALHO: -- V, JD.x. me o.briga a. restrill'g'ir nlin.ha up1niào ; 

·eu ·s.ón1ente rr1an-i.festo minha prcle.rencia ao regimen .de ga.b inete, .em ·que é ho -
mogcnca a a·cqS.o dos !1\~i·q:. ts.!.ro~ e ·mai._s er-fic:Jz a def-esa. dns interesses .nacionaef3', 
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O Se. OCTAVIO lYIANGAHEIP.A - . .. e seja v-áli-do, sem que conste do respe-
ctlvo (_,pcr·eto a a.sstgnatura. cli"J .l\'lilllStl'o ela Fazenda. 

O 1S1:. Pn-tE~ 011, CARVAL1-I~Y : - A hora dú exp.edleJtte est::t. esg.o,tacla ç é im-

proroga vel. 
_:\_ CanJ.at·a .precisa de trata.r ele as·sum·ptos d.e n1aior hnportancia., precisa de 

vo.tar as J-nateriacl da ord.em do d.ia. 

As!:in.~, send·o, ag-uardu a discussão do orçarnento da Guerra, vara proseg·uir 
nas n1inhas consideraçõe~ e terminal-as. (111Hito be"m .: ntnito bem, ,) 

o Sr. P ires de Car valno: - Sr. Presiden_te, a.ntes de proseguir nn.s considera-
ções que vinha 'faz ·:'TI. do E: QLle interrotnpi por se haver esgotado h. hora do ex-pe-

dient·3, r.:erm.it.ta-n1-e V. Ex. que, indiviclwa:lm~nte, ag-radeça a generosa gentileza. 
do m.eu :-:.ym.pathico e distinôto coHega Deputado ll·.:: 1lo ·D1s~tricto F -ederal, Di·onysio 
·C.erqueira. ·S . gx., :.nais do que a ruin1, ,'3e-t·vio á causa da J·ustiça. 

O SI~. DION YSIO CEJRQT.Hi1InA : - Da Justiça, oom restdcções. 
O .Sr:. FinEs DE •CARVALHO: - B em s·ei que S. Ex., ced·en do -n1e o ·direi-to ele 

occupa.r ~~. tribuna n este mom·c-!"lto, ·quartêto l·he cabk!.. a í1nscripçã:o, não procurou , 
não colllmou sõm>&n te -prestar-n:e utn se-rviço , netn di~Spensat·-m.e s implesmente 
uma. gentileza; S. ·Ex . q.uiz ser soliclario commi"go na causa da Ju stiça . 

o Sa . DTOKYSIO CERQ"UJ~IP.A: - ""<ãD apoiado: a minha attitude representa 
apena:; 1.1111 Dcto ele ·:rnéra oJnrte?.ia para com V. Ex. 

e n.a clefe·sa elo clireH-o, que represento, no 
r ·esg·;:t te . na reivíndieaçc.W, que faço, ao b0111 nom-e, á boa fo. n1n., ao merito do Mi -
nistro ·da Faz-enda . 

~Jesse concurso valioso ·e nobre, pur S. Ex. presta·do a mi-n1 neste mon1 ento . 
vejo, ~ obrig' o , divi-s o que S . Ex. quiz s er suliclarit, comrrtig·o 11a hon1en ag-em el e 
jus~iç.:t. prestada ao honrado Ministro. 

O SH . DIO::-.J"YSTO CERQ"C TI:anA : - Foi un1 1ntéro neto de cortezía. pa·ra eo1n 
V. Ex . I'ep.ito _ 

o .St:. PI.RES nF: CAP.VALHo·: -- A.ssi-n1, duplo é o m e u a.g-ra:d.ecim-ento, p-e·lít 
.g-ent il éza l ~Hii -v!.d :Ja l, que n1e fe?. S. gx. e ta :n1be1n en1 nm11e d·essa causa s upe-
rior, que é sempl'e a rr1anif.esto.çãn ela justiça, á qual todos os hon1·e·ns de fina 1i-

·nhag-em, c.le r€:.putação fe ita., d.e tal ento e de saber , con1o o nobre D eputad o) não 
neg-am o f'·E'"li apoio e o set: c;oncurso. 

C\.lntinúo n as pEiJ.lid-a~ consid·erações, a qu"e n1e a rrastou o meu honrado ctll-
leg·a, e.mi.~,;:o e con1panhelr') do;:: repr-es-entação, el e re fer-e.n cia ao acto do Governa-
dor da Dahl.a, e·n1it.tindo apollc -: s ao portador, com a cl.ansula de ·-servirem PD.i'a 
pag·amento d·e irrJ·POstos . 

O ISR. ANTONI'O MoNI Z: - Nas considerações qu e honten1 fiz so-bre o officio 
elo 8 1.~ . Rivadavia Corrêa. não dP c1inei o nome ele V. Ex. 

O SR . :PIRES DE !C-ARVALHO: - Nem erR preciso que S. Ex. o declinasse, tra-
tan(lo-se d e u1n a.c.to do Gov·l?i.··no, a que apoio. ele I~ef.e r-enci•a á p·olitica ndn1inis-

1.rativ::-... do nosso E.sta.do. 
~ãu nece.ss"itava nbsü1utanlente· qu e S. Ex. 1ne indicasse o poSito elo dever 

para :1ue desta tribuna, servindo-me, tambem, da. larg-ueza do deb-at,e do orça-
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·menta da Gu t rra. dp ccniorrn}dade com as nossas tradições, reSJJond es~e. ao 110-

b} 'e Dl~putado, <deefa.zC'ndo o que de injusto ha nas suas apreciaçõe.s e, ao 1nesmo 
tempo, r-eintegrn.ndo a verda.d.elra doutrina, o direit', n.-a sua pureL:a, a v d·-daUe 

la :~na substar;tc:ia, na sua essencia. 
lí} · o 1neü pensarner.. Lo, m-eu uni co -escopo e aspiração . 
~esta trii)una não obedeço á in timação ou interpellação d e nin g·uem. Nello. 

clm-pl-e sn•e-nte a cu do ás ilnpo.sições ou impuls os da Jni'nha conscienci~ , ás i.nvocaçõe:-; 
do tne.u dever, a que elevo a acÇ;ào d-e todos os n1eus esforços, de toda rninha co-
'Ldju vação. ~todo empenho -e andor . 

.!?orta:1,to, Sr. Pre..~ idente, -escravo que sou do d-ever, nã·o preciE.ava Rbsoluta:-

·~n en::.e ser inter9ella cl o ou intima~o pelo 1neu nobr·e collega nem m ·: u non1e decli-
nada, para vi'l~ dar á. Can1a.ca as explicações qu·e. aeh.ava, o a ssu-mpto exi·gi.a ele 
min1, comü represen t<::~.nt 2 , embora o n1ais ob.scuro (nc'io a1JU1. a~d~o s), da terra dê 
que ambo~· s om os del eg·ados n.este recinto. 

8;:-. :P r esidente, o ·ho.nr~td o Deputa do disse á. Ca1J11ara, con firn1ando o que 0 
Sr. Minisrrc. d ... t lt'az·e!l d '~ r e fe ria no S ·~ u officio ao ·Gov ernador do 'lD:ltaclo, que, 
d€'1 facto, na B<.1hia, o Poàer Execu tivo , autor izado por un1 decreto legislativo es-
tadu.J.J, etni ttiu Llllla série d-e apolices ~t 0 portador, cmn a qua'lidacie ou a fu ncção 
!i·b eratoria ·no vn.garnen to de impostos ·:.ste:dLlaes, at!é a p-roporção de 1·5 o lo ' 

O St! . RAur, A r,vg s : 
tnite ex tra orclin a t·io . 

SónH::nte a té ahi. V. Ex. es tá es.twbe l·ecen do un1 ~i-

O SH. AK1'0NIO .. ~[O:!': i:<· - Nem o décreto legislativo deu poder li·b ·: ra tut·io 
n essas apolices. 

l) Stl. PIRES DI~ CAHVAI.HO: Para s e alcançar <:t. m·éta da justiça, da ver-
clade, CiUeru esta.belec.er, 1J0!1to por ponto, as di ver.sac3 ph a.•s-es da qtl".:: stão. :Por 
isso, procurare i, sem me ]}reoccupar co1n a fórn1a das considerações que adduzo , 
ref e rk-n1e a ce.da u n1 d 2sses pontos , que são essenciaes, sulYs.tanciaes, á reve la-
ção e á clareza elo 1nBu pensam en to, que é restab elece r a verdade sacri'f i ca. da 

p~la .pa~xão ~facc insu. . 
.hlrL1 •2 •t d e Ou1t1~tbro, o S.r . Ministro ela Fazenda diri•g"iu ao Governador de, 

BahB o s egui.n t e officio : 

'"rendo este l\II~ni stei' io c.or.hecin1·ento, . por communi·cação 1o 'Procurador :la 
Republ icc-~ nescSe Es tado, data.da el e 5 el e Setembro proxin1o findo , d.e que a.s a.po-
li ce:::; que o vosso Governo esUL etnit.tinclo de acc0rd0 com a lei esta dual numero 
1. 0-1·5, de 12 de Agosto ·ultimo, s ão titu!os ao portador, e c omo nesse caso a <ta! 
e mi-s.são se oppõe a ;ei n. 561 , de 31 de Dezemb-ro de 1•898 , que consi-d ara mo eda 
ilJ.egalm ente ·emi ttida pelo s Estados - qua·:squer titulos de credito ao portaclor 
ou com o nome d.este em b·nln co, s e·jan1 taes titu-lo s e.mo1ices ou outros . Q.e deno-
.zninaçL!In ~iff.e r e nte _:_ pe~n vos cl ig n ds d.e 1.eclar.ar sem ef.feito os actos expe9-idos 
1·eferentes á emis·sã.o ·d.a G.Ue se trat·~-:., 'lfim de ·não se ver o Go-ve-rno Federal na 
eontia~; t ne!a de pr ocessat p elo CI"lnl·e de ·moe d..a. fal sa aquenes a. que se refer e 

o ttrt. 3• da c itada lei, entTe os qgaes os reccbeclm·es àcts •·ewwtiç6es P'LtbUca.s 

estac!nae~ 
..:\prc~.:;c P. to-voB os nlfl ll s protestos ele elevada estirn~ e consideração . , . 
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O Srt. .A.NTONio ·MONIZ : Neste offici01 o Sr. Ministro reyela ignorar u 
vordaaeiro concei to sobre moeda falsa . 

O Sü. ,PIRES DE CARVALHO: - i;\' esta fôrma attenciosa ·dá correspondência du 
Sr. 1\.~inlsl'ro da .B\3.zenda com o G oV"ernador do n1su ~Jstado, o 1n-eu honrado col-
le~a jq! _:~;oü qu·e seus ternHJS -eram pouco aHencio.sos; e. po1· iS&o, Sr. IP ,resiclente, · 
não (:au::.iQ ll adn1iração ao eapirito d ~ S. Ex. a falta de correcção, ele atte n çào. 
a e cort.ezia do Sr. M i-nistro da Fazenda, para com o Govern ador ele. Bahia, por-
que, no eonceito õo ·honl·ado DBputado, o Sr. ··~1inistro da Faz.enda J-evou o paiz á 

bancarrota, dep'Ois. dt h a v e!" a-narchizadv ú ensino ·s-ecundaria e superior. ( 'T ·ro·· 
ca.m->e "1'a,-tes. ) 

:Nl:i) n-;€ quero a.fast.:·u· urna linha sequer, na .. s minhas conjz.c1uras .. da t·eall-
dade, ao f~"c to .exp.ressivo e expost0 no cli~curso elo nobre ·D eputado. 

De -1nodo que. Sr. Preé-ôide:-1.t -=' , o officio enviado pelo 1Sr. Ministro·. da ·Fazen-
da. ao Governador do n1 E- Ll Estado, não ~ó n1o.stora que 18. Ex. o fez provocado por 
un1a. tlec!araçã.o reiterada, por uma d e nun c ia competente do orgão do :VI1inister lo 
P ublic·J 1Federa l. con . funccão na.qu€llE: iEstado, como te..m:bem d·en1onstra que, nu~ 

rern1.o~·. na recla.c~;lo d es::.e ctocun1 ento publico, ~s. Ex. guardou a con1 postta-a de 
o..uto•·!daclc para a u tori·dade, 0 até chegou· a manifestar so.b a formuha ·official el e 
autoi.·.iclad.r:, o tra.tam·en.to delicado d e clous hom . .: ns que se cons ideran1. 

~:1. ,1 h a quetn. !endo n officio do Ministro da J!\azenda ao Gover-nador do 1neu 

l.!;staclü, r e"ferente ao facto tratado hontem de.sta tribuna, não clirga que . o :NiinH;-

r.ro, se dirigindo ao Governador ela Bahia, não fa llou s·.: coamente d·e a utori·dade 
{Jara a:Jto!'idad-e, [oi da mais ~ttenclosa considet·açào para · com o tn.anda.fa,·io do 
povo Oah iano na sua s u-peri or administração. 

?ois b en1; aP!)P.Ho pa ra a Ca•mar.a, para os n1eus collegas, afim de que di.grun 
se pod ... dm d·escobrir n etS te of•{icio outro sent ido, outra -2 x.pressão, outt·o alcance, 
outrR. l:nétíi, qu e não seja o de revelar ao Governador elo n~·eu Es·tado q u e o , Ml-. 
n tstr.J ela ·Faz.enda, cor.no autoridade _investi da no cu·m.p riJ11ento da 1-2 1, cesponsa_~ 

v~l lal!nlf~dia to pelo cre dii.o nacional e p ele.. va lorização da n1o eda legal ~nconver-

~l vel, r.::~cehE _ra essa d t nuncia, esta informa ção, esta r ac la n1ação elo org·ão <.lo :.v.It-
nis te-I:i 1 Pub li co Federal daquelle Estado, po1.· isso cmn a maior co-nsideração nos 
Beus t.c:rmof:l .5e diri.g-ira .~quelle Gov.ernador pedindo-lhç que, de accôrdo ,com a 
le.i, tomas~e a provi-denci a nnic.a que a. ·propria l·ei a-conse1·ha.. 

o SI\. RAUJ, ALVER: - · O "Sr. 'Minis•tro ela Fazenda t em um falso conce.ito .elo 
ct ·lm e -:i e n1o ê·da falsa. 

O SR. 1PmEs DE CARVAL"fW : - ='Jão pôde haver fal so conceito; o Pode r .Exe-
cu tivo não te1n o direito ele u t:tl r d~ fa·le·o c once ito , por·qu& o Poder- .Executivo ~XB:-:

cuta 'P i.J ramentc a lei; e qna n_do não cutnpre ess~ fun cção sup erior da sua a utu ... 
rid•a.d e. da -s ua. i ·:1yestidur~. o Poder Ex·ecutivo não usa de falso conceito, vio1a 
a lei por acçã-o ou 01nis::.;ão , tra,nsg:ri·d e os :pre:ceitos leg-aos, por excesso .ou cl esid'k-t. : 

O SH. :RAUL ALVE S : - Poi~ entã·o S. Ex . tranag;rediu o s pr-:ceitos lc-g·a~s .: 

o Sn. PIRES om C.-RC\LHO : - Qu-ero mos trar, Sr . _'P r esi-d-en te, para ca lar evl 
dent'3'inerdE. na consciencia. de todos, qu e a Hn g·uagem e a redacção do .Sr. Minis .. 

t.r.p _da, : .. :r~.a.z.ende.., no offici_o ao Gova·nador ela Bahia, obedece!·an1 ao rigor e a. 
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coJn p ust.1ra da sufl_ a-u toridad-e, conserva.ndo a a.pparencia co r tez, necessaria, im~ 

p.resclnoivtl!, na correl:5pondencia of'ficial dos hom-ens .pubHoos. 
':l'anto E1.ssi n1, Sr. Pre~idente, que ao terminar o S·eu officio , o .Sr . ~inistru 

da Fa:-; C: !I·da se exprim e nos seguiJit,es ter·n1os : ·' A ·presentando os m eus protesto~ 

·ãe el :=va(la estima e cons ide:ração" . 
ill, se termi.na cmn e~~sas ·expresslles, começa, não diz·enclo 00'II1.'1/I.1.l.1l:ICO-. 

vos, m&.s: "IPeço -vc.s , e1n virtud-e ela cmnmunicação que r ecebi , etc . . , 
{>~·a, 1Sr. Presidente, SP. h a u n1a expres~ão ung·idH da n1aior revereneia é pe~ 

d ir; e, tntre (ltias autoridades qu .; se pr~zam, eSL..:a pa lavra va i a.l·é·Jn da cornpo~ 

tura do seu cargo; e11a tJ~n .. nspõe os li.mites claa funcções publice.s e chega até ondt: 

dim i!luam c affecto, a ~ons·ideoração e a cortezia. 

Portan to, 1Sr. ' ;pr: ~s i dente, a redacção de..sse nff ici·o não se. prestava, não d e-

via ser !:unda n1ento, nf1.o pod!a absolutatne nte jus tifi·car a a.ggressão feita ao 

honratlo nnm e do Sr. Mini~tro da Fa7.-enda, e ao se u p assado . 

}Jntretanto, Sr . ·Prc-Bid ente 1 ou.tro não podi a ser o pcocedin1 ·~ nto do ::vLinist'ro 
ela l l'a zoncl&., dia.nte da de·nu,ncia clach1. e I' 2Rerada, porque, se é verdade i·ncont.es-
tuval e cCJ nf.essa.cla, qu e o Estado da Ha11ia ~:::1nittiu , p elo concut·so dos Podere~ 

Legis·!a ti ·.;o e Executivo, u.polices ao por tador, co1n a q ue...lida<.le, u funcçlio Iibe-
t·a.torhl de servi r pa r a pa:g·amento ele inqJostos. 

<) Sn. RAlJL .1·\.LVES : - Não ha. essa fLrncção no caso . 
O tSI\, PrnEs DE CARVALHO:- Se f<-l.llo á ver.:l"1 d a. anr:: c llo pa r a os f•.' t Clt~l3. ::vr :l~ 

t e-nha paci-e ncia, d ·:: ixe-n1e con•tinuar. 

O SR RAUL ALVl!:s: -- :Vias a questão é esta : V. J~x. está n.J'fi r.ma ndo u m;\ 

cousa qu e não é rea l ; est·á atti·i·buindo a es~··3S apolice.s um po ll ~ t· libe t·n tor\(1, 
l!Ue c!l~ts .r.ão têm. 

O Sr:.. PIRES DE C.'\JlVALHO: - - }j ' possive: qu·e, por un1a co mp.J.e t1t e.~cass.: z 

ou :." I·aquê:Z<l da n1inha comprc.l1 e n::;~"lo , eu n pplique n1a l o conce ito econom ico , m as. 

c:::;cien .ur:. c~un e nt e, u.m tHHlo ao portado~ ·. qu e ü: :n a funcção el e ser r ·~· ceb klo P·eln 

Estado · f:'Tni~SOJ' em pagan1E'ntn el e um a parte elo in1posto devido por aJ por bJ ou 

fJOl' r:J é urn titulo que te.rn funcção lilJ.er ato ria, BUhsti tu,e a 1110ecla. faz O pn.pc·l da 
Inoe:la, concorr~ con1 a rn oedn . Ern economia volitica, não con h et;o ou>tra cli~~ 

ti ucç~t:) 

O Sn . RAUL ALv-gs: - Pôde-me dizer: qunes sã.o os ca,·acte<·i sti cos elo pa-
J)el-:no ecla '? 

O Sn . ·PUlES DE CARVAr,Ho: -· 'T'enha pHcL ncin. Ir·ei até l·á. 
V. Ex . sabe qu e temos a t-ribu·na e que a refugo, ma.:~, quando a occu po, pa -

rece qu e a illu sào do po.stn n1e eJr.pre!'itn forças para. n.hsolu t.a 1nente, nf~.oo f up;ir 
do tl ~bate. Discutirei a 111ate ri a so b OIS pontos de v ista ju•ridico . econo-Jnico e po -

lltico, :~em, a.bsnlutaJnente, P·e.f'.sona.li?.n r e·m n1·eus apgum entos; atacar n repu .. 
tação rJu a l g u en1; s&nl tra?.e.r pf.u·a es t e rec in to a cL g-ra ~la.ção ele cnl·n..cteres, n ern 

a n :1milh:t(;ào do~ home11s pUiblicos . 

:-!o t er 1er~o juri·dico. leg:nl, pol'ltantn, \.T . Ex. ten1 o mai s obscu 1~o. poré111. :J 

Jna ts dedicado de seus companheh"o.s; no t erreno p ·.:ssoa.l , depti lnente, .no pe-

lourinho .daG injurias. ser'=i uma som brfl! pot·que não m e a·fasto n,estn. Can1ava do 
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m.eu pape~ de obedE·cer a v cri te rio da n1inha consci ·~ ncia . Eu nã.o vin1 para aquj 
~:t ggre•ilr a ningu-e m, mas para .servir o n1eu paiz, s.ervinclo ela critica in1pessual . 

. LG' por isso que ern todas a.B minhas e;onsiderações a inda nã.o procurei diz·. r 

qu·em é o Governador ela Ba•hia, n e m trato ela pessoa elo Governador ela 1Ba·hia, só-
rnente n1~ refir0 a autur : · ~ladt:: yul.Jlica t' s~n1-pr~ con1 o nHtior r ·. spa ito e conside-
raçã'J: e, tJe bern que o Governador da Bahia seja hoj e meu adven~ari·o politico, 
eu condn:.~arci a manter n e~ta . tribuna para cotn 1S. Ex. a n1 ee:110. ling-uagem de 
res]Jeito, consideração e acatamento. 

~J g.,;:. lR-"UL ALVES:-- V. Ex. pern1itte un1a perg·unta : quaes são as fu.n .. 

cções do papel - tnoecla na socieda de? V. · }Dx . queka d efinir, caracterizar b ~? nl 

o papei-moeda . 
O SI~. PIHES DE C ·ARVA LHO: - Sr. Pr8sidente. quando eu era estudante ele 

ch ~.to 1 ica, porque e u fui do te.mpo em que o individuo precisava aprender essa 
art.e, para o curso d,f! direito, sr: n1e i'ef.eri.a que na gTande as.sem.b.l-éa em que hon-
rava, 3nb lin1ava. divin isavn a ling·uag-e·m humana ogTancle Demo.s•thenes, ell c 
mesmG não accei.tava ou não se confon11ava com os apartes incabidos, pai~a nh, , 
sacri rie8r seq p.ens~:un en to, submettenclo -se á von tacle extranha . . 

J-{J.' u1n direito do o ~.~ador, é um dever de quem escute.. . . . 

O Sn. RAUL ALVES: - A' '' veze.s é difficu:dade el e r espond er. 
O Sr<. Prm"s DE CAllVAr.no - . . é até cortezia, que m ereaern aquelles qut' 

podem prend-er ::t. attençã.o d os ouvint s. q11aliclad ~ que nfto po&Suo, perm ittir que 

o pen~an1ento obede~:a ás i!1Stig<1Çües da convicç ão ele cada um, elo superior in ~ 

teres:3·LJ rnüral q1r e cada 1.rm el e nós, ela td·l?un(L, procura clefende.r ou tnanirestar. 

De1xarei, vortanto, a resposta ao n1eu no·br·e col leg·a, para. o curso ele Jni -
r, h as con.:-;iderações, dizendo, entr . t anto, d ~sde j [t, en-1 consideraçã.o a S. ~x. , qu e 

cu ip1·enr1~ que, .entre .a.s princ i J~>aes ·f uncçôes ca racteristicas da 1nnedu na ci r-

cu1a~ãü, é.lQU·ellas que ·tnais expri n1em staa s i g nJ ficaçãr, d~ i nt ~ rmediaria c.:ntre a 

offei··t:l 12 é.l 11rocura, a compra e a venda, rle supremo instrum·en to da permuta, são 

as f1..tnc~.õc::s liberatoria.s e acqu hsitivas . 

O Srt. RAUL A.JJVE~: ·- E a obr ig·atoriedade'? 

O Sr... PJRES DE CARV ·\LHO: - Nã.o. senho-r. Para ser moed.a, não .precisa ter 
c urso forçado. ·O n·cg·ociantp póele emittir b ilh etes qu e s e jam, mqis tarde, recebi-
do$ ~r~ r se u es-tabelecin1ento con1o dinh eiro. ; esse papel substtitu e a funcçã.o pe-

c ulia~· àa moe·da lia e.sphfti',l lin1itada da oSWl capa.c·idade; entretanto, esses bilhe-

tes n ão U!111 curso forçado, que é un1 eff·eito el a ob r i.gatoriedaclc· ela lei na espc-

cie, e n ftn u1n attri.buto economico da n1ooda. 
0 Sr~. :RAUJ .. ALVES : - IiJsses bi1lh etes são 1110ecla ?? Que é ·m·oeda.? 
O 1 Sl~ . PlHES DB C ·ARVAI.HO:- V . Ex. tenha paciencia ; 1é tão 1bana.J ares-

posta .. . Caracteriza :1 '111ueda ser medida .elos va1or·es; quando s-e em prega a. 
rnoedn. na permuta . .se cl iz que quem a r ecebe - vende -- e quem a dá - c0111.1Jra. 

Os ·economistas chama-m á lnOeda llnra com.mocliclade c i rculante, porque -se rve de 

intet·ml'cliarin na permuta d e serviços ou d·e effe itos e m ercadoriaS. 
O SR . !RAUL ALVES:- São a obrigatori edade e o poder liberatori o. 
O '.S•R. ,piR1!1S DE CARVALHO: - V. ·:mx . confu•nde cu rso forçado oorn n1oed a . 

O curso força<lo j á é uma restricção ela moed·a legal. ·A. moe cl<J, e m ~en tido eco-
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nomico é o élo de permutas, com as duas .funcções )lrincip~.es ~ liberatoria e 
acquisitiva A moeda d·esemtpen-ha. portanto, duas funcçõe..s principa,es: d€ inter-
med-ia:.~i a ela perin.uta e d;e commu·nl m·edlda de valor. 

O .Srt. 'RAUL A LVES : - ~"-,h! isto é outra cousa. (Hcc o·utTos apc•Ttes.) 
O .Sn. PmEs DE C'.ARVALHO :, - v. ~Ex. tenha paciencia .. J~u hontem tive a sa-

tisfação de ouvi·r a belHssi·m.a, oTação ·do nobre Deputado p-ela IB'ahia aern dat' urn 
só arpartE!; peço a ·Jnesma tol·erancia paT<::t mi·m. Ass i n1 ·ê in1poss i vel; nem adia·nta 

a V. JDx. nen1 ·v. 'Ex. vem en1 meu ..socc.orro ou em pr.oveito elo deba,te. 
~1\. a.po'lice a-o por:t·aJdor, ·emitti:cht pelo Governo cl::t Bahia . te111 est·a:S duas prht -

chJa,es funcções - acqu isHiva e liberatoria . E ' acqui-siUva, porque, m-ediante um 
proce3so qll8 nã{) vem R. p1·o.posHo descrever. com e11a -o Go-ve.r.no pa.ga ·e res-gata 
servlç.os ele s-eus funcclonario.s, co-rno ·equivalente da m~oeda 1;eg.a1, de curso for-
ça;do . Inconllestave'lmente é liberatorla, porque •no proprio titulo "" dá ao porta-
dor direito de pa_g·<.u· cmr. eH·~ i·mpn~to~ d·evkL(Js .na. repartição atTf:Ca-dadora . 

O Sn. ·AN'I'ON"IO ITV[ONJz : -- )-\..s apolices ~mittid.as pelo Estado da Bahia ven -
ce-In j uros E· sã.o .suje·Har.- a, sortei-o . \T. Ex . j-á viu pa.p-P1 -mo·eda •ren.deJ~ juros? 

O SR. IPIREs DliJ CARVALHO: - Vam.os arg-umentar, pr-e.sta.n.do culto á ver-

dtl de; varnos -ver se errarnos. ( Troowm.-se apa1'i"es.) 

Sr. Ptef: identr. · se en supp:Izes·se que não ·1ne·r;3cia a generosidad-e de ser ou-
vido p elo..:: meus .ilvbre.s eollep;as n..ão •terla vindo fa11a.r, :po_rque não tenho ·PJ'a-
zer. antes faço ::;BerifLc.io or:cuoando a tr ibuna no cun1pri•m6nrt.o de meu ·dev-er. 
Por con.se·ctnenci8. se t?·lTG.T, ct·nfessa.rei o erro . 1Se, e.ntreta·nto, no conceito dos 
imparc iaes, a.s c.o.rlsideraçõc-s que ~es,t0"11 -faz.endo 1n-erecer e-m seus applausos, e.sta-
rei satisfei-to omn o rneu ~~forço e co,mpensado do sacri1fi-c-io . 

Sob o ponto de Vista eco"!l·omico essas apolice.s ao •portador exerc·e·m as dua ~ 

Jun0ções ceTacter.is·!.:ica.s d::t m.oeda - liberam ·o devedor ou -adqnir-en1 serviços: 
constitl!e.m instru!Y:entc de ·p.er.mut:i. m·edida ·de v.alores . B-asta urn s ó -desses ca--
ra,cterfstico.s para <ficar ..sophi·Snl-a'd-u o papel q.ue eX'erce -a ·mo.ecla., n. qual, ]Jor se1 
lHega:l, nãc pôd e ter ·cn"':.se forçad·o. 

s~ . Presidente, se af::Sinl é, o fJ.Cto do ISr. Governador da .Bahi-a. rse afa-sta do.~ 

lH·eceitoE .c,onstirtucionae-s . 
A Constituição, no art. :l4, n . 7, diz .: 
·'Com_•JJ€te, Drlvativame-nte, ao Congresso Nacional: 
Det~?rnlina!· o 11eso, o VR,lor1 a i 1nsct·i~pçã.o, o typo e a d ím i.nuição das moed a~." 

No a1·t . 66 , n. 2: 
:'E' '(}.e:fieso aos E~tad.o-s. 

Re.iE'itar a n-:o ecle on a r.; m {,ssâJo baric-a-rla en1 circulação por acto do Go. 
vernv J•'ederal. " 

O SR. 'RAUL ALVES: - Ahi é ·que ·eu .quero ver V. Ex. dar os cat·aotcristjcoH 
d e :JHp~l-rnoe cla e d-a ·mntcln e m ger.al. 

O Sn . PIREs DE CAnVALHO: -Vai V . Ex. ver corno sou amigo da ve r dade . 
Vou 1111üStraT até onde •c-hega a n1inha ingenuidade ou obediencia: 'VOu dar ú .mar- · 

cha c1 > i:neu di:.;cu.l\~o .a direcçã.o que \ T . EJx . me d elineia· e ass.i1n ·levar á conclu -

sã-o os meus fracoiS ar.g.unie·ntos com as luzes de \T. Ex . Por isso .digo á ·Camar-a 
- a ConsU.tuiqão -Federal n0.o apoi·a o acto do Governo do m ·eu .'E ·strvd·o. E .. ao di-
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zer isto. :Sr. Presidente, não quero ataca·r a dig·nidade do Governo de meu Es-
tado, :oorque comprehend·n que o erro ê a vesr,Jera d•a verdade; e o IGoveJ'nador da 
B a-hia remedi~.rá .,, situação iUegal que creou. 

Po. 1~ :ru1e razão o Gove·r.no ·do meu Estado s eria 1ntanghre l e não se poderia 
dizer qn·e se ·afastou, de botL .:f1é, dos p Jieceitos vi·scera;es da nossa Constituição? 

Não, ·eu não :ataco o Governo do m'eu illstado, •eu co·nrsidero o .a.cto á Juz dos 
prin~ipios que reg·em ·a Neçã.o e dos qua,es não se podem afastar nem os Esta-
dos, nem a União. 

Parece...Jnt.e . no 1TIBu 1f1·aco modo de entend·eT, ·que o acto do Gove rno da \Ba-
hia '> :n ittinào apol i<>es ao ·l•Ortaàor, com funcçâ,o Jilberatorla nos pagamentos dos 
imJpostos estaduares, v~d de -enco.nt.€o ao principio de.. C onstituição, porque esse 
caracter, qwe é pecljliar, vis c e·ra l da moeda .J eg·aJ, só pód·e .ser ·dado ao papel •emit · 
tido cn; vh,tude d•e autorização ou resolução do CongTeaso Nacio'llal, porque é •at-
tribllição privaotiva il·este deliberar sobre tal .assumpto. 

O:'ll, como nós sabemos que no nosso r·eg imen de .poderes clefi;nidos e harmo-
nicos, nã.o ba att·ribuições ~mplicitas . contr.adas aos ppeceitos expUicitos e decla-
ra~dos, -não ·po~so ad1nittir que tivess e havi1do, ·po·r um pheno.m eno ~de t el·epathitt, a 
dP·le~·a:çã·o por pal"lte do Con g·r c.sso d essa funcç.ão , qu e lh e é propri-a e pr.ivativa, 
ao Governo do men Esta do. E , portanto, concluo, .e ·commigo concl'ukão tod·OS os 
que não EOstejam p-resos pelos interes-ses , pe·la-s dedicações, p'e'la identificação de 
prin"i,pio, partideJrlos, CJUO r. acto ·do Governo cl&. Bahia se afasta elos principio:; 
consütuc.l.on8>es. 

l\fais a inda, meu honrado colleg>a. na sua brilhante [l<'gumentação, hontem 
pr.oduzicla, cita'lldo so·bre a ma teria au toriclades ·r eferio-<>e, se n ão m e engano. ao 
commentador ·da noss a Constituição, .João Barba-1ho; ·en t retanto, Sr. P.r·CSiclente. 
eu, q_ue tenho ur111a edição desse jurisconsuHo, que nã.o ré errada, porqu e é o exenl-
p;lar ela unica ·que existe, no art. 34, n. •6, v ejo que elle cllz: 

"-!\.. un~f·orm i:dade 1cla moeda . ·pa ra m.aioT f:1ciHcla d e e seg-ura nça das tran.sacções 
é uma necessidade a •que não poderia perma.n ecer .extrrtnho Gov,erJlo algum; e no 
regimen fe.ãerativo estaria -clesattenclida, se c a<drt Estado particula,· ficasse com o 
di·r·~ito de Javrar mo-ed.a, in,s t'1"1.tmtento Hniversa,z d e p e1'11H&ta, o que.:l sem aquella 
C!ondição produziria enorrrnRS vexames/ arbus.as e prejuizos para o commercio, para 
o pu h·! i co 8 pexa o proprio Governo. " 

'
1 ..,.rin1HLH1 tal di·r e itn f) S cantÕ~S SUiSSOS. ,maS ~ 8XJ})8ri enc ia n ão ta~rc10U 8111 

nconselhar-1hes que s e despojas::Hjrn delle; e para n União o pas.sar.am co.m a re-
fo!'ma d-e J.r8418. " 

rOr n. não é preci-so grande descor tino .para. desco·brir que nessa phra se --
ir~ stt·nm,ento ;.1oiversrul de pe rn1uta - implicita·n1en t e está compr;ethendida a co11~ 

di~ão e1n que i'c·i estabelecida a emissão da B ahi a . !F..JSsas apolice·s da Ba11ia se:--
vem de um 1<-Hlo 1)ar.a que o GIJYt'rn.o cmn eNa-s pagu e ser~viços- ; por out_ro ladr"-
:.:;e pven~. pa ra os ·devedo-res, p:ana os contri•buintr s pag-aren1 os ·impostos; log·o, -ser-
\'E'm pare. i.nstrum·ento de p P-rTnutas . 

~ão ~-;E.'i, tSr. Preshlente, s-e conseg-ui con ve.ncer a os ·tneu.s honr.ados colleg-as, 
compa,nhab--os de tancada, •qu e e11 cararan1 o a ssun1pto cle;ba-ixo de un1 aspectc 
(pelo particl~trio, conforme "'--' sua;; a,Hiniclac1es e a pr ess~ do interesse em qu~ 
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SS. EJnx. estrto para COJT1 n Governo ela Ba h ia. E u não ; sob m~nhu palavra 'df\ 
honnt declaro que não n~e a nima pa~xão sulxt.l tern&.. 

·o Sr{. A~TON.To lVIoNrz : - lDm iden tica-s cond.içõ~s esUt ·v . Ex. ,para eom ~-; 

Governo ·I•eã•e!'al. 
O Slt. Pnms DE CAlWAJ,HO : - Deixem - me confessar, para depois ser co11 

clemn.ado: é nnlito oruel para u1n crente, não t e·ndo fetio ai.nda a profissão d{: 

sua fé, já r·eceber a condemnaçã.o. 
O SR. AN'J'ONro MüNIZ:- Rebatemos a arg~uição ele V. !Ex. de. que estatno~ 

1l·g'in jo por interesse. 
O Sr:. PIRES D.E CAHVALHO: -- QuÇtndo d igo que nã,o sei se convenci os ·m-eu~ 

collegas ela verdade const'tncional exposta pelo d ispositivo claro, termi.nante, co'r.· 
c 1 ud~nt~ da ConstHuição, ~- n1ais ainrcl"-1, pelo comn1entario con1petente d.e urr1 
jut·iscorh<::uHo afarr.~ado, llOr todos reverenciado, parece-1n-3 c1ue tenho dire ito ele, 

ao menosf consultar á cnnv~cção ou a con~ci-en cia de SS. EEx., Een1 que, dahi, p·L· 

de.-.:.sen1 at tribuir-!11e a inj:..n·ia ele em-p restar-lh es aquillo que não tinha jntençãG 

ou !Jroposito. 
lD:ltretanto, Sr. Presicle!lt.e, a Constituição não apo-ia, nem os con1mentadv 

re~ '1:1 ·nor-:sa lei 1nag.nf:l dã-o o seu conncu:cso ao acto do Gove::rno lo n11~u Estado . 
Sobre o rn:sumpto legent hnbem/us. 

Sa eu eão qu~zesse bordar estas consideraçõe..-; en1 hoinenag~3m ao n1eu dl~ 

lincto collega, que hontem occu·pou a tribuna, teri<l dado · en1 duarS pal avras estü 
r e-sposta ao discurBo do 1neu oolleg·a: LC[Jmn habem.ns _; e, a.ssim, se l~i ten1os , ft 

lei obe!'eça mos . 
O Sr!. AN'l'oNro MOIÇJ:z: V. Ex .. '·e esqu·ece que damos outra interpreta 

ç:ão dU fe i~en t e da que \ 7 • Ex. dá e q u 3 ê, está. me..nifestan1-ente inconstituci-onal. 

O Sn. PmEs DE CARVALHO : -A ,Jei ele Dezembro d·e 1908 é ele t1ma expressilu 
Ulr_, sinlPlE.s, é d,e umia f6 ~ ·rr1a imperativa tal, que, a d'8speito ele quaesquer · que 
sejain ru conve-nienci.as, ns propositos de quen1 quE~r que seja, ell a ha el e conven-

ce·t·, h .-;. de radicar ·3Ssa convicção no espírito c1os que consideram a l ei cotno o 
iclO'Io df! ohe-cliencht. n as Eocieda.d es co1istitui•d as e cultas. 

"\ lei ic . 5fil. d e :n de Dezembro cl·e 1 89·8, diz : 
"Arl .. ,1. r.. Nà.Jo poderã.o ser recebidos como mo3da, ou nesta qualidade cit · 

cular no paiz, qna.esqnP.T t:i.tulos rle cTecUtn c~o 7J01·twclo?·· ou con1 o nome deste ·em 
bra.nc<.. fllH: forerr. e-mittlclo~ P'='lO!:. g 0ve1 nu~ do~·:: J~tã.dOlY ou dos rnunici•pio~ . s·eja:n1 

taes ü tuloc •apolices ou outr.os d·e denominação clifferente. 
Art. :2. o 'X o caso de tntnsgr.escSã:o , nã.n 86 serã.o nu1Hos de .pleno dire ito to elos 

os contr-aci.os e actos ju r idiC'.O€, em que os ref.ericlo~ titulos fo·Pen1 empreg·ados como 
1noeda, ll)H-s fic arão s ujeitos á s::tncção do a r t. 241 elo Codigo Penal os individ~os 

que, corn0 -n1 oeda, os em jprp.g;.trem ou os rece bei·enl -en1 troca d·e obdectos ~ valores 

on se1't•·iços de quaiquer e-spE:(!le. 
~·\rt::.; . 3° e 4u. O.s orgã-os da justi ça federal serão os comp.;)ten tes para ap 

plicaçi!.v desta lei. " 
V . Ex. dá lice nça '? 

O Sn .. PlHEE DE ICARVALI-IO : - V. Ex. 
lhe llê 'icença. . . r Riso.) 

V. l~x. m~ dará ~ice·n ça que nà~. 
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Se. 'Presidente. diz a. Je·i que ·em todos os casos em que esses' ti tu los forerú 
dados l'OJno equivn..Ientes de tnaecla, os seus autores, os s·eus agentes ou porte.d·ü·· 

ees, Incor!·erão no criiTIIe el e rnoecla fa•lsa; e os prezad:os coUeg•as não p odent ne-
gar, ant·es hão d•e oonf.essar, llão d.e confirmar , que· n.a Jtecebedoria ·do meu Es-
tado se dão titulos para paga-mento, em pa·rte de im·posto.s, e ·para ·embo·lso do 
Governo, .n que quer dizer, es::;es tHulos l' e.pres·e·ntam, nessa o·peração, moeda 
i1l eg-a! . 

t1'~1 ,llo para q.uenl .sa.be Inais do que ·eu. 'Se eu, Sr. J?I,esid·en te, estivesse rn e 
dirig-indo ·âque1les que, co-n1•o eu, ·são lP-[JOJ.eios) procura·ria uma 1inguag·en1 maif.l 

posi~iva, ~e vossi·vel , mais conC'ludente. n1•ais <Sig·nif.icativ'a , n á sua ·exp-t:essão nul-
teri.al. al:stou, poPém, fllllaiTdo aos cultor-e8 ele direito, que n ão podem e não ele-
vem me contrapôr um sophisma .. porque, ISr. PI·esidente, a,que!l.e que u.s a -de tttl· 
arn1H., quand.o se l11 e apresenta un1 argumento lea1l, não ·defende, antes compro-

Inette a sue. causa . 
O St ... -~NTONIO MONJ7.:- G·acan t o •a ·v. :Ex. qUie e&tou a1·gumen tanclo con1 

a ma.ior lealdade. 

O •S11. PIRES n1ç CARVALHO: - ·v. Ex. já arg-utnentou; ag·ora quem está a.r-
g uJn E-ntando -:::ou eu. Se V. l~x. arg·um entasse HQ ·me·sn1o t _el)lPO que eu, seria·rn 

dous OI"6.dores a occupar a a ttençào da Ca;Sa, o qwa, por certo, era demais ... 

V . Ex. j.t argumentou; ag·o~:~a :;ou eu. 
rv ~x. permitOrfL qnt' eu repi-se, que eu r e-produza, qu e r estab eleça o n1eu 

a·rgunH:mt.o, que é a ex-prcr~..,ão da lei , a .pala·vra da .l e i, o •t ex to da lei. 
I•'•>! citach a autorid-ccl e do Presi-de nte d-o Trib-unal de Cont as, o !lllustra;d•.• 

DT. J)! ::"limo ãa \Te-i·g1a, o Qtutl , aHás, manifestou-se do seguinte n1oclo: 

•:Não comprehenclo como, d iante do l)r.eceito tão olaro, qual o do art. 11• .(!c, 

decreto l ~gislativo :. . 5·6,1, de 31 dt D ez-emb ro de 18~8. se po-ssa .pretend ei que 
qualquer Gorvei·no ele E·stado t enha a fe.cu ldade de emittir apolices ou ,qua~.s ._J LH:> I 

titul-o.3 de cr·edito •av portador, pnra razel -os !··eceb ?r con1o 111oecla ainda. nas re-
partiçõe.-3 ·E.etaduae.c, e 111esmo para o el'feito de t}ag-atn.e nto de co·ntribui ções o\.1 iln;· 
postos. ISob este as-pecto, e-11a~ irão agir co·mo moeda li ·bet·a~toria e incidh ão nt, 

preceite> nue prlJ:hi.be recebel-as como m·eio ci rculante, isto é. co.mo m ecliodn de va -
lor, con1 poder acquisitivo e facu-l dade el e 'liber-ar d·:= o·brigações . Não sei que rnai s 
é pr~ciso para r1ue tae.s tHe1os incid·am na censura do dispositivo citado. Se são 
adnüttidos para pag:!Elr irnpo.stos é porque Ji.beram da obrig·ação de co ntribuinte ~ 

de opr·es·ta;· o que.ntit,ativo en1 que é tributado. :Não 'ha. ·0o·n1o ;ex in1ir elos outros 
pt·eceHos da lei c itada o facto de emittii· o Governo do Es,tado apolices, impri-
mJndo a estas a força. que só tem a tnoecla circulante para pagnr itnpostos ou 
quae.sque r ·oetre.·s ·divid·as ou obrigações . 

O processo não passa d e um meio de illudir ·O dispositivo ·do art. 34 ela Con-
3ti tuiçã.o F -ederal. " 

);[o mr,u Es,t-ado existem apolices ao portador qu·e são dadas em pagament0 
de impost·os e embolso !>~lo m estno Estado. 

0 •SR ANTONIO ú\fOI'iU · Os :IDstado~ podem solver suas dividas do mod o 
que ja;·.garen1 m(l.iS CQ,nvenient~ . 
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O Su. PIRES DE ICARv • LHO: - Acho qu e es.se principio d e V. Ex. não apro-

veita á hy·pothese . .O Est:tclo r1ue ·3!1lit te ti t u los não t em {J direito de con1 e l:es rE:-
nJun erar t nlPPegarlo:; s·eus por servi ços tl.evidos, ou s a•t i sfazer seus cotnpromi:::iso::;. 

da·n·d:> - lhe.s a ·qua;l.i-dade d e moeda . 

O SH. t.A.NTONIO ll\lloNIZ : - V . EX . con s icl·2ra incon sü •tuclonal a enüssão pat·a 
const rucção d-3 es t r a doas de ferro, d e apolices nomi naes uu ao por tado·r'? Eu qu eri a 
que J". Ex. respond·esse a isto. ü ca so é o mesmo . 

Ü Su· . . PmBs DF ·CAJWALHO: - )l ào, poeq ue p r ecedeu- lh es a emi&~ão auto ri·· 
zação do Cnngreaso .Nacional, que é o pode.!· con1pe tente . ·A lei di z i.;:; to, S r. Pr~ê 

sidente "os qu é' en1pr egar e·n1 ou os ·qu.a receb er êJTI e-n1 tr-oca el e objeotos, valores ou 

s erviços de qualquer -e~peci e, .fi.c·a:ào suj e itos á s~tncçãu d·o a·rt. ·24;1 elo C odig.:; 
Rena' · . 

I sto é o qu,, a le i rli~: Leeem habemns . 
O JH'O,ct.ra·dOl" s+--cc iO Jla.J do ES'i:ado ela ·Bahia, '' orgâo d a justiça federal , o ad -

vogad ) ·da s ocied.arle, o d~~ensor dan le·is aHi. commun icou r e iteradan1cnte ao Sr. 
Wiinistro da F'azenda que n·t B:l h :a h ::i via issv) a8s·i.?n .• (i.SI::ii.11/, .). apoUces con1 fun cc;;ão 
acqulsiti'va e liberatoria . 

. -\.. lei àiz mai·s, o que jUõtifica aquell e f u·nccionario: 
"Os org::l·o~ da jus ti ça fecl·ere..l s e-.:ã o os competentes paru a applicaç;ão 

desta lei . " 

Portanoto, iiO org·ã0 do .M:inist-:!ri o Publit:o cab'= da r a r espectiva denuncia e 

a ju~Uç :t federal é a comrlPtente pa ra judgar o caeo. 
Ora, o orgão do Mini HteriP Publ ico ~: ec :e. mou , r epresen tando, exercend o uma 

fun cçã o nobre e prud·e nte, jun t o a0 S r . ~1 ini s tro ela l~,.az e nda, o2o n tra .~sta occur· 
rencia .. ;· cli.ss-E: que no .Estado hu isto P. isto) o senhor •tom·e as provi-ctenc irt:s, porque. 
é m en 'd evei{' ir de rmcon tru ás violaçõ 3s da lei. 

d Sr. Min.istro da Fazenda, e Jn virtude d es sa r u.ncção elevackt , cl fY.:31-iH expélrJ 
sã.o n .) cu n1pri·mento do dev E' r ro r pà.rte do iSr. .Prucurado'l' Sec·2iuna 1 da Ba·h irt 
diri g h1 .z s ~· e offic io d elica do, s ubsta ncioso, da fórn1a que acabo d·e l ei~ , a o Gover-
n~. cloe rio meu Estado. 

l~Hl ·c;.ue, poi·s , é merecerlor de censuras o i Ilustre l\tli,n istro da Fiazenda ? Po-
de ri a. S . fJDx. , recebend.o un1a co mn1 u nica ção d·este valor, d es ta ün por·ta,nci a , e n. 
que o orgãc do .lVIinhstet·io Publico F·eder al, no ex e r cício daiS s u as mais a ltas a '.> 
tri ·bui ~õc:-: , .em n.o.n1e cllft soci eclad0, -em defesa rda lei , ven1 lhe d iz.er que n a J3ahia 
se etn it te titu·los que a I.ei con·sidenl ou equipara á n1oed.a fa lsa., P·oderia o Sr . 
'?\1i ni.s,t ro c1n. Fazenda ca lar-s e, f icar in act ivo, subm~e·tter-se? ,Seri.a isso .. digno'? Não 

O actua l ·Ministro ãa Fe.ze ndn não podia deixaot: ele cuiD-prir o seu d e v·E:r . 
com o c umpr i::t , f azendo-.o modera-dam-·~·nte, deHead.a·me.nte. S. Ex. poderia tel-o 

feito de oiJtro n1oTlO: recebia a comnn 1nicação do orgão do Ministeri.o Pu blico Fe -
deral na Bahia e pode ria dizer: - o Sr. ctunpra o seu devet·. MaiS, não ,; o ~'li-· 

nistro •:la li'azenda d irig·io u .m of.ficio ao Governad·or elo Estado em t 3rmos os nu\is 
, altenciosos, d izendo-lhe qu e recebera tal den un cia, e pedia-lhe que providenciass(• 

" t•e.<pei to do assumpto. 
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P·ois, um Ministro quP se dirige nesses tern1os ao Gover.nador· db un1 Estado, 
póde Ser ·~t-·Coimado · de particlaTio, ele aggressivo, de desoortez? Não. 

li'ol., portanto, injus·to o conceito, injustas foram a;s r .erferenci-as •aqu i feitas ao 
S·r . ·i.\ti-nistr-o da :Faz.enda, que pr-oce.deu, ten·do em viste. á 'I€ i, nos seus termos pe-
r emptorios, conclude:ntes e posi·tiv;os, oom absoluta 1prudencie. . 

F0i injt~.sto o .Jneu diet!ncto colieg'a, julgando talv:3z que am:par.av.a a causa do 
G·ova:no ela Bah ia, nessa questão, a sancção legal; ·entretanto / ne1n . a Constitui-
ção Fetle·ral, n.e1n a lei especw 1. a l-ei crimi·nwl , pod·em servir-l·h~~ de ampa.ro, po-
dem s·pr i nvocRda.s para eE~-tabe~occr un1a du'Vida, por ·ma:i.s ligeira que seja, no 
ca::.:o . 

A te: é po-sitiva , nã~J d eixa mar.g-.en1 nen1 guari.d-a 1para quak1ue.'1· ou1re. in-

!'e!'Pt'etaç'ío . 
0'3 ;.oderea ·publicos da Uniãu não e-stàio absoluta~Jnente i·ntervind:o .indebi1a-

me·nte no rr1eu Esta·d·o, nBo estão convertendo o •Jneu ·E.s•tado etn ga.nTella de l)Or-
cos. ::..~ão , ·S<r. Presi·den,te, porqu e então eu que sou fDeputaclo g1ov-ernista, qu e 
pl"es·to consci·~ ntenTente m ·e~l u.-poio ao Governo Fede.ral. ser-i•a o :p~·ltneiro ·a me 
aJarnla!·, P·OrqU >:-"1 con&iclero u1na cou·sa ~agrad-a o respeito á lei , á ConstiJtuição; e 
ela lei e ·da Constituição 1\esultnn1 Cli=reHos peculiares ao meu Es tado, _que abso-
lut<:unente nãn püs.so per.mittir que sej am desre·speHad·os. 

:) IMi!lj~·tro da J:i""'e,zenda, mani.fest·and-o- s-e cÔm"O se· m!flnifestou. cump:riu o xe:: u 
dever, ex·;~ i·ceu a tfua áutvrjdacle, faze-ndo-o -pruden-tenlentü. {) orgão 'do M+ni.ste-
rio PubJ-ico Fe.deral, na Bahia. ,p-0'1· sua vez , não deixou -d e usa r um dir-eito, 
.lliás, -ta-111-bem. con• toda co1 tezUa , com toda p"·ud·encin ; _por-que ·não ünha obrJ-

g~lçã.o el e f.az C:.r es}:a o::·ornmtHlicação ao .Vfinister i-o da Faze nda; ·ene ·p:oderia, no 

\.!Xer-..;.icio daS .SUaS funcçÕ•:2 S, O que seri-a t111Uito ITI:ÜS a:gracl·aNel, (JU8i' lYrocedeSSC 
que,_. nc?~..o vroceàes~F! r. d enuncia. tPazer preci p itadamentr á di~cussào no ·pl-e,nu 

rio, no •lJPet{lrio judioiaiJ:io, no juizu crinúnal , o act o das autor i-d atdes v ·ub1icas' do 
·meu Estado. 

s-~·. 'Pl'esi;dente, o Ol"g-ão elo Mi·nistofrio Publico F'ederal n-a Bahia. nflo é Unl 
~on·e. Ji gio.:rari-o m-eu: é lNTI espiri.to supeTior. briH1a·nte·1nente culto; não é unt ho-
m em el e ·partido . 

V. g_x. (d·i1~inindo-se an Sr . . Ecl·nct.lrrlo Saboi.n)-_. conhece o ·Sr . Dr. Ü!Scar 
Vie.nn;t e sa,be que •elle niio mi'lita em partido nenhum da Bahia. sabE: que eJ.Ie é 

un1 e .. Jpiri- ~o ·ue n1-odelaT i.nd epe r~dencia. 

O Sr. •Osca r Vianna é nm funccionario de bal integ-ridade n101-.al que já é 

Procurador Seccion a l n a B a hia h a 2·3 ann-oo. Pol·tanto, 't en t alra v-es..;;;a..do, sempre 
r c.sp:;ititclo. incólume, todas as mutações do~ P'a •rU·do~ da 'Baluâ. 

·..) Sr. 10 scnr ·viam na nunca exeroeu nen1 exercerá sua. nuto ridade, s ua::· 
f~t.nc~Õ6'!:i, pal':l ~2 •tisfazer 0xigen.cia.s de 'QÚa:lqu.ec ·partido •nen1 dos l)li:lr·ti:d'arios . 

~\IJ f. (Ho poa'l'H qu::üquer do,-; -Jneus cal-l-egas para que d-ig a1n s e a v e rdad e qu··.: 
exponh,> en1 r-ef·erenciha a ~: sse clistioncto funccionarlo é ou ·não digna ·da confit·-

mação de todos. 
U.:~·r ,·.SR. DEPUTADO: - E', porém, um espiri{o Un1ido. E-lle rev-elou sua. ti-

bieza ele animo 'Tlessa ·que-stão. 
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O Si:. iPIRES DE •CARVALHO: - ·Se é timido, é meu co.mpa;nheit·o. 
Se··· timiclo .não quer d;zer qu·e nào seja nobre e indepen.d·ente; de ordinaJrio 

na.. tü:·liJez ·está e.nvolta essa convencida nobreza; 1nuita.s vez·es os senti•mento::-; 
civi~o.s ele nJraior va·lor s:l0 .se.crHicados pela imprudencia. 

O Sn. ANTONIO ll\10NIZ: - V. Ex . sabe que a d·esmont>t foi .gra·nde na Ba~ 
h ia, que .f, ,s ·de·miossões se fizeram em ·massa; po:rtanto, é bo1n Dão I:eva!r a ques-
tã.~ paul e:::s <. í c=rr0no. 

i) St:. PIRES DE C:AllVALHv: -· E:u aci'Jv ·l]lll: u m •funcdonario tão distincto 
como ê o !D.r . IQscaT ·via'llna se co1loca bem ·2111 qualquer sHuaçãJo, â. .g.on1bra da lei . 

O S:{. ~1\.NTONIO •J\IlONIZ: - ·Eu a.cllava. bon1 que V. !Ex . .seguisse outro rumo 

que n§.o personalizasse a que·stão. 
O Sn. . PIREs Dl<1 ·CARVALHO: -- V . Ex . está e-ng-anado, não esto:u .pe.rrso:nali-

,ando a questão ·PD<'C]Ue até ignoro que Cxi·stam incompatihi.Ji.dacies entre aquelle 
funcc• .. o.n:Lrio e o Governo do -ills•ta:do. 

O que di~·o é que o D·r. Oscar 'Vianna é u.m funcc iunario digno elos 1naioroB 
enco:1üos ~e acata.meTI to. 

t~uero ·que fi-que eonsigne.do que un1 funccionario da orde1n do Procu:rador 
S eccional _da Bahia não obed-ecE a interes::~es 'de IJ84:tido. 

:..-\tnd<-t. refiro un-Ia outra razão 1nuito mais i·mporta.nte para eu cheg·ar ::-1. COJJ·· 
clusã.o lla falta de a1poio nn Constituição ·3 na lei es-c;·dpta para o acto dv Go-
verno dr.."' . Ba·hia. 

r..;-onsuHan.c1o o ele;-nento historict, desta Ca-Jnftl'h, nós encont.r.amo-s •a foL nut -
ção, as ClivE.rEas passagens d.a act ual I·E' i ele 3•1 de 1Dezembro ele 189•8 e, Sr. rprc-
sid·entt. •O C1U e 1118 pôde faltar e:i11 saber, ~obra lHo.. arg·unle.ntação dü relator e elOS 
diversos Deputadüs e Sc .. nac1or·es que ton1a:rarn parte na coiTfe.cção ou elalJOra.ção 
doss1.J ~ei rras Cu-Ea-& do Congres~"O Nacional . 

.I.)FÇO licença á Camarn ·para -ler alguns trechos lun1i-nosos 'dO p.r.i.mQlro va 
!' 3CC!" .Lpr c:sc:-ntado 'em 1897 ~obr-e a 1na•teria ont -e-m discussão, isto é, oobrc a 
cli'sposiç::ã<, pruhib iLiva dn en·ds-~ão de titulas ao .portad-or, con1 c;a.ractet ht!cos Ú(:! 

moe::1a :eg-al, pelos ·Es-tados . 

_E;s-;-:;t-: ·pare-eer, do q11a~ foi rela.tm: o e.Jn·inent·e Sr . JuHo dos Santüs, diz: ''E' 
·~ r::rto qu-e tJJg·unti dos · Estado.-;, n1uita.s municipaHodacl·es e até parUcul'afl.·es, á sou'n-
bra .ja toiE·rancia. da:s autoridade-s ·d·a Repub!ica., tê-111. coll!trahido em,prestin1os de 
clinh-elro. emitUndo a·polke·s a.o poTta-dor, do vaJlo.r nominal de notas de $500 e 
:-la moeda 'C:iivh:oria "de nic-1;;:21, fa·z·endo entratr ·en1 c i rcul•ação sob a r-esponsabi1i -

claode do ereclito publico elo ·Estado, á ~ombra ela i·nnuencia auto.r.itari.a dos respe-
ctivO-s g·ovt~rnos, -at.tra·hic1os pelo inte.re'Sse d-a .especul,aç.ã.o sobr-e o g-yro de taeFi 
titulos s-e1npre .reca:bidos abl;'l_ixo do par cru-ando h.~-ocados por moeda legal e ani -

macl;l, a «lla circulação pela faHa da moedJa m ·iuda, semp.re insu ilfici·ente nos Es-
tados'. 

o SR. ANTON ! O lVIONJ~: 

los deu a e;;:.s-e pa~·ece.r. 

Leia agora a res1Josta que o rSr . Ratniro Barce-l -

O Sn . PTHEs DE_ CARVALHO: - Esto·u lendo a ·pergunta ... 

O Sn. A.NTONJO lVIoNr7.:- Po1·que convêm a V, Ex . . ler a pergunta. 
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0 SR. PlREs DF. C.-"RVALHO : - Como hei d·e ter a resposta antes da pergLmta~ 
Pois eu •hei .d·e an da:r com o carro adi.an te dos ·bois"? 

O SR. ANTO~ro MONIZ : - Leia os comn1entarios feitos sobre esse parecer . 
·pelo <>min~nte St·. RamiJro B a rcellos. 

O 81~. PlRES DE CARV.:\.Lt--IO : - · Não Inê posso d·en1orar mu ito tempo ·na tri -
bun .':l.; n:lo ·po.s·so a busar d 2. genti·l eza de un1 amtg·o . ~A,. hora -que E:stou o ·~c u.pandu 

pert~·:1 c<; "o m eu honra-do e querido co llega Deputado pel o Dis-tricto Fed?ral. 
Mas·, conUnú.a o relator, provecto· e disti"ncto juris-ta, qu.e .muito hon1·ou os de -

bates U.e.sta Can1arn : 
11 A.t~redltado em sen1elhante recurso, cada Estado poderá ftaze.r s ubs ti t uü· -~m 

breve pr:azo pelo•.3 S·3 US titulos cl·e . clivi·da o pape1-tnoeda da Un.i ão, que r efluir(L 
pa1ra os pou cos centros q_u~ fi car 3-m i1nn1unes de,.ssn. c ircuhtção v i c i a.d n. .. onde ..S.l' 

accumutraol:â>O, ag:g1·ava ndo n1ais, ee é possivel, a depr·essão do c r e-d i to. publ.ico 1H~lo 

clesec!uiltibric entre as necessidades d·o conTnl e r ci o intenno e o in s-trum ento rle s tm B 
opei':9.ÇÕêS. " 

Jifl tive occ·a.s:ã o de l·Pr o preceito cons thucio:nal, -por t a nto Já se pócl.:j lêr-
idétt immediata, pr<>mP ta ,Jaq uillo que a Con·sti-tui çã.o resa a r espeito. 

~@m!finl, •Sr. Pre.side.n t e, não ·qne.ro cançar a att-enção da Ca·mara len-do tndu 

o Iongl) 'lJareceT da Com1nlssão .ele Conatituição e J· u ~...;tiç·a de 1897 'Sobre o proje-
cto ;,onvertido na lei que o[i sanccionada a 31 d·3 Dezembro de 18D8 e cujo texto 
acabo de c i ta.r . 

Dizia o p rojecto p-rimitivo; da a utori a d o inolv id a vel juri sconsulto -Sr. .L\m-

phil ophio Botelho: 
·'Não pod·erão se•· r ecebi das como mo.e.cla ou ne.s t a q u-alid a de c ircu la:r .no pah 

C[UcleSQtler titnlos de c redito ao 110rta·dor DU com o nome d·este em banco que tL 

ren1 em it ti dos pelos Go-vernos clo·s ,]~ staclos nu dos mu-ni cípio~~ com n declar ação 
c!L ·valw inf.er lor 1t 200~ , .sejam ess"~ tlt:ulos l.q,olice.s OD owtros Cl<- denom iJ1« 
ção :lifferente." 

AqL:i .o JXOj ecto primitivo estabelece u mrr d es igu·a:lclade em r eferenci:'\ a ,, 
quant.:ta.tivo : "titulas dt> val<>r inferior a 20 0$0 00 ". 

No cnr.r er do 'Cleba.te, o ·proprio a utor, r econhecendo a falta ela justifica ç;lo 
j urkllca üe&'::ia redacção .. retratnu -s·c e apr esentou um·a e.m·endn ·~ ubstitu t i va . T~~st<::l 

eme.nd.o. . apresentada dépol"' clt um br·Hhantc d i·scurso do Sr . A.mphHo•phrv , man -
dou SLrppr!mir esttl.S palavras - Ti t u.! os da valot· infe rior ~L .200$000. 

Deste .parecer foi rel•ator o llOE'SO cli.sti.ncto colleg-a por s. ·Paulv, r) Sr. ala 
l eão Carva·Ihal, sendo r~e-s.3n occa:s ião Presicl·e·nt e da Cc mmhssão ele C on.sti tui ç;;'l<.J 

Legislação e JU!sti.ça o ill '..1B1T e Go \·erna-dor do m·cu E.st ado, que apoiou e :::t'lTp la u-

d iu 'l ·:n edi'da mo~alizadO'ra . 

Di" a Commissão: 
"_:\ ~comJntssão d e ConsUtuição e Ju-stiça , a qu e f.oi p r·esente <l e-rn~ncla apru· 

sentada •])fio Sr . A.mphi.Joph io a o proj'edo n . 89, de 1•8•97, C[·Ll'3 prohibe qu e sej a m 
r ecebtcl oe- como moed 3. ou !1e,;;;;ta qualidade ckeulem no poai.z o nom.e dest e Pm 

branco, QU C' em ittidos p~lo.c::: g-overnos dos ]~stados ou dos .n1unici'p ios, f..• de IJG -

l'·ecel" q ue a erne~da d.eve ser .a d-optaida. Na ve t'dade, a em enda apresenta·da verH 



-432-

Con1pletar o proj·ecto que, redig-ido primitivam-enrt e com a clausula de ·excepção 
do,; tituloll com a d.ecl<.tra>;M· uc valo• i·ni<;rl<H " duz.<>ntu" rnH rÉ:is (200~) não 
a bolia. os abtrso.-: das em issões fei•tas nos Estados -e nos seus :r.especp vos Jnu-
nici·plcs. 

O projecto d e lei tmn um caracte r penal , o seu itn builto é i-n1pedi.r çru e os go-

vt!rnos d u6 EstJa-d-o.s bataJJn n1oeda, co•mo se co·stum.a v ulgar·mente dizer. B'i!-; ot-, 
n1o t i vus -;JE- Io·s q~1 a·~s opino pela a:pprovação da e-men'Cla. " 

Ca cla q_ua.l dos sig.natari.os d esse parecer t·ep.r ese·nta ·um -nom e de valor .na~ 

1-ebtra..s juL'Jdtca.s, uma cava c id ade, u1na au•toridade. 
() SH o ANTONIO l\rl ONIZ : - Quã l a conclusã-o d-e v. rl~x . ? 

O S!: . lPIRES DI' ·CM<VAI.HO: ~ @sper.e V. J!ix. (R·iso.) Sr. Preside n te, ai.nd& 
não tomei o bond e já estão mandando parar n a porta de eaaa·. (R-i.so . ) Assin, 
e i m,pü.s~hr~l . 

Ora., estou cons\.Lltando o que se di~se, es tou procura-ndo a fórn1a de o r g<l: 
n izar a.s premissas, e J:1. se 111-e •pergunta qual a. conchrsão'r 

U.H SH. DEPU'.rADO: 

incommod·ando. 
E' ·signal d e que a a.rg·u·m·entaç:ãu d e V . :mx. t::stá 

') SR . •PIRE:s DE CA KV.hl .HO: _. Este pa.teee.r, t"'edi·gtdo pelo honra-d.o represet~ -

tante ue · S. Paulo na iComn1 í~Bsã.o . sob tt presíd·e r.c i.a. do iJhu:;tr:a Goveo~·nado t d!.t 
B ahia , a tnbos j u.ri!sta·s ·n.otavei·s, co 1n r esponsabHidades nas 1-ettr,as do direito, InE: 
receu a a-pprovação u:1anin1e da Can1:ara . 

A 1Cú1nmiss~l,D ·d·e Faz.enda ~ süb· a .iJ~es·i·deBeia do Ineu -p:reclaro amigo Sr 
:1 oão N •e iva, .que co1n caeo bri.lhantis n}o repret;entou nosso queri,do ·Estado nesta 
·ea.mara. ·t·Jnitti.u tan1bem J.J:lrecer -favoravél "á ?nec.li.cla JJ'I"Oh;i.·bitiro,a com. o f'i'l"n de 

i.?n1Jell;.,. o abu.so Jn ·aUcc<do 1'o'· alg1<ns .Estados e '"'"1A.cilpa.hdaches qt<e, com erni.,, 
sUes d e titu-los d e d·i.ve1·sas d mto'lninações têrn 1n·ocu:rcLClo solve?· s-e•ns co'lnqJ1'0'In·issv.e; 

cu?l!ictr-ios, â·arvrlo-os e?n 1Ja(la.1nento co1no se fossem ... 1noeàa, Ct'I"'I'O,fJ.C.vnc~oJ fle..sta: a1·'te_, 

a s·i, n~tdt att·rflndção rn·i;cat-i'l.'a ela Uni.cioJ qne, ele nenhtt?n 11'110d.o, eLeve se·r n~n
did<C. 

O projt cto foi para u .Senado e !•á .não ·foi m en.os brilhan-te a m a r ch a que têYc 
a idé.l, fir:ando ·Oonsag.r ada na lei d e .J..S 98. O Senado, não satis fe i•to com o q u• l'l 

Cnmarft. lh e manàou, votou a. Seguinte ernen.d~e1 : 

'O p J·ocesso de julgament.o doot~s crime·s serão rcg·Lllados pelas m esmas dis· 
pos içõe 3 QUE: t·eg·em os c.r i-.n1es de nloeda falsa. " 

~esse -pa.rec2r .fig·ura tarnbem um nome muito caro na mlnh3;- ter.rm, o do Sa 
1urdo.-:- V irg'ili.o Dan1az,io. · 

M<ts, ·i": r. · PreS'i•él en:te, a'])·prov·ada esta em e nda e m u m · bd·J.I1flllte d ebate em 
que (.('tnar~o2m pal["!te o S:r. Fel.icia·no ·Penna e outras auto ridad-es ,nas lettras ju-
ridi cas, v·ei·u ella para a ·Ca mara; e aqui , a íCommissão d e L egi,slação e J·ustiça, 
da lttal [!.Inda era Presidot=·nte o illu s·tre Go verna.dor ·da ~Ba·hi a, o Sr. Seab_r a, ·sen-
do relator o & . ·Lui.z Do,tn ing-ues, deu o segui·n te parecer : 

" ·A. ICommissão de Consti tuição e Justiça •é -de parec~r qu_, a Oa;m ara a1.J -

prove a ·(m~mda 'do .s e narlo ao projecto r epressiv·o do recebim e nto e c i.rcukição, · 
COmO 1:noeda ·de quaesqucr titu.Jos d·e 'Cl'ecli•to ao po<·tadOT, a'])p \ica.n-do .U·O j)l'OCeSSO 
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e julgan1ento dess a especie de cri:me a;g !nEstnas disposições que reg·e1n os crin1es 
de 1noedn falsa, en1·end•3. que, a·Jiás, fôra annuncia.da como su.pp:l etnentar do .pt·o-

jeoto pelo i'llustre autor d·eSt·e nn. Camara, e só deixou de -ser ·ap:res enta du po.:.· IH'I-

ver P'l ssaC.o a o.ppot·tun idad·e . " 
Cha1no bem a 12. tten~ão da :Ca.Jnara. ~arece-rr1 e que, se eu foss e um apai-

xonado, !:le vies.se a es'tn. tri·bur.a · para aclvo.g·}u· ínt~r·ess-es ba·naPs ou subalte-t·no:-;~ 

se poder ia SUl)IPÔ!~ que a 1ni11ha convi cção era simpl c·sm.ante tun ph-(' norneno r <::-· 

fl exo Ju r!1€:U inter-eese partidtüri-o; estou, porém, a cp .. li, de al-ma bra nca, não te nhú 
outco intuitc• senão o ele eo; c larec~r esta qu estão. 

S~ l~ <:rrada R opin i~v_. (1 ll t=' eu emittr,, :llll~tnhâ Ol . cleiJúis ~si_are t p-rompto 3. 

v h c :Jnf:esaa:r o m-e!..~ erro. 
Quero fund~imentar tamhe.rn a minha oplnift.o, que é talv-e- z =--em v a l·or; n Wl :s a 

ha•nc~lda t.ahiana está act ·n:vlrne-11t e divid ida em d-uas ·pa t·cira\icl·a des e ambas ele-
vem falia r sobre ma teria ele interess e ilo Esta do. 

·;.iJ uma vez qtt-e meu llonrado coll ~g·;.l, no~so adversat ·io, trrutou d es t e as·Sll'll1· 
pto, é -p:rec1so que t:- u ou 11m outro de r.ó.s, venha tn mbem a res.pei to s e ~a ni. 
re;,;tar ... 

') Si{. ·A.NTO!\"ro JMONJ~~: - rSe a qu estão ê politica, não h a nece.::sida·de diste.· 

J SI<. PIRES DE CARVALHO- e, fallando assim. rno cumprim ento cl:e um 
d-ever, esto·u rne exprinlindo cotn a sin cerida de d e quem diz a verdade . Não tenho 
outrO ~scopo se não esclarecer ou receber dos Jn.eus coHeg·as os e sc: a 11·ec im entos 
qu e dese~i-o. 

i:l ·~ ·e u pr~cisass·e a.ppell:tr para a compe tencia indh idual el e cacln um claqu el-
l es ~1'!-H.'. fig·uram nessa b-ri lhante campa nha d·a fonT.ação de uma le i util , n.ing-uen1 
tnera i.! e ri;-~ mais a: -mi·nha pr i:.' f ?ren .::! i a d e q ue o illustre Governador tla Bahia, qu-e 
tanto s e ernpenhou pela pa2orJg·en1 d est a :ei. P·a.ra con·igir -e ev itar os abusos a.tr-
ruin,ldoros d-o crcdt.io n~v;~on:-tl. Port-anto, Sr. ·Preside-nte, o que :: u affirn1o d·e-sta 
trib~1na, o que eu porocu.ro 1no..rnHestar con!o convicção tr:inha,, nã o é .mait:-=:. do que 
a r âproducção, a p-hotog-.r.~phia, ~a i m D.g·em do pens~unen to, da con vicçfto, da con-
.sciencia do pro1prio e iUu.stre Gov-ernador ela Bn.-h ia . 

BJst.~ 1)8J'·ecet• pr2<ehso e syntheti-co, ass ig;na-do por ·S. Ex .. Sr. Preside n-t e, sa-
tisrazer o s mais exi gentes, de o-pinião contraria . O paP~c-e r d iz: " tEsta l ei ê r e-
press.:va ''. 

O •SR .. A.N'.r<, ~·J" JO MONI7.: - J á, vejo CJUe V. Bx. hontem não 111 e db-3ting-uht 
com a SLla attcnção, porque toda es·ta arg·mne nta ção eu a:dduz i en1 1n i.nhn. or:-1~ 

ção . :vr.ost.re-i que ~eta lei não se ~·ef.ere a-bsoiu_t.n men te a apblic-es ao portador 

S e pudesse t er essa inter·p.retaç-ão, seria tl'Inf-1 lei inoo·n-stiltucional. 

O Sr't. PIRES nE CARVALHO: - !Ma·s V. lDx. v-e ja : a ComJnhssã.o dis:--; e que a· 
lei ·1 c: tual é repressiva desses abus-os cl-e fim!dns. parn. a qu1al o ~in i stro el-a Fa~ 

z·encl'l ~tpp· r-·t: tf.l per·ante o C-ove1·na.clor dn Bahi-a. 

o -Sn .. ~.;..NTONro 'MON.rz: - Mas, i·nterpretad·a como V. Ex. que.~·, é umn l f' í 

inconsti~~uci'O'nal. 

o St<. 'lVIAUH.ICl O DE LACER-DA : - lTis sa:s :tpolices da Bahia. vão contribuir n1uito 
para a solução cl " problema ela OI'g.anização militar ... . 
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0 SI~ ~IRE' Dl: CAilYM .t:o - V. Ex. ·ãiz bem , porque nas cU.fficulda-des 
·fi.nanoeiras e-m q u e nos acham ()S, quen1 s~be até onde ch ega 1·emos? . J . 

t) S I·:. MAURICIO DE LACERDA: - 0 Governo ~P·deral, que V. ]}x. apoia, ootá 

ne.ste m om·ento ba•tendo moeda fa l sa, por-que está, sem nutorizaGão, cunhando, 

com cunho novo, moedJas d e pra;ta e nickel. 

f) Sn. IPIRE S DE CARVALHO: - V . l~x. assin1 consi-dera · logo P')rénl.. V . Ex. 
julga :nneda fa ·l&a a -e mi ssão dn Bahia. ~L'u do l)ega ·n.est·e rnu n.cl.o. (Risos.) 

~'-\P 1.'0veitarei a ·belia idléa -elo 1n eu ho nrado coH ega, talentü~o r-eprese·ntJanrte 
el-o iYstad o do 'Rio de Ja:neim, pa r a. dizer CJUe em um paiz em que factos como 
-e ~s-e qu.~ S. Ex. aponta, se PtHl·e·ssem . im1Ju ne1nente, dar - f eliz·m-e111te ·no BrasH 
i-sso nãc ~e dá - s·erie. U!n paiz que mão pod-eria ter ex.ercito; e. por.tánto, seri-a 
u m pe.i z e 1n que a di·scussão d·o orçamentQ da G u·erra d ev ia concluit· pela ·disso-
luçã0 do r-rop-úo Exe-rcito. O honrado repr<>s&n tan te de Se·ngipe, tril.ta.nclo ho n-
te·nl do orçam ento da Gu e?rra, d isse brilh:.:tntem•e.nte que a disciplina elo JiJx-ercito 
deper~ ,lid d::t or.g-a.nizaçãn ·ci\·ica da sociedade; e, · portanto, que um l)aiz p:rofu :l-
danl~nte c1l•F.c i·plinado , .pela sua cul tura civica, era u.n1 paiz que havia ele ter un1. 
.Exercito Excenente e q ue um.a nação destnan~tellacla., .sem sent im ent{)S c iv ioos, •não 
poderi,l Ler Exercito organ izado . 

l~ü n ão pos.so re·g-Jatear sequer mimha obscura c.ol·laboração no sentido de qu e 
o Ex.::.reitG, org-anizado ou reorganizado co~tno devemos otec, sati.s·faça a aspiraçfl.n 
nacil)na! e s i.rva pa.ra .J..emonstrar os ,nossos sent.imen·t-os civicos, a nossa eduCia -
Ç:iio, o nosso pa-triotismo, o nosso respeito e submissão á lei . 

S11.·. Presid!ente, feitas estas co11siderações e a•t t ende.nd.o a que, tpOc gentileza. 
g-en·e·l·osa do n1eu honrado collega, pude termtno.r as pouoas o-b-s-er vações que ti ve 
a h ')tll'd ... de bordar ·em torno do di'scur:so do m eu d,istilncto com·panh eit'o de ban -
cada, r ·ara demonstrar qu e o Ministro da l ·t"''azenda prooed~u neste •asstunp to co r-
rt' ct>vlllente, -que o Gúvern1ador do m eu 1Estado se ata.stou dos limites ·da Consti-
tuiç:lo, que üs a.poHces emitUdas p~lo ·Governo d·o n1eu Esta.do incorren1 na s·an -

cçào da lei .e,.spe·cial que de fine o c.rilne d-e ·1noeda fal1sa, conc•luo declaram:do, como 
bahistnü q11'e eou , e en1 horr~enag-em áqueUa terra q ue a.doro, que, sej a qua l fôr 
tl. so!uç:ã,u Eü bn::: o assum·P'tO , que affecta muito de perto as prerogativas do Go-
ver·.no do ·nl·e·u Es·~ado, con!fio qu·e tal solução seja a irosa, l·e·g·a l e digna; e ftaç.o vo-
to s. corno obscuro adver.sario da situação bahiana, para que, nesta questão, on-
d é' , ill fLi~ do que interesses de partido, es-tá e-nv.o lvi-dta a nTo ra.Ji.dade adJni.n is t rn-
t i va , :t Bahia :-;ai;, con1o tem sahido sempre, OCium1)hante nas suas tradições 
gltwio:::as ~..~ serena I? firn1o, n.a esperanç.a do seu futuro, c h e i·o d·e grandeZta, d e. 
p !'OS~Gri.da.cle . O.l'[l,fti t o bem, . O ontd..()'l. é C'n?ntJ?''i>rnetntaào .) 

O Sr. Presidente : - Ac h.a - se s o·bre a m esa .um requ,e rimen•to, que vai ser lido. 
E · 1.i·d·o , a•l)oi a.d.o e ·posto em d iscussã.o o seg··uinte reque.rin1ento : 
H eque1ro se so Ji.c i·tt do Govern-o, por intern1e.dio da ::V[esa, que in.fo.nne, 

con1 a possíVel urg-sncia, exn rE:l~'l çã .o á n1ateria do ofrficio d iTi:gido ulrtitnamente 
pelo I:VLi nislro ela Fazenda. ao Govet·naclor de. Bahia: 
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n) se hotvvc a!·g,u·ma coin.nlunicação do Procura.clor d1a Republica n3: secção 
d·a Bahia ao Mi•nisterio da Fazenda, a r•espeito das apo!ices recenteme~te emit-
Uda,s pelo Governo do Estado, e, no oaoo afl!irma·tiv<J, qual o teôr da com:m~mi 

aaçã,o e -quaes os docun1entos que a i.nstruira.m; 
b) se ihourve i nf·onnações· ~ohre esrte assutnpto, de repaPtiçõ·es da F:a~.en da, e 

..:1ua.es fora1n, no caso ·positivo, as mesmas inform1ações. 
•Sahc das Sessões, 29 de Outubro de 191'4. - Octavio Jl!·c•rígc•beini .. 
E :1cerrada a. discussão e a'Cliad~a a vo,tJaçã.o. 

SES:S.'\0 DE 29 DI<: OUTUBf-:0 

O Sr. Antonio Moniz : - Releve-me V. Ex .. , S" P .resiodente, q u e, mais uma 
vez, apn:JVeitando-me da cliscussã·o do orço.ment-o da Guerra, moa -occupe de as-
s um.pto qu e con1 eHf: n[t.o te.n1 lig·ação. 

E', ;sr . Pres.iclente, que necessito não d21nora·r a reEPOISta ao discurso do -n1eu 
lUustre com•panhei-ro do bancada, ú Sr . !Pires de Ca rva lho, em suste.ntaÇií.o do 
off.iciG en1 qu e o .Sr. lVI!11jstro da 'Fazenda ·pediu, e ao 1nesnTO t eJnpo inthicnu, ' ao 
Governador d a ·BalTia 1~apa tecolhe.r as a1Jolices ao portn. do l.· que ultima.men1. f.~ 

emüttu e1n v.irt tlc}e ele antorizaçã·o leg·isla tlva. 
En1 8essã.o t:.l"!tcdo:r, rtiv.~ o ensej-o, Sr. Presidente, de fazer o lüs.toi'ico mi-

n·ucioso (la en1isaão que ·motivou a attitude indebita. e in.ju.stifkave1, que r· ·perante 
vs prer_•útos do ·direito -publico, quer p erante os p.rincipios ele e ~:o.no.mia poUtiCt.:l , 

8ss~mida pelo illuetre •tHul•a;e da -pasta da Fazenda. 
Pa1~;1 q_ue tivesse ca.birnPnto o officio elo St· . RivaCLavia Corrêa, .nece~s~Ú".io-· se

ri'a qu e o Güverno àu Bahia tivesse fe ito unJa ·emissão -de papel-mo_~da , curíhiitTiJ. 

moe<.la. . ou então ciu-e n. :constütu'ição da l'tiepublica prohibisse aos E>•ta.dns eiiíi'ttil' 
~itulos ao JJOl't-ador. 

]'allc, •Sr. P;~.~r~s icl ent(?-, perante utn auditoria illustr.e, en1 que ve,jo emhlen.te~J 

c ul to:-es do direito e da scien-oia das finanGas, que, conhecendo ·pertP.ita'me'lllt'e ·ó 
.nosso di:-tlto consUtucionnl, saben1, ele sobra, que, se a União réser.VJ)U I}Jara si 
a cnnhag:em da moe:d-a e a cm.issão do pa•pel-n1oeda, deixôu a·os IEstà.dn.s · a · riv'r2 
faculdade de f·azer ·enüssã.o J.e titulas de sua divida, quer noJil'Lnaes, quer aO" 
!;O<'t'ador. (Apoiaclos. ) 

Orn , -clesde- que a Co11s ti tuição da Republ:ca não vedou aos Esta-dos e&ta 
faculda.d·e, 11enhum m -otivo assistia ao Sr . iVUnistr-o da Fazenda para q.uE'.rer · ·em·-
bar aç•ar a ex btcn,;ia das apolices ao portador, ul-t.ima.ril en,te enüttidas na. ·Bahia 
pelo seu Gov·erno, 8JTI vh'tu·L1(:: d·e decre•to leglSilativo. 

A.quelleéi que .inl•pug;na:n as -dou trinas .por mi·m sustenta.das, a.Hega1n cru e . se; 
erf.ectiv~mente, a Constituição F -ederal nã.o veda aos Estados a emi-ssão de apoli-
ces a•l )JOrt,a-dor, fal-o a lei ele 1898. 
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:Primeiramente, Sr. Pr·esidente, conforme mostrei, em .discur.s<i an•terloi·, r e-

fot·ç:vD.do minhas pal•avras ~om opiniões d.e jurisconsultos e de financistas de in-
conte:stavel :respeita,biliüade, a lei cita-da GJbsolutamente não retirou aqueHe di -
reLto aos Estados, nem me!CmO o restdngiu. (A1JO'iados.) O que ella fez foi co-
hLbi!· um abuso, que vinha. se: inveterando nos nossos costumes. Est'<Ldos e mu-
nicitpios estavam emittimlo titules que .outra co usa não eram senão pGJpel-moe-
da, jesde quamdo tinham curso forçado . 

S!! a ;ei referida, porventu:-a, houvesse retira-do ajg Est!tdos o direito de fa.-
zar a E;mis~ão de e.polices, de qualQuer natureza, não pocleria produ~ir effeito al-
gum pratico, ·porquanto infringia de frente dispositivo constitucio.nal, e todos nós 
sabeJnos que/ no reg·itnen de poderes .Ji.mitados, que é o vig-ente no IDt~·as i 1, as le is 
inco~stitucionaes não prev,a1ecen1, são co n1.o ,gz não existi ssen1 (wpo·iacl.os), são 
actos verda.deiramentc nul!os. 

Para <;ue se pudesse acoinoar .de illegal os titulos no porta-dor emittidos pelo 
Govc.rno 'lo meu Esta:do, e aos quaes se refere o •Sr. Ministl·o -da !Fazenda no seu 
officio, <'eri.a mist!ér con:sideral-os como moedla cunlw.da, o que seria o cumulo do~ 
abs:udos, ou entã.o como papõl -moedoa, o que importaria no co·mpleto descon heci-
mento dos caract&isticos dPSte: a inconve.-sibilidade e o curso 'forçado . As atpo-
lices ·i'mitndas pelo Govel'no da Bahia, não só aquellas oa que a llude o officio 
do S!'. Ji\oLinistro da F\::! zen da, como to·dns ns emittidas, desde o tempo do Impe-
FlO, n.:t.o -têm ·pocl·er li be1-atorio obrig~ato rio , vence1n juros e são res·g'B.!taveis an~ 

nua·Jmen1e por so.rti!io. 
Não ·Podem eer, porbnco, confundidas com o papel-moeda. Pa.pel·moeda não 

vence ~uros, nem ce resgata por nleio de sorteios. 
O facto, Sr. P.nesi>dente, ele serem taes ti tu los recebidos nas estações fiscae:s 

com::> 1~ag·!ln1ento de impo.sto5 não muda a face da qu e-stão. J.=>or esse motivo nã.o 
ficam elles t endo cu rso força.dn. Não só os Estados poel•e<Jn t·es!l'atar lll•s ·suas !tPO-
Iices ela maneira que julgar mais acerta·ela, como tambe:m liquidar as sua~ contas 
con1 o.s seus deveclor::s como .entenderem n1ai s conveniente aos interesses do The-
SOlll'O . (ApDii>a.clos) . O emi.nente tSr. Jonglez de Souza, no seu notavel trabalho -
T1tu lns oo Po>'taclrJ1' 110 Di\·eUo Dnr.si!ei>·o - depo is de accentuar que aos Esta-
dos no>.::<iste o dkeito de emittir apoJi.ces nipresen.tativas de sua divi.d•a, adop.tanodo 
para ellns .a fórnua que mais lhe convier, diz: 

" O 1.ucif1r !oc<•! tem nmz>lc< !iberr!cule ele acçiiv e exe>·ce a sobe>·ctfltict com pe•·-
feita .'>·cmqueza: decreta a taxa dia i!missã.o, o juro, o m odo de transferir, a fórm" 
do re'!ntbo!so, estntue sob>·e as ~·an tagens e 11rilvi!egios concedidos nos 7JOSS'Itid0-
,·es dos t ·if. ~<!os a emi.btü·, ";;obre a aptidão delles para soh.1çã.o de dividas eont.ra-
hidas pari1 com o ~IDsttl:d<Y, seu recebimen~to em 'IJ1arga.mento ele imPostos", ou .em. 
<;_auç1io e fiança· de T·esponsaveis •para com a Fazenda do !Es\ado . " 

Da mesma mamei.ra :pensa o Hlustrado Sr . Did'imo da Veiga, como já ti v" 
opportunidade de demonsi.rar, quando, pela primeira vez, protestei contra o des· 
cabido officio do Sr. :I:Hni5tro da Fazenda. 

O SH . C~.RDC'SO DE Ar.MmoA: - V. Ex tem ahi alguma. das npoli~es em 
queatão~· 
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b .sa. iANTo'<ro IMoNrz: - 'l'enho . (Pa.ssa 7WJtct apoU.ce a·as S1·s. Dep•dcu:~oii). 

'P-eJ.os seus -d"ize-res e apparen cia vê-se oa falta de f·undarnento da m ed i-da do Sr 
M·iJnistro da FazeP da . 

0 SR. CARDOSO DE AL~fEIDA (depois de exa•n;.?W?" a CVjJOlice): - iE realmente 
uma apoJice . 

O SR. ANTONIO MONIZ: - Folgo muito com o a parte do i !lustre Deputrudo 
Sr . Ca1·dos-c de Aimeida, qu-e possue estudo.s especiaes sohre ~~tssumpto•s finan-
ceiros. 'IDffec tivam e,nte, h a,sta a simp-les v ista da apohce para que nos conven -
ç:an1os do a·bsurclo ·do ac·to do Srr·. ·Rivadavia ·Co1-r êa, que eu co·ntin.úo ~1 reputar, 
não filho '!lo se n patriotismo, n-em do st;u desejo ele exe:rcer ele modo a não me-
recer censuras o ca.rgo que occupa, ma-s cmno or.iun clo d e intuitos parti dari'Os . 

O SR. c<\LBERTO SAThMI1:N'l'O: - Têm coHpons as apO"lices. 
O Sr: . ANTONIO MoNrz: - Os cott.pon.s qu e a e lias vêm a nnexos, como se ve-

rifica no ex.emp.la.r qu~ exhi·bo 'á. Catnru:a, mostra-m inconoussamente q1..1 e não se 
tmta de ·pa.pel -nmedn. Olnd-e já se viu papel-moeda com CO?tpons ? 

0 1SH . ALBER'rO SARMENTO: - •Ti tu·lo que não pôde s-er pa.rcel!ad·O. 
O Sn . ANTONIJO l\oiON17.: - Honr.a-m.e m~1ito o a pa,rte do nobre D eputado , de 

cuja capacidade sci-e.rutifica · sou a dmirador, salie ntan-do que um dos caracteristi" 
cos Uo papei-moeda ê nã.~ lXI'Il er se;r pFtrce!-lado. 

1S t·. Presiod·~·nte, "Ü n obre De-putado Sr. p .ires de ICanVJa]ho , d·ividiu o seu cUs-
- -curso, em res·posta. a o Cl1l e pr·o{eri i·mpugna n.do o offi,cio que o Sr . Riv·adavia 

<;o..rc êa dirigiu ao GoY.erna r1o r da Bah"ie.., e.rn duas purrtes. N a priJne ira, occupo:u-'se 
S. Ex . cam o facto .de haver eu dito d-esta tribuna que o S;r. Rivadavia Corrêa 
Ml assignalou na pa-sta ela Justiça. pela a:narchizaçã-o do ·e•nsino superior e secu.n-
daTio da Republica e n a das Fina •nças concorJ·endo poderosamente para levar-
nos ás pNcarias conddções f;nanceiras em que nos achamos . 

Não :nsi·s.tirei, .Sr. President-e,. na d•emonstração -cl es•tas t h ese&, que estão no 
dominio pnblioo, limitando-me a reaffirmal -as e prnmet-ten·do em occasiã.o o.p-
por.tu.na analys-a.r a C'ha1na doD. Lei Org-e.nica do Ensi·no, que ex·prhne a .. m.ai.s fla-
grante vioJ.açã.o oa lei fund•amenta·l d a Repub!ica. (Apoic,clos) . :Com o pa,n·egy-
rico qu e .S. Ex. f•?z a o Sr. •Rivadavha Corrêa, como intellectua l e eatadista, n ruda 
t en-ho que ver . .. 

Na ·s egunda parte do ~·eu dis cunso, o ·meu d.isti.ncto eollega, que já se ach a;v1a 
um pouco faotiga•do , devi•do talvez ao cantico que entoou ao Ministro da -Fazen-
dn, tratou muito p e l~a ratnn do ca·so das apo·lic.es . 

S . Ex. não n egou competencia aos Estados para a emissão de taes Utülo';o, 
quer .nominaes, quer a o pnrtador. Baseou sua argumenta.;:ão no facto das rupoli-
crc; s-~rern dadas a pagamento nas estações fiscaes do illsta do. Esta circumstan-
cia, porém, 1não lhes dá, com o ~apoio d·e eoonom'i·stas .e eons·titucionaUstas, o ca-
~acten de curs o forçado, não sómente pe•las razões j·á excpostas, ma.s ainda por-
que o E sta,d'O só as receb~ 6liL uma pequena par.cel!e., prov-id-enci·a estabel-ecida 
paro antecipar o seu rerSg.ate e valorizal-as. 

Aiém di'sso, Ee. bem que o que vou dilíer não tenha g rande i·mporta ncia sob 
Q po~>to d-e vista por Qtte estou estudand-o o .assumpto, o <Governo do Estado bai·· 
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xou ultim.amente um decreto estatuin.do que as apolices que entxem como pa.ga" 
men.t~ de .ilnpo&tos nas d~legacias fisc:at•s seja.m. in-cineradas, o que já teve oc-
casião ,de praticar. 

Sr. .Presidenr:e. no meu discurso anterior fLffir.mei que o Gov·er·nador da Ba· 
Jüa saberia <lef&ndei:' com dig·nidttde e honra a autonom-ia do Estad·o, cujo destino 
super in tende ~om brilho c hone&tichde. (A]Joiaclos.) 

Ef,fectiv,a.ment-e, apenas teve S. Ex . conheci;men.to de que -o Sr. Mimistro . da 
Pazenda 1he havia. dir.igido um ofrficlo, que ali·ás 1ainda lhe não chegou ás 1nãoo, 
cleterminm;do o recolh.imentn elas ' apo.Jices ·que emiHiv em Yirtu.~1e de lei, faz in-
serir no orgão of·fieial do Estado a seguinte declaraçã1o: 

"O Govet·no elo E tado, tendo da!clo execução, desde 1 de ;Setembro deste a1u1o 
CL lei n. 1. 04•6, ele 12 clL Ag.osto, votada sob o amJ>aro e g.amntia·s da Constitui-
':1Lú da iRr•pt.:blica .pela A.ssembléa Geral elo Esta.do, declara: 

1°, que ma·ntém em a ·bsoluto os litulos e inteiramente se res·po"1<Sabiliza, hoje 
e em qua'J.quer tempo, pelus o.bt·.igações elo ·emprestimo rea·Jiza.clo de accõrd o 
l~ 0n1 r.ssa i ei ; 

2°, que clê>Sconhece no Sr. lRivadavia C.orcêa qualquer competencia para a 
intet,venç.ão que. se d:iz •por e-He an1nuncia da, delib erando co1n'O arbitro, em op.po ~ 

s ição •ao Estatuto Federa! ele 124 de Fevereiro, sobre a economia e clesti·no elos 
:msta.clos; 

:~ .. , qu·e se o ·pPnsamento do avlso é :1:g-g-rav.ar - n este mo·mento de cdse gi:'-

r3.l, tarPa r1ha que .arrastou .a Naçb'\o, quanto ao s eu ·cred ito e m e·i·os de goverll4J, 

~1 os tn.;liores sarcrirfi-cios - · a diffi cil s,.ituaçã;o d-este Estado, que é _a mesma dos 
outros departan1entos da Republi ca . pert11rbando, pois, a acln1.Lnis~·.ação -dos seus 
serviç;os ; e se deve .crer que a·ssin1 seja , porque o Sr . 1:Civadav.ia Cor.rêa, ha .Inah:: 
de al!.1 aiü:o l\iinistro da Fazencl1a, ·!l •enhuma acção tev·e •até este 11101nen,to cont:·n 
a e mis~flO de apolices ao ·por•üudor, do va lor de cem mil réis, do Esta-do d-o ;l:"'{i\) 

ele· JaP. eit<1, au•tm·iza·da deGele ·1·901 pda l·ei n . H9 e .r·ea!iza;da; em funcção dos de .. 
eretos de .2-4 de Dezembro de .1901 ·e 20 de .:\Jbri l ele 1-90'4; que, se esse foi o S'en • 
p ~·nsr1111~nt.o, -a Be.J.üa ·se de-.f.ender'á contra 'a 'ilüqua exoepção t al·ta p.repotenc ia 
de .:.rue elle a qu8+r tor!1ar victima; 

·1: 0, CHH:, finrul·mente, o Governo da Ba-hia em ten1po o·pportuno e p·el os m•eiop 
da lei fará valer os seus dir ei tos e cles d.~ j·á protest a 'J)or perdas e clamnoa co.n .. 
tna: : o que o Sr. Ri·va-clavia Corrêa Pt'etencle tentar em pce-juizo dos s eu s legitim-as 
in teresses. d'3.s suas responsabil'idades . . e do seu cr-edito. " 

. Yê V. •Ex., Sr. 'Presidente, que tinha toda a razã.o quando garaJHi qu·e c 
enüne·n te Sr. S·ea;hra sabe,·i·a defender a auto·nomi:1 do Esua-do, impensadamente 
oPfe~dicla pe-lo titular ela pasta da F a zem da. 

•) fa·ct-c. do Sr. NI:inistro dà F'a z-end·a· haVer offi·ciado ao 1Sr . Gove.rne,-Qo.r cl.:t 
Bah·ia: à etcrmina.nd•Cl quf:l ·S . . Ex. qLuulto antes reco"lhe,!=!se tocla·s as . a,po lices ~m1·t.-~ 

tidas e m virtude ela;. ·lei n . 1. 0'16, elo corrente anno, e que suspende·sse todos . os 
actos relutlvos .ao a·ssnrrt!pto , não podia deixat· ,de produzir grande .sensação. 111(> 

f'&pirito ,puhlico, •principahn'ente porque essas apolices haviam sido recebida& coni 
satis.fação e conJiiança :pelas differentes classes sociaes. •D e. modo . que os -dous 

• < ., 
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org-ãos dn .Poder Legi-slativo da Btahi.a, em sessão 1Tonte 1n r&llizoacl·a , · acharam 
acerta,d{J votar moções assegurando sua soii'da.i'iedade com o Chefe do Poder Exe-
cutivo e pr.o·testando cont ra o aeto inl:P·ensado do t8r . lVIinist.ro da F-azend~a. 

Devo salientar que, compomdo-se o ·Sena do bahiano d·e 211 m embros, · 15 as -
sl·gnara;n a m·oção; e qu·e constituída a Ca.mam dos Deputad•os de 4'2 re•presen-
tantes, hav.endo cinco vagas, 30 d eclaoraram-se inteiram ente soUdtari·os com o Go-
vern;tdor da Bahia, diante do attentado flag.ra:nte á autonomia ·do Est1aclo . 

Ei.'l as moçõ•3S à que alludi, e que m e foram envohl,d'as por tel egra-mma pe lo 
illustrado :Secretari(} do Es-tado: 

"•Dr. ·Amtonio Moniz -- Ba,hiu - No !Senado, depois .rJ•e um bt'ilhante e Ye-
h emcntc discurso do iHustrado 1Senador l])r. Pacheco M•endes, fo'i n,presentada 
e V(}lads. n se-guia t e· moç;>Lo d e soli·dariedade com o Governo: "10 Senado da Ba-
hia, drdoro~an1.ent •: surp:r·ehend'ic1o COJn a. noticia de un1 officio que o Sr. Dr. 
H.i•v·adavia ~C orrf..a , 1\1:inist.ro el a Fazenda, fez .saber qu~ i.a dirig·ir ao Governador 
(].est O> :E;stado, em opposiçU.o á le i n. 1. 046, d e 1.2 de •Agosto cl•este a n.no , que a 
A~ssemhléLl Geral do Estwdo, no livre exercicio de suas f uncçães constitucionaes, 
voto11, s em exceder a comp·e·tencia do Estado, as.segtua·a·da na Car·ta de 2·4 de F e-
ver e>ro de '1'8•9•1, pro tE>sta CO'ntra a indebita resoluç>Lo do Ministro e af'firm a a:o 
Govern·a•dor do Estado a ~ua intei-ra solidari·edaJéLe :nas decla rações ·hoje feitas 110 , 

ten110s clã nota en'viada p~lo seu g.a:binete á folha of•ficira"} e que O S1ene.:dO, pelo 
voto de su:a ma-ioria, subser·eve e aoppi a ude, accei-tando-lhe todas as responsa-
b.i.Üdadé.s . 

Pc•oheco 1ri e-nd:es . 
Cos ta . -· Joã-o 1lfwrtins. EcMwnlo Velloso. Octavümo 1lfoni.z. - Ab•·a·ham. 
Con..hin!-. --·· Carlo s Gni1n:arc!es. - Jeronyn~o Gon çct.lves. - He?·m,e!Uno L eão. -
Ousf;at.,IJ <las ·"re11e8. -- SoteTo à13 lJ!Ienezes. - PecL1~o .Ten oT io. - _D.an.tcr.,s Bião . 

En.aen1o TO'll 'l'in ho. - - fr.[anool D u arte ." 

N ·a rC-a•me.ra, a.prese-n ta da. pelo clistincto De.pru ta-do Pereira J.VIoaoyr, que a 
funclam .. en ~ ou bri'lha11ten1ente. fo i a·pprovad~a a seguimte Inação: 

·• ~~\ Carn·a.ra dos Deputa dos, sci'ent·3 doe que o Sr. Dr. !Riv3Jdavia Gorrêa, 
;~ c; tual Jliiinistro da Fazem1e, fez •cl·ivulgar ·a, noticia de h aver d irig ido ao Sr. Go-
,·er nr, clor ão Estado um off.icio contra a execução da lei n. 1. 0.4 6, de 1.2 d e 
Agoso ·des te anno, affkma, pr.otes tando contra sem~lhante ar.bHrio a s ua com-
pleta solicla riedacl e >ao Governo do E-s·taclo .na•s .declarações m~üto digml'S que elle 
fez P"Ib l 'e&r· em n ota de hoje na folha official do Estado, d •eclaraçã'es qu e sub-
screv<:, upplaucle e fa z suas pam todas as respo.nsabiJidades -e com igua-l al.Uvez 
pro•testat· ·contra as pJ·etençõ•3s do !8-r. R i'Vad·av'i.a Co.-rêa ele intervir em nego.~ 

cios ·q]le. ·na fórm a da Carta feder.'J. l d e 2·4 d·e F evereiro de 1·8911, e· da ·Constitu i-
ção ci'l. Bahia, de 2 de Julho do . mesmo anno, são p·eculi·ares ao Estwdü. 

B•'hia, ·Sm sessão, 28 de ·Outubro de 119,1'4. - P<i?nph'iUo ele Ca•~r;a·Lho. ---: 
Pereil·n Noacy?·. ~ A-nto,.io P essoa . - A1vgelo D01irac~o. - Alves Penü·a. -
i lntonio Sconpaio. -- Gi!eno Amado. C&sa?· Sá. - Joéío Ramos. - A-rchi -
m ed()s P r.ssoa. -· Ped->·o Ramos·. - J oéío Ma.rq1M~s . - Ca?·los Pinto. - Can4iclo 

ViUas"Eu«~>. - - Salles c <Nlra .. - ALf>·ec?o Rocha. - D eme.trio Ur'jJ-ia. - .Libe-
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,·ato Deão. -- Joâo P imentn . -- OapHão F•·ancisco Pat?"ic io . - J. Bwsilío. 
VUobu.ldo Ccl?ll"T•OS. - D ias Li11w. - Cesa?' Cc•bntl. - RcMnú-o Pi1nentel. 
Pedro Cost-a. - Calso SJ>inola . Prop•icio da Fo·•>totwa . . ~ Antm·o Fn11nci3co 
rl6 Assis. - Tlteoton-i() JlfiJ,Ttin-s . Sa·ud·ações. - A.1·lindo F?·agoso." 

Sr. •PJCe-siden te, l:am•ento qu-e -o meu distlmcto col1eg•a d-e bancada, o Sr. Pi -
ces de •C.:lTvaJ.ho, não se !lchc presente. Eu deseja,va fazer alguma.s considera-
ções de ordem politi-ca a resp•e ito do discurso de S. Ex . Uma vez, porém, qu•e o 
nobr2 Deputado, ;1aturalmente ·por motivo de força mai01·, se retirou da Camara , 
a·bste·nho-me desc>e compromi-sso que havia cont·nahido commi.go p.roprio. Entre-
tant-o, não pos~o deixe,r d·e extranhar que S . Ex. declaras.se ·rua tri•buna· que to-
mou a. si o encargc, de ãefEinder o Sr. Ministro ·da Fazenda, justamente pelo fa-
cto .:le pm·'tencer á bancn.da bahiana e a 1accusação ter p.ai~Ud·o de um dos seus 
compa-nh~iros de represen taçãD ! 

S~ .S. Ex. ent·endh't, como declarou, que não se trata:va· de uma qu-estã;o do 
or-dem polil.lca, ,;e S. Ex. e&tava agindo, como <1-isse, dominado unicamente pe-
las s•.1as convicções como cu·!tor do direitD, j}2lo fa-oto de reputar ve•-d•adeira a 
doutrina Hronea sustenL'l.da pelo 18r. Ministro ela F azenda no officlo dü·igido 
ao G!W~nmdor ela Balhi:a, nada explica a deoJ.aração a que .acabo de me referir, 
ele só ter o nobre Deputado o~cUp:l!do a attenção da Camar.a porque o protesto 
contra o r,rocedim@nto ii'J Sr. Rivadavia Corrêa emanou de um seu co !lega de 
hanc!arla! 

Oonclu~ndo dkei, con1 a frra·n,queze.. com que sem.pr:e costumo pautar os 
a-ctos da minha vida ptl'blica, que es~ou ple'I,am•ente comvencido de que a affronta 
feita á Bahia pelo Sr. Ministro da Fazenda obedeceu uni.cam•e.nte a intuitos 
partide...ri..'J:S. E' n11ais un1a perseguição .politica por p·arte do Governo da R epu-
blica, ou melhor, por pa;rte do partido que o apoia, o C!ual não pet,dôa ao emi .. 
nen-te cid·aJd·ã.o .,pe superi ntende os d-estinos da:quelle Esta·do a attih1d·e. pa-trio-
tica e digna que sempre n .. ssun1e en1 fa·c-:3 dras questões que ~=vg·itanl o esrpirito na-
cional. (M'n·ito bem; ""'ito bem. O onul-or é v ·iva.mente teUcita.do.) 

O S r. Octavio Mangabe ira: - Sr. •Pres idente. quando se discutiu, h a poucos 
dias, o caso de um officio dir.i.gido pelo IJ.\nnisterio da Fazenda ao Governo do 
-meu J<;st-a~lO , pedindO ]JI-oVkJ.en'Cias no Sentido da OaSSa~ão. das <a~)OJiCeS , que, não 
l1a .nuito . emittira , julguei convenient8 e nece-ssari·o, .para un1 1nai.S an1p~o exame 
à a qn_testão, que se requis ita-ssem d·O ·Governo 3 s i ,n forn1açõ~s i11clicadas· C~nl re-
queriin~nto que ·propuz. 

Apprcv11J:-do pG!a Camara o pedido que asslm formu le-i, não tardou o Pode;r 
Exeoutivo, pela Secretaria da Faz·3nda, a r em etter-nos as informações, que deste 
mo·do lhe wlicitamos . <São esta·s in form-ações exaeotamente que acabo d-e receber 
por intermedio da 'Mesa. CumpN~me o dever de tra'll,smHtil-<a.s ao c6n11·ecimenio 
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da CaJ!Jo'il'a, que sanccionou, com seu voto, o m-eu requerln1ento. :.\1as, a o fa-
zcl-o, Sr. Presidente, occorre-me ob~erva.r que, mem m3smo pelo exame {].os do-
c:u inentoc; ·que ·lhe serv ira·m de base, se exp~ ica ou se justi'fi-ea, d~ ~ 1no'do eatisfa-
torio, o o:~cto contce. o q1<al or~ se insurge, na deresa dos d·ir-eitos do E sta;do, qu r• 
·pre.s iãP, e ass1nl, portanto, ·eJn j usta salvaguarda lie sua autoridade, 0 Govenlla-
{!or da 1B ahia. 

Para c,ue ·se perceba; facilmente, a exaota proc-3den cia do que affkmo, bas . 
ta, Se. Presid•en te, que se adopte, no assumpto, este metlw.do: lei•a-se, com c"'lm« 
•3 C;)m att.ençiã:o, o dis·positivo iegal, que s;, dá como üffendi-do pelas referidas 
a;polices, e percorram-se, ern seguida, diante da lettra da lei, os documentos em 
que s:, b&seia o proced·imento da F'aze.nda. A conclwsão, a . ti.rac-se, não ha de 
ser s.:>nfLo esta: que o procedimento da Fazend!a fo•i, na m .e-lhor d·as hY1Jothe· 
st:s, h :justo e pr·ecipitado. 

Aqui está o que se d!z , na nossa Jeg l-slaçfLo: 
11 Nào :roclerã-D ser recebidos conw moeda, ou nesta qualidad·e circular '!lo 

pn.iz, rÚ1aesqt1er Utu1os d·e credito ao portado:r, ou con1 o non1e cl·este en1 branco, 
que .forem emHtid os pelos Gover•nc.s do s Es tados ou dos nuHü cil)ios, sejam. t:a·es 
t ít ulo s a po];·ces on ou tros de denominação diHere11te . " (>AJ"t. 1° d a !•2i n . 561 , d€ 
31 de Dezc,mbro d ~ 1 R 9•8. ) 

A lei, por con(.;eg uinte, não prohi·be, como não poderia prolhi•bir, se n1 que 
atte<ltass•e, d·eclacaclamente, contnt a Cowst ituição F 'ederal, que os Es·tados, e 
assi.ú-1 os m .unicipios, em!ttnm titulas ao porta dor . O qu•e a lei -ved•a, o que ella 
não p6rmlt·be, é que funccionem taes t ítulos - cuja existancia, •por•Vwnto, a pro-
pria lei "·ec.onh ece - com a fôrma ou sob o ca r.actm· de moeda. De modo quo. 
se ap.plkarmos, :10 caso de que se tt•atoa , o dl s·pos!ti•vo da lei, ter-emos o se~uinte: 
o Governo da Ba;hia pôde emHtir , como fez , apolioes ao portador. O qwe não 
é licito. po r ém, é qu P s0 r ecebam esta.o; a polices, ou que porventu r.a circulem, 
como se moed a e llas fossem . 

D el'.nicra dl's•tn arte, com cl•arez·a e com absoluta !ea ld3Jd.e, a ·questão que se 
tr'az a .;:esol'V·e l~, a perg·nnt~. que logo nos occorre, é esta , ·que vou for.mula r: teve 
a U•niã-o a denuncia, 01.1 n1esmo a sim:p~es noticia ele que as ~po"Hces esta.duaes, 
aind·:1 h ~t pouco emittidn~ 'r:a Bahia, E<.~ esta1va·m lá rec:ehenclo, ou l'á andam cir-
·~ubando , sob a feiç.ão de m0eda ? Hã.Q de diz<lr -me. que sim, por isso que, no oi: -
ficio do ,Ministro ao Governa·dor da,que!l.e Etstado, aJhld•e ;S . Ex . ás communi-
c.ações q ue •··ecebera do Prccurador ela R 3•publica, na r-es·peot!va. secção. P0is 
bem , Sr. Pre.~)d'enle . V amos 'nd.ag'frr C!l<'n·es fomm os termos de taes communi-
cações : porque , ~pr ecistU11 enh:, VaJl1lú•s v ::!r que o Procru.na1dor Sec:dona.l , jurista, e 
elos mais ha.beis , rcsiden Le na -Bahia, não se consi'd•e.rou bas tam te a•pto para as-
sum ir a . ;·espo11S(l.'l:>ilkla.d-e de uma affirmativa d e.fi.nid!a,, [>recisa e ca,t•3gorica. 

São tres os .seus oU1cio·s . O primeiro, -o de 112 d·e ~-'lcgosto , d-iz assim: 
"Procuradoria ·da R epubl!ca, na Bahia, 1'2 de Agos to de 1·9'14. - Exm. se-

nhor ~ T.-ansmiHo a V. Ex. o projecto de Jei sobl'3 emissão de titulos qu-e 
acaba el e ~er ap·]JrovaiCl.o pelo S-enado, sendo ·remettido 'á Camara el os D eputados, 
ond.~e, segcndo estou inforn1~do , pas·s~rá sem. a-J.teração. 
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Dr:!vo declarar a \T . Ex. qu·e, nesta data, n1e dirijo, sobre o assumpto, a•J 

S•·. ,\'linist<'o Procurado:· GHa! da Repu•blica, a quem pedi tnst rucções, por se 
me . afigur&l' que, amittidos o:s titulas do en1pre:;; th110 co·m o caracter de - ao 
porta•Jor - venha m a ci.r c ulA.r conü~L o .dispositiv o ·.do art. '1 o da lei n. 561, de 
3 1 d·e :Dezen;..bro de 118·9-8 . 

~].'.e,· minando, 2,guardo orden s de V . Ex. , Exm. Sr. i'v!lni•stro da F'azenda. 
O Procurado" da. Republica - Oscar Via?k.!lCb . Confere com o o;riginaJ. -

Luiz (; . Goe!ho Machado, 3• escri•pturario, <l:d'dido. Visto. - A. . G-ruz, sub-di-
rector .i.n terino. " 

Que é , Sr. Pres idente, que se .d•epl'ehelnde deste officio? O que s•e deprehen-
de, u·•os·t officio, ha de se-r, "'"turalmente, -o qnc eUe Pl'OPrio dec·lara, isto é , qu~ 

'ao Procurador da Republlca. na secção da Bahia, se lhe afigurava que, emitü-
dos os titulas do em:prestin1o con1 o carac ter de - ao ·portador - ·vie'ssenl a 
circular c-ontra o -dôspositivo do art. 1° da lei n. 561, d·e 31 d e ·Dezembro d e 
1-898. ,"..·qui, portanto, não se communica um facto acontecido . . O qu e aqui ~c 

r eveh é uma suspoei·ta de qu.e tal facto ve11ha a succed·er. 
·;) Sn. :BUENO DE ANDRADA : - E ' uma sinwles hy.pothese . 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA: - Passam-se os die.'s , e, a 17 ele A.gosto, eis 

a •rqui , remos o segundo offi.cio elo mesmo J'rocu•·a-clor: 

,. 1Prrtcur;adm:+a da R·ep~Ibl i ca , na Bahia, 1'7 de ... :\.gosto de 1914. - Ex·~11. 

senhor -- Em adclitam·ento ao officio que eom datà d·e 12 do corrente, tive a 
honl!"'l. de end·ereÇ'l.r a V. Ex., ca-be-me dizer a V. Elt. que o Sr . Dr. Gove•·-
nad')r do rEstado sa·nccionou o projecto d·e lei, autorizando o emprestimo popu-
lar, conforme veDá V. Ex. do Peta·lho da Gcozeta '~O Povo , orgão official, an -
n·exo ao r,resen te. 

D~c'.arc a V. Ex. que, nesta data, diri jo-me, como é do m eu dever, ao Sr . 
. ·Mi·nis tro lProcur>l!dor Geral da R e publica . pecJi.ndo-lhe inslrucções ·a re:;;p·3Ho. 

Saude e frat ernidad e . - Exm. Sr. OVIJni•stro ela Fazend·a. - Oscwr Vütnna . . 
IC onfe ":J com o orig!nal . - L td ·."' G. Coelho Jfacha,ão, 3° es cripün'la;;rio, addi-dn. 
Visto. -- A. C?"?!Z, sub-director interino. " 

~\..inda, pois , n este segundo of.ficio, não hla , d.a parte do Procurador ela R e-
putb:liea, sé não, ape-nas, esta imform·a ção: a d.e que o Sr. Dr. Governa-dor ·do E s -
tado sanccionou o projecto do emprestimo popn·la r. 

Finalmente, ·Sr. Presid·ente, a 5 d·e- 8etein;bro, encontra remo·s o terce-iro of-
ficio do illustre funccionario : 

"IProcnrador;a da Republica, '"' Bahia., 5 de Se tembro de 1.91 -l. - Adc1i-
tn ncb s.os offidos que, Em ela tas de 12 ·e 17 de Ago,sto. tive a honra de ·endere-
qar a v ·. Ex . , declaro a V. Ex . que o Governo do 1Esta·do já está emittia1do 
.'l.po!icer; ·ao porta-dor, das qu1a•es encontrará V. 1Ex. annexada ao presente uma 
t"€l'J.roducçã•o photogJ·a·ph'ca. .Por s e tra tar de questão que diz res]Yeito · ao 'cre-
dito do Fr.:;tado, e que. portanto. de<v.e ser 'bem estudada e resolvida, repito a 
V. gx. que a suhmetti á apreciaçáo do eminente ST. WlJnistro Pro·cui·aJdor Ge-
t•a'J cl>a 'RepU:blica ·. Baude e fraternidad e . EJtm. Sr. i'v!ini·stro da Fazenda. - . 
O P;·oou:ra·õor da R ei:mblica, Osca.,· Vi.mma." 
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Po,- consequencia, em resumo: o ·Procurador da Republica. na secção a~. 

Ba·hia, end-ereça ao Governc, tres oHicios. Diz, no primeiro, estat· desconfiado 
de 'l""· e:mHtidos os tituloe com o cal'a·cter ·de - ao portadot"- venham, pot"'-
ventura a circulat· contt·a o preceito da le.i ; e, no segundo e no terceiro offf- · 
e i:o,s, ao en-vez ele informar se esta sus.peita se ha'Vja, ou nãO, confiT>n1ado, liini-
ta~se a d·t>clarar que o Chef-e do Ex-ecutivo sanccio.nou o proj ecto e que foram 

a·polices. 

O.·a, 'Sr . Presidente, a emissão. em si m•esma, das apolices, é perfeita. 
mente l e;>,"G.I. 

0 Sn, PIRES DE CARVALHO: - Não a,poiado. 
O SI<. OCTAVIO >MANGABEIRA: - A emissão? Nem ha ninguem que o con-

tee te. V. Ex. nega que ' os Esta-dos possani emittir, quando q1t'eir.am, . ti tu los 
ao jJonaclor ? 

O Sn. PrRgs DE ICMWALHO: - Eu contesto ... 
O Sn. ÜCTAvro MANGABEIRA: Pois -então vou responàer ao nobre Depu-

tada 00m o pro·prio tex-to d•a lei. •Se a lei estabel-ece exact·a1ne11t·e que "não po-
derão ser recebidol) como moeda, ou nesta quali-dade ·circular no paiz, qua .. 3s-
quer titules de credito ao portador, ou com o ·nome d·e&te em branco, que fo -
rem .emiti' idos pelos gove.rno·s dos E ·stados ou dos muni·cipi·os" - é evidente que 
:t propria lei r econhece que ás mun iópalidade-s e aos Estados é permi·ttida a 
emiSsão ·doe. re·f.eri1dos titulos ; a .té porque não Jôra ad·missivel que a lei r2gti-
lasse o u so de uma instituição prohibida. Por con•seguinte é m -esmo a l-ei quem 
dechTa na-anelo sobre Piles di·s·põe, que os titulos ·ao portador podem ser emit-
tidos. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Para outros eff.ei-tos. 
O SR . OCTAVIO MANGABEIRA: - E' j á outra questão. 
O Sn. PlRES nE CARVAI.Ho: -' E a unica. 
O Sf: , OcTAVJO ,;v[ANSABETr<A: - Não . V. l!:x. aHirmava que era il!ega! a 

e mie.são, que os Estados não podi·am emittk ... 
O SR. P JRES Dl> CARVALHO : - Não aHirmei te,!. 
O SR . ANTONro 1\IIoN.tZ: - \T. Ex. affir·mou que os Estados nào podian1 

emitti-r e<'<<es titulo~. 

O Sn. OCTAVJO MANGABEU:A: - Elstá nas notas tachy.gra-phicas. 
O SR. PIRES DJ> CARVALHO: Nada a.ffi.rm·ei senão que as apolices ern 

questão a ttf:-1ntan1 c0ntra R. lei. 
O Sn . ;SERZEDELLO ConP.fJA : A emi·ssão ele titulas é perfeitan:tente !e-

gH.i.n1a. 
O Sn. OCTAVW .:M"'-NGABEIRA: --- Ahi ooLá ume. op.i<niã·o que é valiosa no as-

s: ulnlYtn. 
O Sl:. ISFJRZEJDELLo ·CORRil:A: - Agora, o que nãó' ê . possivel é . pag:ar, com 

esses -~i tu los, impostos. 

;) Sn. pmgs DE CARV.~LHO: ~ Ah! J1á não dou mai.s .rupartes. Quer-o que s·e 
consagre a. autori'd,ad-e_(.·rl:O nobre .0e·putado pelo Pará, h~parcial "·o caso . . Deve-
mos ter uma un_i·qa pi--eoc-,cu-pação: é a solu\;ão l·egal, .para qual o >Congresso, . 
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a.I.iás, não ten1 con:.·petencia. Precisam.os resolv•ar a questão em nosso Estaõo . 
Não se trwta de questão pa.rUdaria mas d e interesse pul>Ji.co. (Travc,-se a;n·i -
mado ciialogo ZJO'' az1w1 ·tes entre os S1·s. An.to-wio Jl1"oniz e P ·i?·es de CanJ<allho , 
obrtganc!o o OTado?· .a '''na lon.rJ« ·i.nterntzJçüo . ) 

O Sr<. OCTAVW MANGABEIRA: - Em summa, Sr. PJ·esi·den•te . L i os tres of-
fi.::bs enviados pelo PTOCt!Tador da Repu.bhca na secção da B alhia ao Sr. !Mi-
nistro da. Faze nela. Per.gu>lto agora aos no-br-es D eJ}Utad-oB, que me acompanha-
l'am na !ei tura: •h a, em .qua~quer dos o•fficios ao menos a informação de qu e as 
apolice~ "'nittidas •no Estado lá circu lem ·sob a feição d e moedR, - que s.-<rkt, 
aHás, o caso umko, em qu·a v.lrian1 a inJ.rin:g·ir a no ssa. Iegi.s}açã.o?! .A.:bsolu-
tamente . 

UM ISR. aJEPUTADO: Verif i·Cll!do .pelo 'Procurador SeccionaJ! qu e as a;po-
lices fs tav-am ci.rcu!a,ndo como moeda, o ·seu dev·er era a-gir, nos teTm os d.a lei. 

O Sn. OCT.I.VIO M.\NGABEIHA: - O a-parte de V. Ex . vem a tempo. D e fa -
cto. Se o ·Procurador da Republica estivess-e con·vencido ele que a•s apoHces es-
tlvduaes em questão incid-iam nos termos ela lei , não teri'a consul·ta.do: d-evia, de 
prefere"llc'ht, ter agido . ·l\1ais ainda: o PJ.·ncurador, nos seus officios, torna. ·ben1 
cl·aro que s e dirigiu ao Exm. .Sr . Minis•tro do Supremo Tribunal, que desempc-
•nha a s funcções de Pro·curador .GeJ'a l da F azenda, pedindo-lhe in•strucções . Nüo 
n os · cons t a, porém, at.é h oje, que hou v-esse, da pat·te deste, qwalquer m edida a 
res·pec·to. Vaoil!ou, por con&<guinte, o Procurador da R epu•blica . !Silenciou, por 
c.;eu turno, ponderando, certflmente, na deli'cad.eza do assumpto, que diz de perto 
com. o ereõito a·e varias dos nossos Estado'~, o P .roou·ra<d-or Geral. Entretanto, o ,. 
Mi•nis•tro d-a Fazenda não teve duvi-da em proferir seu des•pacho. iE' bem, poJ·-
ta:nto, o ea-so de indagar quaes as razões en1 que se b:as-eou. v ·amos a vm· . 

Quanrlo vieram os clous primeiTO•s officios do Procurador Secciomil, a Pro -
curadoria da Faze.ncl•a, a quen1 o caso foi subn1ettido, deu, sob.re o n1•esm.o, estas 
inforrn:r:t çõe.s, -- .a prin1.eira d3s quaes, .fir.mada. pelo Sr. Renrato Flol"'es, é in-
teiranlrnte f~woravel ás npolices de que no socctcpa.mos :· 

''iPrccuradori-a Ge.ral da Faz•3ncla Publica - ThesouTo N 1aciona1 -- O Sr. 
Procu rador da Repnblica na Secçfío do Estado da Bla.hi•a, pelo officio sem nu-
mero, de 1·2 ele Agosto corrente, communica que o Senado estadual acaba de ap-
p.rova:· "m prQijecto d·e lei sobTe emissão el·e ti-tu.l·os e que n essa da1a se dkigiu 
so·bre o assu mpto ao Sr. Mh1istro Procm,aclor da Repub-li:ca, a quem pediu ins -
tnteções, por se lhe afigurar que , emitUdos os títulos d-o emprestimo com o ca-
l'actat· de ao 1Jo.-.t.ador, v<'nham a circuiar contra o disposi-tivo do a.rt.. 1°, da 
l·ei :1. 5!H. de 31 de Dezembro ele 1898. Por outro oif.f.icio, da·ba•elo de 17 elo cor-
rente. f:m adclitamento ao acima i.n.dicado, commwnica que o Sr. Gov.ernador d o 
Estado fóancci-onou o projecto a'ci-ma r~:;fer i do, como se vê -de um •·-etalho do or-
gãv officktl, e que na m esma d-ata pedht / instrucções ao Sr . Mi11-i&tro Procura -
d~r da Hepublica . Os titulos co.nsta.ntes ·do -decreto estadu>a•l, iud<ica·do ·p elo Sr. 
Procuratlor Secci01nal, não incidem na cli8•posição citad-a da l ei n. 5·611, d e 31 d-e 
Dezembro -de '18J8. 'l g ua·ec;; recursos já têm usado outros 'IDstados -da Uni~o. por 
isso ·penso .que devem ser a;rchivados os presentes o'ffi:cios. S -. 'M. J. P r oc\tradot· 
Geral, · 26 d·e A•g<:>s-to de l·~ ·i4. - R enato Fl-or es, o~ficifl.l interino·, " 



-445 ~ 

·''Pelo art. 2<· do -decreeto e&tadual da Bahia, vê-se que os títulos do cm-
prest.im<1 ·Poderão .;er recebi. dos nas estações d·o· Thesou.ro para pa!;'a'l:nento . Pre-
sume-se qu•e ·esses títulos serão ao portador e não nominativos. O decr.eto es-ta-
dual não üec}a;ra &xpliüi·bamente. E' mJéra presumpção. Se, por<ém, ·l(l.e facto, ao 
portad-or, penso 'CJtl€ haverá i·nfracção da lei, devendo ser ap1plicad.o o decreto 
•n. 51ô1, d·e 31 de D-ezembro de 1·888. Por emquanto, porém, nada se pôde fazer: 
1°, ~Jorque não . se sabe se serão nomi·nati•vos ou ao portJrudoc os t ítulos; 2•, por-
que se t>·ata de simples autorizaçã-o, ai·nda nã.o POS·ta em pratica . r .rocurado.rla, 
24 de Asosto de 19 14. - Nttno Pinhei•·o ele Ancl,-ax~e, servindo de ajudante . " 

•·convém qu·e o Sr. Procurador offician1/3, logo que os t!tulos sejam emi tt~ 

dos, l '€ 111-etba un1 exemplar a e~ste 1\!Iin isterio , 8Jf.i.n1 de verificar se de · f·acto inci-
dem na lei menciumvda nos pareceres . Procuradoria, ·24 de Agosto de 1914 . 

Dül:~·m.o. " _ 

Estas infol'rrtações, como vemos , foram lança.das em datas de 21l e 2·4 de 
Agosto . .Só, en-t<·eta•nto, a 19 de Outubro, quasi. dous mezes depois, enco!ltra-sú 
o desp,JdK do Ministro: 

"Ofl'icic-se au Presidente do Elstoado no s entido da ultima parte do parecer 
supra__ Riu, 1'9 d·e Outu·bro de 1914. - Riv rocl.a.v ia da Cwnha, CO!'I'êa. Confer·e . 
D.ata !5upra. . - iV:a1-ciso Ba:J'bo sa RoclJr·ig'lt,GS) 3° escriptu.rario. " 

O "parecer supra" a que se refere o des-pacho, é o que foi prof.erido sobre 
o aso·,tmpto pelo Sr. Didimo doa Ve.ig.a Fil'ho, P.rocuca;dor da Fazenod!a. Não Úa 
s·cnão este. Trata-s·e, .Sr . Presiclem-te, como vê V. ·Ex., de uma questão melin-
drosa. O F r ocurad·or da. RepubJ.ica na secção d·a Bahi·a nã.o soube ao certo como 
devess3 agir: ' PC'diu instrucções ao Procura•dor 1Geral da F'azen.da, que nada a~~..l

torizon a pr.omov er . Bastcu. no em tanto: un1a unica info~m:ação , i.sola•da, de urr~ 

funce:onario do Thesouno, par.a que o lVUnis tro da Fe.Z~enda se julg·a:ss..:~ habili-
tado a Iança.r nos pa.pei.s o se:u d·espacho! 

0 Sa . PIRES DE CARVALHO: - E' o 'Procut·ador da . Faze,n•d·a . E' O chefe 

do serviço, .. 
o sr~ O C'!' A VJ.O J.\.f.·\NGABl~Jll A : E ' um ch e fe de serviço. E' um funccio -

narin :.11uitt~ cli g n.o . Vou d·em ons tr.ar, toda'\ria , que, sem embargo d.isso, é fia lho 

o s·eu parecer . .. 
o Sr:. PmEs DE CAHVAI.HO:- Não falota a V . Ex. talento para ir ad.aptan-

do . .. 
o · SH ~ QcTA vro -~VL\ .~GABETRA : _____. Perdôe ·v. Ex. Ne.nl ao tn enos eu sou a.cl -

vogado pa,ra possuir h~l bilidades d·e adaptar aos tneus fins os pa.r·eceres ou as 
1eis. Não. E' um a questão de facto. Basta que se l·eia a informação a qae m •3 

vou refeTiTLClo. 
o Sll. AHLIN·oo LFlGNE : - Basta comparar . o texto da i ntormação com os 

:P.rmos d<1. !e!. 

o SR. ·OCTAVTO üV[ANGABl·~TRA : Ei;;, Sr . Pre·siodente, ·em sua integr·a , o pa-
re·cer .. intcr.po..,to pelo Procurador da F.az.enda, o unico, como di sse, ·9Jll que se 
a rri1túa a · !leci·sã.o do ;\Ivn!stro: 
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'A lei estauual n. 1.046, de 1.2 de Ag·osto do corre·nte a·nno, autorizou um 
em•[JJ:'E>Stimo, de caracter popular até 5. 000 :000$, por meio de títulos d e cin-
coenta cem, duzentos .e quinhento·s mil •·.éis, determinando o art. 2° que taes 
titulo~ <>ejam recebidos em pagamento na,s r.epal'tições es;.truduaes até 10 o lo d·as 
co.ntri•bc:,ições devid·as, os quaes . poderão ser e)evad.os a 2d. ·0 1°. A l·ei niLo declar>:< 
qual a. especfe d·~ emissão, •se em titul.os nominativos, se a •o ·port>ador, mas o 
Gov?rno do E.sta1do da Bahia prefe.du da.r~lhes a s·egunda fórma. 

A ~ci n. 5·6·1, de 3:1 de Dezembro de 1•8•9•8, cons•idera moeda illegalmente · 
emitltda pelos · Estados : qu aesquo,· tit1~los de credito ao portwdo1· 01~ cdm o '>W1ne · 
clestB ·f??n b1·anco, seja.m ta•es ti~ulos APOLICES o" outros ele denà11tinação diffe-
rente. O titulo Incluso ,preenche todas essas condições. E' ao pol't.a•dor; do V>l-

lor (],~ 100~ .e pod·erá ser recebddo .nas re>part!çõe.s arrecadadoras do Estad.ó,.para · 
o fim atrás i·ndi.cado. A sua fórma é me"lmo a de uma cedul•a ·de a:>a·pel-moeda, o 
que mais facilitará sua c;rcu.JaçãJo. Na - Org>amizaçã.o Ger.xl - lançada no 
\'erso. ha mesm-o nma. clausula que hurla o res-gate e p.erpetua a circulação d<:t 

·. cedula, é a que c:.lz: "O prese-nte tit.u-l'o, se a ntes nã-o fôr Tesig·at>ado, s,erá su.b-
stitu!~do :10 fim de dez annos, para ter o ..seu poS'sui'clor 1nais vi.nte co-upons do 
ju1·os seme.straes". 

illntendú p·or i .~·so quo ao Dr. Proctu·,a;dor da. Republica, officiante se cleve,r:t 
recom1nend:ar que r.r•omova con1 ur.gencia, pera-nte o Juizo F-e1de.ral , a appt'ehe~l

sã;o de todos os >Utulos qu<e forem encontrados em circulação, bem como a nul-
lMaile da emissão. Ao Dr. Governador do J;'lstado da Bahia se . deverá s.oJ.iciüu-
que dedar'~ sem ef.f·eito os a ctos expedid·os ,afim d.e não se ver o Governo F·8-
deral na contingenc.ia de processar pel~o crime de 1nneda :Da~lsa ·aquelles a que 
s.e refere o a<'t. •2° da citada lei, •entl'e os qua-es os recebedores das repartiçõc' 
pubJiocas esta.duaes. Procuradoria, 2 de Outubro el e 19·14. Düdlhno c~a Veigc,, 
Procurador Ge!'al da Fazenda Publica. Confere. IElm 30 de Owtubro de 19114. 
--- Narciso · Barb·osa. Rocki . .ctnes, 3° esorip.turario. Visto . - Aleixo, sub-director 
interino.'' 

o SR. PIRES DE C>IRVALHO : O autor desse parecer tem up1 nome que s~ 

rec.Olnntentla p·ela sua comp:etencia. 
ÜM .SR. DEPUTADO: - E' Did.imo da V·eig.a; Filho. 
O Sn. PlRES DE CAI\VALHO: ~ .Sahiu ao pai ... 
o sn.. ÜCTAVIQ l\IIANGABEIRA: Nãro ·TI OS p reoccupenl.O•S CO·ln pes·s oas. Va-

m.os examinar ·O parecer. Basta, Sr- Prresidente, que l,eia·mo:s o texto da lei, e 
Y"-je.mos. (".epoia, o p·erio·do, que é, po" bem dizer. o principal da informaçiLo que 
diRoutú,. O que a lei diz ê o ·seguinte: 

'' N:l.o pod:erãJo ser recebidos como moeda, se nesta quaHdade circuÚx no 
palz, qua.e~quer títulos d·e credito ao portador, ou com o nome deste em branco. 
que f<!rem · emitUdos p8'lo'S· governos dos Elsta·dos, ou dos 1üuni'cipio.s, . sejam tae'" 
títulos ".po.lices, ou ouü·.os, de denominação differente. " 

Diz, .agora, a informação : 
"c"'- ieo\ n. 5B·l, de 3.1 d.e De:ãemb.ro de 1898, co:nsiderou moeda illegalmente 

emttti·qa p(')l<;>s Estados qua.<:squer titulos d·~ credito .ao portador ou c<;>m . o nomé 



deste em bramco-; sejam1 taecs Utulos apolices ou óuüos de d·enomi·naçào ' diffe-
rente." 

Ora, Sr. Pr·esiden.te, nãD é, positiva'lnenrte, um d·esproposito'? Mlis· on.d'e foi 
q·ue a lei C(}nsi-dcrou "moeda illegalmente emi.tti<da pelos Esta-dos quaesquer tí-
tulos de cr0d-ito ao porbadur, ou com o nom1e deste em branco"?! ·Se a .lei qui"-

z·~·sse assim teria dito : ",Q,, Estados nào poderão e!llittir tHulos de cred-ito ao 
IJortaO.or, ou com o non,Je deste en1 bramco". l\la·s o que a lei nos d.iz é, tão só-
m·ent2, qu·e "não I}JOderão ·Ser rec·ebidos como m ·oeda, ou nesta q.uraUda-de cir-

·cular no paiz, quaesqucr titulas de cr·edit o •ao porta;dor, ou com o nome deste 
em Lranco, etc.". Por conseg·uh1te, 9... pro.pl'ia: lei reconhec.e que "os titulos dq 
er:81dito a~ portador, ou con1 o nome de-ste em bran.co", po:detn perfeita.n1en.te ex.iH-
tir. Não os consi.dera ·~ n1oeda illeg-al.mente e.mí1tirdaiS ", corno pr.ete·nde o irn for·-
mant". O que não perm.itte é a,penas qu.e os t itulas, a que se refel'e, se rece-
bam ou circulem no paiz, sob a feição de moeda. Nac1a mais claro. · oDe mod-o 
LfUe .:J8 apura qu.e a untca informação, ern que se a·poia o .~1ini·stro, pecca pro-
priamente pela base, por isso que dá á lei, que se procura appJ.icar, uma inter-
)Jr.etação a bsu.rda . 

O SR. JOAQUIM. OSORIO: - Mas os titulas não são recobidos n.as repartições 
fiscaes elo Estado? 

O Sn. OCTAVTO :VlANGABEIHA: - · Vo-u responder ao .nobre Depwta.do. O meu 
i nustre ~onTpa:nheiro d13 rep.res-e·n tação, Sr. A._ntont•o Mioniz, .profe.riu aqui dons 
di·scu::so • .;;:, examinando a questã.o srOb o ponto de vista dos fa·ctos que se verifi-
ca·m na Ba:rüa, e diante d~ lettra da Constituição 1e d·a1s leis. \íi•tn hoje eu de-
batel-a por es·té novo asp<:c.to: diante elo des•pacho elo IVIi•niJstro, e [l vista dos do-
cum 3·J.tos em que elle se flfndam:enta_ Jlá, no em.tamto, que o noibr.e Deputado. 
tne de:::vle.. pa.ra· esta cli-g.re.s,~:ão, pergunto a .S. Ex. : quem_ pó~ e pL'ohihi.r que o 
Gover·no ele um IDst..q1do csta·beleça esta ou a·quell:a · norln1a, .para o resgat~ do em-
pr·eBtín1c, represemtadü nos tltul·OS, que proventura e1n.ittiu? 

O Sr.. J•OAQUIM o somo: - Mas, o facto é que se recebem os titulo e com.p 
111'0'e1a .. Os funccionar.ios n[-;,o são pagos com es-ses t itulos-'? 

O SH. OCTAVIO 1\{ANGABEIRA: ·- Os cred·ores cecebem, se o quiz·erem, . fi.gu-
ra:n.do, ne.qte .. caso, mediante reqnerimento, como subscr.iptores dü empre~>timo,~ 

o que é livre a qualquer cidadão . 

o SR. SERZEDElLLO CORR:íllA: O no.br·e orador tem. um arrgum·ento de .Vl!-IP.r . 
para. pnnio..r que se póde faz·er O pa,gamep.to C-ü'll1 e.sses tirtulO'S'. Q - con_trÇl_Cto :-;"drf: 
empre~.timo munioi•pal, de 1906, tem uma clausula estabelecendo que, cas.o a :(VIu.-, . 
. nici·p.alids.d-E: não pa·gue os ju t'DS, os impostos p.l'ediaes s.erã<? recebidos . cqm_ ·OS.· 
co~>p01/.8 cte·s·se e·mprestim,o: 

() .Sr.. JOAQUIM osomo: - São, mais 011 menos, meios de sophi~mar a lei· ... 
O Sn. OCTAVIO MA·NGABE:mA: - Ora, .. A lei não clesth1a , as moeda•s de 

prata senão a funccionacecn como moeda até determi•naclas imporUmcias. En 7 .. 

trete..nto, o Gov·erno Fed.era.l, não ha muito, co·:m ellas pa:g:a,va quanti-~s a'\ru.lta~ 

da·s, uma V'ez qu.e as proprias p·at"tes as,q.im o quizessem. 
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(') SR. PIREs DE CARV.<\.I,HO: - Não ha lei propriamente neste s·emtkio. ó qüé 

ha é uma lei limi tando o recebimento, em moedas de parta, na·s repartições fis-
caes. ('!'Tocam-se apcwte<S. ) 

iÜ SR. ÜCTAVIO JVL<\NG.UmiF.A: - Üll a partes, Sr. IPres·iden te, desviarMU-me 
do , 'lssumpto, que ia examinando. Penso já ter b>a·stan·temEmte provad·o que os 
docamentos que serviram de base ao acto do Ministro da F azenda de maneira 
alguma o justificam. 

O SR. PlREs DE CARVALHO: - i\1~a·s tambem servi·u o .cliscm·so de V . Ex. 
p·ara ~rowu· que a interv.c.nção do Ministro não obedeceu a inl'>pir·ações de ordem 
panti.daria. O nobre Deputado, esbou certÓ, na sua leaLdade, não acoima·rá ·tl e 
PR\I"ticlario o funcciunario que fl.ssignou a i11formação. 

!.) .Sll. ANTONIO MONIZ dá um aparte. 
O Sn. PIRES DE CARVALHO : - O orador está cli'scuti:ndo a.dm'i-ravelmente, com 

toda a g-alb•m1dia, J;.i do seu po·nto de vista, sem desvi•rur a questão . . . 
O SH. OCTAVIO MANGABEif<A : - '.(lenho a fazer um reparo. Em boa regra, 

21n ooa nor.ma ãe adnliln.istração, a conducta do Ministro da Fiaz,e.nda não deve-
ria tet· ai do a que se •·evelr.u n.o seu despacho. Ou as autoricl!a;des e os governos 
hÍl.o i! e t r a tu r-se entre s' c.om o ac.atam€:!1to rec iproco, ou emtãJo iremos cahin.do 
na m -1 iB ú<etes tivel anm'chia. Vemos, todos O·S dias, o que faz o pr.oprio Sup!'emo 
'l'ri•btmal , que é a gara.nUa mais alta da Constiluição e das leis, quan-do, á sua 
pres~nça, coln.par.ece uzpa. parte e reclama contra 18.S v iolaçõ·es ou os a:bua.os, de 
que o Ex·ecntivo, Ol!. seus agentes, na U,nião ou nos Estados, são por,ventura a,r ·~ 

~-ui-tio s. a pfi.m·êira provide-nci.a é, quasi SE>'ln.p·r e, a que consta · d·e um .pedido, uma 
r·equl.s~~ã.•.) de informações á respectiva autoridade. Que custava ao iM!nistro 
d•< Thz~nda, pelo•s camaes competentes, pedir aü Governador qu€ infonmasse a 
~fq·pel to ~o caso? ! 

UM,, voz: -- E em o!'ficio reser·vado. 
O SR. OCTA\'IO MANGABEJRA: - O que é profnO'Id·amen.te lame,ntav·el é que, 

·ZsC'·uep}cl'> ·do zelo, com que devem ser tratados, sobretudo na pasta d.as Finan-
çaFt, ,,s n1E·llnclres do credito pubrlico , S·. Ex. se aventurasse a um de$pacho, que 
n:jo e!'l(Of!.tr-a jus.ta protecção, nem m.esmo nos documentos que lhe servira1n 
Je origem. O Pncurador da R!epubl.ica na secção da ·Bruhia, não denu.n·ciou co usa 
alguma. ou nem .sequer, informou, sob o ponto de vista, propa·iamente, da infra-
cçã0 ela :~i. A unica inf•ormação, em que o despacho se a;po.ia, dá, como ylmüs, 
á 1~1 nma interpret•ação vici.osa . J-á agor-a, Sr. Presi.dente, não posso concluir 
"~n C.fJ ,pensa,ndo que o nobre S·r. Mionlst'!'o da Fazend·a praJticarJ.a um be1l.o mo-
vim~:1to .~~. ao envez de promov.er a ca1ssação dQS a·polices, e se o nãio p&de cas-
s-ar, porque elle já segu.iu , Gm todo caso, Sr. Presi'd~nte, reconsid·er·a•sse o seu 
ofEiclo. 

Não eram o.uuras as observaçõe.s; outros não eram, .Sr . PresLd•el'Lte, os r~ · 

parus. cor.1 que entendi preceder o requerimento que faço, pedin•do a V. Ex. , 
para- que melhor se verifiqu-e o real fundam.ffilto do que al>lego, consul.te á Casa 
so•br~ se consente qtú~ as informações do Governo, que acabo d€ discutk, sejam 
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lrazii!as a pubUco, para conhecimento .:de t0 d'bs, no diario dos nossos trabalhos. 
( M u·do bem; rnuUo bem . O o>·adO?· é ,m,uo cmn 1J?'i?nentaclo. ) 

Consultada, a Ga1na:ra conczde a publica ção pedida. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OCTAVIO MANGABEIRA. 

Proc!·LWR•dorria da Republica na Baiüa , 12 de Agosto de 1•9'1'4 Exm. St·. 
T~all&mitto a V. Ex. o presente proje'Cto de lei sobre emirssã•o de títulos que 

ac;a.ha ele ser approva'Clo pelo Srenado, sendo ramettido ·á Gamara elos Deputados, 
onde . . sE'g1.1ndo estou inforn1ado, paesar'á se1n altetaçào. 

D-evo decla1rar a. ·v. l~x. que, nesta data, 111e dirijo sobre o asr.'5·Umpto ao 
SI' .. '\fi.nistro ProcuTador Geral da R·epublica, a quetn .Pedi instrucções, por se m.e 
afL~nt·a.:.· CJ.ü:e, emittidos os títulos do em:presti·mo com o caracte_r de ao po,rta-
dor, ve:1ham a circular contra o di•sposiHvo do art. 1° ela lei n. 56r1, ele 31 ele 
Dez,mbro ele 1•$9•8 . 

~rermntando .. aguardo or·den.s de V . Ex . Exm . Sr. Ministro ela Fazenda. 
O Procurador ela Republica, Osccw Vúmnn. 

Conf·ere con:. o oTiginal. - Lniz- G. Coelho MaahacloJ 3° escri·pturario 
acldhlo. 

Vi·;(,;, - A. Cru..~, s ub·clirector inter\mo. 

PHOJECTO -- SENADO BS'fADUA"L 

01·clem cl.o clici 1.1 ele il.IJOSto ele 1Ul4 

2a di,gcussãü do projecto n. 1•59, com o parecer .n . 8•1 

Os i·actores que concorrem para o desafogo da vida d.e um povo - o t•r.a-
balh·J systema-ti-co, o credito e .o meio circuhan.te - não -p-ocli·a•m (fugk ao~ .phe-
no-n10-003 que, neste rnomento, aba-la-m aa princi·p~3s nações do mundo, co~_ as 
quaes mantemos estreitas . r·elações commerciaes. 

:bJ não é ·d-e extranhar que a .influencilf! desses pheno.menos venha in~ensi~i

ca~-se ele rrwdo a .paralyeal' a , vida comn1ercial, dif{i·culta.ndo, sE:não in1.possibil~

tand.J a acção a •dministrativa do rEstado. 
-Seja·m. q·u a.e.s forem a.s ori_gens e a ,natureza da .cri•se ·que Msoberha a vi~a 

n.clministrat.\va e ~ocial do ,Estado, ha um consenso uTianime em derirval~a do .su: 
bitv desap;par·ecimento do meio drcuJaute, aggravado consideravelmente pela 
cri~.e econo1nica . 

_P .. esta, pa.ra ag-ogrH.~va!l' a nossa s ituaçã-o, o est3Jdo d:as fi:nanç.as na,~ionaes, g..ue 
é ,Jrreme.nte ·e cuja .gra:viodacl.e .não pócle -se-r .simula-da. L:\_ essa série de co1~.sas 

rntüto '!Jonderavei.s. para. ,'> exa·me oda situação -critica e1n . que nos a.ch·amos, con-
vbm 11ão ·esquecer que as vrine i•paes ;praç•a.s mundiaes se fecharam :pat·a. os ne-
goci,os, aguardando o tenno -das qu·e_stões que conflagra.m a \Europa. 
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DBssa S'u-ccinta ·exp-osição dos Jnotiv.os .que gn~;vam a critica· siti.ulÇ'ão e~m 

que ot·:t se debate, como todo o poaiz, .o nosso Esta.do, .vê -se que ·de uma fói-ma on 
de outra, «"·esce:n as respo!lsabHide'àes do Thesouro, quando a arreca.daçã;o di-
tnLnue, e :POr .agora cr.=ssvu, levando o Governo á meces'sildade de Í·nstituir1 para 
satisfazer s·eus p.ag·a:men~·.os, Tecur.soo extraordinarios. 

O das apolices iÍ.e 6 °! 0 resgataveis ·em vinte annos, ipooendo s·er recebidas, 
em certa .porcentagem, nas •repartições -elo Estado é um recurso o·p,portuno e sa-
lu tac; tanto mais . quanto estabelece o resgate doa, divida <fluctuante, cujos i·nco•n-
venien tes diEPNtEam dernonEtrações por dema•is co·nhecida\S. 

A lém dos recursos que a emissão aHudida. proporciona, o pr.ojecto, em &tm 
srgunda ·r,arte, concedendo a facu ldade de emittir dez mil a.polices de um conto 
Lle r·éi~. ufferece ao Gove1·no a preci·sa quantia para qualquet· o•peração de 
cr e·di!:O. 

Em face da impossibilidade da emissão de pa.pel-moeda, .e do maior g-ra-
vame (jm·os e levados) que aca.rretam as letras do Thesouro, ,não h a <üvHrar 
outro Tecurso. 

As.s!m, ·pois, e conside•rando a situação af.tlictiva d·o era.rio, .privado de re-
cursos até ,para despezas communs, iê a Commissão de ·Fi•na .nça.s de parecer que 
seja nrbmf,ttido á alta sa:bedoria do tS·enacdo o pr ojecto sob n. 15,9, da Caanoara 
dos D-c,put.ac"!os e a:ppr.ova:do . 

Sa:In. ci&.s 'Commhssões, 10 de ·Agosto de 19tl4 . - Pcwh eco 1lfenàes. - Jl·r e-
aeri.co Costa .. - Manoel lJ1WTte . 

PROJECTO N. 159 

A Assem,bléa Gerctl Legisl•ativa àecr{)tn: 

At:t. ·1 . o Fica o GOYi~ rno au·torizado a real·izar no Estado um emp1·estimo 
pupular, nt.é o et:11pHal de cinco fn.il contos, pel~3. emissão, por sér·ies de titu los. 
apo lic.e::, tleo eincoe,nta , c e!>1 , duzento& e quinhentos mil réis, juTos de seis por 
cP"nto là O finno, jJ3.-gos fJ Ol' semestr E.•, vencidos e1n A ·gosto e F·evereit·o .d e cada 

anno, fn?.tndo~se no segundo semestre por 111-e lo de sortei<> o .gradual resgate da 
~mlssão ,.,,aHz&da, calcula,ndo-se a amortização a.ccumulativa, por ·ta><a que de-
termine· o resgàte total da. ernissão ·em vinte annos. 

At·t '- 2. o Os ·títulos do ,presente empresümo poderão ser recebidos .nas esta c 
:~ ões· <lo ''rhcsnuro, .. par:1. · o pagamf'nt<J a té dez por cento dl!!S im.porta.ncias d.a:s 
contrltmições devidas, ·podendo ser elevado at~ vinte .por cento, a juizo do Go-
v·e·rE'O. 

Art . 13. o Fi CP.- ao Governo o d·ireito de antecipaT, qmundo assim convenha ao 
Estado, .o resgate dos titulas -do ·emp<'estlmo, em parte ou no · todo, podendo i.n-
c, !uir para. o mesmo fim os t itulas recebidos nl!!s estações ·fiscaes . 

. Art . 4 . o O G<Jverno ex.pedil1tt a. respeito as i;ns'trucções n.ecess•a rias é f a,rá: 
insct'tlver no W!<'SO de {)!l.da titulo e de aceôrdo com esta 1ei, os <termos de obrl-
g·ação geral do "e1np.restin1o, que será ga·ran ticlo pelas rendas do !Estado. 
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Ai·.t. 5. ° Fica tambem o Governo .autorizado a emittir dez. mH contos, e,rr\ 
:vpolice::; 1-::.e conto .ae r éis cada tnna, juro•s de -cinco por cento, ,pura o fün -espe-
dnl -e tmico de S•Jrvir de gaT3.11tia a •qualqu er em]>restimo tom-ad-o ao Governo F e-
cler,ul ou tl quaJ,qu er banco, send<J o prazo do !'es ga.te o que fôr convencionado 
pat·a o ·ernpresti.m·u. 

A_rt, 6. 0 H.evogam-se 1:t.S disposições em contraa:lo . 
.:\fes:t ela Oamr-u:a dos D eputados do Estado da ·Ba·hia , 7 d e .Agosto de 1914. 

Part ]ihilo ae Ccvrv·alho, 1° Vice·<Pre•sid e nte . - Enseb·io Ca-rdoso, 1" IS·ecretario. 
Cmu!i<lo Villas-:Soas, 2• .Secretario. 
-- Exm. Sr . - Em -adclita mento ao offi-oio ·que com d:ruta de •112 do cor-

•·ente tive a hon1t'a de endereçar a V . Ex., cabe -rn1e dize r a V. 1Ex. qu e o Sr . 
])r . Governad-or do EstE do sa·n cc ionou o }JTO'jec to d e .lei 1Rutoriza,ndo o e n1pres -
Un10 pop:..üa r, con.form .e \70l~á V. ·Ex. do t'etalho da Ga,:~eta do Povo~ .ol'gã.o O'f·fi- · 
c ia l , Jitnn,exo ao pr·es-entc. 

DeclUJro a V. Ex. rf.!tH:' , n es ta d.a-ta, dkijo-111 e, como ·é d.o tne u 1de·ve r, a.o Sr. 
Niiní.5tro ·Procur<l!clor Gera l d·a •Republic ~, p edindo-·i;he i•nstrucções •a respeito. 

S::tud e e fra·tenüdade. - ·Ex·n1. ST·. Ministro ela. Faz·enda. - Oscaw Vütnnn. 
Con(e~ ·e .co·m o ül' i1g i·na1. __. Lu·i.z G. Coelho Jl!fo c lta-rl.o .• -3° €"\<:::cr ipttna.r.io , a d-

cl ido . - .. \ rirsto . - Ltleixo . snb-dircctor interino. 

Lei n. 1.0.4-6 , ele 1C ·de A-gosto ele 1914- .-\utoriz.a o Gov-erno a Tr-nlizar 010 

E-s t a do um empr~slimo po.pula r até o capita.l ü e 5 . 000 :000 $, e •a emittir 
'1.0 . 000 :000$, em a.polices ele conto de r ê ls, •cada uma, a jnr·os ele •5 "I". O Go-
ve-rnadot· do ·E·.sta.dn ela !Bahia.: :Faço :saber que ft A_ssem·bléa ·GCPHI d ecr etou e eu 
promulgo -3. Je i s eguinte : Art . 1. 0 ·Fica o Gov·erno a utorizado a realizar no /Es-
ta·do un1 ~:>n1 P'l'estimo po.p ular, at:é o caJJ'lNll de c inco 'mi·l contos , pe la emissão 
por n1e:o G.e títulos, apoHces, de -c incoe·nta, cem. duzen tos .e quinhentos .Inil réis, 
juros ·rle sei·s ·por cento .a o anno , -pa.gos por se·m e.s•tre, vencido e.m ~~\gos to e Fe-
vereit·;l ·ele cada nnno, J'nzendo-sc ao segundo semestre ·por n1 e io d e sortei.o o 
gTaclua:. 1 eEge.te !:l.a -e:ni ssão rea lizada , calculando-se a a n1or t iza çã o accu~mulati 

va, po(· tax-a "que de t e nni.ne o t·esg·a te total da ·em!ssão e1n v i-n te •annos. ~t\..rt. 2. o 
Ü L> ütulos do presente ernprestimo ]JOderão s er r ecebid<YS nas es t>tções do The -
souro, i,!Jan: pa,g:a·men·to ntê dez por cento d·as itnportanci-as d-a·s contribuições 
devhlns. podendo ser "l~wtdo até vinte PO<" cento a juizo dn Gove,rno. AL't. 3. 0 

· Fica ao iQ,ovcrno o cUr 12 ito de nntecoip·ar, .quanclo ~vssim co.nvenha. a o 1:IDstado, o 
r esg·a,tr! dos titu1os do e.n1-prestim·o, en1 p-a r te ou no todo, 1poclendo inc luir pera o 
mes·mo -ibn os tí tulos recebi-dos nas. estações fiscaes. 1.1-\rt. 4 . o O Gov erno expe-
dirá a. t ·espe..ito as instrucçôes n ecesBarla•s e fa-r.á insc-rever no verso de cada. ti-
tulo e d e v·ccôrdo con1 es ta Jei os t ermos d-a o-brig·.açã1o g'e ral do en1'}J r es.Un1·0, qu e 
se r[t.. ·gara'nlido pelas r endras elo Esta:do. A-rt .. ,5 . 0 \F -i.ca ta.mbem o ·GoveTno au -
toriz:u1o à emittir àez mil cnnlos. em apolices dG ·ccmto de t'éi·s cncla 11ma, j1wo 
de oinco por cento, pal'a o fim especial e unico de servir ·de g,arantia a q ualqu er 



éJnpr.a.stin1C· toll?aclo do ·Governo ·Feder.al ou a .Clu,alquer ba.nco, s8-ndo ·o praz.o do 
~~ e.sga t•J o que f'ôr convenci o nado para. o emprestitno. Art. G. o •Revogam-se as 
dis9oslç:ôes -e1n contrari·o. ·Pala cio do Governo do Estado da Bahia, 1r2 ele ~!.\..gosto 

de - 191 -1 . - J·. J, Sect1wa , -- A1·Nnrlo F1·a.gosv. 

Conf~re ·COITI o orig·i·nal. - Luiz G . Coelho Jllla!chad,oJ ,3o eL~•criptDr.aTio, a-d -
çlido. ~ 'Vtsto. -- Aleixo, 'ub-director i,nte.-i-no . 

Pt·ocu:·c..cloria Gera1 -ela Fazenda 'Pub'lie:'l - 'The>.3otu·o Nacion.al - O Sr . 
Pro~uratlür da R epub.Jica na secção do Estado d•a 1Bah>a. pelo orficio sem nu-
mero de 1'2 ele A.gos.to CO!Te-nt-c, COJnmunica que O S.e:nado eB•badual aoab:l -de an -
prov:.tC um pro·jecto de: lei sobre emissão de titulo·s e que nesEoa. d'a.•ta ee dü~ig·iu 

sobre o as~un1pto ao ·Sr. ·:vr.tnhsotro ,P.rocuraàor d.a ·RepubrHca, a qu e<m p ecUu ins-
tl"ucç:ões, r.or .se lhe afig·urar que, emlttidos O'S .titu~·os do e1n1,p·re1!-YUJno co.m o · ca-
racter ele ao port~.doT, venh~,m a clrcuNtr, con·tra o d.i-spo<!itivo do aTt . 1• da lei 
nu nw r.J f>Gl , de ·31 de Dezembro ele 18918. ·Por ou·tro officio dat·aclo de 117 elo cor-
t·ente, em additan1ernto ao acima indicado, con1·1111.111üca •que o ST . Gov•e rnador d.o 
Estado sanccionou o projecto acima ·re·feTi-d-o, co.mo se vê c~e un1 retalho do .orgão 
ot'fici·a1 e (JU~ !la 1n esn1a data pediu instrucções n.o Sr. Ministro P ·rocur.ador ela 
R epublica . Ü LS titulas consta;ntes .d.o -dec1~eto estadual, lncUca~do p-e·lo 1ST. P~ro-cura

dor St>c<.:i.:ma1, não inci-dem na IClis.po·sição citada da lei n, 5·61, de 13'1 -ele rDezem -
b.:-o dt: J 8 t18. Igu.nes rect.tr<:=:or. já .têm us rudo outros Estados da União-, por isso 
ptmso .que d cven1 se-r archivados -os presf~~ntes officios. S .. M. J. Procur•ad-o,ria 
Geral, 2!i cJ,e L<\.gusto •de 19U. - R enctto F'lo1·es, offldal interino. IPelo art. 2° 
cJ, Jecn.' ~O es tadual da Bah1a vê-se Que os titulas do empr·e•stimo poderão ser 
i.'e.c ~b!d0a nas e.stnções elo Tlu.Jso1.wo 1JU1'C[;\ 7JCtg.wnvent-o, Presntne-se que esses 
titulo> •Serão ao )Jo1·tarlrw e não no1ninati11os. O decreto estadual nã.o declara 
explicl tam énte . E' n1ér.a pretsun1pção. 1Se 11oTem, de fa-cto, ao tJorta<lO?' penso 
que lutverii. infracção <la ·l~i . devendo s er :l])plicado o decreto n . 5·6:1, de 3·1 de 
D~z·errrbJ·o ele 11838 . Por emq-ua.nto, porén1, nada se púcle í'.aze.r: 1°, .porqu e não se 
sabe se é~erão nominati"I"Os ou ao ,poTtact.-or os títulos; 2°,, poTque se tra·ta de 
simples cl uto·l'iznçã.o ai-r.-da não .posta en1 praUce.. Procura·doria, ,2•4 de ~!.\..gosto 

de 1914. -· 'N1tno Pimhe-i1'o d e Anrll'ncle, serv indo de a ljud·ante. Oonvém r1ue o 
Sr. J?rocuTadn!"" ofrici:1nte, .}ego -que os Utulos s~ejam ern itti clms, r e n1ettfl um 
exemplar ,a este ·Minister.io a•fin1 de se verificar se de fa;cto incide'n1 na lei m en-
oictna.dfl. :n.o.s -parece~res. ProtmT"a~doria, 24 ele ~Agosto -ele 19•14 . - D-icUm.o . Junto 
a flB. que se s2gue1n o prc-ce~so OTiginrrdo ·pelo nf•fic-io sen1 numero do Sr . Pro -
curador da R epuhl>ca na ~r<~ção dü E'>ütdo da Bahia, o qua·l ve.m acompanh a-do 
de tnna Jt""~producç;ão photog-raphica -d·a·s apoHces emittid.a.s pelo Governo do '.Es- · 
tndo da /Bahia. P. G. , 30 de 'S·etembro de Hlli4. - Rena·t;o Fi.o1·es, <Jfeicial inte-
rinr,. T •endo stdo satisfei~1..s as exi·g·enctas, s-uhrrtetto o TJl' C-E·ente pToc·es:so á con -
side.mç5.o d·o :Exm. :S1·. ·l.Jr. Procurador Geral. P. iG.. ele .Outubro de 1914. 
- BHcuo B?·a.rtoclll.o J a~·vlndn de ajud!.=t.nte. Con.fe re. E .m 30 de Outubro d e 1·914 . 
- 'Y{I,1'Ci8o B-an·boso; Il.ocl1'i.CJ1'6S, 3° esc·ri·pturario. Vis1o. Al.,ixo, s ub-:direc to"' 
inter~ no 

f'rn.~urudoria d::t H.epublic:1 na Bahia, dü .setemb'l'o de B IH. 
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Aàditm:do a-os oHicio" que em data ·d e 12 e .1•7 de Ag-osto tive ·a honra de 

e n.de2·eça1~ q V . ,Ex., {{.erc'laro a V. Ex. que o Governo do /Estado j á está emit-
tin·cb a .polices .a-o pc>rtadcr, das quaes ·enc ontrará V. ® x. annexa·da ao presente 
uma t·epro&ucção photogn\.phica. (P.or se tratar de questão q·ue diz res·peito ao 
c redit·::> . do Estado, e q1ue,· po!.·ta~nto, deve .ser ·bem estudac1a e re.so;l.vi.cla, repito a. 
v ·. Ex. que a suhmett.i á R'Preciação elo eminente Sr. Ministro Pro·c uraào-r G<l-
ral ela .R epublica. - •Saude ·e frate.-nidade . ·Exm. Sr. :::11in l:,;tro da Fazenda . -
O P:rocura·d-ot· da Republica, Oscar Vianna. 

Bêg-u e c. jal(·:-s·j.wiJile da .apolice ao }:>Ortador a que se re'fer.:~ o offi cio ac ima, 

c-o ntendo 11C verso oo seguintes .diz8res : "Lei n .· 1.04•6, d·e 1:2 ·el e ,<\gosto cle· ·l914 . 
- De~reto n. 1. 387, ele 17 d·e Agosto de .1'9111. - Apolice el e cem mil réis. 
Obrigação g·eral. - C 'apitk11 cinco mil contos d e réis - Juros d e 6 o lo ao a~nn o, 

pagos por serne3tr<.?S ve-I!Cid-os. em .~..1.\_g·osto e F evereiro de cada. a.nno . R esgate 
.por sorteio ann::..1al r, o prn..zo d e vinte annos. rPoderão ser recebidos os ti tu los 
desta oni~são nns eS1ações do Th esouro para satis-fação at.:; dez ,p-or cento da·s 
oontribuiçCes devidas, :w.d r;ndo !Ser -elevada a tê vi·n te .po1r cento n. jui zo dÔ Go-

veTnO . O resgate pod•erá ser .antec.ipad·o no todo ou em par te da e.mjssão re·a-
lizad-~l Ga r antia do e tnpre-stimo as Tendas do .E-stado. ·O' 1pTesente titulo, se ~Hl

tes não fõ ;: ~resgatado, ~er€"'1. substitqiUo no fim de dez a nnos pa r a ·ter o 1seu pos -
suido ::· 'mai·n vinte conpons de jtú:os e e·mestraes·." 

J,nfvrmação -- Con. :-t j1; ntada. do pre.~ente pTocesso em que ven1 H repro-
.ducç:iü photographica. el a. ap<>lice em itticla pelo G-overn-o do :Estado ela. Bahia. 
ren1 e ttida p-elo dotltor p·roct~raclo~· da Republicn. na secção da.qu elle Estado. está 
~~tisfe itn. :1 exigeneia 1do St·. Dr. Procurador- Geral d ·a Faz·enda Publica, a fls. 
retro. Procuradoria G~ral , 30 i! e Setembro ·ele 1914. - .RenMo Ji'lrYres. official 
in ter i no ela Procnradoria G·2rai da Fazenda. ;Publica. 

Goncord•o. Procura.ilori D. Ge ral , 2 ele Outubro de .1<914. - Bneno Bn(!Jlfliio, 
servindo de a judante d a Procur.,doria Ger a1 ela Fazen•da Pubil~11. 

_.\. le i estad u a l 1. 046, ·rl~ 12 de ·Ag;osto d.o coTrente an,no, autorizou um_ em -
p r e.s·timo à·e cara•cter popula.r -abé 5.000 :000$, por meio de títulos de cincoenta. 
c~m; duzentos e quinhentos mil t'·éi.s, cletermin.ando o. art. 2• que taes títulos 
r:;,ejaiTL receb idOs em pagJt,ffiCfllO naS repar.tiÇÕ8S ·e.Stf.l.,dUêleS até lÜ 0 [0 daS COntr i-
bUiÇÕeS dev i·clas. os quaes po-cle:·ão ·ser elevados ·a 20 •1• . A lei nã,o dec lara qua l 
n eepecie .ne errüssão. se em ti-tu-los. nominativ:es, se ·ao p-ortador, 1nras o Governo 
elo E,;-tado da Bahia p·r·~fe~iu dar-lhes a s eg-u,nda. fó<·ma. 

A le i n. 561, de 31 dt> Dezembro d.e 1898 , consi•cle ra moeda ill eg-almente 
emittida. pelos E s tad.os: qnaesq1te1· ti. t1~los ele c1·ecUto ao . jJOTUulo?' o" com o 
?J,01n'e des te e1n b?'iL'J'/.cO, sejam taes UtHl?s APOLICES on o ·nt?~os ele cleno-nt.i1Vet.ç'i.o 
c!iffe/·ente . O titulo incluso preench e tocl·as es~AH condições. ·E' ruo porta dor, el o 
yalor el e •100$ e poderão .se r recebidos n""s r epartições arrecaclailora.s do Estach>, 
paTa. 0 fhn atrá.s indica.do. A s ua fó~~.ma é 1nesmo a .de uma cedul~a de pa.pe·l· 
moeda., v o.ue 1nais fac ililar;.í. . sua cJ.rcui-ação. Na - ObrJ.ga.çã;o Gera.! - lançada 
no vers o :ha mesn1o un1a clttusula que burla o r esgate e lJerpt~ t(ta a c irculação da 
ceduia., ê u que diz: "O pt·es.ente tHulo, se a.ntes nã~o fôr . t·-es~~ taclD, ser á sub-



~tituido no filn de dez :1ános, para t :: r o seu po-ssuidor 1nais ·vinte couzJons de ju-
TOS ~;emé"atracs '·'. 

liJJE(-.:nl1o lJOl' isso qui:! ao ·Dr. Procurador da Republica officiante se deverá 
reco!n~-nenclar que pron1ova COITI urgencia, pera.ntte o Juizo Wederal , ·a tapprehe.n -
~ão L1 ·~ to.dos os titu:og que fore1~1 encontrados en1 circulação, bem como a nulli-

C·ade c1a E:nüs·são. Ao Dr. Governador à·o Estado da :Bahia ~·e deverá so::icitar 
qu e declare: .:::e1n effeíto os actos expeclidoa, a<fi.m ele não se ver o Governo Fe-. 
deral na ccnting-encia de prucessa·.r pelo crime de moeda falsa a.quelles a que 
se rL .. fP-t'e ·o art . ~o da cit2.da lei, entre os qua.es os recebedore3 d·a,g repartiçõe.s 
publicas esta-cluae~. 'Procura.àoria , 2 d.e Outub~··o ·d e 19~14. - DicU.1·no ela Veiga._, , 
Procurador iGP.ral c1v, Fazenda .P.ub.lic.a. Confer0. -- Etn 30 d·e Outubro ele 1-91.4 . 
- Narc·iso 11a'1·1Jo-S ct· R.od 'J~ignes) teTceiro escriptuTario. Visto. 
clirector j_nierino. 

;ll ei.:.co, sub-

D e''1J3·2h0 -" Officic-se ao Presidente do IDstado no .sentido da ultima. parte 
do pruecer supTa. Rio, 19 de Outubro d, 191--1 . - Riva.cbavkt. cõn Ct~nha Co,.,·êa .. 

Gonfflrc. - Data su1)r'L. - N a1-ciso Ba1·bosa RodJ"i.gnes, terc·eiro escripturado. 

O Sr. Moniz Sodré (maFimen~o tle MtençâD) ("): - •Ao cheglar, a 12 do 
corr2nte 1TJPZ, a e ~!ta 1Capital, .da qu•a.I n1e havia.rr1 :1fastado, muit·o a contra gosto 
meu, n1otiv,o.s sa.pell·iorcs e, de todo irr.E'n1ov.ivels, er·a. intençã,o ;m.inha, Sr . Pre-
s i•de'1{e. ::le~de logo e ne,SE'.P m·esmo dia, requere.r a ·\r. ·Ex. e ·á C·am13.-ra a puhli-
cação do pres.en t e docu.m·ento, Qtle te.rnho em 1nãos, afirn de que ene ficaS's.e con-
.sign a.cJ .o no~: A.nnrtrs .elo Congresso. Não o fiz , poTé'nl , Sr. PTesdclente, porq ue 
de.s·de 1og·o observei qu 2, na.quellcs u-1Urnos dias ele utn triste qua:t:rienn io expi-
ntnte. :1 n tte nç; ão d 9 q unsl t0dos os espirito·s se acha·va, al.iáis, ju&ta.tnente, vo·l -
t.::.toda •p:lra a qu..;süi.,o _1naxim·a. da organiz.ftçã.o ministeria-l, rtue seria. o pri.meü·o 
i.ndíci.) da ·erientaç:ão ·politi.ca, n1 a is ou menos patl'iotka, elo .no·vo Governo, cujo 
cHlve:ltu 'fE·liz .era nnciosamente esp·ern.do pel·a N•açãü, Blnba·lada doce1nente ·De~ 

las f.:tg-: ~ e i ras eL::.peranças. í1Ue ainda hoje lhe douran1 a a:·ma e iHurnina1n as suas 
ctença..s, d e r;ue S . IDx., o Sr. ·Presid·ente cl1a Hepuhl ica, sa.bet'!á diri,gi·r oa de,s.ti-
nos do Brf:', Sil com ·esta super ior c1arividenc.in~ que lhe não .perJnittká J)actuar 
nen1 'lTI(~'::i rrH:- cooncle-scenr:ler cmn os •d e.s.m2.nrlflS ve·rgo•nhoOt .. 'i·05 e os crin1es r e voLtan-
tes flUe ·Cnwstltuh·a.m D nervo, a substancia rnedulaT d.essa política d esgraçada, 
que., I.JO-r (ft~asi tres o3.;!1nos, domi.nou nas altas r ·e:giões cto ·POder, .anniquiia.ndo 
o PHÍZ' ... 

O SR . ·RAPHAJ~L •PrNHRl!lo: --· QuL: o Governo üa Bahia aoornpanhou por 
al·gum 'te1np o. 

O Sr. . J\1.0NT'l Sonm~· - . . . politlca qu e o Govei~llo Lla B·ahia nco tnpanhou 

('.J) Discl...n:-:o pr-oferido nn hora do ex tle cli ent c . 
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.por algun1 te1npu, rE:tira n c1o-lhe ·1ogu o Geu a1poio, d esde que .e.Ha, e.nveredando-se 
pela ~1raUca de ·a.ctos q1.1e nào , n1·ereciam o~ nosso.s ap•plausos, tomou rutno que 
não se eoa,dunava com os 'E,entimentoo do nosso patriotismo, (A1Joia,dos.) 

0 SI~. FLORIANNO ~ DE BRITTO: - Quer dizer que esses actos não ·eratn per-
rücios-o::; entlquanLf. a Bahia aco·mp:=tnhou o Govern-o. 

O SH. ·:!\i:ONJZ SODRE': -- E·ra ·natrural que, en1quanto .a ·Bahia julgasse pa-
triotica . a orieaü1.:1çã.o r1essP Governo, o sus.tentaooe com dedlca~ã;o e I·eal<clade; 
n!Jas, de-sde .que a conrvicçãü se fo1~a1ou em torno do no·SSü es.pirito, doe que S.. Ex. 
o Si·. Marechal -PresWente .da RepubHca não traba•lhaVla mais pel-as linhas s-e -
gundo :=J's quaes cl.le mere,.,·e riR. o no•sso a;poio, era di.gmo e honest·o que nós, qu e 
nã,o sornos eX'p!'J·r.adoTes dl:'l pode1·, n1as servos inc<Yndicionaes· da nossa propria 
co1nsclencla. nã:o lhe prestnss·emos ·m1ais· o .serviço da no.ssa sorlidariedad.e poHtica. 

::.VIas, iSr. Preei~d,ent·~, ponho á r.:1argem o incid.en{.e desotes apartes; e hoj·e, 
que vedfi-oo qu e, a n te a con•fla.nça que cl epositamos tDdüs no a-etua-1 Chefe da 
Naçã.o; o IS,r•. VV·2nco::!~liio Braz, con1o que se vã.o •pouco a 11ouco descondemeando 
·HOO·es triste.::- nevoeü·üs dü pBssimismo .que ennegr ece a alma d-o paiz·; hoje, qu e 
verifico •:1ue já t enTo:·; todns u1na certa •clóse •d·e calma neceS·sari.a para co-n1 ls e,n -
ç:ão ~le espirito e serenklq.de d e animo discutinnos as questões que· po.ssa·m in-
-ter es~ar l' ·notS;so palrio:lsrno, julguei con V·enien t e, ·stl~ . Preside·n te, p edir a iP ·· 
ser~ã,o, ·nos _1nnae& <lQ Cong,·e8sO, do d-ocumento qu·e aqu-i t en·ho, afim de que 
•a ·Nacão .fi·que cünhecendv ::t. res·posta aHiva e conscienciosa com que o in1pavido 
Governador ãa minha terra fulminou ·o a;viso absurdo e v ercladeira;m en·te dispa -
f'atadn du ·entã:o Mini.strD da Fazenda, ST. Rirvadav.ia Corrêa, a res,peito ela 
e rni.s·sã.o d.a .s a polices do emvr·e~"3.tinl.a .pü[Jular da ·B-ahia . 

O Sic. SERZEJ.DELLO {êORRi~A : Quem def.en·d·e o IS r . Rivaclavia !Corrêa? 
o ISn.. u\ .. NTüNro •MONlZ: - Eu ata·quei a-qui o Sr. iRiv.adavia Corrêa quando 

s. I!Jx. erD :Uiinlstr-o ela. F'.a . .-zencla .. e espera•va co.ntimuasse no m •e.s1no posto con1 
o novo Gov·eT•no. 

6 SR. ·GUMEHClNDO H .. rBAS: - 'l\IJ:a.s V. Ex. t·ev-e a r esposta meces8a~·ia, de 

seu collega de bancada . .Sr. Pirés de Car'Va.Iho . 
. o Srt. .ANTON.LO n'lüNIZ: --' R·epJi.quei incontinente e 'S. ]I;x. sillenciou . 

O •Sn . 'MONIZ 'SODRE' : )[ao venho, 'Sr. ,Presidente, traz-er a esta C a mara 
tuna questã'O pura.m·ente r egiona l; se o fosse, poderia d izer. fi·a•nc~mente aoG 
m·eus •hnnr•ados collegas qu·e desde que j :á foi ventilada a mateTia n es·te recinto 
e já co.nsta dos A·wncies o aviso elo '2° na:inistro d'a Faz.enda, d·o G-overno que pas-
sou, seria •justo e razoave.l qu·e, a titulo de infonn.ações n ecess.a,rias pa•ra a . plena 
eluci Jo..ç[t..o da verd1o de, f i•guraese ta:mhem, no regis tro dos nns ~os debates, a res -
posta que lhe deu o Go\'ernador elo m eu 1Elstado . 

<) SR. ARLmno LEONJO: ·- Apoia,d<l. 

·:J Sl~. ·MON!Z JSODREJ: - ~~1.as, Sr. Pre.s iden te, não é esta u1na questão c e-
g•iünal; é uma qu estão ·que diz respeito Com o:s inter.·=sse.s v.itaes elo n os~o l)aiz , 
que cEz te,c.:,peitn con1 ns ·:::n·opl~ia.s co11dições existenciae.s do r·egin1en fede t\:1tiv n. 
questão constitucional da maxirn:a r•ele·va,ncia, qual a ele sahern1os nté onde vai, 
em fac::·~ dr), nos:: a lVla.g·na. r~e i , Q direito qu~ tê rn -os TÇ"stn.clos. a .nte n lJn i~o, .par_a 
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cQntrahir e: n1:p1"'e stirrw s in L?rnos ou ext~nnos, 1POr 'lneio de títulos no1nin aes ou ao 
.pot·tador. (A !lO'ictclos. ) 

Não me disponho, Sr . P1·esidente, a vir neste· momento di•scu ti r ·este asstim-
pto que, so·b ·O pQnto de vista . a!Jst!'acto, é e~sencia<IJnente cons.ti>tuciona·l, mas 
r]ue, sob o ponto de vista concreto, interessa pro.fundamente as condições eco-
.no ~mi·,.!as. e. ~inanc0irHR ·c.le todo o }Xdz. ( i l po·iacLos.) 

N ã o venh.o discu tir esta materia sob' o ponto de vis~a ·constituciomal, po•·-
que já o fiz eram brHha;n•t·em ente dons do.s· meus com11an-heiros de ·ba,nca.da, os 
Srs . ~-\:Jtonio ~Ioniz e Octavio M ang'a.lbeira, n1a-s ap•rüv.eito a occasião para de-
clarar fnlJ:lca-men.t•e, -que se estiVleB·se presente nessa sessão ter.ia j uni,ado ás 
co111clud ~en toes e erudi ta.s consi-derações d·e •SS. illEx. o m e·u pro.testo forma:!· con-
tra . es.se aviso do Sr. ·M"illli st-t·o Rive,davia Corrêa, pois que eJ.Je, m esmo s i-mpl·es-
m ente s ob o ponto de v ista €XCiu-sivam•ente j u•·i-clico, é um assombros.o ·absurdo , 
cu•ja mon~tru os·a enorm.Ld,de resalta elos ·seu s propri·os termos . 

Sr. ·pr.esielente, esta av iso , al•ém . de ser em face elo prüprio Coelig-o Penal, 
enfrentada a questão co;n a rn.ax.i·me.. b enevolenc ia .e toda a ben ignida:d·e, urn 
v•erdadeir o criJn e, _pelo 1nenO's de exceS&o ou de a.buso d·e pnd•er , este avb::iO con -
stHu·e uma :l'la,g't"illllte violação do espi·ritQ e ela lettra da Ge>nstituição F'ecleral. 
e d·e o~tt:·a~ le is da R epub'li-ca, e é ta111be1JTI un1 a:ttent-ru.du bruta·! - á a uton01ni·a. 

elos E r; ta dos, !>Ot'qu e é uma g-rosseira oHensa •a o systema feelera.ti v o que 11os 
r eg··a . 

O .SR. GU MEHcrN.oo RIBAS : - O acto era p erfe-it-a:mente lega.!. 
O Sn. .NlONIZ .SODRE' : - Vou demons trar a V. Ex . a ill€·gal.ic1ade eles.~ e 

acto, e conv ido o nobr·e D eputa·do que n18 int-erron1•pe co.m o seu aparte, a taze.r 
el·e·poi s <l contestação jurielica elas palavras que vo.u enunqiar a resp,eH.o el·essa 
rp..l·eS.f_ã·J f.S sencialmente co:nstituckmal. 

ToU.os •nó.-; sa.ben1os perfeit a n1 ente que estatnos ·em un1 ~·eg i n1 en ·fe-cl er:ativo, 
cu jo Governo é dt; poderes en·u.Jn.erados e inteir-an1 8111te restriotos aos s-eu.s fins ; 
e. n e·.::;te :·egin1en.. g·oaa da consag1raçr1.:o d·e u•Jn ve rd·a>Cle iro a)doma · -constftucion al 
o pri-ncipio ,basi·cu que é ·,t lei aurea, l-ei · n1-eSLr<i, â chave "da~ F eder-ação, qu e j :.l 

se acha. at'é consubs.t:1ncia r:lo qo a-rt. 6,5 da no·ss·a. 1n-a,g1na lei da. R·epub-l icH, · pr i ~n

cipio segun-ào o q ual os 'E~tados tên1 todoS ·o.s ·poder-es ·e dir eito1S oue a Constitui-
ção nii.o Ih~ neg·ol.J , ao pa~~o que a União só te1n direitos· e poder-es que a Con .. 

stitui~ão .J.hes conferiu. 
Ora, s-endo assin1, se os n1 eus h onrados colleg1as· p e .. ·correr e"nl os varios a rti -

g'Os ·LL l E> i fu,ndttm-ental do paiz, ·hão d·c veri·fi.ca r que, · n-es.~1a mate rl•a, e lla ape-
n a s ou~org:f~ á. ·u nião, expressa mente, o di·r-s Ho de cu1111n r Jnoe·da: e ·d·e cl e tei·.Jni ·~ 

uar a ~·t ·n tur.eza e syste1na ele noss-o r eg·im•e n n1oneto.l'io. E é s imtple.s·m en t e por 
essa i :.1vocação [L dou t rina elos direHos itnplicitoS da Umirtrn; qu e cheg1a,rnoS [t con-

.~equencia de qu2 ta1nbmn cabe p~· ivativa-In e nte n-o Gov;eimo Fecleral a ca-paCi -
oade. ele f·mi t tir ]'a!p~l- moed.a . 

. 01~a, 5e assÍin é, ind ioscutivel e in sophisn1avel tarnhe1n se·ná a. assevera ção 
de qua a os Estado.s ca.be, como direito inalienavel e intra.nsf.eriv-el., o el e emit:ir 
emp L~êstlm~o:;: int~erno~ ou exter~nos, por n1 ei9 -ele t itu_Ios nominaes ou H·O portador . 
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O SH. MAUHICIO DE LACERDA: - QLtaalto ao externo, peço licença para dLs-
oorcl.tr em absoluto .de V. Ex. 

O SL:. Mo~.rrz SODRE': - V . Ex. tem caP'acidad•e ba.stamte para brilhrulte-
nTen!:.e clesPnvolver ·esta the•se; 1nas eu affinno, -e pr.o,vooo m.esmo a conte.sta-
ção neste sentido, porque é un1a que.stão d•outrinaria que convém seja .elucida·da, 
cu aJfirmo que erra crassan1.ente que1n decL&l'ar .q-ue não cabe aos ms~ta.rdos o di-

reito de f:\Jnittir apniices ou titulos ao portador, ela nwtu-l:eza e nas condições 
elo 8!nr:re~ti1no •popular da Bahia. Assevero, poi-s, que é formalmente contrari·a á 

le.ttra 8 •a o espírito d·a ConstHu içü.o, ocn1.o .d·e outras leis da Rrepu.bHrca, esta d·e-
cla;r~ção ln.5;:erba m-o aviso do Sr. 1-livada.v ia C·olTêa, de que não tê·m os Esta·:los 
o dLei[., de emittir titulos ao portador. 

.:\.os nobres ·colleg-as ·que 1ne U.}Jartearan1 e á 'S divm"'S.as ·ba·ncad·as que 1ne ou~ 
ve1n, _!.Jergunto: ha u1n só D e,p.utado capaz ele af·!'iTmar ~ISSrt these, consiglna.da 

no ,::01e·hr'e aviso elo ex...Jl\1.inistro d·a. Faz·enda? 

Uwr S«. DEPUTADO:· -- O que o li\-Ii'n istro da Fazenda impug.nou foi o di-
reito com que s..:; anrorou o Est ::l:do de eh"dttir titulas que fOsse·m recebid·os cou1o 
moecl:"!.. 

O SH. ;~\'IO:':'\rz SODRI<;): - O qu·e diss·e o l\tlini.stro da ]";aze:nda está conslgna-

do no SE: H 1J rnprio avis,o, que pa.sso a ler. (Lê) : 
•; Tendo este ).Jinisterio conheci mento~ por c01nrnunkação do Procur·aclor da 

'Rep•tblica, ele que as apolices CJ·UC o vosso G0verno está ·encittindo são títulos 
ao pu:·tddor e co~no, erste caso, a .. tn l en1issão se oppõe a lei -de 31 de Dez·e111.b ro 
de 18·:18. q1w con.si·âenr moeda illegahnente e1n>ittida jJe·Z.os Esta:dos q,.,aesq·ner t·i-
tuJ.os d e r1·ed i-fo ao pm·tct,tl·01· ou c.on1 o no·rne d•este em branoo, s-e ja·m ta·es ti tu-
los, a]JoliceE ou nutr-o de d-eno1ni•nacãü differente ... " 

Ora <:thi P.stá ! Dig·o, Sr. Presidente_. que -esta aLf:irmação f> pr-ofundan1ente 

erro~l0:J c f.a1-sa, quer e.rn ·frtcc da lettra -~ do espírito d •a ·nutgna lei da. '.Rep-ubli-

ca, ~amo c;.a lettra ·e do PS:Jirito da· lei de 3'1 d e Deze·mbr.o de 11888. (Apo-ic'-

aos _; a pa,',-t . .es. 
Em nr i·n1·ei ro lu.s·nr C(·llvé:n d·izer desde j á que, se a lei de 189•81 ne.g\~Ls~s·e aos 

Estado.':> a con1l)Cte-ncia ~Jarn eniittir quaesquer ti.tulos a o portadOr, -e ssa '·lei é qu e 
E-cria ~rrita E: nn-~1 2~ d·8 pleno d.jTeito, po:rque seria um•a 'lei fra~ncarnente itico-n-

~Stit_nclo n.::tl. C!l12 viria feri!' c a:rt. 6° ' ela Gon stituiçã,.o; quando d-edar.a que o Go-
VE:rn·J Y ::~...:1 c· ra! ~-! ãü póde i:"~tervlr en1 n egoci,o s peculiat.~es aos ·Esta.d'os: con1o ai·n-

cia vio -' ari.t o art. ·65 da C·ons•tituição e o proprio regim·en fede rativo, porqu e 
impoi·ta v a na u.s·urpação d-8 direitos que foran1 con-cedi·dos francame.n"i.e e pl·e nB.--
rnent·~ assegurados _LJela nos~a n1agna lei ás unidades liüliUca.s d•a iR.·epublica . 

O SL<. JOAQL:IM OsoR!O: - V. E x. acha a ·lei i·nconsbtucibnal? 
o SR. 1\tiO~'Hz .Souru~': __, A lei nfu0 é inco,nstitu. c~ona.l, porque e lia só veda. 

aos E.s ta.(1ü3 a eD1is•são ele titu las· ao porta·dor, que ven.ha.n1 -exercer a funcçJ.o ~co

rl01nica ela .n1urda, ti.tuln.s no portador que tenhan1 a plena e. du-pla capaci dade 
libera., t-orh-_ e a-cqul.sitiv~oq,, capacidade de li:beJ~·aç ã.o e ele acquisiç.ão; (]tL" 'Seja-In un1 

:n sfT ~J mento co:1stant.e de tl·ocn 0 d en-ominn.dor com.tnum de va lore,s. 
Ness2.s çonclições, Sr. 1Presic1·ente, 0 \.1111<\ •<!oil·0veragito completf\mente .f~lsa, 
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que •.k~tôa intei•ramente qner da le.ttra quer do -espírito da lei el e 1'898, como d·J 
Oon.9tit ni ção, a af.fkmativa d e que ti-tu·los ao porta.dor não pod·em s·er emitti-do3 
pelos Estados. 

O Srt. JOAQTJIM O somo~ - Não podem ser recebi-dos como mo eda, com a 
f'umcçã: > de moeà(-1.. 

O Sa. 1\IJ:oNrz SonHE': - O i l-lustre co!l<Oga dá um a.parte qu•e aliás é muilo 
el ucidativ'O ne•ssa ma teria . S. E~x., sem quer,er, fez um.a rectifi.cação ás pala -
vras =! Ue ~n tão p•ro.feri. Eu fallei em emissão ·d·e ti tu•lo« ao pontadnr e o que 
lei r eal:nente veda, S'r. Presidente, n ão é a eJn<issão elos ti t u los a,o portador. 
m esmo que vã.o -exerc-er a f uncçãb ec01nomka. ela moeda. O que a l•ei veda é que 
seti·am r ecebidos eomo moeda ou que sejam post os, n esta qtl'a']idade, em c •rcul a -
ção no IcHiz ti t u los ao p01:taldor, emLttid·os pelos Estad•os ou pelos· m.unicipios. A 
e-missão e1n si, por sey e.cto purarrrente vlatonico, se não rfôr seg.uida da cireula-
ção ou do recebiment o, nfí>o comstitue a infl'acçã>o penrul, prevista pela lei el e :n 
de Dez·eml.•ro ele 1•89•8 . Port:'l.·nto, Sr. Preshrente, o principio fu,nclamental que 
p·ait·a hoje como vn1 axioun a, e·tn n1iater.iã' d·esta natureza, é que a os "E'~lados cab e 
!>lena faculóade, completo direito el e emittir titlüos ao pOl't•a clor, co mta nto que 
lhes não en1pPe5tf'rrt aqueHe.s caracterisUcos que são pecuoliares a o 'l.noeda-papel , 
isto é, qn•e não lhes dêem o pleno poder, a capaeid>rude absc:>lu ta de libe ração e 
ele acqui..sição, qu.p não o s transfór·m·em e1n um d•enomi.nador c'úm.munl de valo -
t•es, e'" um ins trumento cc;r.sta,nte de troea ne.s m ·u:Jtipla·s relações ela v iela so-
c ia l. Ora, sendo .a·ssim, S•r. P!'esidente, não se poderá sustentar o aviso do Sr, 
Ri\tadavia Corrêa. em fa~e da leg·isl<lção do paiz . 

O SR. JOAQ'JB1 OsülUO: - Na Bahia esse stitulos não sã;o recebidos como 
pagan1ento ? 

() SR. MoNrz SonRE1
: - ReeponcJ.e~e i e., •V . Ex. Na Bahia, d-ocu1nentaln1emte 

e u pocleria affirmar q" e o que se deu fo·i um emp<'-tlstimo, um verdadeiro ap-
iJeUo ao eredito inter;n o do Esta.clo. Fez~s•e um.a operação ·e>n1 que só pod-erão ob-
tei· a.s apoHce~'3 quen1 VO'lnn:taria e livremente a-ssíg~nar a reqtüsiçü:o necessa.ria 
pat' 'l ser ;ncluido nas r<!spentiv·a·s li stas elos subscriptoo•es. Os credor es do Estad•> 
só po:· es t e proces·w têm obtido e poderão obter taes apoHces. 

Q·ue!'O, poJ•ém, Sr. P.re"idenbe, cortar ele vez , p ela ra iz, esta: que-stão. E d e-
cl ar~ :]Ue que.ro itdmitti<', por mero luxo de a r.gll'mentação, que fosse fr>an.c,.-
mente inconsti tucional, illegal e ·cr im inos•a a emissã>o e sulbsequente circula~ó.' 

d•as r ~feride;s apo lices . Qu!:t.ndo assi·m fosse, pergt':.nto: caberia a.o Sr. Rivada-
via Corrê>a, cx-Mi,>:listr~ ela F1azenda, ou qua·I-qll'er 'i'IIini.stt·o ela Repu·b-lica, o di-
Peito de ex·pedir av-isos desse teõr e sobre esse •asstl'lnpto a qua.·Iquer Governado r 
da-s unWaéies ela nossa Fecl·er ação? 

O SH. JOAQU r M 0SORI0 : - O S·r. Rivade. vi•a Conêa atteiJ1.deu {t r e0J.amaçü ;; 
·do Sr. Procura'd•or da R epublioa n a s ecção ela Bahia, em cumpr•imen-to de urncc 
Jei fe der ali . 

ú Sn. Mo-Nrz SonnE': - · V. Ex. não se vrecipite. Não lhe cabia a bsoluta .. 
·Jnente n~se !direito. Sobre esta materia ·não h a simpl·es conclusões, maais ou lTI-P. 

po~ loS: i03S, a. r esveito da interpr etac;;ão que pos·s·amos dar >t este ou ;tqu ell e. cli ci· 
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·Poeitivv de lei. Nós te>mo'S lei ex11Jr·es·s.a, positiva e concludente, que n cs·a, t~ ·~ r -· 

Jn1n'l.n.t.Pmente, essP direito ao 1Sr . !Min istr o da F1aZ'en da, sem delx,ar, sobre o 
assumpto, resqu ícios de d uvi-da. 

O Sa. JOAQUIM osonro: - · .Mas, o Sr. Hivadavia Cor-rêa n>Lo agiu es•t}onta-
neam e>Le; mas, peovoüado por officios do Procura dor -da Hepub lica . 

O SR. :1-IONIZ SODRE': - E que Importa. is-so'? A lei n. 2'<1, d·e 118>9'1, no s au 
art. 20, é clara , expres..<:)-9. ~ tenninante . E Ha declara catego-ricam.ente que os 
:.\fi.ni~tro;; da Repu-hl!ca :c.::t.o podem baixar avisos a qual-quer que sejec a auto :·i-
dade do raiz, Bo·bre Joeis e reg-uhvmen tos que devam ser ap,p1icados pe;o Po-
d<-r .Yud k ia .r io. 

Ora, :Sr . PresM•e·nte, a lei sobr e que versa o aviso, é o decre.ta 'federa l de 
31. de. D8C<:•e-mbro de 1•8•9•8. 

E' an;a lei complem•entar do Codigo Penai da Republica ; é n ma iel que 
ciesdob•·a e m odJfic-a. artigos do m esmo Cod!go, defi,nindo crimes e estabelecendo 
penas. E ' , por-tanto, Sr. Presi.dente, u ma lei de ruppll'icação exolusiva ê p!·lvn-
liva elo Poder Judici.ario . Os Ml•nistr-os, porta,nto, n ão po dem sob r >) ell.t ba ixa;· 
avisos e-em que pt•ooeda·m cont!'a littera l dis·posição de l ei, e b em sa'Je V. Ex. 
liUe o Codigo ;pena•l da Repub-lica dispõe, art. 207, que commetter·[t crim ·~ de pre-
Y.aricaçã.o o funcc io·narlo publico qn·e por a-~f,eiçã.o, od-i-o , contem.ph~ão, ou para 
promover in teresse pessoa-l seu, procede.r CO'tltra Jltteral disposiçãJo ele lei . 

O Sn . JOAQUIM Os o aro: - 'Mas qua lera o oclio do Sr. lVliitistn 1a F u _-
zenda ct>ntra o Gover-nadl)r ela Bahia? BHe recebeu tres f i lh o.l d.) Procuracl·or 
da Hepub.t.ca na secção claqu-e·He ®stado. S1e foss-e odi•o o move. do acto de 
S. Ex., teria mancla'clo dar denuncie immediatamente contra o Goveenador e 
nflo teria feito co·m.o fez, isto é, soUcita:nd{) rumistosa~n1ente quü o Governo do 
Estado não i•n-sisti~se na violaçálo da lei . 

ü SR . JVloNrz SODHE': - Ma.s, Sr . Presidente, não fieall\ <1 hi os cl ts:)arate> 
elo all udi ilv aviso . Dell e cons•ta a in da : 

"Peço-vos d ig•neis decla:rar sen1 e.ffeiLo o~ a c tos exopedidof:i re .rerente:::: á elnis-
s .1.o de CJH8 tr·Hto, afiln de nfLo s e vee o Governo Federa.! na C·lntin.ge.n ci a de pro....-
ces;;ar j)Ol cri·Jne de ··n1oe·da. fu'l sa a:ctuetles a que se n~fere o art. ~o da citada. lei . '.' 

Ora~ 1Sr . P;esidente, que 'noção ten1 o ·2o .iVIin.istro da •Faz·e nda do Governo 
que findou elo que se1j.'9.. tnna infracção da vJei penal'? 

P o rventur-a ISU:P.PtHiha s . 1Ex . que, se o Gove·r.n o ·do r!Dsta:do da Bahia ll OU-
ves·se 001nmet.ticlo o criD'!C, que ·lhe ilnJputa o avi·so, estaria isento da re.s-pon.:;a-· 
bilidadEo crimina.J pelo fa-cto de tornar sem eff.eito a emissão iHega.l '? 

J?oõer~an1 porTentura inf-lu ir sQbre a r esponsabiilida-cle cr i ini na.I elo de-Ji.n-
quenb!, se el la exisUs·sf:!, actos ·po·sterjor.es 'á ex.ecuçã:o cotnp•leta c á perfeita co•n-
6ttn1n1açã.o elo cleHcto, mlotivad·os ainda :pelo r eceio da pena'? 

l1J"n1 que po.der ia influ ir sobr·e a fig•tn~a jurid ica da infra.cç 1o penal o arre -
pendim-ento tat·.dio do gstfti!o cleJir,quente? 

E, dema is, .Sr . 'Prooicle nt-e, é preciso que V. lEx. attend·a devidam.ente a. 
este ponto. Bsses conselhos ou i-msi•nu açõe& cl!> •Sr. R-iva·daviÇJ, Çgrrêa ao 'EJ~·ta,do 

que elle l'ii~ suppõe criminoso., . 
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O Sn. JOAQUIM üsom0: - ·Era ll't;1a advertenci.a ao Gover·no da 'Bahia . . 
O Srt . :i\fONrz ·SODRE' - . . . para que oecuHe, •POr assim diz·er, os ve.stigios 

nHl.tei·iacs d•o cr!nw, fa (.:.a de::·apparecer o corpo de d·eli.cto ela ·i,n!flracçãlQ penal, nãO 
-constitu·',m, em s;l moml e bom dii·eito, um acto de verdacl·eira conni venc ia cri -
minosa? 

O SH:. JOAQUrM osonxo : - ·Se n1eu co'llega Je:~.se 'O ·parecer du 1Sr. Agapito 
d4t Veig·a. veria que os termos do ·<Yf fkio do Sr. Uivada v ia Co rrêa sã.o o·s nl es -
111'0S des~e ·parecer. 

O Srt . MoNtz .Soorm': - Já qu e o ·meu coHega faJ.ln ·no Sr. Ag"pito da Veiga 
eu o acon5elharia. ·a que C0!1BU1tasse a reviB·ta O Di?"e ito} voilun1e ·8 3, e n.hi ên-

contra:·ia um trabn:lh·O e xhiaustivo, sob o ponto ele v ista juridico, elo 1Sr. Diclimo 
da Ve;ga, a respeito d ~·Sta mnteria, o qua11 e-stá perfeibnnente de accôPdO com as 

the3e" Ie~aes e constitndon.a·es que acabo ·ele enunci·a.- desta cadeira. 

O '8;:. CAR-DORO Dll ,'\,LMEIDA: - E' ·o pai r efutan.clo ao fi lho. 
O Sll. i\ioNrz 'SODRJ<:': ~ 1Sr . rPre.s ict.ente, é JH'eci6o •concluir, mas não o fa-

t·ei sem l'('.lS.·ponder ao nobre Deputado qu a-n to ao apa~rte que ·me cleu a r e..s·peito 
elo o·.lio que podia ter o Sl'. Rivadavia Corrêa ao GO\' el'nadoe d•a !Bahia . Declaro 
so·l.et:n~h~mer~te f tUe todus cssP-·:;: abs~~r.dos e di spara.tes que venho s<l!lien t~nd.o ·s~ 

.nãJn f ·J l'am v~stos p~~-o Sr. Rin1·davia, · victin1a ela. cegueira i·nconsci•ente do seu 
od io r.fl.ncv roso contra o Gov~!·nadur .da Balüa, adio irre.prh11ivel que teJn tido 
va-riat,; E: const~ntes ex,plo.s0es, _,princiPa~n,.ente . d.epois d a recusa formal que o ·etni-
ne·nte Sr. J. J. !Se abra deu ao em.is.sarto elo 1Sr. Marecha.l ex-\Presiden te, quando 
lhe f r, I veàir o apC'io elo Estado da Ba·hia p•ara ·a candidatura do 'Sr . rPinhei\'O 
::vraci1ado '' presidencia cln .Republica. 1g essa d-eclaração qu·e eu .faço, ,sr . 'Pt·e-
siJdentf'!. t1~1r. tanto mai·or r·eso qua.1~to e·lla se acha consig,nacla. 1na .prpprie.. res-
posta elo •Sr. Seabra ao Sr. R ·i·vadavia, ainda ll\1inistro •da Fe.z.·2.nda . 

!) Sr:. RAfl-rAl<:L PINHT~Tno: - Que1n. era esHe •e tnis€ario? 
:) Sn. c'\NTUI\'10 IM'OI\'1;:: - o illustre 'Sr. Achn it,a•nte 'Francisco de :Vlaltos. 

o •Sn. ARJ..INDO V>O"'E: Admira que ;y. :E;x . nã.o saiba, po.rque os tele-
g ram·m<:ts ·foratn ·Pthbli ca·do~ no Dim~i.o Of!ic'i.o.l. 

o ·sr.. ISEHZEDBLLO OoJ~RúA: - N .u.nca o vi •no morr·o ela G i:aça! (R·iso; ha 

onfTos awl?'tes. ) 
0 8:~ . ~M0Nr~ SODHF': - rSr. il?re~·idente, não nos espanto~, •118111 sequ er nos 

causou u .nJinim·a pareella de pequeni•na su rpr-eza essa attitude faci l e leviel).a 
d e S. Ex. o •Sr . Rivadavia C orrêa, co nti:·a a ·e:mis.são de apo.IiceiS do Esbado ela 
Ba hi ;;t; ao contr~rio, só nos achnirou que ·s. :Ex. já. não Uv:~sse a.g··i.do mais cedo 
ou ·.tu e fnsse tã.o taf'à.ia •a s ua h1te rve nção. 

::\fú-.~ conhecian1os de ha . .n1tti.to a c:unpanha de •n1orte que contra o-s creditas 
não s(• dn. B·<-llhia. co•n1o do~ l~stados ele S. 'P.aulo, .d·e 'lVIina.s -e elo ~?1t ·r·á. vinha 
re.ze,do 1S. Ex. 3Jfhn d t:..: emibar.aç:at· f}S -en1pres ti.m•os que ·esses 1Estad-(ls preten._ 
din.n1. 1 eal!zar, em praças ex.tra·ngeiras. 

J.Ju. ISr. ·Preside·nte, tive occasiã·o de estar em Londrc.s, P•ari~: e ·Br·uxeHas, 
·em pcincipio~ cle,.,te anno e e~tiío observei e senti a campanha terrível de dH· 
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fan~a ?ão ~l_ t.e fazia -o Oovern o d(~ R~pu ~ lica .brasileira, pot' · intenned io -do sen 
IMi-nhstro da .Fazenda, C0111 trOr os cre.d·itos de S .. 1Paulo, !Mi n.as, 1Par.á e . Bã.hià. 

O Sr.. ·J OAQUilVl Osor.lO : - Não ·é possivel, meu .oo llega . 
O SR. :vroNIZ ·soi>RE': -::-: Eu tenho lnfo;·l)'ação fi.d•edi·g•na de ban-qu.eiros · r es -

peitavek, que procurava,m en.te,bolaT "'egociaç.ões eom ,esses IEs·taidos .. . 
O Sr< .. JOAQUI M 'OS.ORIO: - 'Só se o ISr. Riva,davia •não fosse brasileiro . 
O Sr.. MONI~~ SonREJ: - 1S. ·Ex . nã•o se limit·ava a d eerlarar peran te o ex -

tJ·ang·el!·o flU e o Gove1·no br(\sHeiro JlãO se respÓnsabiHza·v.a pelas diVidas_ que 
fizessem os .P..stados ... 

O •SR. J o AQUJM ·OsOR!O : · -~ O Sr. Nilo P.eçanha trumbem fez es~as d·ecla ~ 
•·açÕ;)?. 

O Sn. M02"!Z SoDRJJ ' - ... de.claração .esta ociosa, tnuüJ e profundam ente 
ir·rita.nte. -Ociosa e -inn til , ·!:>orquC -é urri-a cjÜestã'O · indi..scutivel e po r n ing-ue·m 
i g-n or a àa de· que :1ão cabe e. I:Oi!1itna · r espon-sabillida de 1á U nião petos e m.pres titnos 
<Ju e con trah em os Estado~. no pl8.no ·ex·erclcio de Hm a, fa:cu'!dàci e. cOJlstituc io-
n,a~l, que lhe~ é 'fJropr.in. 

O Sn. :\fl'_, 1.:-R rcro DF: LACillflD.~: - O Sr. Ni lo Peça,nha deoi:Hou CJUC a Un ião 
nã.q se respons abiHZ'ava a1'in1 · d .e contribuii• ussin1 pa~re.. o fracas·so de aJg·u·n.s e·m~ 

pre·st1il1 0S Qu e est::l Va.tll1 s r-P..do negoeiaid·OS .e nos qúa.es 11.1ão convinha · :::.e e nvol-
vesse a re~pon-sa;bilidad e d-a União; m as, o Jacto é · qu e l·ntei·naclona!méJÚ e aó 
exista uu1a en tid~'3..d-e, o Bras il , o Gov-erno F'edera-1. 

O Sn. ,1\{0N'.!.Z .SODRP': - Ahi ciltá .a justif icativa d o ISr. Niolo iPeçanh a , qu e 
pôde t er erros na sua vi!l:t pwbEca, mas ·é certamente um dos .ben emer itos sere 
v i .don:·~s da. R-~public~. ( 1'1'0ca·m.- sf3. 11l !.t1ne·J·osos· a1)(11rtes) . Se·g ui·rej .ao 1n eu f im . 

A f.'fi r ma ya i'~u qu e o IGov·ern:o -cl~ 'RepubUca, por intertnedio d o lVIinistro ·da 
Fazend·~l. i azia a ·clecla.ra.-;;.ã:o inutil , ociosa, aJlêm de profu·nda.m .ente i-rri.tante, de 
qu e o ·Go.verno Fe-d.e r a l ·n.ão se t·esponBa1b ili z,ava pelos e•mvr·es ti"m.os f:.ei tos p e·los 
Esta dos dn Fede~·ação Brasileira .. 

E}ra Ulna declar.ação 1PulH e~ o~ i os·a, ante .a n ossa C onstitqh;:ão .. ·.·( Apoia. ~ 

{l.os ~ ~ Jn·ote~· t, os.) 

Era uir11a declaraç:ãn ociostt e inuU.I, r e.pito, llJQol'•CJue a •Consti tuição. ~Fed·e.r al 

dá ao.; Esttéldos .pleno clit·c ito ele, co.m a sua unica e ex:c!usiva r esponsabilida de.., 
contrahiren1 empresUmos nas p raçrus ex tra,ngeiras, e não poden1.o-s a-clnlittir ltOf: 
bn:i1 q uefros ·a ignoran~ia d1~1 nossa le i constituciona·l. ® r a a inda .profunclam·<.rnte 
irrita nte 1p(w·que reve·le.va u1na a.ttitucle d e franca ·h o-:::: tiHcl a d··= ao Gove rn O F·eclCrai 
corit~a os IEstarfos d'J pa.iz. 

~Ias. ·n ão é •es ta a .J.ccusação q.ue faço ·ao .Sr. ([U v~t.Cl a.v ia C~1Têa; a·ffirn1o 

qu0 S . iEx . não f:·e UJ.nitava a 'is-so e 1na.n.dnva jntonna r , ·p elos nH:i_os - ele qne cl i ~~ 

punh a. junte aos banq ueir os . ~xtra;ng.eiros, que não sõ o Gover•no ll"ede"·tLl v ía e 

l' eceb i ~ L ro 111 ·1nRos oJhos 'OS e!T.:presti mos -qu e se ·nZ e.sse.n1 a tc..les !Estados, como 
•a i·!1de:l. d eclarava, P. il e, -o Gvverno bra.s-i·leiro, que •esses Estados . não. s e. a.ch av·a~: 
e·m ·0!>ncliçõE:S econom.i-ca~ nmn financeiras para iJagae !f iehn ente os co nlprõnlis-
sos contr-a iüclos e·rn taE\3 oper·ações de credito. 

o SR. GTTM~RCINDO iRll1AS : - V . 1Ex . t ern a •prova clié;So? 
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O .Sn. MüKI2 Soo~.~'. - A camrpanhe. d e dl ffama<;ão ~corntra o BrasÜ era 
feita pElo pro'Priü Gov·erno do Bt·asil!!! 

O Sn. GUll-mnciNDo :RIRAS : ~ As :}rova.s. Onde tem a;; pr.ovas? 
O Sn. l\10KI7. SooR.E': - \Não :enho provas documentaes. Como poderin. 

tel-as?' 'Esses P·Cdidos de. provas sõm·ente re•velan1 a. _santa ingenui-dade dessas 
aJlmas oondidas! (Apoiados.) 

o SR. DIONY~Iú CERQUEIRA : De...~':las c ousas não h a provas. 
U Sn. MoNrz SonnE': - 'l'ive desses factos informações de banqueiros .. . 
Ú Sn. GUMERCINDO !RIBAS E OUTROS DtlPUTADOS DA BANCADA DO RIO GRANDm 

Do S r;L: - ... Cite os banqu-eiro~c:;. 

O SFt. ':I'IoNiz .SODRE': - !Repito: te.nho sobre o caso, a lém de outro.s ele-
mentos de convicção, a pro·pria deC'laraçãu ele banqtiei·ros, cuja palavra me me-
rece confiança. 

UM 1SR. DEPl!TADO: - "\.,., 1'Ex. guard·e para si a con·vicção. 

O Sn. 1GU"\IIERCINDo R TBAS: -- ·E· gr.aNissin1a a accusaçã;o; c i te p nom-·?. do.s 
banqueiros . 

0 .SR. ,JOAQUIM üson.o:- E' uma accusação g-r.atuita. 
O SR. GUMJ~RCJNDo RtBAS:- E' u·nut a·ccw=;aç;ão gravissima e gratu i ta. 

( AporarJos. AlJCI?'tcs.) 

O S-n. :Vl'ONrz Sonr;E': - Sr. •P·r~sidente, 1folgo que seja a l.Jancacla do Rio 
Grande do Sul .que d·eclarc quo ·ê graviss.im•a a accusG.ç;ã.o, poJ'lque é eHa quem 

v-ant assün .fulr11ilnar o ·lVfir!lstro que não teve o.s e-scrupuU-os nece.st.Sari-ós para ca-
lar o~lios 1pess·o.a.es, paixõe~ partidacias que ·lhe to-rturavan1 a al.m.a e e.negrecia.m 
o es_oirilo, ao rponto d·e se tra,nsform.ar .em um orgão ele· c1iffannação co,ntra os cre-
ditas dus mais importantes 'Estrudos da Republioca. (A1Jo·iculos . ) 

O SR. GUMi~RC.lNDo TaBAS : - O S r. Rive,c1avia Cor·rêa 1não é capaz disso. 
(Llpal'lr·.e.) 

O ;Sn. MONiz ISODRE': - A~ proV'as qu·e poesuo deste fac:to são convincen-
tes para 1ni·m. E' uma questão de co-nsciencia. CVIas .se n eol·lega não acred-ita. 
eu cont~nual'ei com a minhrt. ·o'}Jinião .. C.o•!TlO convencer quem se n1os_tnt tão a-pai-

X(mado '! 

O SR . ·GUMERCINDO f.R IBAS: - E' un1a inlju.&ti~a clamuro~a! O Sr. Rivacla via 

nl!erece tanto ps;r~ nOs quanto o Sr. Sea.bra pura. :y~. J~x. 

n .SH. PRESJDENTB : - - ,p eço ao m·actor concluir o seu discurso, pois a hora 

do expediente está terminMléL 
o sn. il\fONiz 1SODit1<:': --Concluiria se V. 1Ex . me pel"'l11iltisee continuar 11 3. 

tt:ibur.a. por rnUis c1nco rnir:uto-s. 
o SH. !PRES'lDFJNTE: fNão iJ.lO~·E·o pennitUr continue ·v. 'Ex. cont a palavra, 

poi·s a h-ora do exped i ~nt(! é i intp:rorog·awe~l. 

o SI:. MoNlZ SooBv':- 'Perfeita·m·ente. 1Xeste caso, V . Ex. ·me conced-Brá a 
palavra ~;>ara o projecto qEe estiver en1 disous·são .em prim eiro lu~ar na 01;de·m 
elo d i <~ . (.o/Inito bem; m ·n·ito bem. . ) 
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O Sr. Mon iz Sodré: -- St·. Presidente, utilizando-me de uma prax-e usada 
nest:r Cam~ra, vou contimuH· as uespretencios·as· consid·eTaçõe.s .que vinha fn -
"endo, .• nte~ de tnttar c1 .1 pro.jecto em di•scussão. pedindo desde já aos meu·s il-
lu~~tre~ collegas que, cc·m· t.antv e ·tão Iouvav.e.l cn-lo r me ape.rt~iam, <l n1axima 
s-er enidad e de e.sy;.irito, I:!a!'a qne po-~sa1nOB enf:rentaT essa s Questões que são clt=! 
um la cl o J.iTOfLmc1amente. jndilicas e que, se POI' outra face podem de certa fôr-
ma, melindr-ar senUn1P!1toc 'J)essoaes -ou paixões par tidarias, tod.avia 1nerecem 
sejam encaradas pelo seu aspe<!lo su~Jeri or, qual o que inter.2&Sa ás propria·s 
cond•ções economic:ts e financeiras de nosso paiz. 

Fui inlert'C'mpic!o pela hora quando r e poncli<t no ,nobre Dept;tado. qu.·~ com 
se u apnrtc n1e etJn vi.dar ::t. a de-monstrar o odio que 18. ,JDx. o tSr. R i vaoda via Cot·-
rê.a tinha ao Governa;clor i!a •Bahia. Acc~i tei o convi.te de •S. l':x. e fo•·mtrl-ei a·s 
base3 em 1JUe se fun1a·v.a a !ll~nlla conv icGão. Tiv.e ensejo -de dec-hl r a.r peren1-
ptol·ianH' nte ao paiz que notei e senti qua.ndo en1 percurso pekt J~uropa, n. a.cção 
dissolvente e mnlfnzej<t cJ.e difl'amação e de desc r.:•d ito que, con tra os p rinciopaea 
Est:t'dos do paiz deE·envo-lYia im'9atrioticamente o então .Ministr.o da Fazen da do 
Gove1·no que passou. 

Os •:;migos d " S. Ex. prot.~stam . 

Mas, JSr. JPresidente, trn que admira a SS. · IDEx . ou o que .pôd-e adm irar a 
nós outros i\SBe procedin1f'nto do 'SI·. Rivadavia C-orrêa? P-oi·s e. ·NnçãtO inteira 
não prc.ci•an1a, como verdrt.cl e i ndiscutivel, de um·n .evidenc ia irrefra:g,nvel , a asse-
Yet·ação de que S. Ex. ·foi o maio•· flagello do Govet·no que ,findou a 15 dt• )<o-
vembrJ ]lO!' entre ns maldições u.nanimes de todos os bono; rÁI.triotns? 

o sn . .QulHEHC"INDO RIRAS: - Foi Unl tão g-rn.·n (l,.e f lrugel lo que -o St. VVe.n-
cesláo •Br<t'< lhe {!eu um cargo de cor.fia'llça , como seja o de :Pref-eito elo Distrô -
cto F'e<l,:: J·at. que se pôde compara r ao .de Governador de um g-rande :JDstaclo . 

O .Sn . ~lCA'NOR ;~~A SCT~'IfolNTO: - .E elos mai-or-es Esta~clos; tem uma ren dtt 
el e :=i~ rn!l contos. 

UM .S I:. DEPUTADO: -- Isso provn. que o il·lustf·e orn.clnr n~io e~tá atRcnndo 
:Hn hnll ll:..rn rlUP. sa hiu do poder; m.rts .. ao c0ntrar io, n, um h on1 ern qü e occupa po-
Bic:ão el e ~ i·ande destaq ue no novo Governo. 

o SI{. :\ITONIZ SODilE' . No M:hnisterio elo 'l<nterior, .S. Ex. buscou an.nullar 
a acç?io btn~merHa e salvadora do 1Poder Judiciai'io do paiz e o menor m al que 
nos fez foi anni·qnilnr totaln1ente a instrucção s u'J)erior e secundaria, d·ecr etaJ1 do 
a ce ! ~bre r eforma que, i>• tive occasião de affirma..· nesta Ca€3., 'J)Or ·entre ap-
plaLt.>'J~ à~ todos, é um verc1aelciro tumulo do ensino e um ni.n.ho el e Immore.Jida -
el es . (.-17>D/Orlos; a.)JCwtes). No ::vJ:i.nk~teri o da Faz21nda taes foram os seus erros 
e os desr.ala bro·s d·os clinhe.il' os publicos que 'llôs ch egámos á completa e abso -
lu ta .banca rrota , n~. peor e na ·mais humi.Jha nte d as suas ma·nifestações : a cl ft 

ex t 1 · en1 ~ t p-~.nuritt de nfl·) pod·er em ser pagos. senão co·m a trazo ·de rtnuitos mezffi, 
os (unccionario:-l pub-licas da ~ação. u\ . taes a.per.too, nunca , j.ã.mais cheg'á.mos, 
atrav;:s d e todos os tempos, ele tocle..s as ftl rmas de ·Govei'•no , ·de tod.as a.s · crises, 
no r~girn<~·n colon ia l, no ImJ>erio, em toela·s as época;s ela R'81J)uhlica, m~emo quan-
do o pniz ;;e senti:t flagel!aelo pela guerra extrangcir.a ou extenuado ·pelas lu tas 
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çivis. Foi ·pr~ci~o CJu·e o Sr. · Rivadavia subi·sse •ao iMi.nisterio d·a Fazenda . para. 
C) L! C nós descessemü·S a esta ·s u.p<·ema miseri.a . (Apoi.culos; apfwtes.) 

ü . SR . GUMERCIN·DO RTRAs : - Isso ·é pr~ci so provar, e não é o que diz o Sr. 
Senador IT. eopol do de Bulhões . 

O Sn. NICANOR NASCTM!lN'ro: -V. Ex . dlá 'licença para u m a pa rte, tran-
quH lp -9 C<\.ln1o? ;Se V. Ex . · p r·ec is::~r as datas, ·veri~ficará qu e antes da a-d.mi-nis-
t r açãc> do S •·· R iYil•davia Corrêa, na pasta da Fazenda, j·á nã,o só o .Exercito. 
como cli vPr.c:os f l_lnccí o.nRri<'s 0·stava•rn atraz.ados e n1 .muitos mez-es . 

O Sn. J OAQ!Jl!lr Osonro: - O br ado ele r"sMuraçã,o partiu do Sr. Rivnda -
via Corr0a. 

O SF:. :\'f ONI 7. SODRE': --, Respon,do no · ,g, .. D epu tado :-Jica.nor Nascimento 
ca!·mo c f:: en~natnente . t:11nh~m. 

O Sn. ~IcA:--:.ror. NASLTi\1ENTo: E' a m elhor fôrma de d iscuti r. 
O . Sn. lV[ON T. Z ISO:JRE-': - J'i)u só faço .a-ccusaç;ões .quando cll as frad u zen1 a 

. ~in cera. e profunda cor:vi·ec:ão do meü espírito. :mu -só Jne cl·e-ixo a rrastar pe-~a .s 

seducções da ver.d:'l.d e .· 
l~ r!.lprazo n ·nobr-e .D eputado .a que pe<}a a palavra 1Ja.ca desen·volver a deFesa 

elo Sr. Rivad<'tvia •Corrêa, pelo" facto.s ou qualquer dos factos qu·e n. ll eguei. 
S·~ S. Ex. ci·emúne-trar -c-ahalm·ente, indiscutive'l•n1ente, a ,não razo.abi-lida.de 

, das mi·nha s oh.l::i ervações, .~ ere-i o ·prhneiro, parn. conf·o·r.t? do meu ·proprio espírito 
e em .~atis fação aos dictam es d a n1ihha co nscién.cie.., a confessa,r o n1 eu erro ou 
n cl:'·~l nrar-me r-éo je lnvolu.ntari:'l injus tiça_ (fl tJO-i.ciCl·os.) 

UMA ' 'OZ: 

(Ri-,so .) 

Esto•.1 certo de que ser á fo <·çaclo a fazer es.sa d ecln ra ção. 

o sn. GUME!lC'FNDO HI~AS : - Foi o .Sr. Rivadavi'n Corríêa quem fez a g u erra 
europé,\. trun-,.bem .. . 

O Sn . l\-loNrz SODRF.': - Di z o nobre (l)~putrudo, em seu ltpnrte, q u e foi o St· . 

Riv~ davia Corrêa qt1e1n fe z n. ·g·uerra e urop'éa ta-mbe·m. Não co<lhe a irOnia.' 
).J'ão QtleiramiQS nos i11udir a 1n6s mes m os, i nvoca.nc.lo ·s·em·pre a g<uerra e u-

rap~a, !Para justifioo.r a -extrem a penuria a qu e cheg-ou .o pa.iz . 
:8s ta. g uen.'a é -poster ior á grande crise que nos .affJi.g:e, economi-ca e fina,n-

ce itü : se veio nggToava r n. ·nossa mis·erla, ten1 t~unbem nos servido de mant~ pro-
tector a mui tos. dos .nos~cs ma\·~s .. tomando a r es,ponsahilidacle de c ul pas que 
nã o tem . (A1>0üt.rlos .) 

O Sr:. R APHAEr. P IN HEIRO : -~ V. Ex. leia o discurso elo Sr. '\V'enc<'slúo 
Braz . 

O Sn. ·;\fOl\'Iz ISODnE': - Ma s. eu tenho atti.ngl·do o m·eu fi.m. 
rJ meu des·ejo é <'! ll e fique conhecido •pela Naçã·o a resposta cab a.I e ' f nlmi-

na.nt-2 d-o cniine-nt.e GovN·no.-dor do meu E stado ao c-eleberri1nlo aviso do Sr. R i-
vadavia Gorr êa, ']Ue foi , insisto e repito, o maior flageHo do u.Jtimo quatri en n io 
pres i.d 2ncial. ( ApOi·ctào8 _: ncio ctpola<lo s . ) 

A tfirmo, Sr. · Presid ente, com firmeza e sem vaciJ.laçõe.s, ql!.e tantos fornm 
os m a les que fez no paiz o s egu ndo Minisü:o da Fa-z·end·a do 1Sr. \M[lrech a l Her-
mes da Fonseca que, ,; jn,; to proclama r m0S, 1S. Ex . foi , é, tem sido u m esp ec tro 
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fati<Cl·ico da desve!l.i.ura, n!n eterno setnea.dor :de i.nfor.tunios. E' como O· s-itno·un 
da de:, graça: · por on.cle ·&J.Ie passa d.ei:m após si destroços e r•lina;s, Jagd.nw,s e 
dõres. Por isso n1n d-o::~ mais ,dedieado.s am.ig·os do Sr. Pinheiro lMachado' 1n e 
d·lzi a um dia, profund~r.-:.ente pezaroso, que " can-d idatura elo seu chefe á Presi-
denci;;. da (Re.pubiiea sómente .ni'lo t:.ciumphou porque t<>ve por propagandista ·e 
c.t.ra!..l t.) o rSr. J:U vada.via. 

O Sr:. GUMERCINDO >RIBAS: - Nu·noa f.oi lançada. O St·. Pin·h eiro Ma.chaclo 
.nunca cleu o seu a.~entin~.-ento. (Ha . ont·ros atJCi'rtes.) 

O SR. MoNrz ·SODRE': - Mas, eu , ouvi ha pouco um a.parte do .nobre pepu-
t::ulo de qnc o Sr. Riv fu::a.vi~ ·Corrêa fôra :-tproveitado na .Prefeitura elo Distri-
cto F -e d•"r·::tl pe·lo actual Gnverno ela 'Re.pub.Jica. 

1) SH. •GU!vrERCINoo RIP.AS: __, illi' qua.si a pre.sidencia de tun Estado. 
O Sn . 1\IoNrz SODRE': -- Não se i se tS. ]~x. fez be·m ·OU não em acceitar 

o carg·o. 
O ,sn. GlTMERCINDo HrnAs : - Naturalmente fez b-em. 
O ,sn. Mo:-<rz SODRFJ': - !'.VIas, d esde que .S. ,lJ:·x. me J .. 9ffi,bra este facto, t er-

minarti faz-endo votos !TiiU!to sincero·s para qu e o actual 1Gover.no d-o paiz, que, 
parec-.~, :linda estiá um pouco enfeitiçado cmn o filtr-o ,se·ductor cl€-sta m.a.gia, que 
foi tãc fnta1 ao Gove_rno que ·pu·ssou, encontre ·fi ·na1mente e 1ntüto br-eve, o p re-
cioso atnu l-~to que te.nha n •mi'lagrosa virtude ·de pre..::.erval-o contra o contagio 
'lnaligno 1(1,~ tão fun eBto j t?t.tRJtor . (2lfnito b•em .. : 1·nvA.tjo 1Je1n. O O'I''Ct·do·r é Vi'va -

?nente t'~tm. zJrirne?l ·f,ru~o e nb?·nçrtclr! ?JO'I' ?'i'i?til.os dos Srs. Dep·ut:a'i"l.os.) 

CFFTCTO DO GOY~RNADOH DO ESTADO, nr:.. J . .T. S I~AEP.A, AO iVITNT~1'H ,O 

!=!I"VADAVT:\ CORP.~A 

'' Pa.1ad·O elo Governo el::> Estatlo ela Bah ia. em 3 el-e :Novem-bro de 19·14 -
gx·m. Sr. Dr. Rivadavi:·l, Con·éa. - 'Está. en1 1neu pocl•er, desde a.nte-honte·m. o 
"avis:l ~· ~u "Ll~casc:> ", co1n que, dis'farçacln. a ·dete.~·nünnção nn. · .f6rn11a n1::üs suave 
ele um pedido, Jo~·o extincto pel~ . .ameaça: em que ·H1e envol·vest.·es a concliçfw de 
mando, me fizest0s saber que ·eu devia "dzclarar sen1 ·ef-feito os a c tos de n1eu 
Governo ·re>f.E'r entes á emis..~ão ele a.po1ice·s ::tutorizada 1)e1a -lei n. 1.046. de 12 
ele A~·osto deste an no, -sob p.~na d e tproce.s·s-o . pelo -crinva de Jnoede, falsa, contra 
::tqueHes a que se r efer-e• o at·t. 2·" da -l e i federal -n. •5•6<1 , d-e ,31 de D ezem-

bro el e 1Sf•18". 
J-\.ut.e ::: d e seme1ha:nte c absurda ot·den1 , em cUjo advento l'epug:nava a cr 3d i -
e u E<:l..bia que uma certa :Po"litice, de facc iosos, COJitan.do ·c·om a i ncessamtP 

surd.a ou declarada, que -s~:n1·pre mov.~stes a-o 'Estado da· Bahia, traba-
~;uerrH, 

lh aV.l. por C011Beguir, de ClUIB.Jqller JTIOdO, ·eon'!baraÇO<S ao curso do · ernpr estimo dC:' 
191,!. 'Era un1 processo de opposiçãü ~partida.r-ia e n1 que continua ria contra .fl 
F..sta·do o quE> ~ .. ~~11pr·e 01Tit1)rcgnstes, entre nlttita:s outros , contra o ·meu Governo 
-· ·O' de lhe cliffic1..lltar o r.r~-dl to, para que á fn1ta de recuo~:so .se . atr9Vhia,sse a 
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ldml.n istraGiio que tem a minh a res'])onsa.bilida.de . Dahi, d·evo crei -o, a vossa de -
ci-são contida no offi.cio n. •8, 'Cle 24. elo m·3z ulÚomo, qne fizestes publicar na ma-
nhã. de .?.7, na i:rn p.ren5-n ·ó.o tRio de J·an.eiro e, ne.s.se mesmo d ia, varios te•legram -. 
m:ls m e f.lze r arr: ccnh eciàa aqui . Ti nhe·iiS acceitad o a inspiração do intel'esse se-
não C!UC. o odi o pertinaz Cn Yossa ·ma·lqu erença a n1in1 e á !Ba.hia rvos for taleceu 
o an1n1o para a bT&nde iniqui-dacle. Ji.s . 1ni.nh ns respo1nHahH idad·~s .ele G-overna.dor 
d t·ste Est·a·do, Qtl e ten1 ~ ex.r..cta consciencia de seu s d-ireitos e sabe curn!prir com 
a Hltivez P. àe.sac;30!l11bro os s::-us devere::;, é que se não po.dia.n1 suj·ei'tar á i n-jus-

tiç~t C.e u1n tão €rrad o C:l'P'ri·cho, contra o qua1 a d ignidad.e da Bahia n1an clava 
que eu O}Y]_)uz~s~e. cor,lo fiz, o i·rnm.eàiato prot·esto cta seguinte N·ota, pub-licada 
H 28 tl e Ou tubro. r,a •folhn ·Offic iai do Estado e , no moomo dia, communicacla a 
torlos os chafes de G-ov-erne• das di·versas un ida;cles ·da 1Repuh1ica : 

"10 GGver.no tlo .Wstnclo, te·n<lo dado ·execução, desde 1o de Setembro 
deste a o no, á lei n. 1. 016 , c1<3 1 2 de Agosto·, vabadJa, sob o am~Ja ro e 
g-2.ra.11tins d a Constituiçã.o ela RepubliGn, p e·la tAsse•m.b ltéo. Get·al do E:s -
l•td o, cl e~Llra : 

1 . o - Q ue n'antém em abso lu to os titulos e inteiram·e·nte se res-
:ponsab i'lizn . hoj e e em qu~l'l que:t· tempo, pel as obrig~ações .do empresti-
mo realizado de accôrdo co·m essa l·ei ; 

'2 . o - Qn·e. clesconhoce no Sr . R iva"d::tvia Col'rêa qualquer conlpe-
tencia pa1·a. n. int.er·ve.nção ·que s-e diz por elle a n nnncia.da, deliher a·ncl o 
-eorrw .arb itro, e-m op·posição ao Estatuto Feder al de 24 de Fevereiro, so-
hr·c, a c~onom ia <: clf!.sUno elos Estados ; 

3. o - Que Bf' o pensamento do --'\..viso é a,g·gra.var, nes te m-omento 
ele. crise g·éral, ta·manha que arrastou ·á Nação, quanto ao seu credito 
e n1~ io s de G·ov·erno , aos n1aiores sacrilfieios, . a .d i'ffi.ci·l ~1tu-ação deste 
·J~sta.ào , 11 11e é a mesma dos -ou tros d e·partan1 entos ela Repu blica, pe r-
tu r band-o, pois, a ad-m inistração dos a.e us serv.iços, e se d·eve crer que· as-
e..i n ~ s·ej a, por.que o S.r. Rivadavia Corrêa, ha mais d·e un1 anno Mini·s -
t r o ela Fazen da, nenhuma acção teve, até este mome.nto, con'ti''e.. a 
emiBsão de apoHc'?'s, ao •p-ortado.:l·, do valo r de ·cem mil r:êis, do Estado 
.elo ~Rio de J anPiro. autoriz,acla, de.sde 1~0 1 , pe la lei n. 479 e r ea!Ji zruda 
em f u ncção à0s clec:·etos ele 2 4 d.e Dezembro de 1<9 (Jl e 2 O cl·e A·bril de 
1904; que se e&'e fo; o seu peniE~men to, a Bah ia s e de.fen.derá contra 
n iniqu·a. ·~xcepçã.o e nlta prepotencia de que e11 e a quer totmar victhna; 

4 . o - Que, fin,'llmente , o Governo da .Bahia, em temQJO O']}portuno 
e .pelos meios ela lei, fará valer os seus d ireitos e clesde j á protesta. 
por perdas .e da.m·nos, contra o que o Sr . Ri:v~·clavia Corrên. pr-eten dn. 
-tentar e1n pre·juizo .dO·S: seus Ie.git.i;no.s i nteres·ses, d~~s suas res1J On sabi-
lidades e do s·cu credito . " 

A:; IGarri·a!·as do Estado, res-pons.av-et~ con1 m i\go pela lei qu e se est.avn.. exe-
cuta.ndo e contr a (l~ qnal 1 ~: ã.o sen1 razão vos rebella.stes, e, a tnais, conven ci das 
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de que era tambe"' obrigaç:ão de sua nobre ind ependenc1a defender a B a hia per-
seguida, votararll no nlfS!llo dia da publicação da Nota do meu GDverno, as se-
g·uintes moções de solidacier1ade: (Com a Nota Official) : 

a.) No SenJa<lo - "•O Senado da IBalüa, dolorosamente surprehen-
did·o com a noticia d e um oHicio qu-e o Sr. Rivadavia Corrêa, Mi.nistro 
da It'azenda, fez saber que ia dirigir ao Governador dest-e Este..d·o, em 
-o·pposiçã.o á lei n . . 1. 0•46, de 1•2 de Agosto doote a-nno, que a A.ssem.bléa 
Ge1'al do Esta-do, no lh•c·e exercicio d<e suas funcções COI<stitucionaes, 
votou , sen1 excede!: a con1·Pete nccia do Estado, assegurada. na Carta de 
·24 de Fevereiro de 189'1, protesta contra a. indebita r esolução do Mi-
llistro e affirma .<IQ Gov.o;rnador do Estado a sua i.nteka soHdariedade 
nu<> declar8ções hoje feitas , nos seguin tes tei'mos da Nota, e nvia;da pelo 
>~eu gabi·nete á folha official e. c;ue o 'Senad-o, p&lo voto d.e s ua mai-oria, 
subsci'eve e a·pplallde, acceitando-lhe todas as responsa;billda:des . " 

Bahia, em s·esRão, 2•8 d.e Outubro rle 19114 . (.Assig•nar1os) - Pacheco 
Jllcn<les . - Frerlcricu Costa. - Joã·o Ma~·ti1,s . - E<l:ruurclo Velloso. -
Octa-uiano M'oniz.- A1wahmn Cob'i.?n . - Cm·los Gwhnarã.es . - Jero-

n y rtt o Gonçalves. - H c?'?nelino L eão . - Cl"nstavo was N-eves. - Soten·o 
â e ·iflenezPs. -- P erl?·o Tenn?"io. 
n ll ú. - 111arnoel D nnr te. lJ 

Dantas Bião. - Ettgenio Totwi -

b) Na Ccurnura. - "•A Camara dos Deputado.s, sciente d-e que o Sr. 
Dr. Rivadavia :Correa, actual Ministr o da ·Fa.z~ruda, fez d.i·vwlg-ar a no-
ticia de haver dirigido ao Govemador elo Estado um officio contra 
a execução da !P' n. 1. 0•!.6, de 1·2 d.e Agosto deste anno, affirma, pro-
teeta.ndo con·U:.ct semB'lllante arbitrio, a sua comJJ'leta solidariedade a.o 
('overno do Esta;Jo na s declarações, muito dignas, q.ue eHe f.ez publi-
car, em "Tota de hoje, na folha official elo !Estado, declarações que sub-
~c.: c r eve, appJauéte e faz suas pa,ra tod.as as res:pons·aJbi-liàaJd.es ; e CO'm 

ig·ual al t ivez protesta contra as pretençÕ€s do Sr. 1Rivadav ia Corrêa, 
. da int e.r v!.r em neg:ocioa que na fôrma da Carta F ·ederfl.l d·e 2•4 de Fe-
vneiro de 1189•1 <' da Constituição da Bahia .de 2 de Jul-ho do m esmo 
anno são peculiares ao E s ta,do. A. No ta officia>l que p·ela presente Mo~ 
GiiO a. Cai~l :tra f&..z sua é a segninte: Brahia, em sessão, 28 d e Outubrp 
de ,19'1 ·l. (IAssig•nac'.os) . - P!!'IHJJ'hi.lo <le Cm·valho. - P erei.?'C! llioctcy?·. 
- ·- A.nt onio Pessoa' . - -- Angelo Dom•aclo . Alves P e1·e·h·a. - Antoni.i} 

'' ' "''JJaio. - Gile,no A??W•do. - Oesa• · Sá. - J ocío Ranws. - Archi.-
'HiPclr::s P essoal. -- P ecLi 'O Ra?·nos. - Jocto il!Iarqnes . - a cvrlos P'into. -. 
Canclido Villas-Boas. - Salles Silwt . - Alfredo Rocha. - Dwnet?'io 
U?'Jria. - J~ibsTata Leao . - Jorio P 'i/m;ent(t, . - iCapi.tão Francisco Pa;'tT·i-
cio. - J. Bas'ilio. - V i lob Mclo Ca·mpos. - Dias J..timrL. - Oesct.'r ()a-
bral. Ranti?'o P·imcntel . - - PeriTo Cost'rt. . - Celso Spinola. - P •·o. 
7J1cio da Pontom·rL - A nthcw o Ji',·ancisco ele Assi,s. - Theotonio 1)[ cw-
t-Lns." 



Taes protestos de i.ndi~cutivel fir1neza e expressivos do ar.dor com que o 
Est3.clo pleitearâ, cóntra o a·rbitrio ela vossa cleli'beraçtio, os seu·s direitos, impe-
dira.rr: o de.sc~:-eclito elos titulos. em que .a ..sua honra flcara empenhada, titulos 
que -en1 .nome ela 1ei se crPara·m, com a. lei se ernittira..1n e, dentro da lei, em-
quanto nãf· for2n1 deFogaclos os vrincipi.os que lhes garanten1, na Carta Magna 
da Itepublica, a legitimi-dnd-e, se n1anterão IJara o effeito de todos os seus de-
clarados conJ,pron1 is-sos . 

3ob o ponto de vista juridic0 é, en1 ver.dade, o vosso "avk:;o ", pelas suas 
multiplas faces e em todos o~ seus aspectos, "um consicleravel absurdo: é uma 
clemo.nstra~ão ;,equivoca ele ma.niJesto desrespeito aos dispositivos ela Constitui-
~ão li'cdera•I e de outt·ss 1ei.-s da .Rep.uhlica; é un1 atte:ntado a direitos ina.lien.n-
Yeis do ~~~siaclo; é um.q_ grave o.f.fensa ao nos.so regí·m.en "federativo; é un1 e.cto 
r:e v=rrla-dc~iro exce.sso ou ~bu.s-o de 1}Joder; e, particu1annente, consider-ada a ex-
c -=pçãu do c-aso que d.eix·3. en1 ·p!'ivilegio, com-o de perfeita legalidrucl.e, os que lhe 
s ~n~1o igua·e.s e .de existenci.a a.nteriot~ ao da Bahia nã.o m-ereoera.n1 o vosso re-
padio, f- lnonstTUOSEI~m'e.nte ini-quo, 

E' certo, em visto. elo Que clis·põ,e o art. 3<4, ns . 7, 8 e 33, da Lei Funda-
mentJ,l do paiz e te.nd.o-se ai·nda em conta a. d.outrjnoa. dos poderes e direitos i·m-
pl' citos ela Uniã.o, que ca.be, privativamente, ao Governo Federal a faculdade ele 
cu~hccr moeda e a de emittir 1JWpel-moecla. :.\~as nã>O é menos verclrud.eko por ter 
.gT;i..nf:;ettdo, entre os· pri•nci.pi·os c1o nosso reg·imren a consagraçã.:o d·e um axiorma 
CO!•.stitnciona ~l, e como ta,l i·ndiscutivel e incon testavel, porque ass-egura aos Es-
tados, 11a Federe.ç~ .. o bra~:;i'leira, a con1petencia B o direito d e en11ttir títulos de 
cre li to, :1om·inativoR e ao portador, dir:eHo aliás que as J.e'is da U·nião ján1·ai.s 
reca3an1n1 e, ao envez disto, s.empre garantiran1 ás n1es·mas socieda·des (parti -
-cul:lt"es àe caracter a.nonymo. Assi·m é, exact a:ment.e, por ·ser .a;quel<le u1n prin-
cipiJ rndirnentar. comesinho e ele -gera·I conhecime·nto em dir-eito publico, esta-
be-1-e ·.~ida a regra, en1 no•SS'O sys-te.ma de Governo, segundo deeorre d·o a:rt. s·5 ela 
n1agn~ 1f·i de 24 de F.evereiro, de Qru·e é facultado aos ~stadoe todo e .qualquer 
podf:T ou ·C:ireito que a Constituição lhe não tenha n·e·g.a;do : - á •União sõmente 

· cabem os ·direitos e •pod·eres que a Constitu içãJo lhe conferi-u; aos iEstado·s são 
.veda elos, l:Ônle•nte, o-s _:)ocleres -e d frei tos que a Co·nsti-tuição .lhes recusou. 

8, ~~t:ndo ass-in1, é claro desde que a Constituição ~ed·erB!} só prolübiu aos 
Esta.'los, cxplicita e implic!ta111ente, a cunhagem da 'Jn.oecla e n. ·3<nlissão elo pa.pel-
moe,la, fJIH' nenhuma !Ai orclinaria e nenhum outro ·po:cler da <Republica poclerrc 
re;;tr ' ngir a espher.a dê .acçã-o qu e jâ lhes foi traçada pe1a lei su,prema do paiz, 
J•et llrBs-do d·e qualrquer c1-~11es, ou de todos, os direjtos CJ1.1ie lhes fon1·n1. franca-
!11Cn~ , ~ concedidos e a·s·seguraclos nn. diíscrin1i•nação co.nstituci-onal das ·conTp-eten-
cias, irr-ecu~-ave1, portan.to , tão irrecusavB!l -como. 1ogico, é que, se a. lei n. 5611, de 
31 de ::-):::-~~1nbro de 11898. neg-n.sse •aos Estados, d-e moelv ge~a:l , a ea1pe..cida.d·e d e 
emitti~~ :.itulos ao pol·tado~· , con1o affirJna, em ·erro, o vosso offic io, essa Jei é 
que cer ia inconstituciortal e nulla, porqu.e ella viria -limitar direitos que a União 
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já outorgou nos Estad-os .na partilha geral das suas attribuições, além de que, 
g·oipeando om cheio o r·egin1en federa ti v o, seria UJ111 grosseiro attenta-do á auto-
nomi·a das unidades nrucionn es em flagrante violação da lettroa e do espíri-to da 
Oonatitu ição da Republica . 

Mas a verda.cle é outr·a, porque a lei n. 56·1, deturpada no vosso aviso para 
os effeitos .da .applicação Jdiosa CJLl e lh<l quizestes dar, não cons idera, de modo 
nenhtun, nen1 no seu ,;)·~!"u:amento, nem na lettra d·o seu texto, :' co11~0 1noeaa, il-
legaln~onte e•mitt·1da pelos Estados, quaesquer titulas d·e c..e dito aQ portador ou 
com o nmn,e des te em branco, s ejam baes titulos aj)ol•ices ou outros ele denomi-
nação diff.t~rernte" . 

EUn ·iliz que "nã.o j)Oderã.o ser r ecebidos como moeda, ou nesta qttalidacle 
ci,·cuzn,· no paiz_. qc;aEsqtwr titul·os de c 1·e.clito emitticlos pelos Ck>vernos elos Es-
ta.dos ou ôos n1unicipíos, ~eja.m ta€s titulas apolices ou outros de denominação 
dif•fece.nte" . A clath'm;a •prohibitiva, deco ta da no officio Ck-c vossa si.ngula.r ma-
<1eira ele pedir, ameaçan do, i•nver te a dou t rina ela lei, ag.eitando o manifestado 
prop:>sito ele, mai.s uma vez, fer irdes o credito ela Boahi.a. E, com tudo, a condi-
ção :·iUP!_Jl'.in1ida é tudo pai:·a a fornHtção ela culpa invooada, es~encialissim a , ao 
demais, como elemento caracte.risüco e consti-tutivo ela tnfra.cção penal, qu·e é o 
fulmi:1a.nte raio de vossas extranhas an1eaças. 

O que a le i prohibe, Nltá ·bem claro, é a emissã-o de titulas ao portador qtte 
vão ,..ironúw no 11aiz excrcenrlo a tnncçcío eLe ?noedaJ -cont a plena capa.ciclcule U.-
beTat·,,-·io 'J;ec·nli-wr a esta.. E , se es>Ses ·nft.o rossen1 os s·eus termos, ou s e outro 
fo sse o ~eu intuito . qual 0 d8 veda r aos Esta.dos a emissão d e quaesquer t ítul os 
ao po·,·r:J.dor, tal i? i, conYém repe tit", é que s er ia errada, inconstitucion-al , e nu ll a , 
decr-..=tando -contra. os ·Estados uma v erdadeira usurpação, tirando a os Estados, 
contrn.. ·O que lhes g·ara.nte a. Constituição o direito essencial de contrahü~ e·rn ~ 

proo,t imos, õ.e11 tro das ·forças do seu propri,o c r edito .e nas e o·ndições n1ais conve -
ni.ent:es aos seus interssse5j. 

A e:m' ssoo ele ap'olices do ~·mprestimo po.p·ular de 1911'!, em.asanclo &e at~to

ll'i(1ar1e con1petente, foi fei':a. segundo .as l eis basicas ela Republica e do Estado, 
sem 11 01"Íhuma ·Offé.nsa §. 1·ei ordin.aria fed eral ele 3•1 de D ezembro de 1898. Taes 
titulo :.:; não ·exercem funcç:ão de m·OP.da, porque não é o.brlgatorjo o se u recebi -
nl ~ nto nern gozan1 ele p~0na c:;:paciclacle lil1er.;:ttoria . O Estado não im.põe aos seus 
credores que os ecce item. !Exige, n.o con t r a rio, •Para expedi·l-os, que sejan1 so-
licitado ::; ·por escrlpto e sob a assig-natura r es'l)onsavel dos subscri.ptor·es do enl-
presti.n:,o, elo caJp ir.al limitado de cinco mil contos. De outro modo não os cl,á e 
assim os regist:L, conserv"J.ndo-lhes, no s ·1 i vros do T h esoui·o, a tradição. Tên1 
no?J,1JOn, c; de juros e pr:-Lzo certo de r esg ate, v inte annos, t en1po q ue se r estrin-
g ir:& a me110s de oito. porclue os tLtulos dados em ·S-atisfação el e i1npostos, até t) 

m axirPt) ·i e 2Õ 0 1°, .n:1o voltan1 ú circul ação, sendo inciner a dos . 10 l·eglsJ.a.cl,m·, 
clnncl o-1hes ,juros n1ais altos, os de 16 °] 0 no anno, e p.ermittindo qu e con1 essoo 
titu las se satLsfizessem nrt.s estações elo Thesouro, até 12 0 olo , os tributos orça-
1nent.1rio~. quiz apenas, -e d entro ela l e i, valoriza.r o empresUn1o dP.. sua antori -
za-da emjssão nu !.n n1on1·ento penoso do paiz, qu ::Lndo, a;vassalan clo a c<l·ise , to .. 
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cla.s ns ':.11 ffi.culdaJdes pe.san1, con1o n.as finança·s da União, na economi,a d'e todos 
os B.:;tadvs. Não sãJo, não pode.ln ser, nunca serão 1noeda esserS ti tu lOs da da 
Bahia, ~imples a.po'lices d:e um empr.e::;tin1o regular e abso1utam·3nte legitimo . 

J:M.do, por<ém. que ele outro modo fosse a lei. n. ·5·6!1., ele ·31. de Dezembro de 
18.98, dissesse o que não diz, prohibi·ndo aos Esta.d.os e munici1pios d9 modo ex-
plicito, terminante, toda e qualquer emissão ele títulos ao ·portador, não estava. 
como :r:D.0 está, en1 vossa c01npetencia a attri!buição d·E' m.e dirigir "avis'Os" . Fa-
lha, 0'-1 c-onfusa, que e;lla o fosse, nã.o vos cab-er ia, oa:ind·a., a fa-culdade de acer-
tai-o pel•o padrão do voSt3o occasion1al i•nteresse ou, melhor, sa·bedori·a , porqu·e a 
isso S<~ oppõe a prOJ)ria lei de n . • 23, datada ele ·30 de >Outubro ele 18•9-1, em vir-
tucle da rJual não po·dem versa.r os "avisos ministeria·e.s" so·bre a l.nterpretaçào 
ele lei nú regulamento cuja ex.eeução depen>cl-a do Poder .Jucl:iciario . E, se certa 
e clanl. ·f'. leg-itima pela sua constitucio.nalidad.e, a lei, no caso argui.do, tivess-e 
sido violada, n1enos seria de vossa autoridade ·o ar.bitrio de apadrinhai!~ seus in-
fractorcs, ..subtra.hinclo-os á sa·ncçã-o .penal in·stituida, porque, eessan•d-o o neto 
crinlinoso, continuar.ia ainda a culpa elos responsav.eis pelos factos jú verifi-
cados. 

r_eudo são violaçõ.es doa. ]e] IDO VOE:BO "aviso';, e, C1Uanto no da solicitação que 
me pron'"~ ette c-omr, benencio o esquecin1-ento da "1falta" en1 contrario á ameaça. 
qu~~ me ien1bra os s-eus cnsügos. eu .d·evo dizer -vos que não acceito -o favor nen1 
ten1o a. yioiencia. I-lei de extranhar, si·n1. hoje e setnpl"e, Qtle só a emissãiQ de 
apo·lices, ;::o porta.dor, do ·e·mp.restinlo i.nt.erno clest~ ~Estado no corrente anno, 
de 1914, ·vos tiveEse n1erecid.o um tão gí'and~ reparo e VDS decidisse á e,..;pec.-htl 
o.pposiçã,1 do vosso of.!:icio, úU aviso do mez ultimo, quando não fa'ltan1 en:.il':\-
sões igu'l.·es em outros ~·stados e municirpi.os, tão leg-aes e legitin1as con1o a da 
BahL-.l. de tltulos ao po~~t.a.clor, ctuoa.l entre outra·s, a do an.no de l i901, do Estado 
do Rio c:e .Janeiro. ou de apoU~es trans.ferive icS independentenlente de s e1Jo, .e 
averbaçãc, o que illlporta dizer -- tamben1 ao portador, como as do nnno drj 

1902, .(10 !Estado rle •PeJ"nambuco. 

Desd~ que nã-o .pude atten d•2r ao emi8rSoario do ISJ'. Presidente (la. R.epublicn 
que, yindv a esta c idade, n::te trouxe, da ·parte de S. Ex . , -o .nom.'3 do ~sr. Sena-
dor Pinhtirv 1VIachado pnra succedel -{) no Governo elo paiz, .porque a.s·sin1 .eu l1on -
l'aV8.. os r:.rinciplos defendidos pelo prinlei-ro ·M.ini·stro Lla Guerra r].o S.r. Cons·e-
Jhniro A :f:?':On.s o Pesna, principiol3 que me levara.rn a lhe esp:osar a candidatura 

ao cargo d e P!'imei.ro magistrado da nação. DOr mirn rl e:fendi.da con1 ·o maior 
denodo na C[unara Feclcra1, e, en1 terrss ·ela Bahia, até con1 perigo d.a propria 
vi-da, clesde aquelle ten1po eu Hinto com o E s ta,clo ele meu ·berço mais, que ·11in-

.guem, YtJS ú sabeis, as re~j ·stenci a.s d·e 1.1111 ince.ssant3 com_bate 1novhlo contM a 
Bahia, e pelo Governo ~Federal, na pessoa c1u seu Govern'tdor. 

N u nca, entretanto, isto me diz a consciencia, pratiqv·ei ou consenti a pra-
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tica de agg-t·e.ssões contr.a o non1-e e a u toridade do 1Exn1. Sr. tl\1:arechal I-Iernles 
da J:l...,or:seca, até porque representava .o P·3nsanJento dn. n1inh~1 e ela politica elos 

meus ·atnigos, como lea.àe1· da banca-da ba.hlana, na Ca·nlara Federal , o integro 
1Sr. ·rcnente Mario 1-Iermes d.a Fo.nseca: seu digno filho .e In eu particular amigo, 
cuja ::.in cera e superior ssti.ma •ne!lhuma expl-oração pôde p~rburber. 

Hei de dizer nm dia ao pá iz o qu-e foram aque11es combates, ele todo modo 
travaclo.s e qu-e at.'é hoje ànram, tan1anhos que se creou vara n1in1. no Telegt\.:'1.-

pho Nacional, fóra no "·sitio" fi.ndo e1n 30 do mez ele •Outubro ultin1o, U!fl regi-
Jnen de exc·epção de systematica devas.sa para os meus dP"spa.chos, que sen1 o 
~~visto., c.ffieial o proprio Crdw .Su.b·nuwi?:.o não tinha licença. ele -exved1r . 

Da.3 <iemi~sões em nH1Psa. accintosamentt decretadas, de excellent-e6 funccio -
narios, al-guns d e lo·ngos annos de serviço ao '})a iz, que só tin h am to d·os, a grave 
culpa Ja :dnha estim-a, até a su.s·peição lançada nas listas elo adio c ontra os 
que. P<·tra não sere m. pu.nidos pela remoção ou · dispensa. tivera.m , j á i·ngra tos, a 
fraqueza i!€" me d e~conheeE·reJn; dv abandono im posto. no Estado, aos se~:v!ços 

fe d eraes. que nad.a 1ne.is mereceram ·nem tiveram elo Govern0 da UniáJo . até as 
d-eJonga:1, &em tenno, ela O!'g·anização elo Aprendizado _.t\.:gTicol.a até o fech amento 
ela Escola. d.e IS . Bento, insti tuições que em 1nin1 .se c.ondemnaram; do prer.HH'O. 
,;.:;en'l~Jre 1nfeliz, d:::. s rea.Gções contra o meu Governo, esb.:llT·~clas, entrE· outras 

r9siste.neia.s na clig-nida.de militnr elos que, setn excusados a.lardes, soubet·am 
mant.--31-::t ·r:- honral-a. el-evan do-se nos conceitos da propria conscienci.a. e...té o 
altivo ~acrificio dos briosos officiae.s, um ele t e rra, ·outro de mar, amobos dP ele-
vadn. pat~~nte que, por exp.dmirem o seu desgooto. se não r evdlta, contra a vil 
{t•tfrouta d e 2~1 d-e Agosto. f eita i Bahia pelo -co n1n1andan te Pedra, não .pactua•n-
do a,:;s ini com o ludi,br!o ::las fardas qu e vestioa.tn . preferil·a.m. depois ele exone-
rados de s uas altas cot11 !11 issões, ~ refornla ao castigo cl~s tra.nefere.ncias; tudo 
f o!, C·Ot! ~--:_a mim e a Ba:hia., e.. sempre !'"2novada· e triste obra do de.speito e da 
vin-ga.nc;a. 

7-Jão -extran.harei s qn e vos cli;a·a descle agora.. a gra:nde parte que, vós mesmo, 
tivestEs n·el!-e, tudo 'lleg-anclo á ·Ba·hia; insinuando ele todo o moào, e por toda 
a ·part~. o seu descreditn; emb9raçanclo en1 Londres o e mprestirno qne alli se 
estav!l concluLndo ; difficnltanclo até a irrealização dos a·uxillos que o 'Presi-
dente d,'l 'Republica fi:ue~a saber que seriam dados ao Estado, quando lhe sue-
cede;,~ a desgraça da.: inundações de Jane iro, ,e, como fiz, eu os pedisse á Uniã<:> ; 
hnpo..sslb!1itando por todos os rnei·os ao vo~f:O alca~noe a l iquidação do caso da 
enoo·mpa~~ão e r esg;-1 te da FJst?~a!cl-(.t <Cle Fe?'1'0 Cent?~o OésteJ co1n ·sacrificio ·da pa-
lavra qt:e o Governo il.a R epublica empenhara no accõr.do de 7 iLe Agosto d e 
19111, e -corn um tüo P·2 r.si~to '.l t o oclio qüe o não ,P·Udennn vencer sobre as repeti-
Uaa pronH~t:sas d·~' •J ous e 111 0 io annos elo ·l\iinistro da Viação, os pareceres dos 
seu s a!.lXi l.;ures e os iP.ter~seR, no ca~o. att -:le wnta.go ni s tas meus. 

3 ra infal'livel , pois , que Ministro da Fazenda não pourprarieis d·e vossa op-
po.si'"ão a mim e ao meu Governo as a<polices elo emprestimo de , 1914, - Ella 
a-hi est"i no officio a que resposdo . Tinha ele ser assim, aind·a que o vosso 
"a·viso" só pudesse valer como um stygrna d·e i.njuriosa m~lsinação a,o no1ne e 
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creclit•J da Bahia, pcemé: ditado cl esfo rçn cuj o ·effeito pucl·e, felizmente, evita:-. Se 
0utros rnales ficaran1 do vosso "llkà se " eu vos d•ec'ktro, c-omo j á o d isse ao Es-
tado e á 11\""ação, que a Bahia CC;rta do valor da lei, se defendeDá contra a iníqua 

exce·pção c alta p r~·potenci 2. dr.- qu e a qui z·estes torn\3.r victilna . 
Ites};eitosa s .saudações. - J . J. Sc c~>bnt .. Governado!~ elo J:!}s ta.do." 



ANNEXOS 





A. REPERCUSSAO DA GUERllA :\0 BRASIT" (*) 

A situação do Bt>asil tem s·ido, como aHás a do mundo int~ iro, aggravada 
enormeme·n oe pela con flagração que t'eh entou na Europa. O nosso estado fi-
nance'ro era j â ele si preoario e a i n1po.s·sibilidade da rea lização do empre'5 timo, 
no actual momento, pela par•alysação a b so•luta do mo vimento comm ercia l e ban-
cario em todns as praças qu e po&sriam a judar-nos em tão difficil trans~. to r no" 
a ind-a mais <embaraçosa ;a• nossa .posiQãO! Es-sa anciedade e e s..-:e mal-estar, 
accentuando-se n1uito n.a senTa.na ul·tima~ J:evou o Governo a. cog:tar sec-iame:l t\'' 
de um co-nj uncto c1'?' Jned idHs qu e remjovessen1, ao n1enos e1n parte. o s perign.:; 
d a occasião e desafogassem um pouco as afflicções da praça e do Governo. 

A' a1ifluencia das retiradas de 'OUro n a tCaixa d·e Conv~.rsão fo i cresc~•nJ•) 

ele v ul to dia a dia e n ão sendo natural .ess.e movime nto. antes ·fructo elo pan.'co 
det~rminado pela guerra ou d€'s<do i.nsoff.-ido de lucros, pelo ;a gio que o dinheiro 
sterli'llo começa a dar. conviria providenc/·ar no sentido el e suspender o troco. 
sem alillis offender <'lm nada a natureza sagrada dese,~ deposito que é 'J)ara ser 
t'es t itui do ;a os po r tad o.-es das notas respectivas. 

Medidas a n alogas tomadas a lhures tornava m ainda ma·is indica da a lem-
brança . 

Assi>ntada ;a reu njão do Mini.sterio , com a a·ssist encia elos Vice~Pnes i dent0s 

e rn exer\"! ic:o na Camara e no Senado.. leaàers res.pectivo . rn em•bros das Com-
missões de Fmanças de uma e outra Casa do Congresso e bem assim elo Sr. Con-
selheiro João Alfredo, P.-es icl ~ nte do Bnnco elo Brisi l. fo'. expedido a todos o 
segutnte tel-egr·a·mma : 

"Dr Drdem de S. Ex. , o Sr. P ·ne•sirl en to da Republicn , tenho a honr;.c ele 
convidar ::1 V. Ex . para un1a. confere nc··a . hoje, no Pa·lac io do 'Cattete. á.-5 ~: 

·horas ela tard·e : -e .. .por ·ser de urgencia o motivo ·da m e·sma. espe·ba n compa.-
recin1ento d :- 'r. Ex.. pois deseja ouvi>!·, reunidas, ·as •con1•mi·ssões de •f·inanças 
da Cama :a e elo S eo:J ado e os pr.esidentes e 7.ea-c7.e•·s dessa;: clua<; essembléns . -
Baeta. Neves Filho, !Secretario da Pne!S.i deno'·a. " 

A's 3 horas da tard a estava•m r eun i dos, no salão elos despa•chos do P a lacio 
fio Ca ti e to). o .• Srs . D r ' . Rivn. dav-ia ·Corrêa. H ercul a no el e •Fr.ei ta·s. Barbosa Gon-
çnlves; E.lwig'es ele Quekoz. Vi€1sqJasiano de 1 .. 4..lbuquerque, Alex·a·ndrino de A~len

oa-r ·e 'Fr•l.dPrico de 1Carvalho, .resl)ecb'vamente. Ministros da iFazenda. ]nte.rior, 
Vi ação Agl'!cultura. Guerra, !Marinha e Interino do Exter ior, Pnesidente d 'J 
Banco do Brasi l. Conselheiro Joã'O Alfredo; Vice-iPresidente do S : nado, General 
Pi nhei·ro Machaodo; V.'cHPresidenre da Camara, Dr . Soares dos S antos; "lead·:?r s" 
rln. nHt·ior ia do Sena do (\ da Camara, 'Sr. Tavanes de L.y ra e !Fonseca H ern1 es: 
memb ros na ·commissão de Finanç2s do tSe·n a do, IS·rs. Francisco Glyce·rio , .r o sé 
Luiz .Alv·e;·. Victo rin o M·on te io.·o. ISá CFnenre, Urbano ISantos. •E-t'co Coelho c Gon-
Galves 'FeJTeirn : membros da · Comnnissão de IFina111ças da Ca.mara dos De?•J-
tRdos, Hom e1·o IBapti>st:l, •Carlos IPeixoto, Antonio Carlos, !Pereira INuq~<l. 1Vf;l.noe1 
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Borba. Dias de <Ba.rro s , Thomaz -cavrulcante, Raul 'Cardoso. ·Caetano d e Albn-
qu,E"rqu e ·e 'J.l'.eHx IPach~o. 

O •Sr. Pres·idente da R epubli ca assumio a 'Presid·en cia , sentando-s e. a o seu 
lado o Sr. Vic'e-PJ,esicle.nte ·ele.ito dfl Republica, Dr. Urbamo !Santos . . extenden -
do-s:e en1 anl•Plo hellni·CY·Clo ·em torno ·ela n1esa do:.; deS'pacho·s os llV.Hni.stros c1e 
Esüt"lo . o Prf'.<idente .c]o IBanco do Bras'1 . •e os S ena.cJnl"es ·e Deputados •acima 
indicados. 

'J'o·m.ando a· pa+avra o Sr. M:a r e·c11al R -erm1'?:S di-sse que convoca.r~l aquella. 
Ieeunião para o effe ito d;e sel!·e-ln discutid•als ·e ·ass.en·t ada-s as n1edid.as -d·e -caracter 
inadiavel que a situação precaria <lo Thesouro. ·agg-ravada pela sub:'ta irrupção 
do gTn rr- d-..... co.nf1icto · armado na Eur01pa , e-"=b3·Va r eclamf!ndo dos poder~es pu~ 

blicos. D e accôrdo com a autorização votad:1 pelo Congresso, o Governo ·enta-
bolara -n elg'ociaçõ·es .paTa o grande 'emprestimo Bxterno. Elssas neg--ociações ~e

gui;a·ln o seu cuTso quando t:WqJreveio a d·eclara.ção de g-t1 crra elas potenci·as, acar~ 

re tan<'lo .a ·pa;-alyza ção ele 1o·dos DR negoc 'l:'" finaonceiros, fechamento e panlco 
nas ·bolsarS princLpaes ela Euro,pa. A·s p er sp·ectivas ·eran1 todas d!e- d-im.inuição 
das rendas, p elR r eti-..gcção da i·mrporla.ção. O ·Gov Pr:no •encon t r ava-se, 'POis. en1 
face de circu1nstanci a-s an g ustiosas. com ·séri'Os •cornpro·mi.·ssos ,:inter•nos a satis-
fazer ·e oppri n1ido ral'énl do m.ais . ~el:as conSeiQuenciRS ·o.riunclas da cleclaraçã·J 
rJ..n- g-n orra. ·Não a.ppeHa rja ·em vão Para os hmnlens a,~ responsabHiclad·e (!Ue aHl 
se ar.havnm i!~euni'do-s. Esperava qué sura·i..-= ·~em alvitres para ·conjurar a crise, 
estanrlo o Governo disposto .á, 1111aior -pa,rcitno-nia, mas ·preciznmdo t-an1bem. accud:r 
a os ·s-eus forneeedonf:'IS, no ·d esenl•bolso rl e s ua ·s conta..... soccorrer. a praGa por 
m ecl:'da·s ·QUp n ·lihert-e,m um. ~ouco da t errível situação e m que a guerra na Eu-
ropa veio d.e ixa1-a 1"1 f ·inalmente tomar 11ma provid·encia que evit·e a. ·deser ção 
do {P.lro da Ca ix-a de Conversão. o que correspond·e s·empr8 ·a um-a di·mi,n uiQão de 
nota~ en1, circulação. 

E s"t:=tndo ·pr·e~'e.nte o .Sr. 11\1:-in}str·o ·flf! Fazt<:lndn., n:;nguern n1-eH1or do ·que elle 
poclin ·ex.pôr a situaçã•o elo Thesouro. pelo ·QUe lhe dayJL a '})a lavr-a. 

•!) •Sr. Ministro d·a !F·azenda fo.j long o P m .i•nucioso nessa exposição . Começou 
o _,Sr . Rivad-avie.. Corrêa por histor=a~r ·de seu ponto de v-is·ta '3JS n egO'ciações p ara 
n .e-mp.r e....c:; tim'O. · com muitfl 'Clarez-a 1e abund :::-~ ncia d·e -d·et .a lh es , :ref·erindo-·se a tod·as. 
as exigencias a que teve de oppôr-se , citando em esp·<cial o oaso da •estrada éLe 
f<err" de Santa 'Oatharina, de •qu.8 O•S ba.n·queirDs allemãJes faziam questão ca-
pitnl. 

Entrou d!<::,poi·s a ,considerar a qu es: ão dos d ebitos do The·souro na praça, 
cnlculaclos ·pot· S. •E x . de qu.inze a vinte •mil contos e que S. Ex . . pretend•e ·li -
nui<lnr ·emitt inclo h '1het •es com•o es tá Rutori za·ékl e d.a 'fónna. por que já .noti-
r1tJmf).-::. R e feria-se no fim. -á situa~ão actua1 da Caixa &e Conversão, ond•e 
convém r1ue o troco se.ja transitoriamente suspenso até que pa;sse a angustiosa 
situa cão m·ea.da pela guerra que re·b'entou na Europa. 

E' c laro ·QUI~ ·não preterndemo.s T•esun1k a ·expos:=·ção do .Sr . Ministro diaJ Fa-
zenda, · para não incorrer ·em qua•lqu•e1· possiv.el infidelidade . Essa exposição 
nã:n ~ó ne~qses pontos, como no qu e SI? referio lã moratoria. n ecessaria para de-
lação de prazos de v encim.entos de letr as e obrigaçõ~s commerciaes. calou pro-
fundamente em · tod<J·s O·S •a.ssistentes pelo seu ·!om ·de f•'rmera e ·sinc·eriilad·e . 

O ISr. 'P~resid-e1nte da R epublica volt.ou-s'e ;então_ vara o \Sr. ·sena-dor [i"ran-
ci.•co Gl:vceri·n ·e pedi•o-lhe 'C!Ue ·se man ifestnsse para .escl·arecimelito . de todos . 

O S-. 'Giyoerio, tomando a palavra, f al•lou longamente, sem discordanc!a 
rlln .-l:::..n1e·nt:=~ e .:: nntes guian do a sua ·a rg·tln,,entação no semrtido ·d&s ·provilidenciac:; 
indicadas . Alluuo il situação .em •que se •c.ncontra. o Ba·n c0 da Inglater·ra e ã 
leal da:'le c om que o :Mini-stro das !FinfLnçe s alli confessou que o s eu pa iz não 
podia pnescind,'r do apoio d·a PCononl·ia ofroa.n ceza com; a a 'bund-anCia de ·,sua.g re-
servas metalHeas. R e.'f)erio-se ás provicl enci,as que a A.,r g-entina aca.ba de· to.mar 
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para clüfficultar senão hnpedir a circulação -do ouro. ·Fez •ainda var~a-s outras 
cünsideraç:ões importa,ntes que fO>ram. ouvidas .cotn 'ct n1.aior .att enção. 

'O .Sr. 'PresidJootc d a R e pulblica pede ao 'S<. João Luiz Alves CJUe se ma-
n'feste e o . senador •espirito-santense •expõe o seu n1odo de vêr, int·eiramente 
accorde co1111 a-s -exig-encias da occasião, ne1pu tando ·urgente. inadiave-1. mão só 
a 111·0·ratori-a p.a.ra ·clesafog·ar un1 pouco a pr.a<:a e . ·evita.r o crac7r,) .como a sus-
pensão do troco n a· Caix-a d.e ·Conver-são -e o pagam•ento da div]da ilflter-na flu-
ctuante Jlela fórri1.a a•lvi trada, A·s rendas d ecr escem a olhos v istos te com "' 
gu erra qu e agora ·CO nJeça 1não ter-emos a C!ue-nl vend·er o nosso cafê , nem navios 
que o tran portem, e achanclo - s!21 •a· borracha na situação deploravel que todos 
conhecem . Referio-s•e •á ·s i.tuação ·elas prac,:as c1e ·S. Paulo e •Santos e r ·eforçou 
com outros 'ar g un1enios a sua opinião. 

'FaHaram em ·seguida os :Srs . !Carlos !Peixoto , Antonio Carlos e Homero Ba-
ptista . 

Q primt!:'li ro •foi muito expl'cito no seu modo d·e vêr, contrario -a a lguns dos 
alvitres sugg·erido-s. ·sen1 d i-sco rdar, 'en1 th ese, que urge ·r emediar a situação . 
Chamou a a:tt"<nção para o ponto ·especial das despezas, mostrando a conve-
nicn c ia d·a. r educção ~:~nlnlteleliata . Enl• v·ez da 'Suspens ão tempor a ria do ·troco na 
Caixa. de Conv-ePsã-o, 'Pref·erirt 11111 i•n1posto d e ex.porta(}ão Que gTavasse a sahirl.:.L 
do Olll'O. 'Damhem fav·oravcel ta ·esse imposto «e m ·os-rrou o Sr. Hom"err'o Baptista. 

·O :sr. Antonio Carlos discorreu -ext€111SaJnente. achtarndo um grande rna.l a 
s uspen <São d a co.nversão. -considerando pPeci·p~tada a m·oratoOria, m ·elhor sen do 
cl eixal~a r ealmente para seu tempo. Com relaçã 0 á fôrma d e effectua r os pa-
g•R'ml~lll'tos -en11 a ~ razo, r ep-etia a sua opinãio já -ccmhecida 'e divulga da . A pro -
pos ito el e d P.spezas fe itas e 1JOr pagar, pedio licenga para d estacar .a declara ção 
do Sr. M ,'nistro da !Fa::r.end a d ~ qu e eHas or çavan1· -por •Quinze a vinte ~nil conto~, 

fllNI'lldo .a verdad•e 1é que o •81 ~1u collega ela Cornmis·são ·de íFi•nanças, Sr. Raul 
Cat~do:::o, •qu e se acl1ava ao s eu ·lad·o~ t inl1a .na sua 'Pasta de relator, m•ensag·ens 
elo ·Executivo pedindo creditos '110 va•lor c1e mais d e cem m .H contos . 

O Sr. Glycer.io lembrou CJ Ute> as Com missões ·d~ CFinança·s do S enado e d a 
Ca ma·ra se reunisS('.m cl•epo·is para um.a c1el!:beração depoi s daquella troca de 
i'déas. 

O .Sr. Presi d·ente da Republica dando a pa·lavra ao •Sr. •F e lix :Pac11•eco, •este 
disse entend·e r qu e não havia n1 ais lugar para explan·ações doutrinaria s; d e-
vendo e..star cadJa qun.l. d epo is do brilhante cWbtat•e ali.' travado, habilita·do a· 
cl·Bcidir co1n consciencia. 

O ·isr. Presidente d era u 1n €Xe.JTIJ)Io novo. · n1u ito honroso pa,ra o regimen , 
convocando aque1la r eunião 1pa ra. assentar um accôrdo nas m 1edida-s ;a tonl.a t·. 
As CoinTil•issõels do ·congresso atê ·a!qui só têm S!:;do .ouvida s tarde, ·quand o o 

.c:; eu conselho j-á d e nada s€rvia. A.gora. tnão; :a· consulta era prévi-a e o Chefe 
do Estado dev.ia ·1eval- a até o ~extremo da voülção a 11i mle·smo . Sobrel1evava a 
tudo a urg·en c ioa el e uma so1u ':: ão CIUA r1e!dunda-sse num decreto hnmedi:ato . O 
mome nto ·era antes ele agir do que v •·opriamentoe d e deb.atet· . !Não podia, pois, 
concordar .com~ a p r opost-a d-o Sr. Franc:·sco Glycerio, a Quen,, não repugnava, 
depoi·~ desse prirn·e iro e':lcontro em q ue se entrara n;a .apr·eciação do caso. uma 
reunião ul teri üi· das ·Commi ssõe" d e CF.inanças do .Sen-ado ~ da Garoara 'para d·e-
f initiva d eliber ação. 

Os :Srs. Urbano Santos 'e PinhE,. ro (1\1-ac·hado, d·esenvolvenclo varilat~ con&ide-
ra ções cl1e natupeza 1I-:e}evrun1t-e, concordaram tamben1 na votação iminediata lem-
bra da pelo -Sr. •Felix Pacheco . 

.Q primeiro r eco•·dou :a pal'te que toma r a n a di scussão c1a lei da Caixa de 
Conversão, referindo opini"ões sups a respeitp Ç!o ·projecto da <f·'li!ll em I,on' 
çlne,s. 
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O Sr. Pinhei.ro Machado 'foi ouvi-do .com muita attençãn e fez op.portunao 

ponderações so'b re a necessidad <, de reduzir a despe za. A llucJi.ndo ao Bamco d·:> 
Brasil, ·len1brou a sua opr'nião. '"' ·que ·sem.pre foi :a, ele! qU'e esse estabel-ecitnent•) 
era UlTI - cH ncro~-d-o Thesouro. ··o 1Governo devia tel -o abandonado á ·sua EOrtf' 
q uando se deu n e ll e a grand·e crise, ao tempo do IMun,istro ~~urti.nho . Não se 
N'f 2re á épocn actual, qua ndo o Banco ·t·em •á su:a· fr·ente o prova-do patriotisnD 
e competencia e desinter•eS<"e do •Conselheiro João Alf.-.edD. Era mistér uma 
decisão prompta, enfrentar-se o probl~ma com decisão, de s orte a r .esolvel-o a lli 
11112sn1o naquella reumião . 

'Ü ·Sr. 'Pr.esiclente da H epublica quiz Duvir a o·pinião elo St· . 'CDnselheiro 
J oão A lfr edD-' _.a·lli present,e. 

O 'Presidente do IBianco d-o 'Bra s il , ouv ido com n~uito acatamento e silencio. 
di~se ·que a ·sua p•··e.s.ença. Rlli, com{) 'Director do estabelecimento d,e m·eclito, 
(li ri a bem da gravidade el a s i·iua ção . ·O r ernecllo ·ef[,',caz parecia ·ser-1he a decr.e-
tação d ? uma féTi·a cl·e alg uns dias . 

Depois de breve debate, em ~1u e s ·ê discutiD a constitu ci nna J.'clade dessa me-
clida, aceitou-s·e a 111 ·: di da, que resolve d-~ momento a s i tu ação . 

. ~... ComtrrÜEsões de Finança·s do 'S·enado •e -da 103mara neunem-se, ho j·e. ú 
hora rla tarde. no edifício da primeira dessas casas do Con~:resso par:1 

deci dir do resto. isto é, a n1or2toria. e a suspe nsi.'fo do troco na Caixa de 
ConverEão. 

Da.n1os a seguir o d-acreto lavrado hon~em m -esn1o ·no Palac'o elo Catte· r · ~ : 

"O Pre.,iod.emte da H " publica do ' Estados Unidos do ·Brasil : 
A ttenclen do ás circum.stanCias g raves crela·das ·para o 'lllundo pel ns aco ntc-

c inl entos que ·se 'C1·:·scnro·lan1 na 'Europa; ,e 
1Consi dera.ndo que é dever do IPodoer Executivo zela r ·pelos suopremos i!l-

tH:esse!' da Nac;ão 1 d-ecnelta : 
Artigo unico - De.,ta data ·atié o dl'a 15 do corre1n te, inclusiv·e. é consi-

det'Hdo f er iRclo nac ionia·l, fica11rlo durante essE" }J:e riodo suspen·so·s todos os actos 
itnpra ticav·eis .nos dias feriados por lei. 

1P a r.agrapho · unico- Exceptualn-Ee d e.st~:a Jn•ecli"d ~ sóemnte a :s re.partições pu-
blicas em cara ct~r a dn1.ini·striativo , nl!B-no.s a ·Caixa ele Convei"são. 

Capital F e deral, 3 de Agosto d ·ê 1914 ". 
A rewnião termino-u qu as i ás 7 horas da noi t e . 
J1Jsqueci·a mo-nos el e r eferi.r ·que na r·eun:ão ·foi ·lida; p,elo .Sr. •Presiclenre d-3. 

n ·\publica, 0 111 voz a lta, 1.1m a cnrba que o Sr. lVIini.stro da Fazen da acabava na-
quelle· instan t e de recebe<· do ·Sr . Pres iCLente da Associação Commercial, a.ccen -
tuando a ::tggTavaçã.o da crise 1Ja praça e nos 'banco-s . 

A H.lcU)JlÃO DAIS CO'lVIIMJJ:S•SõES DJ;; IFINANÇA;S DO SENADO 
E DA C AIMARA (* ) 

'No edilficlo do 1Senado. conforn1·e f,:ear a con1·binado, retmil·aJn-!:.:; '2 , honte m .. ... \ 
·hora ela tard·e, os n1e1nbros -elas tCmnm~issõ:•s el e FinanQas dessa ·Casa do Con -

g; L·-esso e da 'Cam ar a dos D-e:pu tado·s. 
Estiv•e,ram presente-s os .Sr·s. :Senadores ·F~ancisCo Glyc '? rio. TJrbam o Sa ntos, 

"l.,Ava res ·d·e Lyra, C 0·11Ça1v·es IF ·errei!'la·, Jüão Luiz A.lv1:'s . Ericn Coelho, Sá Freire 
e Victor' "'o Monteiro . ., D eputados Thomar. Cavalcanti, :vJ:anoel .B0 rba. D ias de 
Barro·s, P ·er e ira :Nu-nes, An iDnio •Carla.«. Carlos P eixoto, Haul Cnrcloso e Hom·Pro 
Baptist•a. 

( • ) Do J o?·n.O·/. rlo C omm e·rc·i.o ·~c de Agosto d e 1914. 
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Deixaram d,e comparecer os ·Sr.s. S enador Buecn o ele Paiva e Deputado:; 

.Felix Pacheco', Torquato tMor·eira ' e .Caetano ele Albuquerque. 
Assisti.ram á reunião os Srs. tSenaclores Pinhe .ro Ma chado, Vice..,President<• 

do Senado, B,.,.nard<> \Mo.nteiro e :Ueopoldo ele -Bulhões. 
-'Da·mb€.rn esDeve presente, -a convite, o Sr. H.ivadavja Corrêa, !l\1ini.stro da 

Fazem.da. 
Aberta a s essão, sob :a presidencia do Sr. :Francisco Glycer.:o, S. Ex. an-

nunciou o filn da reunião, ·qu-e era propôr 1n: clidas ·teg·is1ativas. de accôrdo con1 
as idéas discut.das e assentadas na reunião havida na v çsp·er.a no ~a lacio do 
Uovel'li!O . 

·Para 1nethodizar o trabalho, S. Ex. di vi di o a disc·uBsão ·em tres partes : 
pritne~ra, a questã? da n1orator.ia; segunda, a ques tão da Ca ix•a ~e Conversào ; 
e t er.ceh·a, as n11ed· 'Cla·s d·e caracter d·efinitivo, el e urd·en1 financeira .pru:a resolver 
a crise 1a-ctual . 

Iniciad·.a a di~~cusão, o Sr. Senador João 1Luiz .AlVJEIS ,de accôrdo con11 a opi-
nião já ernittida, subtne tteu á :Cointnissão , qua nto aos dous prilne iros ,pontos, o 
segLl:nte pro jecto : 

·'Artigo uni co. Fica o Poder Executivo a uto·riza·do a decr~ . tar a sus.p·ensào 
da -exigibilid-ade do-s títulos de ctivida co1TI.n1 erci•a l ou c .vil cotn as ·providencia~ 

acaut,eladoras elo;; direitos Cl'editorios qu e se •fizer-e.m necessar.' os por um prazo 
uni co ou por va.rios prazos pa:orog·aveis até 150 dias no n11aximl() . 

s 1." Nas m esmas condiçõ e,s fic<L o Poder l!;xecutivo autor.: z.ado a sus.pendbr 
o troco d·as .notas da Caixa d.e ·Conv-ersão ou a limitar ·esse troco a qu<~.ntia.' 

diariamente prtlfixadas. 
§ 2. o Quanto á g·uarda do deposito ouro da m•esn1a Caixa, continua n1 € m 

v··g·or as disposições das L; ts que a instituíram. 
§ 3 .o Fica .approvacio p >: ra todos os eflfe itos o decr.e to n. 11.036, de d<' 

Agosto deste a nno. " 
O •Sr . S·enador .Sá 'Freire apre·sentou e def ende~ o s.eguinte projecto: 

:~Artig-o. E ' pern1ittido a o .Pres iden te da R·epubli-ca , no cus0 de g·ue rr-a in-
te•·na ou exte rna, f.l a gello ou calamidade pub lica, d•e .:nterrupção de -serviços pu-
bücos, de -tran Siport•e, susp-end . .r· ·por te1npo .não exce.cije1nte d:e UO dia s en1. unut 
praça ou -en1 um1a z-o.na d.et·2rn1ü1ada, na Ca pi"ba·l F -e deral. ou e1n um Ou mais 
Estados da União, o vencim-ento das -ütbrig-açõ-es CJ.Ue tiver.,em por o-bjecto valores 
n egocia v e1s. 

IParag·.rapho un:co . Compr·ehend e-se na di sposição cl.este artigo :a troca das 
no-tri.s da Caixa ·de !Conv.ersão qu-e po-cla·,á ser dilata da .por igual prazo. " 

•O Sr. S,e1nador Urbano Santo .s fe z. jnsti fica.nclo lo1n.g·ame nte os Tespectivos 
disp<>sitivos, o .s eguinte .proj.ecto: 

"Art. 1.° Fi0a·m •s uspensos , .prorogados por 30 dias: 1°) os v·encin11entos das 
letras, notas pro1n:~sso.ri ·a·s, qua·e.-:l.qu er outros titulas ou ob-riga ções comm·erciac~s 

exig·iveis e n1 qua-lquec .pr.aça ela R e publica, as.sin1 co1no os protestos. necur.;os 
em g-arantia e prescripções dos Ine~s nl•OS :-i tu los; .nã·o s e com.prehendemdo ,eni..rr: 
essas onrigaçQe1s o n110Vim ento das contas cor.rentes, b a·ncaria s , des-de qu•e a.s 
r·etiradas · não excedam de clou s conto·s d·e r é i,s mcnsaes, fe:tas de um.a vez ou 
em par.ceHas á vontade dos bu.ncos ; 2°) os v encimentos das obrigaçõe-s garan-
tida s em hypoth.ecas ou penhor agricol a ; 3.0) ·a conv-arsão elas notas da Ca ixa 
tl e Conver,são. 

Art. 2. 0 O o-uro exis t ente na 1Caixa ele Conver.são continuará. a.Jii ;;m de-
. pos ito para o fim. e xclus :rvo da conversào d·as s uas )no:as .•logo que eXtpil"'e o prazo 

da susp.ensão mantida·s para qua+quer desvj<> •as garantias ,e penalid-ades esta-
tmdas .pela lei n. 1.575, de 6 d·e Dez.embro ele 1906. 

Art .. 3 . o Fica o iPresidente da R:epublica ·a utorizado a pro rogar por uma ou 
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nuais v·ezes, até o prazo n1tax."n1o de ci·nco nteZiE,s, a ·suspensão d·ecr.etada no ca.:.;o 
1 o ·desta l ei ". · 

Em to:·no destes projectos travou-se debatJ, manifestando-se o Sr. Ministro 
da Fazenda favoravel :á 1noratoria, susp t: nsão da co.nv.ersão, no que foi .acom -
panhado pelas maiorias elas Commissões, CLepois de s~ manifestarem os Srs. P i-
nlle: ro •v.uachadu, l<-•·ancisco Glyce rio ·e outros orador es, ·se.nclo que o.s Srs . l-lu-
mero Baptista, Car:os Pdxoto e Manoel •Bcrba .erutenderam que as ·soluções d<o-
finitivas ·C!Ue se deviam tomar e a que :fizeram ref.er.encias, dispensa·vam aquellas 
duas me·didas. 

Votaram contra a ques:ão da •Oaixa -d•e Conv.ersão, ·enti·.e outros, os Sr·s. ·Ca<·-
los :P,eixoto, Homero !Baptista, Mano e.l :Bo .. b:a·, .funton:o Oar.Jos e 1Sá. Freire, que 
declarou que só .pocle.ri a a.ceit a r a medid-a nos te.rmo·s d-tt redacção por eli·~ 

pro.posta. 
Ao votar -se a qu·estão da moratoria, o 1Sr. Anto:nio Carlos, fazendo sen t lf· 

que tn:vns·ig·ia ne,;t-e ponto, d-ian t.e da:s consideraçõe•s f.eita.s por alguns collega.;, 
ap;:esentou o ·segu nte substitutivo: 

"\Rica ·suspensa por 30 d-ias, em tod-o o territou·io ·da Republica, a contar ele 
elo corrente, a exigi•bil·Ídad·e das obri.g1açõas -d·ecorr.e;tes CLe letra.s, de nota;; 

prOJn1issorias ou ele ·quat?IS·que r outros ti tu los c-vi·s ·OU commerciaes. ~~ 

:Posta em v-otação :a m a teria, f.olram •successivamente approvadas : 
1") A propo·sta do :Sr. ·Antonio Carlos, limi tancln a 30 dias, contados ele ;:; 

do corrf'-nte, a n1oratoria; 
2") A .pro.posta d·o Sr. U"·ba.no Sa·nto•s na parte ndativa ao.s titules com·· 

n11erc1ae3 ou c~vi·s a a·lcançar a nlOPatoria ; 
3°) A pi'O·posta do m1esmo senhor, r·elativ.an1emt·e á Caixa de Conversão, 

lambem limitado o prazo de 30 üias. 
O Sr. :Senad-or J·o·ão Luiz Alves ret irou a s ua proposta antes ele votada parrr 

ser:em vota.dJa.s as dü·s Sr·s . Ant-onio Garlos e Urbano Santos . 
Sobr~ o t erce iro l}Onto, o r e.J'e rent·e á o> oneclidas el.e caracte•· permanente e 

de ·ef.f.eito d,eofin:tivo, para m>n·or ar os males d•a situação, durante todo o correr 
da discussão alvitra ram. icléas os Srs. lP.inhei.ro IMac!1a clo, Oarlos P·eix-oto .... L\._n-
ton io Carlo·S1 João 'Luiz Alves, H01nero ·B aptista -e Mano·el Borba. 

JDstand·o a d i,anta·da a. hora foi .suspens1a· a sessão, qu 8 cont·~nuará hoje, á 1 
hora da ta rde, fica ndo sobr e a me·sa da Commi·ssão a pro•posta do :Sr. Homet·o 
Btwtisla, que l:om ·por base um•a. ·emissão de 150.000 contos ·em bo:nus do The .. 
souro, ~ uma do So· . ll\ll a noel Bo.rba d.eter·minando uma emjs.,ão ele 300 .000 co·nto~ 

em papel-moeda em substitu.'ção ele outras tantas ·apolic<s ·da Divida IF'ublica 
con1 a·s providencias que indicou. 

O •Sr. ·sen:a·clor João Luiz Alves ficou incumbid-o d e rte:CL:gir o V'encido na 
re llln.'ião de honten\ cleV'endo na d·e hoj-e concluir-·se a vobaçã·o para a a presen-
tação ao ·Congresso d·e um .proj·ecto sobr.e a.queHe1s t r·es pontos. 

- L!Cscreve,nos pessoa competente: 
u E ' 'incontestave.I o a ll1viÓ 'C!Ue advir .i ao c-on1m1ei·.cio d-a n1oratoria, e se el1::~. 

liV!€'1' utn pi'la·z·o· ao m e nos d·e noven ta cl'as . Un1a n1oratoria de 30 d"ias, como 
lXtrece ter ficado resolvido .na r·euni ão de houtem, m.o tSenado, en1 vez de u1n bem 
é uJn n1.a1. Den;ro el e 30 cNa·s ê im·pOSI!"iiV€1 ao commi!:II'cio, que está ex:hausto; 
accunuul-ar r·ecursos .pati·a attend·er, d·e un1a só vez, aos seus numerosos compl'\1-
missos, que ·accumulados nesse tempo, s~ vencerãO de chofre. A ·Exiguidad·e 
Jlo t •en1po 11ão p ern1dtt.irá ao cl,ev.edor !appa·r:elhar-s,e düs r·ecursos necessar1os 
para .atten c1Er a(J·s seus con1promri~s-oo, c uja .exigenci,a pe!o credotr, é [}atura} re-
dobrar d·e intensiclacl.e no f in1 deste prazo . Ao .pa·ss-o que wn prazo 111ais lo.ngo, 
de 90 ou 110 d-ias, ~Jermittirá á.s partes entrar ·em co-mbinações, .]>a r a a l iqui-
dação parce!lada elos compromissos . A allegaçê.·o de que o credor ficarft. d:esco-
berto Pat' tão 'longo t·empo, se poclená r.espond·e.r com a verdade cl·e que o credor 
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é sempr.e o cnedor •e que o devedor, mesmo em bem do s·eu credHo, ter(L neceo-
sidade de attendel-o, •embora ·em oratoria. Assim, pois, se o Congresso e o Go-
verno quer ..::rn fazer obna boa ·e n1erHOir·ia, 'co1no pa.rece, deVIEn1 estabelecer a 
mOl'ator:a pDr 90 ou 120 ·dias. ID se não quiz•e.r•2m dar uma tal amplitude, es-
tabel·eça1n 90 d•ias :para as pron1i•ssúrias e obrig·ações qu:e não tiverenu garanthL 
es•peciJa·l ·e 120 di~s para .as hypotheca·s e cauções .. . i\. não ·Sea:· assin1 a m>Ot'atoria 
e1n .v-ez d•e un1 bB1n -se.r'á um n1a1, ·QUe provocará grandes pne1juizos e fallencias 
innum•era'S. " 

A REUNIÃO DAS COM.M.I'SSõES DID FINA•NÇAS DAS DUAS 
CASAS DO CO.NGRIDS·SO ( *) 

No ec1:1ficio do !S enad-O r-eaHzou-se, hon :en1, a segumrda reünião d.as Con11-
lnissões de F•lnanças dessa IC.asa -elo Congr1ê.I&SO e da Cama·na• dos Deputados, 
para co11tinuaT o •estudo das med.idas tend·entes a re'So·lver a actual crise fi. 
nanceira . I 

I !. I L 
A i'eunião, que .•foi como ta pr.hnei-ra, secreúl, tev1e a pr•esidíl-a- o Sr. S E-

·,nador Frané~6co tGlycerio, ·estando prese1lt€·s o-s STis. Senadore1s "I'av~r21s d<~ 

Lyra, J"oãD ,Luiz Alves, U rba.no Santos, Gonçalves F ·erne1ira, Victorino iM·o,nteiro, 
Elrico 'Coelho •e ISá Freire, e Deputados Antonio ·Cal'los, !Carlos J?e bcoto, Ca·et a no 
de Albuquerque, Dias ele 1Bcu·ro·s, Thomaz Oaval·canli, !l\11-ano·el Borba, Raul Car-
doso e ;p.eneira N unes. 

Deixaram de compa ,-e0e r os .Sr.s. SenadDr Bueno de P •a:va. e Deputlld()s 
Felix lPacheco, TDrqualo ,]Vlore'•·a e Homero <Baptista. 

Ta1nhe1n as.si•stiran1 á r-eunião os Srs . S\2mia·dor Pinheiro l\1achaclo, ·vice-
p,r.esi·d·ente do .Senado ; .Dr. Rivnd·avia Conrê:a, ilVI:nistro da . IF.az.enda, € S~-nador 

Adolpho GDrdo. 
Alberta a s essão/ o Sr. S enador .João Luiz A lves enU·eg--ou a. reda.cção da.s 

icléa·s vencid1a·s 1na reuniã.o da V/Eispe.ra. 1Po·sta em1 discussão, o Sr. D epu ta elo 
Carlos P e ixot-o f.ez s entir que sendo Vlencedo·ra .a idJéa da ·suspensão da con-
versão das notas da Cai:x:~L -ele :C-onversão, contra a CfLUa.t votal"a, l·en1brava o 
<alvitre d>e r :car o Governo com a <fa,culc1ad·e d1e suspende•· ·essa t·rDca de uma "ú 
vez ou cDm intermitencias d entrD ,do praz·o fix:ado, d.e mDdo a poder occDrrer á s 
n eces·sicllldes do m ·er.cado de ouro . 

O 'Sr . Se-nado.r T~~vares d!E! Lyra off·er-ec-eu etn1enda pao:a que não se susp en-
dessem as retiradat3 até un1 conto de Téis mensa'es nas contas COTl'lentes ban-
caria·s, feitas çte uma só v-a z o·u en\ parceHa•s, á vo1ntad·e dos baneo·s. d.e accôrdo 
CD"m o .pensan1J2!Ilto do Sr. Senrudvr ·urbano 1S1a1n tos, cuja votação na reU:!lJào da 
vespeca ficou empa ta.da. 

1Ü 1Sr. Senador Joã·o Luiz ... 1\.lves. ohserV'O·u qu e~ d·e accórclo co1n a ska pro -
posta anter.: .. or ·e com 8JS In rLni-fe&tações dns in_t€JJ:·es·sados e d-os cotnpetenl:.r:-":i n.esU1'3 
qu estüe·s, l·he pareci1a· que o prazo de 30 dias· para a 1noratori•a e par.a a inc)n-
versão era insuffic~tmte, n1ax.:1n1é a part-ir de 3 elo COTtr en te n1e z, o qut' reclun-
d a v·:l num.a m·oratoda l·egi·slativa po~r 18 d~a·s. lPr.opoz 1 por :..sso, que se voltasse· 
nn s eu prin1itivo proj·ecto, n1ante1nodo a moTator·ia por 30 d·i1as, a contar. poréni , 
<..la data da l•e.i, pod-endo o Gove.rno pr.olong1al_.a Poi' 120 dia.s , de un1a só ve z ou 
por varias v-ezes, d·entrD' d e-s~,e prazo. 18. Ex . aeei·ta a.~n clia a icléa do Sr. C::L,rlos 
'PeixDto e pro.poz ta·n1.b e1n que o prazo para a. não conversão das notas da. (" :Lixa 
d-e Co-nversã-o 1fo.;;·se o 111'2•Snlol e nas mesmas condições, pod,emd'O·, poré1n, 0 Go-

(*) Do JO?'Itctl do Com·rneTcio ele 6 de Ag'<lStD de 1914 . 
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v.erno, d1e-n tro desse praz·o, to~.·n~t:tr a suspensão continua ou intern1ittcnt~ ou PE'·r-
Inittir a troca d·e quantia·s diarialnente. pref.:xad·~s. 

Postas em vo .:açãü a·s enltênda.s, foram approvadas, fi-cando vi~. ncÇ!dVr 0 se-
guinte~ c"1U8 ·S·d'•á r.~duzido a pr ·oj ~' cto QUe ta· Comillltissão de ~ ..... inanças do s.e·na<lo, 
onde terá inicio a cl~·scussão, O!f.t·e.r·eoerá á sua conS'id·eração: 

".F .icam suspensos en1o todo G' t .: í::ri toriv da Republica, a CU1f. ta r dé.:. data ~e.stu. 

Lei, pelo prazo ele 30 dias, pod endo o Governo proroga1-o por u-rna só ou por 
v arias vez·is, até o prazo maximo total eLe 120 dias: 

tL) a ex·1g .. biJ.idad•e da·s obrig.açõe.::i r:esultantes da letra ele cambio, dt.:: notas 
pronlissuri,as .ou d·.:: quaesquer ou.ros utulos .comJnercia·es e ben1 assim~ 1lie: r>r 0s -
tações por di vidas hypothecarias ou de penhor agricola, exCieptuando-s'e, porern, 
o Jnovdnentu de ·Conta.;:; eorr-e nte·s ·bancar,ias, di~sde que a.s r:>tiradas nã.) excedant 
de um ev::to de ré.-:s, 111·en~ahnente, feitas de um1a só vez ou en1 ·parcell.as, a 
Yonlade dos bancos; 

IJ; a tr cüa elas notas d a Ca ixa de Conversão, podendo, _poré1n, o Gov.er110, 
dentro do·s prazo.s d·e-st•e artigo, tornar a su-spensão COlY(·i·nua ou intermit~. cnto::-, 

assim eo.mo pt:il'l11iltir a troca de quantia-s cliar.i.am.ente prefixadas. 
~ 1. 0 O ouro e x·i·stente na Ca~xa a1e, Conversão conti,.nuará a.Ui mn d e!_:Osito 

pnra 'O ;fin1 ·txclusivo da conv-er·são das n.ota;::; por e-lia em.itt,ida-s, n1antid:lt para 
qualquer -d-esv .. o as garantias e p·2nali-doad.es .estatuidf4S pda lei n. 1. 575, .d,e 6 dse 
lJeZIHn>bro de 19 O 6 . 

2. o IFica approvado o decreto de 3 d·e ... ~gosto do cürr·ente an rlo . que de -
cretou feriados a tê 15 do cor.,r.en te, nevogadas as d.'·spos·içõ·R•S -e-1n contrario. " 

A ·Con1n1·bsão .pa·ssou d'epois :1. ~:.o..stu clar a·s 111!Edidas de oa.racte;· pennanente 
ou definitivo para a sol ução da crise, t-endo por IJa,se d,e discussão os .projeotos 
dos iS-!'Is. Ilmn-ero 1Baptiosta e !Man-oel ·BorlJa. 

O Sr. Senador ·sã ;Fre ir-e propõe que lH' G lim•in::tJYfl!enb~ s e d-scutan1 -e se 
VO~tHU ·clS ·CCO,f.Ol11ia:..:; 'qU·8 Se 1JOSS1a111 

ex·eroicio . 
fa.z;o:=:- no or,_;aJneHto vig·ente, a·té 

a· Sr. D eputado ' Anton·o Carlos obJecta que a s-;.'u .~:!·J em c]cJ ,ale 

f ' fhn do 

s Pr ·tntercon1pida 1e pro.põc que sen1o prejuizo da di:scu.:::;.3ão da n1aterl:,1· .s·e~a ::ao-
n1·eada utna co1nm~ssão de tr·e.•s m,em.Jros para. propí':"1 !" cn rn urg·enc~:.l a..s economia~ 

possiveis nos orça:1nentos vigentes. 
1Esta prc·pos ta foi approvada ·e -o 1Sr. IPr.esidente. S J 1:1.t.lc:· Pr!&-nc·.sco Gly-

ccrio, éLeclara que ·hoj 8 nomea.v:á a conbln.i-ssão. 
i"... di·scussão cont·i.nuou, tend-o se man-if·estado de accôrdo COIP o Sr. Sá F.r-e-ire 

o.-; Sr.g. Carlos IP-eixoto •e Urbano Santo·s. 
O Sr. D e puta.do Anto,nio üa.rlo.s d.e clar•a qu 8 ao legi.sla.clo.r só cumpre cuidar 

elos interesses qo ·Thesouro -nr~1ste m1on1ento .e pan·a .a ct<Se con11lller.cial não· ilte 
pareee1n •suffici·entes a·s providencias l·eg,i-sla tiva·s. tP.ara a cri:Se comtnerC'ia! ncha 
que a. so1ução t;·e rita o Estado ir de ·encontro dos bancos. forneccndo-ll'I!es di·nhe!ro, 
mas ·dinhcko é ouro " o Gov :: .. no não o V:m. A,ssim a rn,elhor po1iUca eer. '.a 1a 
do .s,·. MurHnho. Querendo, porém. tran-s igir, oHer-ece um projecto ,eun que pro-
cur.:. 1satisfaz.er ~-os .r .eclarJ.no.s do Thooouro e do's bancos, proj-ecto que é id1entico 
:10 elo Sr. Homero .Baptista. com moclifoicações tencl ente,s a tornar cohiÇia.v,e,i.s 
os bi lh etes elo Thesou.ro, para o ,que •estahe;-e ce ,o juro d·e 6 o j o ,e ·o resg.ate em 
quatro ann-os, .s:;ndo a .emi·ssão de 1 50 m ->l contos e os bilhetes do valor de 20tJ. 
300, 500 -e um cüntos d e réis, •e oib l,igato~riv o r-eoeb'i:r~nento d·elJ.es até 5 ·olo nas re-~ 
partições fi,sca·PS. en1 CJa-da pre·s·t ~aç.ão de i1npostos. Declara mais que .não ve 
ou tr.'L so lução, poi.s fL em is·são elo pa.p e l-m o,: 'Cla .prelf.ere todas as calamidades que . 
possam, ·sobrevir . 

O ISr. D·2putaclo Raul ,Cardoso estuda lon1-g-a1noente as causas e 'O:s effeitos 
d1a crise, que attribue prin .~ipa.lm·ente á clUiciencia do meio circulante e def<Jnde 
a emii>são do papel-moeda , 

,., 



-483-

O Sr. Senado•· João <Luiz Alves observa que sem pretençü.e·s a financista 
theor:co ou pratico, lhe parece que a soluçã<J alvitrada pela emissão de bonu s 
não r eso lve a questão . 

P,ensa ·que ha d efic i·encia ele m •eio circul<ainte e lembra que em 1888 os pod·er·e.s 
publicos· j ulg·avan1 já com.o quantia indispen5avel á s n ecessidad es da circulação 
a de 600 n1il contos . Ora~ 2G annos de pois, a ug-n1 entücla a população, 1<::1· producç;.i0 
ngr:cola. •e indu stria·l, a .i.nt·ensidade do _s;o rnm·ercio e as ~n·e cessida.des co ns·equcntes 
á civilização, ·bem, claro oê que e·s·sa circulação ele 60U mil .contos é iJbuf•fici·ente. 
e no emtlM1 lo é ,ella P<'·C2x·istente, sem faUa r nos 150 n1il con to s da Ca.ixa de 
Conversã.o . Observa q u·e, ·h a um ammo, a circu~açào ·era de urn 1nilhã·o de co.nto s, 
qu e sof1'r·eu e-ssa brusca r etr acção, s em que e.lla .se 1no.strasse .exc.EISS va. ou p er-
nic iosa. Dahi concl ua q ue a crise 'é jncon t-es1avel n1 ente n1oneta·r iu so·U o aspectv 
n11::1. is agoni·sante . l~ensa que é preoizo ·dar •e xten·são ao nueio c·ircula nte. J1à.'() 

.só pe.J o que di<>&e, como pela seguinte ann.lyse ela s ' t uação : 
O T hesou ro tem corn.pronüssos a .pagaa.~ no valor m.in iino de 130 mil contos. 

As d·espeza·s ordinaria-s, en1 papel, até o Hn1 do an:-.·o, 0 rçc.un en1s 180 n1il contos . 
.. \.dm·ittimdo -se qu·e se cunsig·a un1 a econon1;~ ness::l:::; desp:ezas co mt o córte ele 
~U o [o, ter€·1110S emJ. c ifra r ·edoncla, como encar go do Thesouro até 31 de Dezea1~ 
bro. 260 mil contos. 

A reoeita, com urn a r educção não pessimLs :n de ~O o lo s·erá. de 90 a 10 0 m•l 
co·ntos. Vê-se, port anto, ctue a enlissão de ·bon,u.:; con1o está proposta chu::-ú. apenas 
para o pag·a .. m ·ento da d·ivida fluctuante do 'Thesouro, aliá:s calcul ada m u :to ba i-
xn.n1ent-e ficando u 1n "def.icit ,. de cerC1a de -!O o u 50 n1il contos na d e.s.peza r E:·· 

!ativa a servicos ordinarios e f uncci'on a.li smo do Estaclo . 
S . Ex. p,erg·unta con1o preenche l-o? P a g·ar ao f-unccionali s ino co1n bonus .que 

só tên1 cur so forçado, é .suj e ital--o· a uma incUrecta r eclucção ·d·e V'~J1 cim-2ntos, .quan-
do enco n tt·e quem aceite tae.s bonus, o que n ã.o se d-ev·.:: fazer nun1a quadra en1 qu-.:~ 

as cliffic u ldades de vida augm1entan1 diarifunen t e. Suppôr tam.t.~ n1 qUJe a e1nissão de 
J.;)U IH.I ce ntos el e bonus para pagam ento dos credures resol ve a qu estão ê en -
cura l-a sómente por uma f.ac;e, a -do Thesouro . O 'l'hesouro eff.ectivamente t eJ'á 
p ago s2 os credoJ. ... es acei·taren1 os bonus, mas con1 ~sses bonu s pagi'Curão .eHes, 
por ·sua. vez, as suas dívida;s c·01nm·erciaes ou ba.noar.as ? 1S·e o conscguiren1, dacl.a 
un11a g rande ·en1issão como ·essa, .a qua typo o farão? Pod·e·rào .contar com o 
elescon.o d esses titulo.s , quanclo pr.ec izamente ·se •faz a morato.ria porqtl;E< o.s 
banco-s n ào tên1 11Um1erario d isponív-el ? 

Essas .con si cl ernções levam-n-o a cons id erar inconven iente a e n1issã.o Ce bo:1u s 
~ posto.::; de lado as ·de un1 etnprestilno externo ou .intern o) a ~ol u ção é a da 
emissão . ·Recon]H~ce que a en1is.são pura e s im;ples determinaliú. a queda elo can1-
bio, 111ais po·r un1a questão de psychologia econonlica do ·que p e.l·a. não corr·e5-
ponq.encia da c irctLi ação fiduci al ja cOJnn1ercial con1 as ne.cessidades actua-es dn 
paiz . 

PO L' este motivo declar a qu e ap.res 21ntou hoje un1 ,pro jecto ele en1 issão linli -
tada, con1 q uantias que proporá, não só para satisfazer os ·debitas elo Tll eso(u·o, 
como as n ecessida.el<>s elo m ercado . 

os Srs . Erico CoeN10 e .Ca.etnn o de Alb u cj ue rqu e !.l.-p.plaudiranl as con sidef·a -
ções elo Sr. João Lu iz A.lves e nul!nifes tal <:un-se pe la nece.-;sidndt à a ~~n1issfLU. 

r eservando pa1ra. 1n ::Lis tarde a fundfl.l111Bntn.ção dos seus votos . 
A Commissão od iss·olveu -se ãs 6 ho·ras da ta·rde e deve r eunir-se hoj e .nova-

m ente . 

0 Sr . Homero Ba:Jtisüt. que não compareceu PO<' doente, telegraphou mani-
festando -se ·con.trn. a etni ssão do papei - tnoecla. 

•. .• . ?I' 
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- O Sr. D epu tado Victo r Silvei ra v·a i a presen-tar á Camara o seg·uinte .oro-
jecto cJe lei: 

·'·O Congre-sso !N.aciona·l decreta : 
Art. 1." - (Fica o Govern o autor izado a. em.itt ir até a quan t ia d e 2 00 m u 

eonto de r éis em notas do 'l'hesouro. 
A.rt. 2.o - _b;sta en1 :ssão st:r á exc.lusiva1nente applicad :::t na cotmpra do café 

ex isten te na>s lJraças de S;-lntos e Rio d e Janeko -e da borracha existente nos 
por tos ·de \Belém e i\1anãos, ao preço das ultim·as c·otaçõcs do mcz d e Julho pre-
teri to . 

Art. .3.• ~ Todo o café adquir-ido pelo Governo seriá depositado nos arma-
,;e ns ela Alf.an.dega e Oáes elo Porto desta CaJ>ital, e a borracha !i.cat'á deposJtada 
nus ci·.:ila·d es de B elén1 e )1an áo.s, sob a r esponsabilidad e -das agencias do Banco 
do .Brasil. nas r ef2·rié!.a-s ci-da<'Les. 

A r t. 4(11 - ü Governv proc-edt::rá, na.o::i praças extrang-eiras ou naciuna-e.s, á 
v enda d essas mer~cadorias quando ju.Jg·ar conveniente. 

A:rt. 5 . o - O producto dessa v~ nela será excl usi van1ente applicado ao ser-
vi ço àtl nossa divida Bx terna. 

Art. 6. o V•endidos todos o.s productos adq uiridos pelo Governo, proceder-
t:5!e-ha, d en tro dos dous pr.·m eiros exercícios fin anceiros, ao r esg·at e tqtal da 
e mi :;:;ls ão auto,rizada pela presente .l-ei. 

Art. 7.0 - O \Gove•rno, para .se incumbir c~ a ·execução dessa lei,' n u.m·earâ 
u m a co mn1issão co1nposta de dous funccionarios do Th eso u 1 ú Nacional, dou~ d O 
Banco ã o Brasil e un1! ·r epresentante ·d.e cada uuu dos .Estados de S. Paulo, M:.i.nas 
Ge r a.es e H.io de Ja·neíro, se ndo-lhe~ ma.r ca·da, t-nl(luan tu durar essa .con1.m·issã.o, 
a titu~'O de a j uda de cu~to, a gratificação arb itrada pélo Presi·dente da Re-
pub1ica. 

Esta po1nmissão fi·cará direcU\.Irnente subot·dinada ao lVlinie:;terio da Fa~·enda. 

A 1 t . B.o - 1Revogam1-se as ·clisposiç·ões en1 co ntra·rio. - V·~otor Silvei.1·a . J) 

- O Sr. J osé Bezerra apresen tará hoje á ap.provação ·da Cam a·ra o proj ecto 
abaixo, precedi.do da seguinte justificação: 

·• A crise financei~·a acha-se ag-gravada co nsicle ravelnl•ente pe,l.a crise econo-
Inica , iin pon ·do-se, portanto , a nl·êl ho-ria de.s ta para a sal vação da·q ue lla. 

Sobrç·.pondo-se a ambas, g-r. tJ nden1·ente as ag~Tavantes, s urge a crise Ue 
circul.açãJo, d·e t ern1inada pel•o brusco d.esapp a.recí.n1 ento elo nosso n1eio circulante. 
en1 pou co 1mai.s •d'e doze m~eze-s, ·de c~rca ele qua trocen to s n1i l con tos de notas 
convBrsl vcis, ou n1ais de cincoenta por c ~ n to d:e nossa cireulaçú0 ll~ Ol1E:Laria. 

A esta v iol en ta r ed u.cção - j á n1als observaõa en1 n os6o .pa iz - d e ve-se 
attribuir .grandetnen te á a.f:iil ictiva s ituação em q ue se encontr·am coJn m.el cio. 
inclustria, ·lavoura e T hesouro, privados subitarnen te de t ão avultados instru-
m en tos de permuta , 

'l'udo deveremos faz é t' para o e ff eitu de ii'8Stab E',lecer nos.-::a ci r culação tnone-
taria, lub1 ifican te i1ndis'pe n savel no n osso n1a.ch ini·sm:o prod u c tor , de cujo bmn 
fun ccionan1ento n1nito depen d e a solução da crise d.o Thesou r u, tão ligada ã 
crise eco·nonüca:. 

AfastRda a solução elo r estabeleci m ento d·e nossa circulaçao, qu·e de mais de 
U.ln tniJ.hào d.e contos ·de ré is se a.cha r eduz i·da a 1n enos de setece n t os tnil ,co·ntos 
de r éis PO"-' utn e n1prestin1o externo da 20 n1ilh ões ester l.inos, que serian1 reco-
lhidos á ~Oaixa de Conversão,_ qu' . sobr . .:! ,e Jl.es e.mHtiri•a ,o ·equ.:val-ente em notas 
con.versive is, lembro o resgate ele t r e zen tas mil a:polices fede r aes de co.nto d e 
réis, p a:r a es te fim, em ittindo-se trez : ntos mil contos d e ré is , em papel-moed a, 
sendo esta oper·a ção praticada em lllna das secçõ·es da Cai xa ·de Conversão que 
''incinerá se~tn-e st<~~aJtnente" as n otas que pelo Gover.no lh e foren1 ·entregues e1n 
qu-a:n ti'd.ad•e equ ivalen t e aos juros das apolices r esgata-das . 
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AJSsim procede ndo-se alcançaremo.;; os seg·uintes resultados: 
a) não a ug1nentare1nos a circulação, que ~será ap~nas restabeleciLla e não 

poder« (já bem adaptada ao nosso n1.e10 crumbial) influir no mercado cambial ; 
b) nã.o aug.rruentrurernos o ·descredito do paiz por·que substituiremos uma 

divida poc outra, con1 a pro1nessa ce . ta de a~ortização ·' sen1 n1alor sacrificio! 
isto ê, sem! sa{!rificio algum, só.In-ente con1 a con tinuação do r eg·u·lar pagaru ento 
de juros das apolices, dentro do pn'L~o improrugavel dE: . 20 annos; 

c) forçaremos este gr·ande capital em apolices, adaptado comu parasita <lo 
nosso 'l'hesouro, a demandar applícação productiva., lamentando ·O nosso orga-
nisnlo productor; 

d) não se confu·n di11á esta e missão - para .m erecer condemnação - com as 
feitas a n teriorn1ente , nào só porqu e el.la não aug11nentou e apenas restabelece 
o .. quantum" de nossa circulação Inonetaria, j 'á pro.Porcionando ás necessidades 
do nosso m·e io economico, c.omo tanTbem e pr incipa1m1e nte porqu e ella, ao con-
t t·ar iu das anteriores, terá prazos fixo s e certos para ser tnnum:erada , deterrui-
nará o desapparecilnento de un1a nossa. divi·da equivaiente á nossa e1nissào . E' 
a substituição d·e uma divida por outr a, em mell10res condições para o bem da 
collectivida·de. 

Projecto: 
Art. 1. 0 - O Governo ê autorizado a emittir até trezentos mil contos de 

réis, ea.u papel- n1;<>eda, para o firn de resgatar até trezentas n1i l apolices fede-
t"aes de conto td,e rêis, que já foran1 en1ittidas e que espontaneatnente foraJn 
offereci·das a resgate. 

Art. 2.• - Se11á esta operação .ef.fectuada po.z uma da.;, secções da Caixa 
de Conve•rsào, á. qual o tGov.er,no entregará, sen1estral!nente. a itn!portancfa cor-
respondente aos juros d·evidos ás apollces t·esgatadas, de ve ndo a. 1 e feri dá i~u 

port ancia ser immediatamente incinera,da. 
_L\ .. rt. a .o - .I-t·evog·anl-se a~ ·di.s·posições e.lll contrario. 
Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1914 . " 

A chand·o-se r·eunida em sess>'O perma.nente a Directoria da Associação Com-
mercial, u;; seus D i,rector.es têm s ido procu•·ados ·PO·r conceituados re pre;entan-
t.es do alto cou1n1ercio e industria, que lhes suggerern alvitres e providencias ou 
rJ·ocarn idéas sobre a gravidaJde da situação econonlica e financeira <lo puix. 
ú Sr. Affonso Vizeu, por exemplo, que, além~ de Directo•· ·da Associação Com-
marcial do Rio de Jan eiro, tambem ê membro do Co nse lho Dir-ec to r da Camara 
<lo 1Commercio ·Internac ional clu J3rasil e da ·F ·ederação elas Assoc iações Com-
merdL!!.és. ·recebeu .hontem a proposta C]Ub a segui<- publicamos e ·que por seu 
intermeC.io foi hontem m esmo entregue ao ,sr. Pres>dente da Associação Com-
nH~re i t~-!, par ..: ser presente ·á reunião de hoje, ás 3 horas da tarde, no edificio da 
Bolsa. 

A prúposta em qú.<stão é a seguLnte: 
·• Visto qu-e o ·ad ian ta1nen to prev isto na es per.a ela r,ea lização do granel-e euu-

urestimo de f 26.000 . 000 não póde ser m!ais conseg-ui·do no extrang-eiro, o Go· 
verno obterá este a diantame nto no Brasil, -da maneira segu•inte: 

O Banco do B · as il emittiná, por conta do Governo, e por;á á cLsposição cio 
G-overno, á n1e-dida que este preciza(', notas até prefazer 1,50. 000 contos (tHlliS -

o;ã.o que pocl<'r ia se1· levada até o maximo d e 300 . 000 ,.contos nas condições a ba i·· 
xo indica•das e co~;~n pre.hendidas nas ·lll'eB l11!as garaonUas) 1 ao c8Jn1bio fixo ele 16 d .. 
garantidos oe los tnesm10s direitos da. Alf.an-cl eg-a que devian1 constituir a garan-
tia .:lo grande emprestimo, com a amortização trimestml á, razão <le uma a mor-
t ização an.nual não inferior a 800 . 000 libl'as est.,rli·nas ('esta .im·porta nci•,l corres-
ponde exa~ta1~1en~e a9s 4 olo 1de anTortização offerccida para 0 g-rande en1pres-
timo); a prim:eil a quo ta ela amor t izaçã.o ser á feita a 1 de A'bril de 19'1·5 ; as 
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i)c.otas de amo r tização ser ão d·J.; : ontadas ·pe:o ·Banco do Brasil do p r od u cto dos 
vales-ouro, que eile emitte por conta dü Goven1o. 

Os 150.000 contos postos á disposição do Governo deverão s~ r exclusiva-
nlente en1 pr.egad.as para ~al·dar o . ., coullprotn i.-:;:sus actuaes d-os differente.s 1\llini.s-
te. ios ~e repartições e o 1Gov erno verificará e lilluidar:á o mtais depressa possivel 
estes con1pron1 issos, cuja f alta de pagam~nto, que e.n1 alguns casos ·data ele ma is 
11e dows annos, é u n1a das causas da 1Jertu;rb rrção actual elo n1ercado finance iro 
bras ileiro. 

~e . anais tarde, o .grande e1npreEtin1.o ptH.ler ser l~ eaiiza.do e ·estas notas ain-
da .existireln em ch·culação , deverão se r resgatadas em prin1eir o lugar com o pro-
dueto elo empr estimo . 

Estas notas terão poder Hb 2: ratorio para todo e -qualquer g -2nero de com-
pronl isso e serão recebid ;;.-s por todas as repartições do Governo. 

O .Go verno t01nará as cued i-das necessarias para a rea,\ ização desta on1issão, 
que .seg-ue f.:.elmente os processos rud opta;dos pelos Bancos de I .ng-la t er r::t, Banco 
d·e Fnamça, ·en1 suas rece~tes ~n1issõ• . s de notas, a lé n1 de consc-rva.r ... se estrict a -
mente de accôrdo con1 a ·poliUca ad-apta da pelo Governo en1 t·elação ao g r an-de 
f-' mpresticno e ao adi an tan1eTlto qu-e devia precede l-o . 

]?ar a Btten.der ás J1ece·s.si-clades do co rntnercio, t fnci!Hnr o 1novimento àe 
c%))Ol'tacão, 50 .00 0 contos ad·di.cionaes em notas p·O•d·erão ser en1itt idos e -clt:.'ve1 ão 
ser ·postos á disposição do Banco ·<lo Brasil pa r : serem utilizado·s por •este, cxclu -
sivainente parn. o r e-desconto das carteiras dUB outr os ban <:!os nacionaes e tx-
trang·eiros (]e prion eira o r den1 . 

Este3 re-cl es contos, alén1 da fi r ma do Uanco respectlvo. deverào .levnr duas 
rirm\0-,.:; d e re conheci•da solvabilidade. 

O Governo se r eserva o di reito de ord enar n. en1~1ssã-o s"upplementar até 
100 . 000 contos em no.tas. fieando a emitt ir sobre o maximo até 300.000 con tos 
acin1a previstos, ·E1n caso el e p.erdurar a g-~crra, as conse,qu encias de a niquilla-
m en t ü C1·0 ct·edito l111l.tnclla1, diminuição -c1{3 re-ceit a. do •Governo, etc . 

As n1:ecl idas acitna habilitam o Brasil a f'azer face á. qualquer eventualida-de 
... (I clisn en sam d e r ecorrer a un1a n1oratoria.. que es trn.ga CO!!nple tan1ente a vi da 
c ~mnm e~.~·ci al e proporciona· ensejo a os JTIÍLO:; ]Jagadores de n ão satisfaze ren1 o,::; 
~eus com!Pr·O nl issos. 

() Clov€rno dc r' reta r á. a p roh ibição da ex.;Joriação de ou r o. COilll O 1neclida el e 
j efesn. naciona.l. con1o fizeran1 as mai s poc1cn Lsrts mações da Europa . " 

A REPRESl'JNTAÇÃO DO CE>l'Tl\10 INDUSTRIA.L 

Com municam do Centro Indu s l!<al: 
"fj Cent. o ·Indust r :a1 do ·Bra.s i 1, r euni o -se ·honte m. c~; n assetnbléa exteaordi -

na.ria con1parecenclo avultn cli~ s imo nun1cro cl€ soclos. Vepois de h aver o D r. 
Jorge JStre·et, l?r esi·dente do "Centro", Gxposto os motivos da r eu n ião, convi dou 
o Dr. Vieira So11to, il1 ustre ·P<"e~~ide nte honorario desse gren1io e notn.ve l p r~~ 

fessor d.e economia po!itica, a usn r da p alay i'a . .O 1Dr. •Sou to apr ~ sentou um a 
11l'Oposta. contendo cliverRas n1·edidas , justificanào-as co m .su a alta coqnpetencia . 

A se.2:u i r, fo i, detidam-ente rliscutida a actu al situ ação econo.n1lca e fi n an-
~eira, r esolv-e nd.o a assemb.l·éa, ro :· unflninlidade, ·pedir aos poclere.s publi cas a 
emissão do .pa.pe1 -rno : da, pelo n1enos até ·á son11n a ele cen to e cincoenta !Till 
0.0ntos de réis, unico m eio capaz. ono conceito unan h11 ~ rl a n1 esn1a assernbléa , de 
n1 i nocar a.'":i ang·ustiosa.s difficulclades ac tu aes . 

'T'a 1111ben11, por unani m icla·cl~ . -op in ou 'Gll e a e1n issão c1r:.- bo nus dQ Th eso1~ ro. 

s eria n este monwn to d·e absoluta ineffi caeia. Em .relação ú mor~ to ria, entende 
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a assembléa, contra o voto de 7 socios apenas, ser insufficiente o prazo de 30 
dias, e consic'era inclisoensavP.l a fixação cautelosa ela~ condições dessa mo-
ratoria. 

Não havendo tempo de continua t· a dbscussão dos assumptos !J'lra que foi 
convocada a 1·eunião, a assembléa de.Jiberou que fossem adiados os trabalh{Js 
'Para hoje, á:; 13 112 horas, e que a :Mesa, constituída em commissão. se dirigissE: 
im~diatamen te ao Senado, onde funcciona vam as Com missões de Finanças do 
Senado e da Camara, afim de submetter ao exame dessas Comm.'ssões parlamen-
tares o s entir das class<s industriaes e sOobrc as al!udidas materias já discuti-
das pelo "Centro". Genti lmente r ecebida pelo Senador Francisco Glyccrio e 
Deputados CrurlOos Peixoto 1e Antonio Carlos, a commissão de .industTiaes com-
binou com SS. EEx. entregar, hoje, ií.s Com missões de Finanças do Senado 
e ·da Cam·ara uma iE'xpos!ção succinta das mencion,a.clas idéas e opiniões elo "Cen-
tt·o Industrial do Brasil." 

_'\... essa noticia acompanhou a exoostr,ão assim redigida: 
Ex~ellentlssimo.s Senhores PrP-' ident~ da Republica. Senadores e Deputados . 
Os abaixo assignados, credo: es d·n Governo. por fornecimento e serviços 

preEtados, cumprindo o inilludivel <!ev<>~· de ag-rad ecer as provi<lencias, hontem 
iniciadas, com o louvavel intuito ele !imitar os damnos que nos pódr, causar a 
maior calamidade a (!Ue o mundo h a assist.' do, pedem venia '' VV . EEx . para 
S'l!icitar, dos poderes constituído,; do nosso patz, mecidas outras c1ue reputam 
indispensa.veis ao nosso credito t- an nosso rlJreito de viv·e:·, como classe laboriosa 
e honesta. 

A n ecessidade 1Em que se encontra o nosso paiz de r<lcort·er na occasião 
pr esente a 1ned idas extreonas ele r:;a lvaçft.-o publica, decor.re , de un1 l aCo, da nossa · 
precaria situação economtca ;, financeira, por si só sufficiente para desorgani-
zar por con1pleto o nosso commerc:io e a nossa indtctria; e, de outt.·o, da guêrra 
européa, l!Ue, irrompenclo violenta e inesperadamente, veio contribuir ainda ~is 
para aggraYação -do~ males de que já soffríamos. 

Só essas med1da.s extremas ~ c!e ex cepção podem attenuar, uma vez que: 
não é possive evitar -os. todo~ os dan1nos a advir da situação a que foTThO s 
arrastados, encontrando-se, para decrftal-as, a mais completa e cabal justifica-
tiva na 1;enera!idade de uma crise mundial e, sobretudo, no isolamento em que 
por causa ·della, ora se e-ncontra o llO$SO paiz. 

A conflagração européa tornou impraticaYe!, d urante longo pcl'ioCo de 
ten11po, im~poss i vel de avaliar por en1quanto, a sol uç:ão que o Governo ahnejava 
e cru e o -pni7. aguar·dava paciente-m ente : o -en1p.rcstimo externo, que viria corrigi-r 
os nossos erros de paiz novo, por demais confiante em suas forças produet4vas, 
tão cedo pode1iá ser levado a termo. não mais sendo licito fazer obra Robre a 
sua pouco provavel realização, para normalizar a nossa precaria situação fi -
nanceira . 

A solução da nossa questão interna com os nossos proprios re cursos é, por-
tanto, indispensavel : o momento a in1põe . imperiosa.:ncnte . nesta hora de an-
gustia. quando nos escapa o auxilio do capital extrangeiro. de ha long t cata 
accumula.do pelos povos cln velho contin~ nte. e qu e viria, confiante, gat·antir 
aquil!o que em demasia ~accámos sobre o futuro. 

E como -no mínimo VV. Exs . nos hão de concede:· o direito dessa decl.1.-
. ração - g-rande parte da n ossa crise interna tem -orige111 ou ·explicação nos atra-
zos od·e r>aga.mentos JJOor par-tJe do EstJado, que, desde 1912, ha cerca de t res annos 
approxilnadamente. não ten1 1nais satis.f.eito os seus com·!Jot'Omissos conlt pontua-
lidade; ao Gover no cumpre remover essa causa perturbadora das transacções 
com1'11!Crciae>. àe modo a permittir que as classes productoras possam produzir 
e fazer circular. po·q.,e .•em el!as n e!)hum ·paiz pôde ter existencia economíca. 

Mas é prccizamentP egte o fado que se não obs erva presentemente: nós 
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out,:os, comn1erciantcs e industriaes, sentitno-nos 0x:haustos, asphyxiados, an1ea-
~aeos de ence ! rarn11QS o cyclo das nossas tran.sacções porque, por circum·siancias 
div·ersas que não nos cabem analysar, c erca de 130. 000 :000'$ do nosso capital, 
e ·daquell e qu e o nos so credito permittio obter, acham-se invnol:lilizados, de '-• 
longo tempo, em poder da Administração Pu·blica, que não tem! satisfeito os 
seus comp.rornlssos _ 

s~ são t emos nenhuma intenção de culpar este ou aqu elle Goven10, esta 
ou aquella administração, da precaried ad e da nossa situação actual, consequen-
cia C e erros qu e todos nós praticamos; sentinl!O -nos, no en1tamto. 110 dever de 
pedi,. \'fnia a VfV. EExs. para. d-izer, clara e francamente que a hora presente 
não con1porta as pequenas discu~sões ou os recuo~:sos proletarios, que ne"n · 1nesn1o 
em épocas nonna·eE encontram justificativa. 

Se os pode res publicas, em! cujas tra:dições de honestidade sempre confia-
11105. e e111 que taJinbe~n confiaram os banqu eiros que a n6s adiantaratn os capi -
taes precizos aos fornecin1e ntos e ás o·bras do Governo, j á reconhecern, con1o é 
publico e n otorio, que parte ·das causas pe.-tu.rbadoras actuaes pôde ser remo-
vida. tuna v ez que o Governo regularize os seus paga.tn entos etn atrazo; ~ll es 

elevem comprehcnder tambem <!ue essg r zgularizaçiío não pôde deixar de exten-
cle r-se a todos os nossos creditos contra o Governo, attingindo a todas as contas 
qu e se acham ainda re tidas em dive.rsos :vlinisbel'ios e repartiçõe.• a ell es su-
bordinadas; e não tão sômente á pequena importaneia, cujo processo já foi f·in do 
no The.souro ~a;cional. 

E' precizo compreh ender que a divida não é co Thesouro: ella é d·o paiz. é 
<1o Governo . 

Os a baixo-assignados s a b en1 qu e os poder es pulJ.licos já têm cogitado ele 
saldar os seus c01npron1issos . reconhecendo, assin11, a necessidade inadiavel de 
r emover a maior das diHiculda.cles com qu e nós outros temos lutado; m as é 
prccizo Que. patriotica e superiorn1ente, compreh f' ndendo a gravidade do rno-
n1 ento. sen1 subterfugios qu e a hora de angustia não admitte, a1nparando, cmn 
justiQa, os ·direitos claquelle~ qut- forn eceram em môeda ouro. já convertida em 
papel ao cambio de 16 cl.. mas cui a pagamento não foi effectuaJdo - o que, 
fd1·çosamente. de t en11ina nova basé p a ra conversão. a s e 1· calculada pela taxl'l. 
da Camara Syndical na vesp , r a do pagamento-; esses poderes publicas nos p.er -
mitbam viver, pagando, quanto an tes, a nós out-ros , qu.e confiámús ·a totalid·a-de 
rlo nossos creditas e não són1ente algumas pequenas cont as d-e fornecilnento!; 
(<!i to s este anno. 

'Sab-em. igua·lmente. os abaixo-assignaclos qu e. e·ntre os varias a.lvitt·es sug--
geridos, p·elos que têm 6 respons>rbilidade da administraçãn do pa!z. pa•·a sal·da.r 
<~s compromis.~os do Governo, a:quell e que parece t er sido escolhido é o ela emissão 
rl e le tras do Thesouro venciyeis em prazo fbco. 

Mas o.-.: s ignatarios Cesta repr·esentação pe·dem· ven ia para ponderar que 
c,s tn solução na•da. resolve: é apenas Hluwda. 

En1 prim e iro lugar, os titulos que o Governo vier a e n1ittir. quaesquer que 
c:ejan1 os juros que possaTl'l! offer·ecer. uma vez que nãO t êm cur so força;do, não 
são actualinente descontaveis: ficarão. por isso, imenobilizados~ estag,nados, mor-
+-os en1 no s..c:: a s carteiras ou em as carteiras dos nossos raros credores que os 
:tceita.r enl em pag-amento, corno instrtunentos inuteis, inefficazes, que não se 
presta1n á circuln c:ãn e qne não têo11 tra:clicão. 

Em segUindo lug a r. quancl·o fosse po.ssivel descontal -os. não n1ais póden1 
nque11es que os dev em r eceh er em pa g·a n1~ 11to cotnportar as cl espe?.as decorrentes 
dot; 'descontos, tque viriam ag·gTavnr, aindH n1ais, os prejuizos Eornlidave is, repre-
••en tados pelos juros do e norme capital qu e, de ha longa data. temos adiantaõo 
a o Governo. 
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A soluç:ão é, portanto, illusoria : ella só póde satisfaze r ao Governo, que 
po1· alg·um tempo fica ex{)nerado de dividas. mas que esquecerá, egoisticamen te, 
se assim procedeT, as afflic!;ões daqu.elles que não pódem satisfazer os seus com-
JWomissos com ti tu los que não ci.rculam. 

Sabem'Os . Ex mos . Srs., que a situação fin anceira ·do TI{)SSO paiz só se resolve 
definitivamente com •a rudopcão de um conjunto de medidas, que não escapam 
á competenc!a e ao patr iotismo dos noss% homens publicas e que. estamos cer-
tos, irão ser postas en~ pratica em• cu r to prazo, cortando-se fundo em despeza5 
qu e se não justificam TI{) momento. 

Mas a base sobre a qual se devem apoiar essas providencia•. o a!icerce 
unioo em que s e podem fund a r com segu.rança, de uma mane i•·a estnv-ei , não é 
outra senão a do reconhecim·ento do nosso di r eito de viver. de produzi r e de 
trocar. 

Para isto, é precizo saldar todos os debitas do paiz lJara comnosco, entre-
gando-nos moeda que circule, cuja collocação nos mercad os não a.-raste a pre-
juizos inevitaveis. que não •nais pod!!m supportar as nossas já exhaustas forças . 

Reconhecemos a nossa incapacidade em assumpto ele tão grande magnitude. 
mas - pedimos venia para ·suggerir - por '(!U:e não . substituir o emprestimo ex-
tra.ngeiro que se prete ndia fevantar, uma vez que é impossivei cogitar de cm-
p•:e~timo interno, por uma emissão de moeda, iimita.da ou não , á totaiidrude das 

·dividas d{) Governo. garantintlo o seu resgate pela cobrança de Ulll! imposto 
especial. que a isso se destinasse ou que para tal fim fosse Cl'eado? 

O res.~ate da moeda que houver d e ser emittida póde ser feito dentro de 
HJY. periodo mai~ ou menos longo. seja com a elevação- da taxa para os serviços 
de melhoramentos dos portos, seja por um accrescimo de algunes impostos actual-
mente cobrados, seja. ainda. o que sená melhor. r eduzindo-se as despezas publi· 
cas de tanto quanto fôr precizo, pnra, ·das rendas actu.aes. distrahi r uma parte 
dR Rrrecadação. de5-tinando-a a n fim e-;pecial de resgate da impo•·tancia 
· mittid-a. 

E,·idelllem en te, não s~ poden1 l<lvar a termo todas essas medidas em ponco 
t. ce.npo, sendo mist'er . portanto, a moratoria geral, durante o prazo necessario á 
completa execução. por part<l do ~verno. das m edidas que ot·a solicitamos, mo-
rn to ri a que deve s.er d,ecr eta cl a pelo m enor pra zo possivel. 

~Eis a11i expostas. JDxmos . :Srs., as idêas que julgamos el e nosso dever sub-
metter ao esclarecido juizo dos nlto s Pod1ere,, P ublicas do nosso J)fli" . 

Bstam0s cert{)s de que o nosso ~verno, patriotica e s u periormente, esque-
~ 'ndo cl iss.enções, ruttendenclo á necessidad~ de salvar o paiz, recebe1·á a pres~nte 

solicitaqão com o melhor dos carinho& que merecem aquelles que têm contt'ibuiclo 
para o augmento da fortuna publica. 

A commissão: Sampai{) Corrêa & C . . Barbosa Albuquerque & C.. Laport, 
Trmãos i& Ç ' .. Rocha C'outo & C., Companhia Edificadora. T eixei ra Borges & C .. 
M. Lopes da Silva. A. Cazzani, Com'J)toir Technique Brésilien, J. Ferrer & C., 
Belmiro Rodrigues i& C . , F. Vermylin. G. Guida •& C., No roeste do Brasil. 
Borlid{) M.aia I& C ... Souza & 'Torres, 'Gonçalve.~ Campo' & C .. Tinoco & IMa.chadr.. 
JJr. Raul Ferreira Leite. José Pacheco da !Rocha. Bcrtholdc. W~chnel cl t. Jo~!; 

P acheco de Aguiar. A. Placido 'l\1aiqu'es & C .. ViJ.las·iB<>a;; & C . . J oão Vida!. 
Teixeira \Fonseca & C .. W. Simmons. G. Martinelii. Theodor Wille & C .. Ar-
na! <lo Braga & C .. E. G. Fontes. The !Brazilian Coai Company. Wilson. Son~ 

& Coll'l'pany. Botelho & Oliveira, Leopoldo Cunha I< C .. ~nqa.lves Casti·o & C .. 
Affonso V. Alello. Fontes .Garcia i& C , Roch:, Wirk'er & C .. Augusto ~fa ria d"-
i\1{)tta, Société A. des Ancieries dAngleur. M. Lafa ye tte I& IC .. );li le• Be111tent 
P{)nd C{)mpan:v. F'e1-reka Passarelli I& C., Zozimo Barroso do Amaral. Oscar Ta-
ves 1& C. , Azevedo Alves. Rodrigues & C . , R odrigo Vianna. Alberto de Almeida 
& C , . Oscar de A.lmf'id~ Gama. Sigoucl & T,.i E!I)Prmann. Dodswortn & C .. Antonio 
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c' o Caro na Pires, J . L. da Costa & C . , Firmino Fontes, A . G . Fontes, O.ctavio 
Bas tos, Alfredo ·Brandi, Luiz Mace do , No r ton Meg aw 1& C., Carlos Mil r ray & C, 
Antonio J osé Fe<"re ira Barbeclo, Souza Baptista & C., Her:m . Stoltz & C., Ama-
cl·eu MaC'>' do & C., Josê da Silva & C. 

A REJUiN IÃO DAS CO:IHUSSõES DE Fl!.i'I'AJNÇAS DAS DUAS CAStAS 
DO CON'G1R'ESSO ('*) 

As commissões ele finança, do Senado e da Camara reun iram-se hontem 
1~ovr.u11ente , no edifício Co Se n u.do e assig·na ram o seg·uinte proj ecto de ki qtl e 
h oin!tmn I.U€Sl11!0 foi envia·do á Mesa do Senado e Inanc1a-do a imp_rin1ir . 

uo CongTesEo Nacional decr eta· 
.t\..rt. l . o :Ficam su~oensas en1 tojo o te :Tito r ic da R epu·b lica, pelo prazv 

cl.e 30 d ias. contados da data desta lei, podendo o Governo proro)>;ar ess·e prazo 
por un1 vu n1ais Inezes, até o 1nax."·n1o d e mais 120 di 12.s: 

a) a exigibi.lidade das obrig-ações r esultantes ele letras ele cam!bío._ dE: notas 
promissoTias ou de ·quaesquer outros ti tu los. comnH~~rciaes •2 bC'Ill asshn de presta-
çõ 2s por dividas hypot'11ecarias ou de penhor agri cola, não se cotnp.rellencl endo, 
porétn. ilesta suspensão o movin1~ento ele conta s corr ~ntes ba ncarias para o -effei-
tu d e r etirad a , rn ensaes qu e não ex cedam el e 1 :000$ , em nona ou mais parce!las 
á v ontade c~o.s- bancos; 

b) a troca por ouro elas notas da.. ;C a ixá ele Conversão. pvclendo, porém, 
dentro dos prazos des te ar t ig o, o Governo l'Csolve r qu e a su spen são sej.a continua 
ou intennittente ou pei Jnit t il' a t r oca d e quanti as cliarian1en te lH'e f ixada5 . 

. § 1 . o O. ouro existent~J na Ca;ixa ele .Conversão continua"'' e m d e posito, paTa 
o fin1 exclusivo d a troca elas not9 s por e1la t Jn ittidas, nu.ultidas contra qualquer 
d ~sv io as g a.Tantias e !'en a J.' ·clacles est a tuicla s pela le i n . 1 . 576, de 6 ele Dezembro 
d·e 1906. 

* 2 . o ~ica approvado, para todos os e,ffEitos, o decreto cl,-. :i el e Ag-osto cor-
re nte, Que estabele ceu fêrk s ele 4 a 15 elo m esmo mez. 

Art. 2 . o tRevoga1n-se as disposições ·E m contrario. 
S. S .. 6 de Ag-osto el e 1914. - F1·a.mJiisoo G/.yom·io, Presidente ; J oc'io· Lniz 

i ll'ucs .. V -l.ct·oritno .Nl\or1.l:ei?·o . . E'Pico Co8,lho , Urb mno Sant()s , &ont;nlves Fen·ei,1~a .. , 
- T(t.vcu·es eLe Ly1·a. Eú F1·eh·.e. 

E ' po.ssi v el qu e ·hoj e se ja pedida urgenci a para entrar o projecto em dis-
cussão. 

Este projecto fôra lido pelo Sr. Senaclo.r J oão Luiz Aives, logo depois cl<> 
aberta a sessã-o . 

Passando-se a trata·r Ca enlÍ..(j São el e pape l-n1 oeda, estabe l ec~u -se .Jong-0 e 
caloroso debate, no qual tomar am parte 05 S rs . Jnão Lu iz Alves. Er ico Coelho, 
Antonio Carlo.s, Carlos P e ixoto, Pinheiro ll\1acha;clo ·e 'Jrba no Santos. 

O Sr. Antonio Ca•··los [e z um a proposta, para que se votas s" a prcl iminm· 
rte ser ou não aceita a en1issão. 

Apporovacla es:-: a propos ta, e non1inalnl"ente, votar::tnl pela nece.ss i·da.de d:l 
emissão os S rs . J ·oãú L uiz Alves, Raul Carclosú, V icwrino :11onteiro, Manoel 
Borba, Cae ta no de Albuqu erque. Erico Coe lh o . T:homaz Cav1<lcanti e Fra ncisco 
Glycerio, e contra a emissão os Srs . Gonçalves Ferreira, Ca r los Peixo t o T a -
vares de Lyra. Dias de 'Ba<-ros. Antonio Crrrlos. Sá Freire e Urban o San'tos. 

Have ndo empa te na votação , ficou a de cis ão adiada para hoje. 
A reunião dre honten1 , que con1•eçou á 1 hora da tarde. tern1inou ás 6 . 

( *) Do Jon1al elo Commú3?'oi.o. de 7 .cJe Ag-osto ele 1914. 
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O Sr .. Francisco .GlycETio, Presidente da Commissão, nomeou os Srs . Sá 
Freire, Antonio Carlos e ·Carlos P eixoto para . llt"Oporem com urgencí a as econo-
tnias possíveis nos orçan1ontos vigenteB, ele accô~do com a pro·posta apr8sentada 
na ves·pera '])elo Sr. Antonio Carlos. 

A EMISSÃO Dl!: PAPEL-MOEDA ( *) 

O PROJECTO DO DR. JULIO OTTONI 

Na reunião clá. Associação Commercial, o Dr. Julio Otconi apns<Jntou , para· 
solução da c rise, as idéas constantes. do seg·uinte : 

PRIOJECTO - O Congresso -:\'aciona\ decreta: 
_t\..rt. 1.° Fica o Gove rno a utorizado a fazer un1a e missão de moeda-papel, 

em quantia não excede nte ·de trezentos mil contos (300 .000 :000$000) . 
_<\!rt. 2 . o Esta emissão será f'citJa contra caução do Thesouro de apolices dw 

divida puiblica, cujos possuidor es as tenhan1 livres e cleseinba{"açaclas ele todo c 
qualquer o nus. 

Art. 3. 0 A emissão irá sendo f eita á JWOporção que as apolicês forem sendo 
cauciona•das . 

_<\!rt. 4. o A caução d-estas apol-ices só pocle r>a ser lev-3n tada nos mez·es doe , 
Janeiro e Julho ele cada anno, servindo 013 juros das mesn1as apolices para o 
resgate desta en1issão. 

Art. 5.• As a polices ~erão r ecebidas e m caução por setenca por cent~ 

(70 "i" ) elo seu valor nominal. 
:\rt. 6. 0 Estas cn.u ções poderão ser feitas pelo prazo não exceden te c' e sets 

annos e venc : rã 0 os juros ele cinco por cento (5 •1°) ao anno, liquida dos em 30 
ele D ezembro ele cada 'u:mo. 

A;rt. ·7.0 As quantias que fo:·en1 sen(Jo pagas pelo 1·evantru:n ento das cauções 
destas apolices serão todas applicaclas ao resg1.1te des ta emissão. 

Art. 8." O Govemo pocler'á, para realização ele; ta. emissão, lançar rnão C' a~ 

notas existe ntes na Caixa cl = Amortização e destinadas [L substituição das a ctuaes 
notas e 1n circulaQão. 

A.rl. 9.° Fica conC:eclicla a todos os titulo's n1 ercanti s . utna 1noratoria g·eral. 
nos seguintes term9s : 

1. o 'l'od-os os titulos -a r>Dazo fixo ficam com os seus vencimentos prorogra-
dos por trintn. dias mais, comtanto que tenham s ido aceitos .e.m drLta anterior 
a esta !•ei. 

2.• Sempre que o devedor· pag·a r , pelo menos m etaC'.e ele seu debito, terá. 
direito a outros trinta di as para a total liquiclàção. 

3.• As contas correntes, os cJ·epositos e outros titulas 5ujeitos a immediata 
1iquida.Ção. serão exig·iveis um tet·ço á vista, u•n terço a trinta dias e o.utro a 
~essen ta dias. 

Art. 10.° Fica o Governo autorizado a expedir o regulamento neces:sario 
á execução da presente lei. 

Art. 11.• R evogam-5e ag clisposiçõe& em contrario. 

(*) Do "Jornal do Comm , Tc.o", el e 7 ele Agosto qe 191~, . 
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REUNIÃO DA'S COMiMISSõES DE FINAN ÇA,S DA CAMARA DOS DEPUTADOS 
E N O· SENA DO (*) 

As Commi ssões d e Finanças da Camara dos DEiputados e do S enado r e uni-
ram-se honten1 , novan1 ente, no c dific io do ISenado, sob a presidencia do Sr. Fran-

cisco Glicerio. 

A•berta a. s essão o Sr. D epu t s<lo Dias de :Barros, a. pós conside ra<:fto sobre a 
ques tão da emissão declara qu erer ouvir a Ol?inião elo Sr. Minis tro da F a zenda 
para s e pronunciar d.efinitiv am·e·nte con1o g·overnista qu e é. 

O 8'1·. Seuaclo1· Pinlteü·o Machaclo explica. a su a altitude, f a z conside raÇões 
sobre a situ a ção economica e fin a nceira do pa'iz , para o qual p en s a que o •·emedio 
no Jnom·ento unico pD'ssivel é a en1issão. 

() S1·. U?~ba,no Sct.ntos contin·úa a condemnar a ·f m.'ssão do papcl-1noed ::~ , n1 a G 

des eja ou vir a opinião do _1Sr. Ministro da Fazenda. 
10 Sr. Mini~tro da Fa.zenda , Dr. Riva davia Corrêa, declarou qu e tem lido t• 

é adver.~ario da etni.ssão. Entt·etu nto , a otpinião no s eio elo Gov erno e a s nlanifes-
ta.çô es g e raes do ·paiz são f a vorav·: is á 'etnissão, considerada nec essaria . Não pôd e . 
nor espírito de teiJnosia, co n tra~).ôr- s·e a ·essas opiniões, nem provocar cri s es que 
não im·ped'irianl a emissão . 

O 81·. Sennclor U'rbo.no Sa.ntos que na 'sessão de ante -h0nten1. v otara c o ntra a 
i'l missã o de pap .' l-moeda , n a •de hontem votou por ess·e alvitre, depois de fazer a se-
guint~ declara ção: 

" 'Perante a declaração que aca-ba de fa zer o Sr. Ministro ela Fazenda el e que 
o Gov =rno so1id~ria:mente julg a de necessid a de absoluta a en1is.são d;e pa p··?l-tnoeda. 
C' U, s o lidario con1 o !Gove rno do lVf.a recllai H e rn1es, como tenho s id o e continuo a s·êr , 
voto qu e ·s ~ tom.e essa n1 e d ida con1o bas-e de . discussão, ainda que, tendo a responsa -
hilid a d e elo Governo, já.mais ado,ptarht tal ·expediente de admini·stração para sol -
ve r crises como a presente, e faço-o com o proposito d·e ve r .se com a minha fraca 
co ll a boraç;ão po.ssa. minorar os eff2Hos perniciosos do alvitre, os quaes reputo ine -
Yitaveis." 

O S1·. Anto111io Cw·los refuta. a affirmação de qu e o seu projecto era. uma for-
nl ula do pa;pelis mo e affirm a qu e da emissão nada s·e sa lva, não assegura a ordem 
publica, p a recendo qu e os amig·os do Go,'erno e o partido que o apoia prestaeão 
n1el hor s·erv iço oppondo-se á emissã~ pa ra melhor servir ao m~smo Governo. 

O S1·. S á. F1·eú·.e m a ntém a sua opinião de ·que a emissão não r e solve. m a s 
ng·gTa-va a crise . 

O ST. Tarvcwes ele Lynr. está con v encido ·Que a emissão é um mal. Vota contra 
ella, mas •Se fôr v e·ncido n a preliminar .collaborará com a maioria no proje·cfo que 
fõr adaptado. 

O S1·. Pe1·e-in' N nnes em v:·sta. das decla rações do Sr. ::vlinistro ela F a zenda 
vota com o Sr. Urbano <Santos . 

O Sr. Ccm"'lo s P e1ix o-to fa z s entir ser 0 maior a ttenta.do q~l ·~ se poderi a f a zeT 
neste n1om e!1to. com a emiss~o do pa·pel-1noeda, estrag and-o uma situação rtu e 
não é tão n1·á como se pr.ete nd·", ta.Iv ez tornada razo:n~el dentro d e al g um tempo. 
Propoz. v encido na preli.mina r qu e de pref·e re,nci a. se fjze sse uma ein issão de papei 
b a nca •·io sob a respon s abi.lid a d '· solida ria elo cons orcio d -o t odos os bancos , n a -
c ionaes e extrangeiros. 

•Os Sr.s. Antonio Carlos <" Carlos P eixoto lêm declarações do Sr . Homero 

(* ) Do JMnal cLQ Cont111.B1'ci.Q .de S de Agos to d e 1914. 
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Baptista contra a emissão . O ST. João Luiz communicou· a a u sencia do ·Sr . 
Bueno de Paiva por motivo de moi-es tia. 

Procecl 2ndo-sc á votação vota r a In a favo r ela en1issão os Srs . Senadot~e s J oão 
Luiz Alves Erico Coe lho, Victorino ·Monteiro, U rba no Santo s, Fra nc isco Glicerio 
e Deputad~s P er 'eira Nunes, Raul Cardoso, M a no·el BoTba, Cae t ano de Albuqu er -
que , Dias ele Bar.ros, Thomaz Cava.lcanti, e contra os 1S:r--s . S ena dor·.=·s Gonçalves 
F erreira, Tavares ele Ly.ra , Sá . ·F reire e D eputa dos Carlos P e ix oto , Torquato Moc 
r eira , Antonio Carlos. 

O Sr. Anton1.o Carlos diz Que vencido, con t inuará a con1b ? t er a en1issão sen1 
proposi to s obs t r u ccinistas. 

O 81·. JlfCMW el Bo1·ba leu um a ju s tifica ção do projecto que apr es-entou. 
o 81". Gcwlos P e·ixoto decl a r a (IUe continuaTá a discutir a m a t cria nos ter-

mos da sua 'dec1 ara·pão anterior. 
O Sr. João Luiz Alv·es 1-' u o .seu projec to qu e é o s eguinte : 
" ·O CongTes so N acional d-ecreta: 
Art. J . • Fica o Go verno a utoriz"do a emitti r a t é a. quan ti a de .... ·.· .. e m 

1n oeda corrente, d a seguinte fôrma: 

1. 0 Até ... po r conta dir·ecta elo Th e.souro p a r a a s olu çã o dos seu s conlpro-
rni sso.s exigidos, legaln11E'mte processados e r egis trud.a.s, e á n1 eclicl a dos respec ti-
vos paga.mentos; 

2 . 0 Até 1"20 1nil contos pa ra em•prestnr nos ba n cos n a cion aes e extrangeiros . 
chbaixo das 'Pguin tes condições : 

a) M edi an te cau ção el e títulos el a di v ida · publica nacio na l. el e t i t u los co m-
ITI '? l'Ciaes e de r·enda. con1 o endosso do.s r es-pectivos bancos, sendo uns e outros 
t itulas !'ecebiclos ao typo el e 75 •!•. 

b) m ediante deposito re gul"r ele ouro e de notas ela Caixa el e Conversão, no 
ei.unbio d e 16 p en ce e na proporção de un1 pa.ra um ~ 1/3. 

~ 1. 0 O r eRg:::t t e da .·enli.ssão por conta directa do rl'he-souro se rá annu;:~.lm e n te 

f-e ito p elos fu n·dos d e r esg at .::- e de g ar·anti a e nã o pocl·e rão t2 r outro d estino en1-
qua11to não forem inc inerada-S notas co-rrespond entes a o valor ela n1 esn1n 9n1issã o 
e 1Je ht quota el e 4 o/o d·e r eceita ouro. 

~ 2." O r es ga t e elo e mprestim o a os ba ncos termin"rá em 3 1. cl > .J.ulh o cl p 1~1G 

e Ps quant!a s qu e por conta cl e ll es f·orem s endo r -::cebidas se rão inlm ediatn JT t 0 nt <~ 

lncin era'das; 

§ 3. o ·O em p.r estimo fe ito uo~ bn nco.s ve n ce rá os juros d e 6 o;l) n.nnua es, en-. 
fa:vo·1· do. Thef'ouro, en1 paga m en to s -:·m e.s traes e o produc to desses ju r os será ig·ual· 
m ~n te i"ncine r a do por conta elo r esg·ate ele qu e trata. o § 1•; * 4. o iSe .fô r r·eal.' zado o empresthno f xterno 8tttoriac1 0 p ela le i n. 2. 8 57, ~e 

17 de .Junho cfe 1914 . o Governo fica ob.ri g-ado n r e.sgatar e inc in er a r a son1n1 a 
cor·r·t~spondent•e â emi 8.•·2o au to riza dn por :. -ssa l ei e Hinda não r·e ~gatada e a rein-
teg-rar os fundo s el e r ·' sgate :l e g a rantia que forem applicaclos n a fôrma elo para-
g rapho 1°; 

~ 5. o Se fô r creado um ba nco emissor a ntes cl·e 1916 o Gov-e rno fica obrigado 
ao re~ga t.~ im,m edi a to da qua n tia a inda não recolhida d a 111 esn1a en1i s são. 

Art. 2. o R evoga m-se as clLo;;:pos"içõe s en1 contr-ario." 
O Sr. Raul Card.os o propoz qu e fo sse nomea da un1a comn1i ssão de tr·e-s 1n en1 ·· 

btos, inclusive o Poreside-n t ·, das commissões •r eunidas para, ouvido o Ministro 
el a F ·1z.enda, colh e r as inform açõ e~S Que julga r ind·is·pensav-e is .fornl'ular, t ·t:ndo em 
vis t a todos os proj·ecto' até a g or a apr es enta,dos, projecto el e •em is s ão que d·ever(L 
se r discutido p e1a s con1mi-ssões. tudo con1 a urgencia nece.ssa ri'a. 

A Co·mmis.~ão fi cou con1pogt a do s Srs . Fra n c isco Glicerio, Ta vares d e L :vr a ::-
Thomaz Gava:lcantÍj . 

As comrmi ssões r"eunem-se hoje, novam ente, á m ·esma hora . 
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UM PH.OJECTO - Foi atn'e•sentaclo no dia 5, ao Sr . Senado r Dr. Urbano 
Santos e l ido a varias outros membros C:.a Co tnn1i Ssão de F."nanças, o s ;;g·uinte 
proj ecto: 

'Üs a;baixo a.ss ig·naclos vêm respeitosa,mente submetter á apr·eciação ele V. Ex. 
a seguinte exposição que pod·erá não sómrente 3.llivia-r a actual situação finan-
ceira elo paiz, como tamhem servir el -e base para a r econstrucção futura d·,1 s fi -
nanças, depois el e paesad a a g-u eTra e a posição euroiJéa 6 ·2 tiver norma liza da. 

I. O GoV'e•rno elos Estados Unidos do Brasil, autorizará o Minist·erio da Fa-
zenda, ele emittir bilhe t : s do Thesouro no va:or total de f 13.333.333 juros de 
6 o/o , OUl~O peJo prazo de CinCO H.llllOS, pOd,endO ta.J prazo sei' augtnentado, de 
accôrdo co~11 as deliberações ton1adas -e ntr ~ o Ministerio da Faz.;nda e os ban-
rweiros europeus do Governo elos Estados Unido.s do Brasil. 

II. O Ministerio ela Fazenda ficará autorizad-o el e se entender com o Banco 
do Bras-H, obrigando a est.: a fazer d •2rSd·e · já un1a emissãó em lTIOeda-llapel, en1 
notas do proprio Banco do Brasil, c1:~sd•e o valor de 5$000 até 500$000 no total 
cle - 200.000 contos ele réis. 

III. Para garantir a en1is~ão aciina referida, o lVIinisterio da Fn.zenda nutn -
clará elepositnr o tot:tl elo-s bilhetes do Thesou.ro no Banco do Brasi l, l''ec2•be nclo 
este pelos serviços prestados, ele accõrdo com o artig·o segundlo tuna conl.Jniss ão 
de 6 °! 0 • e a 1·estituir:.ão da·s despezas da in11Hessão das noves Í1otas. 

I:V . Cadu nota do Banco elo Bra-sil t erá a assignatura ele um elos Directores 
elo Banco, e a ele u n1 delegado nomeado ·especiahnen t :-· para tal fim, pelo lVIinis-
terio ela Fazenda. 

Cada nota terá na sua face a. declaração exp.ressa qu e ella é garantida pelo 
elet;>osito f eito pelo Gov,er no, em let tras elo Thesou.ro no total ele f 13.333.333. 

"".f. _,\._g 1e ttras elo rr.h e~quro :;.;erão alên1 disso garantidas pelas r 2ndas s uppl·e-
mcntares elas AI'fanclegas , que não forn1an1 parte da garantia do 'jFunclin g·", de-· 
vendo ns notas en1itticlas pel o Banco elo Brasil conter na s un face igual dec la-
ração. 

VI. O Gov :•rno elos Eetados Unidos do Brasil cl,epos\tará s emestralmente. no 
Banco elo Brasil. os juros vencidos sobre as le tras do Thesouro . O pro du eto 
desta quantia serã d-estinada pnra crear um fundo esp·ecial d e r esg·ate que só 
serú. appl.:·cado -quando se fizer o resg-at ? total d:ts I·etras do 'rhesou1·o, inclusive 
o flas notas postas e1n circe lação pelo Ba·nco elo Brasil, por intern1 ecl io do s ban-
ftUP.iros elo Governo na Europa. 

l~ste producto, pode r á ta mb ·~ n1 se r npp licado para a con1pra d e can1bines ou 
O'.Jro. n eces.sn·rios para. a ttender aos co1npronüssos do Governo na Europa. 

VII. Ficará por J.ei cl.ecretn<lo que o Governo não proced er á co m qualquer 
(•ndB ··ão d·e apolic .;o·s nova s, e que .a emissão ainda ·exi!';tente e para ser feita. não 
s erá realizad-a . 

VITJ. Na. occa·si ão N11 qu e futuran1 ente fôr r·ealizada a operação na. Eu~rona , 

n ecessa-ri.a para a recon.strucção das finança.s nacionaes. serâ d·ecretada u1na le i 
t·.spoecial, obrig-rrnclo o r esga.te total ela emissão feita p·elp Banco elo Brasil , ele-
vendo taes notas se.re m recolhiclns no prazo n1axin1o d·e se is n1ezes . Taes notas 
serão -"llbHtitüidas por outras elo proprio Governo·, e de accôrdo com o que fôr 
onpor\unanlente com·binaclo ·entr.: o lVIinisterio da. Fazenda e os banqu-eiros do 
Governo n a Europa. 

1X. As -notas que forem r ecolhicl:ts dentro do prazo marca-do, só poderão ser 
substi~tücla " no Rio de J a t1Eiro. dentro el e um :tnno, r-ecebendo o Banco elo Brasil 
o saldo equival -: nte etn notas novas, e assun1inclo a r-esponsabilidade do resgate e 
substitu1ção final. 

Submettenclo ·este pl a no financeiro a V. Ex., p ermittimo-nos de ponderar 
que. com taes medidas, sujeitas ás modificações qu·e V. Ex. julgar necessar.-ias, 
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sêrá co11jurada em · grande parte a crise exLstente, ficando restabelecida a viela 
inr ;:trna do paiz, tanto par.::1 o povo brasil e iro, con1o para as industrias e corrnner-
cio etn g eral . 

Além disso, a fórn1a indicada não poderá. ser d esag-radavel aos banqueiros 
que se interessan1 ao BTasil , e qu e s ... 1·ão chan1ado s na r eorg·a nização f u tura dat:i 
finança.s . Bste.s poderão t.les ta fórma s2 orientar com facilichtde sobre a s i tuação 
e1n que se ach art"' o paiz, e acon1panhar os co1npromissos to mados rcf~-: rentes ao 
r esg ate el:t emissão ora contemplada. 

S JDSSÃO DA CO:MMISSÃO DE J!'lNAll'<ÇAS DA CAMARA ( •) 

Con1 a presença ele todos o ~ S2·u s Inembros e .sob a p.re~'J id encia do Sr. :Homero 
Baptista . r.c unio-5·e h ontt:nl, extraordinarian1 ente, a. Con1missão de Fi'nanças, da 
Ciunara dos Deputados, af im ele tra tar elo pro j ecto do Sena do, a u torizando a 
e missão el e 300 mil contos ele pa·pel-mo·eda. 

Da·da a pa.l av~ra ao r el a to r: ~ Sr· . ~4..n to nio Carlos, S. Ex. leu o parecer, q·ue 
p ublica tnos int2gTaln1 en te ·2nl out1o lugar, b .·nl con1o o.s votos dos Srs . 1\lfa noel 
l' urba, Ca é tano ele Al buqu erq u ~. Raul Cardoso e l<'elix Pacheco. 

O parecer do r elator concluio por i tlll s ubstitu tivo, que é o segui nte ·: 
" O Congresso Nacional l'ósolve : · 
Art. 1. " Em a n tecipação ao em!)I'B.Stimo ele que trata o cl eor 2to legi slat ivo 

n . 2 . 857, do corrente anno, é autorizado o Pode r gxecuti\'o a fazer etnissão de 
b ilh etes do Th,; Souro, observado o seguinte : 

1." A emi ssão não exced erá el e 200.000 contos ele réi.s, rl evenclo seT ele 200 $, 
300$, 500$ e 1 :000 $000 o valor el e cada bilhete ; 

2 . 0 Os bilhetes serão recebido.s ç. rn pag-atnento de impostos na raz;1o de 5 °1° 
ern cada ca-so, inutiliza dos -ou incin er ados os qu e a ess~ t itu lo entrarem no The-
souro; 

3. 0 Os bilhe tes vencerão o juro a·nnu a l el e 6 o/o , que será. pag·o por s·e lTII~ s tres 

vencidos , e d eduzidos, quanto aos bil-h etes em pagam ento el e impostos, na pro-
po r ção dos )nezes qu~~ faltar.e n1 pa.ra con1pletar o semestre; 

AJl't. 2. o O r esga te total elos bilh etes. e mi tticlos se fará effectivo no prazo 
n1aXin1o d e- quatro n nnos, a elle .destinado ; 

a) o produ c to do emprestimo e m cuja antecipação são õmittidos; 
b) n a falta deste, as rendas attribuidas aos fundos ele r esgate e ele garantia 

do papel -moeda . 
§ 1. o O resgate se fará an nu a lm·e,nt-? , por sort-eio ou co m1n·a, a juizo do 

G-overno. * 2. 0 Se o resgate s·e dér co.n1 as ~~~encla.s attribu iclas aos fu ndos de garanti a 
e cl ~ r·esg·ab? , serão elles imn1ediata e precipuatn ente ind-en1nizados com o pro-
dueto do empr.estimo ele que trata o art. 1 o . 

Art. 3 ." E' livre ao Gove rno emittiJ· a totnli cl acle ou parte elos bilhetes de 
qu e trata o a rt. 1°, <!Om a c la u sula elo pagan1 ento en1 ouro~ á taxa d -2 16 dinheiros 
PO I' 1$000. 

Art. 4. • O Poder Execu t ivo fixará os dizer es e a fórma elos billwtes ·e ex-
p,:. cUrá as J)'l' f Ci_z c~ -s instrucções pa1·a a boa execução d·esta lei . 

Art. 5 . 0 R·evoga.m -se a·s disposições e n1 contrario." 

(* ) Do Jo1·na.! d.o Colllme•·cio de 18 de Agosto ·ele 19i4. 
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Home1·o Baptista, Rresidente. mant·endo o voto proferido na reunião ' das Com-
missões d.e Finanças do S - na-do ·e Camara, contrario a 0 proj.ecto ahi adopta·do e 
00111 restricção qu anto ao n. 2 elo art . 1°, do substitutivo . 

.Anton~o Canos, rel•a tor. 
D·ia~ de Hcf, ·ro:s, vencido e m r êlação ao projecto do SenaJ·Ó, no que respeita 

ao total do art . li e principalmente á lettra cz,, a o § 1° in fi ne no rocf .. ,,r ente ás 
IJtovidencias a ton1ar-se contra os bancos, no caso do dev·edor) não attend8·r ao 
r 2torço d·e s ua caução; ao S 6°, referente ao conso1·t'i:u.1n dos l)ancos para fixação 
cambial .e final do § 8° , no que toca á retira.da do ouro d·a Caixa de Con-
ver~ão. 

Jl1M,oel Borba, com restricções . 
FeUx Pa.,ch ecoJ de accôrdo com o relator, salvo qualquer alteração n1inin1a a 

suscitar-se no plenario e qu·e não importe e m inutilizar o sub."titutivo no seu 
peusam.e.nto principal, 'que é o de a ttribuir tudo ao fut·u ro emp resti:rno, 'con1o 
antecipação delle, segundo as razões de voto que ruppe nso. 

'l'or qua.to jltlo?·ei?·a, de accôrdo com o relator, reduzido a 50$ o val oT .tninímo 
dos bilhetes e ~el·eva·d;a a 15 ojo a Quota de imposto a p .:: gar co n1 o.s bithet· .... s ernit-
tidos. Penso tambem qu.e. a emissão deve ser feita g-radua lmente. 

Pe7'B·i.1'(L N'l.l/ll!es, V·o.: Hcido. i~Ceitando C0111 restricções o projecto do Sentaào, u ~ 

accôrdo com a•s modificações relat ivas á quantia da ' emissão e out-ros cleta!l1es. 
J'homaz Cavalccmte, voto pelo projecto do S enado, de accôrclo com o vo to em 

separado e com as modificações . qua fo rem plenwmen te justificadas no ple-
nario. 

Oa:rlos Pe-ixoto Filho~ ele a.ccôrdo con1 _ o 1n:eu voto nas con1.1nissõe.s .r€unidas, 
nego-o ao pro.j·ecto v indo õ.o Senado, aceitando ~s razões tão ben1 exposta.s no 
rela to rio o Sr. Antonio Carlos, cujo s ubstitutivo apoio como muito s uperior e 
lntncanlé·nte aceítavel; faço a penas restri1cção quanto ao S zu do a.rt. 1° e deixei 
de l·er as razõe·s es·crip tas do m.eu voto, PO·r pr etend:ê'r fazel -o na Camard, se fôr 
necessario . 

O Sr. Caetano de Al·buquerqu e assig nou o voto do Sr. Raul Cardoso . 
'l'ermi.nada a leitura do tr-abalho do Sr. Antonio Carlos, o Sr . Pr.csiden te poz 

o par~ecer a votos. 
O Sr. Raul Ca.rdoso, o primeiro a ser consultado, d:eclarou~se contraTio ás 

dou trinas do Sr. Anton io Carlos, e solicitou , sendo-lhe concedido, o prazo de uma 
hora a fim de apresentar as razões por que discorda. 

O S r . Manod l Borba declarou-se, t erminantemente, contrar io ao projecto do 
Senado, que condemnou como um grande perig·o. Leu o seu v oto 1H sse sent.clo 
Qua lqu,er en1issão, sen1 lastro, s-em ·base de ga·rantia, se ·ná p·~ rniciosíssín1a ao pa iz . 
Conforme já l.embrou, rio Senado, a emissão bem poderia ser feita com a caução 
de apo lices e, assin1, não se co~t.Teria o risco d·e se desvalorizar a inda mais o 
llltpel exi·stente e lançar no merca;do papel de-svalorizado. 

O .Sr. Th();!llaz Cavalcante diss e> que ac-e itava o trabalho do Senado com as 
modificações que, porventura, a ppareçam ou sejam propostas no pl enario e que 
sej am dig-nas de approvação. 

O Sr. Carlos Peixoto disse que co'ntinúa irreduc tivel co ntr-lL u emis~ão d e· 
tJalJ8,l -mo·eda·. Absolutamente não aceita ' o pro jecto do s e.nado. Como "olução á 
crise, aceila as idéa·s l·embradas no trabalho do Sr. A ntonio Carlo-s . 

O Sr. l!~el ix Pacheco decl-arou qu,e r ejeita, ·in limin e, o projecto do SenQ.do. 
Como, ·porénl, a cris e- é patente e grave, ac·eita, como solução d -2 urgencia, o 
projecto do .Sr. Antonio Car los , lendo o seu voto contrario á emissão. 

O Sr . Torquato Moreira d·isse que, na •!'e união conjuncüL das Com mi;;sões de 
Finanças, no Senado, d·eu a su•a opinião ·radicalme·nte contrari,a á emisõão de 
papel·;.:noeda. Ainda não ouvio argumentos que o fizessem mudar .de opinião. 
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Contíoúa a tE=r as n1esmas idéas, 111áo grado as a1neaças que te1n rece bido e qu. ...... , 
ubsolutatnd1te, não o inti-midam. 

Pensa que a etnissão de papel-Ino eda terá con1o consequencia n1ales n1a.iores · 
do que o que agora ..se qu€1' ren1ediar. 

Se a situação ... xig-e qu~lquer sol u ção ou provid:encia urgente, acha qu ... ' 0 
pr·ojecto elo Sr . Antonio Car1os eleve ser o aceito e assi!n vota. 

(J Sr. Pet'ciru. Nunes pensu. que o trabalho elo Sr. Antonio Carlos é, v crelu.-
clek_t.mente, notavel e qu ..:-.. estuda acln1ir:avelmente a questão. En1 these, ê con-
uario á emissão de pa·pel-moeda .e a.ssiln se r;:;.·onunciou, preHn1inannente, na 

· reunião elo Senado . 
~Entreta nto, foi obrigado a ced·er 'ante as ~informações que tev·2 sobre a situaçã.o 

do Thesouro. o Sr. :.\1ini·stro d a Fazenda., a liás tambem inim .. ·g·o, a principio, d e 
lluak1u er .e1nissão, d-eclarou afinal qu .: són1ent·e un1a enlissão poderia. ren1ecliar, 
com urge ncia, a. cris -= . 

A.sstn1 s-endo, isto é, d·eclarada officialn1ente qU e a emissão é, no n101nentv, 
a unica salvação, não tem duvida em aceitar o projecto do Senado e nestr, sen-
tido dá o seu voto. 

O Sr. Ca , tano de Albuquerque f a}.] ou em seguida, confessando e~tm· ás 
voltas com duas grand·es difficuldades - a 1", organica, quanto á sua wsuffi-
ciencia lntell ectual; a 2a, temporaria, pelo abalo de su a saude, que não p e r·n1ittlo 
utn estudo detnorado da tnateria. E' cliscur·sador por ten1peramento, Jnus não 
gosta de diva~~ar. Ou v lo, cotn att ..:nção q.ue m·er·ece o relator, a leitura do parecer 
brilhante que S . . Ex. elaborou. Rende hon1ena.gens ao seu talento e ás '::i lias tna-
neira.s, mas di.scorcla do ponto dou trinario elo relator, que sustentou o 1'icctnli:Hno 
purc: e claesico da velh a escola da Inglat .:: rra con tra ria ao pa.pe i-J1loeda - ri ~.Ltr

cli3mo já abalado ho1 e em dia, pois não constitu e mais o credo sobre o quai se 
. jura sob pena de passar por h erej e. 

Ouvio tambem com a attençã.o Iner ecida o voto elo Sr. V .·lix P a c11eco, esp i-
rito bril'ha•lte, caustico, faceto, que começou por fallar nas responsabilidacle.s el e 
cada um. 

Nesta quadra ele prognosticas tão son1brios, cada un1 ten1 realm ente nec·-ssi-
dad e de dar a sua opinião sincera, ou con1o arUsta en1erito ou con1u ~a.pa.tt.J~ro 

ren1endão. Por is~o vem dizer o que p·~ nsa . ... J\.ntes, po.réln~ de . lêr o seu voto, 
prec tza cleclar·ar que nã{) o attinge a allusão ferina do Sr. Pelix Pacheco quanL1o 
fal1ou no·s falsifi.cadores de moeda. Deu logo d,e con1eço .. ::;ua. OlJinião favorav ·- 1 ft 
.cnli.ssão ele papel-m-oeda, mas sen1 alistar-se con1o falsifi-Cador de n1oecta e sen1 ter 
tido nunca relaçõ ·2 s cozp bancos qu·iesquer . O seu votoJ favorav 2l ao proj ecto do 
Senado, sah e publicado em outro lugar.· 

O Sr. Homero Baptista, Presidente da Commissão, manteve inteiramente v 
seu voto contrario ao proj ecto do Senado e á .emis·são. Tratando-s., de um ·ponto 
capital de doutrina, não lh e é ;possíve l transigir .. E, t-e ndo assin1, exposto o seu 
voto. d Eclarou que contra o projecto do Senado se haviam pronunciado o.s Srs. 
Anto :Iio Carlos, Manoel Boo·ba, Carlos Peixoto, F ·?·lix Pacheco, 'l'orquato Mor·elra 
e Hvmero Baptista - total 6. A favor, os Srs. Raul Ca;rdoso, Diws de Barros, 
PeTeira Nunes, Caetano ele Albuquerque e Thomaz 'Cavalcanti -- total 5 . 

Os seis co·ntmrios ao projecto do •Senrrelo subscreveram o substitutivo do Sr. 
Antonio Carlos, ·Qll·3 dan1o.s hoje en1 outra. noticia. Os cinco favoraveis ao pro-
j ecto do Senado suhscreveran1 o voto elo Sr. I-laul Cardoso, que taznbetn pubLi -
camos hoje e que foi lido findo o prazo pedido no começo ele reunião. 

Totnadas as ass·ignaturas, o Sr. N icanor do Nascin1ento pedia a palavra para 
pt·opõr uma emen da. Pensa qu e o projecto do Senado dá solução immediata á 
cri..se. Mas, dada a situação mundial creada p ela gue~·ra européa, a emissão d!!. 
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300 mil contos papel produzirá os s ~ u·s effeitos dentro ele um prazo ele tres m czes, 
findos · os quaes a crise se reproduzirá. 

u.'Jece.ssa,rio é que se providencie pa·ra que sejam estanca das as fontes de dcs-
llezas excessivas e que se provoque o surto da produeção nacional. .:\ecesst"rio é 
<.iu8 se prov1denci~ pa ra que as qua ntia.s entregues aos banco.:; não sejan1 absor-
vidas pelos credores d~sses bancos ou loca lizada .. s nas praças mai·s proxirnal::i cun1 
prejtuzo das outras.· E' precizo qu e o nun1·erario foll.~oeci do aoB bancos ::ieja êqlll ~ 

tativa.me nte disll·Jbuiclo por todo o pa.z, aproveitando a. todos os Estados ~: con-
correndo pam o surto da producção nacional. 

O Sr. .F'onseca Hermes, em aparte, p ede pe.t·missão para observar que o Sr. 
lVlinistro ela. Fazenda já cogita ela creação de agencias bancu.rias cxactament~ 

com aquelle intuito. 
,Q Sr. ~icanor Nascin1ento, continu3Jndo, prometta cOnJpl·etar o se u pensa-

mento e o seu proposito ap1:esentado, quando o projecto do S -. nado entrou em 
<.liscussão no reci'llto, eznenda~ que providencie sobr-e un1a equitativa. proporção na 
distri buição elo num·erario destinado a auxiliar os bancos, de rnoclo a Ltlle tndos 
o.s Estados da R t·pu.blica aproveiten1. E' essencial isto, pois a guerra qut! e un1 
Jnal para nós e para o mundo int·eiro, vai ser tamben1 un1 bern })ara o nos:::;o pai2. 
o beneficio virá da dinunuição de producção dos generos do consumo essenc1aes 
á vida en1 todos os paizes conflag11·a.dos, detenninando u. ancia da producçào . 
.!) ~ sele que o Gover·no a. inlpulsione, o surto du producção no Bt1nS il virá .fatal-
111 -·nte co1no un1a compensação ás agruras ela. situação actual . 

A emenda que o Sr. .:\icanor Nascimento propoz ped-e não só a suppressi'LO 
de varias repa.rtiçõe:;, con1o o l\1.inisterio ela Agricultura, a lnspecto~t·iu das Es-
tradas de Ferro, etc . , como tamb<m a suspensão elo troco da Caixa de Conv ersão 
por· u 111 anno. 

Pensa S. Ex. que nada ha de extranhavcl nes ta ultimo. medida, pois tlue 
tlella lançou mão a Argentina . A Caixa de Conversão não foi inv<mtada por nós, 
ne nl pela Arg.c: nti·na: é cópia de un1 dos clep3Jrtaine ntos do Banco da. lng·Jaterra, 
que emitte notas para pa,sal-a.s á repartição bancaria que as lança e m circulação, 
havendo depo.s ito ouro, que póde

1 
con1o aqui, ser rechunado tnediante a~ apresen-

tação elas notas. Pois b em , o Banco da Inglaterra j á vinte ve zes suspendeu o 
ti·oco de sua·s notas, collocando a·cima dos seus contratos a s~berania do paiz e a 
sa lvação publica. 

A .emen da ainda l)ropõe o imposto sobre vencimentos : de 3 "[" até 400$000 : 
de '1 o/o até 500$000; de 5 "[ 0 até 600$000; de 6 •[• até 700$000; de 7 o/o até 
800$000; de 8 •[• até 900$000; ele 9 o/o até 1:000$000; de 10 o/o até 2 :000$0(10: 
d e 12 °[" até 3 :000$000 , e ele 15 o/o P!IJI"a m a is de trii>S contos d e réis mensaes . 

Hecebendo a em Enda, o Sr. Hom~To B aptista, Pr.eeidente ela Com missão, ob-
servou que el la nada tinha d e commum com o proj 2cto do Senado, achando pre-
ferive1 que a Comn1issào a es tudasse e1n outra reunião; mas, con1o o Sr. Carios 
P e ixoto chan1asse a sua att.::nção para o art. 75 do T~ g·in1ento, que manda que a 
Commi.ssão aceite ou r eje ite a em enda do.s Depittados, annexanclo -a em caso d e 
rej eição. 

Posta a votos a emen da, no seu art. 1°, supp.1·iminclo r epartições, disseram 
aceitai -a os Srs . Carloo Peixoto , Anton 'o Car los e Dias -de Barros, este com a 
declaração ele que opinava pelo arr end-amento ela Central. Interveio então, no 
debate o 1.c acle1· da n1aioria: Sl' . Fonseca Hermes, julg·ando a:s idéas da en1·.: ncl:t 
aproveitaveis, mas que viriarn c rear embaraços ao projêcto de emissão de papel-
moeda. Então, o Sr . Nicanor Nascimento retirou a -sua emenda . 

O Sr . Homero Baptista, Presidente, . communicou que havia. r ecebido ele con-
c.idfldãoS nossos di've-rsos pahlO$ fjnal'lceiro.s, alg·uns de real n1 erec ime1:to e que 
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convinha fossem p ublic3!dos no D ia1'io do Conu>'1Mso para que todbs os conheçam. 
Mandai-os-hia á Mesa da Cama,·a para que esta consulta.sse a Casa sobre a pu -
blicação. Esses planos <São dos Srs. Dr. Oscar da Cunha Corrêa, L. DantaR, 
F eJ(x Celso·, José A·ntonio de Araujo Vasconce'llos e .T. L emos F en <'i ra. 

~l\ reunião tern1inou á:s 6 horas da tard2 . 

DOC1JiM;ENTOS ( •) 

O Consolidado pócle ser a·poi-a.do s ohre o valo•t' de propr.iedades, ou· out·o 0 
prata , :uno·edado ou não, pol'que e ll e não é I~O ê-'<l 1a propriamente dita, nuts un1 
papel ele valor r epresentativo da propriedatle em qu •· se bas-eia; se necess id &d e 
o . obri g·a a c ircular con1o 1noeda é porque ene gosa d ~ privil eg·io <l e valor taxa -
tivo e não de valoc r elativo, como aconte-ce á apo'lice, que é emittida por um de-
termina do valor: o melhoramento, ou a depressão é qu~ lhe dá a cotação da 
holsa . Elle vir<á forçosamente melhorar o m eio c irculante, porqu e tem gara ntia 
propria, o qu e não se dã com o pa p el-moeda que é tão sóm ·2nte fiduciario; R sua 

emisBào dilni·nue o V:l lor da\o;; propri·edades em g'ETa l porqu .~ actua dir.ectamente 
sobre todas d•esvalorizarndo-as. Vejamos cómo esse mysterio e opera: s ~ um in-
divid uo ou Estado possue di versas proprieda des, to m a s01bre ell as um emp •·es-
t imo; todas ·se d·esva lor·lzam pelo e nc;a rgo; compete a todas e lhs, ao passo qu e 
obrigando uma s6mente todas ns ou~t·as continuam com o seu vnlo·r primitivo 
aug·mentado pelos beneficios que a caução da qu e !la traz: o m elhoramento tl as 
outrns . Os impos to s são propri edades dos Estádos, o seu valor é representado 
pela importancia qu e produz ; obrigar por um c001tracto uma parte do imposto, 
é, ?nnta,Us 1n1ttqmtlAs~ POT em ci~rculação o m esn1o imposto ; é claro que ton1nrfL 
outr<:> nome e outra fôrma para sPt' posto em c ircul ação. Assim é que o Consoli -
da do, como indica o seu nome, tendo por garantia um11 propri·ed!lde el e r e!l l va-
lor, ou seja.m es tradas <h f e rro , ou determinando impos to ~le .reconhecid!• rentla, 
terá o valor daquella proprieda d e, a ugmentando e não desvalor iza ndo as outt·as, 
como s uccecl e com o prupel-moe<la. 

De todos os males fin a nce iros que nos pungem , é cc rtament~ o pape!-mo 2cla 
un1tl. das principaes causa-s, s e não a unica! em todo o caso é a que ma is concorre 
p:rra nosso desoreclito e que .mais pt·e juizos nos tem acarretado . 

.Conforme a confeJ'encia que t ive com V . Ex. s uggeriu-me a idéa de far. er 
~L conversão elo papel-_Jnoeda em c irculação pelo Consolidado; mas, ne·sse caso, n 
emissão deve ser el e quinhentos mil contos, d·ecretando o Governo o re'Colhinh nto 
da todas as notãs de 100$. 200$ e 500$ no prazo m aximo de s eis mezes; da do o 
fac to ·CJu e só pe!queno numero concorra ao resg.a te, pode l'á o Governo conce der 
ma is tres m ezes. com clooco.nto nunca inferioT a 50 ° [0 do respectivo valor . 

As notas ele pequenos vnlores devem ser ns ultimas e .ser chamadas a 
resg·at·? . 

!Sendo e llas fracções do typo aclo pta;do, dependerá de ulterior delibet·açã o so-
b•·e o a•ssumpto. 

Estou certo qu e nenhum inconven i:;,ii te havêr<á. em fraccionar o tYPO pri-
mit.'vo até a f r a,cção -d·" 10$ , s endo conservados a prata e o nickel P!tra as fracções 
Inferiores. 

D3!do e'sse pl'im·e i<'o passo paTa a ci rculação metallica deverá haver o m axi mo 
cu idado em conservar todas a s cedulas da Caixa de Conversão qu e venh am ao 
Thesouro e ao Banco do Brasil, podendo mesmo (par ticularm ente } manter dua,~ 

( •) Publicados nos .1'1>naes a r equet·imento do Deputado Hom ero Baptista·, 
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ou tr<s agencias a cargo ele pessoas de especial confiança pal'a adquirirem notas 
ela. Caixa· de Conversão, com· o agio que fõr co.mbinado: e Pa.Jra que pos a o Go-
ye.·no em menos tempo formar la.stro que possa não só cobrir a responsabili-
dnde do Go"V'E·rnO ora existente, ·como para forn1ar a bas-ê n~~ssaria. pá.ra a 
circulação m etallica. 

\N'"o prin1.eiro período, como já tive a hon·ra de lernbra r a V . Ex., isto é, 
logo que tenha liquidado a r esponsabilidade elo Thesouro oxistente, dev·~ l"á se.1· 
decretada a reclucç:ão do valor da Jiobra ~.sterlina de 15$ para 12$, allivianclo ainda 
mais a tabella proteccioni.sta que tanto mal no1s tem causado. 

·Se a rigorosa economia or~amentaria, acorrwanhada pela prohibição d ~ abri•r 
e>redito extraordinario - exceptuanclo sómente o caso de cala.miclade publica -
fôr .. . comQ espet:o, _rig·orosam.e~te cuinprida, não serão nec..;ssaTios novos sacri(i-
cios do contrib).linte, bastando que a receit.a . sej_a arrecadada, afasta.ndo ·dos lu-
gaJ·es ele r esponsabilidatd·e dos q:unccionarios que não ):.enhaTn d~ do .Prova~ de ca-
pacidade sufficiente no ex erdcio ele seus cao·gos, a remede lação elas repartições 
pulblicas no sentido '!e coilocar em cada emprego aquelles que m·elhores provas 
~enham claclo ele suas competencias e habilicla<les para os cargos a serem pro-
vidos, reducção dos quadros ao que fõr estr.ictamenre necessario ao serviço, e 
não pr<enchenclo vagas que .se . dea·em. sen:i 'ser prova.cla á evide ncia · a necessidade 
do funccionario. 

A excessiva lotação de empregados em qunsi todas as repartiçocs. é um mal 
pro fundo que tende a aggravar-se mais e J11ais .. se sér.ins medidrus não fo1·em pos-
tas em pratica para impedir tão pr·"·juclicial nb.uso ; a protecção politica não pócle 
nem deve ir até o prejuízo do Thesou.ro . 

Suspender logo a concessão feita ao Ba.nco do Brasil ~le emittir .vales-ouro 
para pagamento .cl·a Alfanclega, })assando a ~:eceb ·" r em especie; publicar uma re-
lação detalhada das mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, e .utor.izanclo .a 
n·pprehensão por qualquer pa;rticulaJr daquelles que não estiverem sdlaclos n:\ 
fôrma da lei abonando ao a.pp rehensor a me ta-ele da multa. 

A lei cl~ sello sériamenle applicada. a todos os r~cebimentos elo Thesouro, 
ainçla mesmo a funccionarios, magistrados, Deputados, Senaclore·s, m embros slo 
Supremo Tribunal, refo .. maclos, p~nsionistas, emfim todos que recebendo cl,o 
Thesouro provc.·m com a..ssignatura receb im ento .. ~ de quantias. exceptuando-se 
sómente os effectivos de terra. e mar pela na tureza de seus ve ncitnentos; suspen-
!ler qua·lquer isenção de im·Postos nas Alfanclegas ainda mesmo gEmeras impor-
ta!dos por fornecedores do Governo, exceptuanclo-se tão sómente as 1']1alas e baga-
gens elos Ministros e Consules extrang·eiros. 

Ainda suppressão das commissões .. na Europa, restringindo sómente as que 
forem nec·essarlas nas construcções ele navios de guerra c armamentos mili: 
tares . 

Parece .. ão duras .essas medidas que a toleranci-a impreviclent~ tem 
concedido, mas a honra e a .dignidade el a Patri-a e xigen1 esses sacrificios 
antes que outros mais terríveis e vergonhoso.s .sejan1 impostos ft nação 
brasileira, - L . Dantas. 

PROP.OSTA 

ü Banco elo Brasil propõe ao Governo faze r um emprestimo de duzentos m,il 
contos sob as condições seguintes: 

1•, o emprestimo será realiza do ao .typo ele 98, em titulo.s de 100$ , 200$ e 
500$, que vencerão ·-o, juro ele 6 o/o ao anno; 

2• o Governo se ohriga.rá a resgata r esse -e mprestimo no pr.a~.o d e- vinte 
annos; 

\ 



3°, o Governo garantirá esse emprestimo com a renda do •Se!Ío : 
4•, o Governo se o brigará a receber esses titulos nas es tações pll'blica.s com o 

moeda corrente. 
O Banco se obrigará a emittir e en tregar . esse emprestimo no pt·azo de no-

l'enta dias. 
Tendo se suscita do duvidas sobr e a legalidad .o da a utorização do G<lverno ao 

Ha.nco elo Brasil para fazer a emi.sBão, lembro o seguinte a lvitr e estrl cta m ente 
elen tro d-a lei : 

O Banco elo B r as il propõe ao Gowa·no levantar um .;mpt,estimo ela quantia 
que se convencion-ar, mediante os favores e obrigações do projecto ; o Governo 
usan do da au torização da lei n. da receita e desp<za, acceita a proposta · e 
o Ba-nco faz a. emi·ssão .se1n nec-essitar nl{lÍS a u tor.ização legisla ti va . 

O projec to qu e tPn ho a honra de apresentar a V. Ex., não re J}resenta ne-
nhuma nov ida de finaTicek a. ; é tão sóme nte a r eunião d·e clous tY·POs ele papel de 
cr·edito. ; m ' um só, até hoje não posto em circul ação . 

S e e-rnittidos pe-lo ':l"hesouro, deve riarn ~er apoia.dos en1 un1a garantia. nla-
terlnl qu e oHerecesse solida garantia á emissão; em ittldos pelo Banco do Brasil 
é bastant~ a r espo-nsabi lidade do '.rhesouro con1o garantia porque se apoia no cre-
d ito ger a l do Estado. 

A vantagem desses titu los sobt'e pa pel-moeda ou apolice es tá j ustament e em 
set·em npp licados aos fins destinndos áquell es. 

O característico do papel-moeda é n obrigatorieda de da ci rculação ; o conso-
lidado só o Governo é que se obriga n. receber, sendo para o povo livre a sua 
circulação; por isso p~rde inteknmente o s ignal de moeda, os juros e o prazo pat·a 
o seu r e-sgate e é outra den1onstração c la ra cttl? não é ncn1 l)óde St'T cons id eradu. 
papel-moeda , embora tenha a a,pplicnção daque lle . 

Aos tltu los des.sa natureza e-s tá reservnelo fazer a •·evolu ção f'ina.nceira. que 
a rotina ba.nca~ria. ten1 conservado até hoj -= . ~ 

Esses titulos ·Em ci.rculacão serão g-uardados pe!os seuo; possu.'uores c9mo 
titLtlo de ren da .e só por extre1na necessidad e s:ahirão outi·a vez como tno eêla; os 
cl ~positos dos bancos e a té as contas cor.ren tes serão fortPnlnnte a.tacados, e não 
ver emo.s o triste esp·ecta.cu lo que agora m esmo prese nciamos, a barrotados os de-
positas dos ba ncos e a praçn sem credito e sem numera.rio para. suas trnns-
acções ! 

Despovoados os depositos, porque a cacb um inciividuo eni mais commodo fa -
Zêr o depos ito en1 sua. ca·sa, coni juros superiores ·ácJuelles que actualmente são abo-
nados pelos banco·s , e eHes terão forçosamen te de dup lica•r o caplt:l l ·Para pod e-
rem a uferir lucros que compensem os seus esforços lim.ita.dos como ficam :1 
transa.cções commerciaes sómente com a força de se~1s capitaes . 

Não lembro aqui os perigos que acarretam os contínuos empt·es timos exter-
nos, que depauperam extraordinariame nte n [ortunn public:I e particul ar pela 
necessi•dade de novos impostos, a ctue forçosanHnte somos ob1·igados para faze r 
face o novos compromi.ssos . 

•Sei que h a n ecessidade d•e avul tado em.prestimo, pa•·•t solver obrigações j(t 
co ntrahicl as e des·p·ezas ina-di ave-is, e a.ssin1, para ga.Pantir o nosso credito no · ex-
trang·eiro, 1nas não itnpodn que, reduziinclo a cifra estr ictan,.ente n:ecessaria, seja 
tatntben1 acce ita a medida. que proponho . . ciue trará in evitavehn e-nte g ra.ndes bene-
ficios ao Th>esoueo e á praça. 

1Não alinho a enorme quantid·ade de cifras, que apresentam ns nossas des-
graças, não enun11ero quantias que de prompto deven1 se r satisfeitas, porqu ~ ser ia. 
impMo·lotico, m a.s. p•eço lict'nça para lembrar, qu e tri·nta e clous mi lhões ester-
linos contrahido.s hoje nos custarão mais de c ~n1 milhões ! l~' assombroso, 
mas real . 

t 
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Agora, s·~g· _uindo outra or~ctem de .idéc:s, lembro .que só com o cn1lH'·2sU.mo ex-
te,rno ap~nas se adiará a iJHensidacle da crise, que por ç,sse processo não será 
dehella:da, , 

,Pelo SY,stema actual, satisfeitos os debi tas do Th'esouro pelo recurso de notas 
ela. Caixa de Convêrsão, fica erguida a espada de Drunocies sem.pre prnm·pta a 
ferir. 

As notas serão outra vez retrahidas nos depositas dos' ba,ncos extrangeiros 
até nova corrida, que a diminuição dos nossos geJreros d•e exportação pód e pro-
vocar de um mon1ento .para outr.o; .por isso o n1:eu projecto 1 dim'inuindo ou extin-
guindo mesmo .os depositas bancar·ios, obriga a que o nulnera rio se n1antenhn 
sempre em movimento na praça, 

Não devo esquecer qu e :L melindrosa ,s ituação d,e diversos Estados tambem 
poder,ia ser minorada, pelo r ecurso que apresento, salvando talvez velhas inclus-
trias prestes a des~p.par:ecer no torve.Jinho .ela crise . 

PROJECTO 

.A .. rt. 1. a ;(}J' conCedido a.o Banco do Bra ~dl o clir e:U:o de ernittir 200 n1il con-
tos em tltulos denominados "'Conso lidados " para auxiliar a praça do ll io de .Ta-
neko e outras elos Estados mais flnge,Jlados ,p,ela cri~e finance-ira ,, 

A!rL 2, • Os consolidados s ,?rão recebidos nas ,estações PLlblicas ,como tno cda 
correnre e serão emlttidos em ti tulas de 100, 200 e 500 mil r éis , 

ArL 3, 0 O Banco rlo Brasil fica obrigado a resgatnt· esses titulas no Jl!',azo 
de 20 annos, 

A.rt. 4.o O Baüco do Brasil é ·abrig·a.do n. re~gata •r as Ct?ntns elo Thf\souro ._ 
~.1\rt. 5. 0 ·O Governo -se obriga a J ~esg·atn.r os titnlos qu e for <' n1 e n1pr cg-aclns 

no resgate ele contas do Th'esouro, 
Art. 6. o O Governo garante os juros de G % ao anno do,s títulos dessa 

em\,ssão , 
A;rt. 7. 0 n ·evogam -se as disposições e1n contrario.- J.J. Dnnt.ns. 

Notas explica tivas sob r?, o projecto para emissão de con~oli<1ac1os ., 
ArL 1, o E' concedido ao Banco do Brasil, etc, 
Tendo sido cassada no Banco do Brasil a faculdade enussonL que por Jong,or; 

:lnnos desfructou, só poderia dentro da lei em'ittir eSS:es ou outros de natur,eza el e 
renda; po.r isso é que foi Ierribrado esse meio, que sendo POL' sua natureza titulo 
·de renda, só ligeira111'ente serve comb moeda1 voltando n. ser innnobilizado logo 
que se normalize a situação financeira. 

AirL 2, o Os consolidados serão recebidos nas estaçõ ,, s publicas ,como mo eci :1 
corre,nte, etc, 

A necessidade determ:ina da pela escassez de numeraria na praça, conjuga,~a 

com o' comprom'isso tomado pelo Govc .. no de não emittir papel-moeda, e ,pela su-
bita reti .. ada da circnlação de mais de oitenta mil contos em notas da Caixa de 
Conversão, obriga , essa m 'e'dida passageira. 

Art, 3, • Fica o Banco do Brasil ob!rigaclo a r esgatar, etc, 
Não sendo o conso'liàado mais qu e um titulo ele obdgação, era neeêssrrrio 

que se assignalasse um prazo parrr o seu resgate . 
Art. 4. o O Banco do Brasil é obrigado a caucionar e resgatar as contas do 

Thesouro, etc, 
Ess·a obrigação é a consequencia ela fun cÇão do Ban'co elo l~stado, acceita 

p ela sua ultima reorganização, tornando-se auxHiar do Thesouro em determinadas 
'Clrcumstancias, como actualmente, que só o a uxilio mutuo póde mino•·ar as n e-
cessidades de ambos, 



Art. 5." O Governo se o.briga a r esgatar os ti tu los qu-e forem empregado$ no 
resgate elo contas do Thesouro, . •etc . 

.Se aquelles títulos são empregaJdos em pagamento d·e conta,s do 'I'hesouro, é 
logi·co que seja obrigado a satis-fazer os comp•romissos assumidos pelo Banco. 

Art. 6. o O Governo ga•rante os juros de .. 5 o/o ao anno aos titnlos dessa 
emissão, etc. 

JTissa garantia é jus_tiffcada pe1~ coparticipação d·e interesses e responsabili-
.dacles reciprocas, dando ao titu•lo a solldez e garantia qu-e impõem o credito do 
E~ta.do. - L. Dcmt&s. 

PROJECTO · DE LEI 

ü Cong-r2.sso Nacional decreta: 
Art. 1. o O GoveJrno emittirá notas dD T·hesouro Nacional até á. importancia 

de 00 .00 0 :000$, ela seguinte fórma: 
I. Até 00.000 :000$, para occorrer á solução dê compromissos do Thesouro, 

por despezas l•egalmente autorizadas e registradas ·e empr2·stimos aos bancos na-
clonaes. 

IL Até 00.000 :000$, para acquisição ele café, borracha, e e m menor propor-
ção -de outras inercadorias ind·e·terioravejs, serv indo de 1in1ite 1naximo de preço 
a cD·tação miédia descle os ultimos mezes, até ao dia 31 ele Julho proximo 
J'ini:k>. 

III. Estes procluctos serão vendi•dos opportunamente, sendo o seu producto 
destinado a: 

a.) paga1nento em ouro (ju·ros da cli.v ida ext~rna federal, garantias de j_uros, 
corpo cliplomatico, etc) ; 

b) acquisição de ouro em bal'l'a para cunhagem de moeda nacional, que 
obedecerá ás no·rn1a8 estabelecida .. s no artigo seg·uinte. 

Art. 2. 0 S·E,·ão cunhadas moedas d ·õ ouro ela Republica Brasileira, elo ti-tulo 
ele 10Jll, contendD clez grammas ele ouro fino, e uma gramma de liga, a qual se 
cha1nrurá - Flor~1n. A. decin1a parte elo florin1 s~J'á a unidad e de moeda brasi-
leira e cha1nar-s-e-ha - liicttrco. 

ParagTapho unico. S·-: rão· cunhadas moedas d·e o11ro do valor ele cinco marcos 
ou 1/2 florim, elo mesmo titulo. 

A-rt. 3. o Serão cunhadas n1o·2das el e prata ·de um nutrco, com o peso de 15,50 
l:franimas de 1netal fino e 1,55 gTumtnas de liga de bronz·e ; o n1a11·co clividk-se-l1a 
enr ·1 00 centavos. 

Parú.gr_?.pho unico. Serão cunhadas n1oedas de prata ele ig-ual titulo e de 
peso proporcional , com os valores ele 50 cenls. (1/2 marco) e 20 ccnts. 

Art . 4. o 1S :•rão cunhada-s n1oeda.s d•e nickel çle 5 e 10 cents., e de cobre de 
1 e 2 cents. 

A rt. 5. o O Governo ini.ciará a cunhag·en1 d-este novo typo de moeda:; ao ti-
tulo ele S/11, sendo, poriém, o va•lor nominal clet·ermi nado pelo titulo de 10111. 

_A_rt . 6. o O GoVerno, l'Ogo que as condiçõ·2s financeiras do paiz o p·?·nnittam. 
reco1·herá as n1oe.:::ht s da cünhagen1 inicial , n-s qua'es serã.o substkui"das po1~ outras 
cunhadas aos titUlo.s ele 9111 ou 10111. · 

P:-lJrag•rapho tlnico. _q__s cunhagens subst ituti vas serão sufficienfen1ente dfffe-
. J'.:nciadas e1n s·e:us des·enhos , para qu·e, á prinl·e ira e sin1ples vista: se possam dis-
tinguir dns mo·edas do typ-o p-rin1itivo. 

Art . 7. 0 O Gove rno, para os ·eff•e-itos .elo artigo antecedente , não pod.erá nlar-
ca:i~ prazos inferiores a 10 dias: podendo os possuido•res das m·o·cdas a "recolher 
apre.sen.taf-as ás coll•-2ctorias fisca·es , que pa.ssarão recibo, o qual póde ser sub-
stituiclo por notas · na ines ma importancia, tenclo o possuidor, el a$ moedas o di-
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r eito a exigir uma ueclaração da coHectoria, que será documento sufficie~te pant 
apresentação do requerimento ao Ministro da Fazenda, pedindo o troco u e~sa.s 

liOta~ por moedas da nova cunhagem. 
Art . 8." O titulo das moedas doe prata acompanham ás oso'.Jlações do da 

tnoeda de our·o, de nlaneira a g-uarda~r a p:roporcionalid~ld·e dos valores especifico~ 

entrç os dous 1netaes . 
Art . 9 . 0 O peso d·as moedas de prata poderá ser alterado, se o valor .com .. 

m••rclal deste metal vari•ar em relação ao do ouro, nos m·ercados de Londres c 
1\Tova Yorl-\, d··~ n1aneira tão senstvel, que permitta especulações d·e qualquer ca-
tureza. 

Art. 10. A cunhag·em d·e moeda de prata não poderá exeeder a 10 marco~ 

por habitam·te e a ele moeda de nickel. a 1 m>U·co, tambem por habita.nne; o poder 
!ibiTatorio ela moeda ela prata é limitado pela capitação, o da mo•eda ele nicke l 
por meia capitação, e o ela moeda de cobre p el·a moeda ele niclvel d·e menor 
'valor. 

1\Jrt. 11. Em relação ao actual systema monetado, o marco terá o valor 
de 2$ , correspondent~ ao cambio ele 16 cl. por 1$, ficando ·estabelecido po.r esta 
lei o cambio ele 32 d . por marco. 

Art. 12. O <Governo comprará toda e qualque.r quantidade ele ouro que lh e 
s eja offerecicla, !>elo preço corrent·'· calculado pelas cotações do.s m ercados de 
Lonckes e Pruriz, com um a.ugmento equivalente ao custo do frete e s·eg·uro. ou 
n-cce'i·tará o ouro para cun'hagetn , ficando 1nE'·tade da cleS})eza n ca>rgo do pro-
pon <:~nte . 

Art. 13. O Go verno substituirá as actüa•es notas elo Thesouro por outra.s, 
referentes ao systen1a 1none tario, d·ecr-etando por esta lei, como o.s seguint·~ s va-
lores: 5, 10, 20 , 50, 100, 200, 500 e 1. 000 m:~rcos. 

Art. 1-4. Revog·a.m-se as disposições ·em contrario. 
Rio el e .Ta.n,·iro, 12 de Agosto c1·e 1914. - Fe/.ix Celso. 

PROJECTO 

1. o Todos os B•u1cos qu.! deseJa r em o auxilio do Governo ap t'esentarão, den-
tro d o· 48 hot·a.s, os seus balance tes justificados, espe cificando o enca ixe .,m moed::t 
conen te ·p r.L natur·cza e a qualid·a.de e .somma. elos 'títulos de carteira. com qu ·· 
gn ran tem a sua divida. pru.·a. com o publico. 

2. o A son1n1a d·e n1o·eda corrente, actualn1ente en1 d··=·posito na caixa desse.~ 
ba.ncos será entregu e ao •Banco do Brasil, contra um deposito de recibo espe -
cial e guardado nos cofP?S d:este estabelecilnento, credita .. ndo-.se as in1portancia :~ 

respectivas no livro conta-corrente especial para esse fim. 
a. u O Gov.rno lança um en1prestimo, ouro~ cl€ juro e amortização ouro res-

tnvel . . . . annos ao typo dP ... do valor cl•e f 10 milhÕ·êS ou 150.000:000$, ao 
cambio ele 1.6. empre stimo esse q·üe será tomado a. [oTf<tit, por to elos o.s bancos 
acilna desig-nados en1 "Consortiun1 '\ e1nprestin1o o qual s·erá opportunaJnentP 
locallzaclo. 

4 . o o Gov·erno entT'~egB Tiá -ao "Consortium" assim representado pelo Banco do 
Brasil 250.000 :000$. em notas iclenlicas á s ela Ca ixa ele .Convers ão, pa.gave is em 
ou•ro. ao cambio ele 16. sels mezes depois de t<estabel ecidas as condiçê\es norma.e,; 
das praças ck Londre s e de :P~riz; notas essas que qua:ndo emittidas ficarão ga-
rantidas p·do emprestimo el e 10 milhões ele li·brns e pelos titulos de ca:rteira do 
"Consortium" bancaria . 

5. o O Banco do Brasil creat~á un1a. .carteira. especlal ou antes un1-a secção 
especial paTa o seTviço d= emis·são, com;pJ.eta e absolutamente indep"m.de nte ela~ 

cRrt-eira.s ou transacçõ·es até a!\'ora feitas, secção de emissão elo "Consortium" 
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bn.ncn.rio do Brasil; n 9·sta secção darão entrada con1o deposito para garantia chts 
notas os titulas do empre.stimo externo do Governo já ref··2 t'iclo, os el'feitos de 
ca•I'teira dos bancos e a so.mma do encaixe dos m esmos na· proporção dos seus 
respectivos compromissos para .com - o "Consortium". 

6 ~ 0 -~- dtreeção do "Con.sortium" logo que tenha assignado as notas pr6mis-
sori:a.s em branco; rece·bidas d0 ·GoveTno, d~ :pois destas ·assignadas, entrará cóin a: 
somma corr.esponcl·ente' ao v a lar liqui.do do em'pr<stimo, para os co.fres do 'l'hesu-
ro e o ,·estante junto ao ·Encaixe dos bancos servirá para occorrer ás operações 
bancarias do "Consort.:urn" auxiliando assim os bancos resp ·:!Ctivos. 

7. 0 Essa s•ecção elo "Consortium" fará sóme·nte descontos de let•ras do The-
souro e descontos de effeito1s comm•erda€s, com a responsab'ilida·de c] .. , um dos 
bancos ~o "Consortium"; poderá tambem fázer compra de cambia·es, ·caução -de 
titulas do Governo ou d:e titulo.s d•.; primeira ·garantia, h juizo· elo conselho acl-
ministt:ativo. 

· 8. o Os bancos do "Con•sortium" paga:rãD aos ·seus d epositantes inferiores a 
um conto ele l'êis imn1ediatamente; aos outrDs pag·ará com o prazo ele oito ·dias a 
30 dia s, conforme a ·sua lfnpotrancia. 

9.o O 11'Consorthun " baJD.cario se tr ansforn1arâ. o·pportunan1ente en1 banco Jne-
tallico . do Brasil,. log·o qU:e pDssa converter rus suas notas ao podado1· e á v ista. 

10. Os banco1s .que se r ecusar·em a submetter-se ao ·exame ele suas carteiras 
e não quizerem entrar neste accôrclo, cooperando para D l'~vamtam·2 nto do creditD 
publico, serão a ba ndonados aos seus proprios recunws, como têm feito todos os 
:Paizes .em · condições i'cle nticas; ficando suj·f>itos á leg·islação comemrcial 
comn1·un1. 

11. A moratoria s'erá apemus por 30 dias, porqua·nto nãD subsistir:\ mais 
razão· -para ser pro rogado. 

(Apresentado pelo Dr . .J. de L emos Fer•rekinha.) 
Os r esu l tados alcançad·os com esse prDjecto são d··: effe ito 

exige. ou par·ec·e- ex ig·ir a situação premente do Governo e a 
bancarrota dos bancos? 

prompto como 
in1n1in e nci·a de 

A 1s notas b an carias que o "Consortiun1" en1 itUPá serão a. n1estna causa qu e 
o papel -Jnoecla que. o Gov'e;rno porventura emittisse '! 

·Essas nota•s bancarias :e conver.siveis mesn1o t e rão os m estnos inconvenientes 
.~ ris·cos que o papel-m.oecla? 

Quu I a . sua cliJ'fel'ença? 
.D es d·e que se ncha á frentl• cl:t ad ministt·ação do B<Ulco elo Bras i I P ~M;.oa 

C'nergici e co nl"])l'dhendendo o mec anisn1o elo projeoto, se m du v ida qu e o~ 1·esultados 
do .pruj ecto são proJnptos e c-ffi.cazes, não ~ó ·c:!.uanto ao Governo como en1 relação 
aos bancos solvave i.s, unicos C!Ue n1ert.c·en1 o auxilio dos pod·eTes pub1ico.s flUe não 
clsvem pr-oteg·er os especul a·dores ou jogadores infeliz·es . 

. D e· fa.c.to, logo que r eunidos os .bancos solvavei s e1n "Concor tiun1 '' elles for-
.lnarãu uma caixa el e num:2rario ap.proximacla a oiten ta .. mi1 cont-o.s, s•." g·unclo o ba-
1nncete de.~tes bancos pubU cruclo no Jo.,·nul <lo C'O'I'n?II.C?'cio ele 16 ele .Julho elo cor-
r 2nte anno, a~sim disc•riminaclos : 

Banco do Brasi I ; 
I .. ondon & Brazilian Bank; 
London & River Plate Bank; 
BriUsch Bani.:: Soutl1 An1·erícn ; 
Braziliani.sche Bank für Deutschlancl.; 
Banco Con'lnlercial; 
·Banco do Con1m ercio; 
Banco Lavoura e Co:nn1~ercio; 

B>wco H ·espanllol R iD ela Prata; · 
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Banco Mercantil Rio tle Janeiro; 
Banco Província do Rio Grande do Su I ; 
Deutsc11 Sudamerik; 
Banco Allemão Tran.satlantico. 
Suppondo que esses ba ncos t lv e.ssem soffrido uma conlela ele 1 13 el e s2u 

encaixe, el•evem ter a inclla· em numjerario 60 nül contos . As letras e títulos des-
contados mo·ntam a 96 mil conto;;; as letras ll ,•eceber 97 md-1 contos·, deixamdo 
m esmo d·e lado o actlvo ele contas correnilss mais difficH de apu-rar, temos o 
a ct:vo .para esS'es banco·s superior la· <250 mil contos, activo r-ealizavel logo qu e 
''es tabelec-idas as condições da praça por uma facilidade de numeraria ; tanto 
n1ais CJUH·nto o d c~·l€1111lbaraço do 1Gove:nno deve dor de :n11a i s d.e 65 nlil conto.s fi. 
praça viria tl•esd<e logo refl•ectk-se ·sob i~e .a situaçã.o de g rand-e •nun1e..·o de f_irmas 
que têm contas a J'eceb er do Governo. 

::\Tão é exaggerado. por tanto. avaCar ,em mla·is de 300 mil contos ou sejam 
f v·ln-te milhões os recursos do a.ctlvo dos bancos .que .se pod'6rla r eunir. 

:Ot:a. , &<Jse.s IIJancos não ter ia m •n•ada a l>erde r, antes tudo a ·lucrar , entrand0 
no "C onsortiun1." bla·ncario. 

'Concluido, portanto, o "C onsortium1" , -ell e t {)!l11ar1a imtnel(}iatarncnte a res·-
ponsab iHdad·e do empi'esthno <Jm ouro lamçado .pelo :Governo, mo valor de J: 10 
milhões o u 150 mil contos, qu,e al>l•fus -elles não pr-eci-savam desembolsar porqu.~ . 

tomado o -t'mpr.estímo. o Gov-er.no entregaria os 250 mtl contos de no•tas ao 
11 COn::iortiunl:" que, .por sua v ez, •entraria para .() Thesouro itnln e dia.tamentc CO!n 
a m e tad-p do va-lor .Jiquido do •me-smo .empr.est'mo . O Th-esouro, port!lin-to , estava. 
pa ra logo de po155e clla· importa-nte s omma tte cerca de 70 mi-l contos que viria m 
grandem ent-e melhorar a sua •si··.uação ·e dos seu-s devedores; ao mes mo tem po 
o "<Con.sorti um. " co1neçaria '3. e111.pr e.s tnr a.os bancos contra a s m elhor,eo.s garantJ as 
d•o ·s suas ca-rteira.s quanto e lle preci.sasse, naturalm en te den tro dos ·lim :tes das 
gara ntias offe·recid es ao "Consortium " . 

Assim, no c u-rto prazo, a .soitmtção ·ser ia a seguinte : O Governo tOt·ia lan-
çado um emprest·imo de ouro, o ·qual seria ton-.ado •em cond.ições a·s mais favo-
,,~ve i •. empres ti-mo de d·ivi·cl a consolida da. como elle obteria ou m·esmo melhor 
do que teda obtido no ·exterio1· ; o Th esouro desopprimido à€ ·compromissos e 
"'' suaH l.etn~s de trPs . seis m ezes, etc . , isto ·ê , •a _.s ua divida f.iuctua nte •encor. -
ITava un1 CB-tab elecinH' IÜO a,:;;rSaz fort<e, o·nd.e obt•Pri·a ·clesconto e o Gov~e·rno ;fu :. ur6 
ao r eceber o ThBSO uJ-o o ·encontrnrin [\Creditado ·c tendo un1 ·l )tt'11CO pi'Ieparaclv 
nnn1 ·a ux:u a r. o nw:sn1o Governo -e111 v•ez de r·ece.bet· o pa ir. eJ'n. bn ncarrota cle.s ~ 

~credlWd<>, ·não tendo pant onde recort;!or, mórmen·t& ne-ssa si tunção em QU e não 
He pôde preve r qua es a sco·nse<Ju encita.; da formi'davel conflagra ção que acaba de 
se 1nani:fes tar na Europa. 

A. prnça esta ria livre do panico, -nrntabelec·<la a co.n-fiança. normalizados ·.:>s 
negocias, e quando os da-pitaes e xtra.ngeiros, fugi•ndo ao grande catacly.smo, '' 
len·iyel cata·str.oph e da:S i·ndustr-ia s e do co1nm·erci0' na Europa~ pr<>curasse v 
nos"o paiz não ·enconLrarla a. má moeda •fazendo fug:r. a boa. mryecla., -porém , <> 
paiz 1H\2!par"3í::lo para Teceb er o ouro ctu e e ncontrar-ia to da ga ra·ntia errt wn es-
:a·b clec imiênto •Eolido e ·fo rtalecido por uma sol·idariedade ·iilt•et·nacionoa-1 adqul -
,. ·da em mom.-, nto de clifficu·ldades e desa•nimo sinão de verda de iro vanico-. 

Os _})ancas, I,ec:e.b e ndo JlUine·rario de c1ue car-ec·i-am= pla•ra ·solv·er os seus conl -
JJromi s.~ ns promptos 11ã.o Jll'eoisariam forç.ar os s <: lls dleVedQres a liquida~ões 

rl esastrosa·s, ·e fortal ecida a confiança. do publiCO •que ·POdia receb er promptame.nt'• 
(IS seus d•epns itos "' a inclla mm's obter desco•tto faci-1 pa ra os vel'dadei-ros títulos 
cotnn1·e.rcia-es, benderi.a.n1 cada v.ez .rna:is a dese-nvo1v.e.r ·os s·eus megocios. 

o "•Consortíum" naturalmente terí.a colhido lucros e proveitos que 1eram 
ju !l'!ificnclos pel<;>s ~;ra.ndes be:n·ef'iç 'cs que ellc h avia -promovido. 
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O Brasil, a nosm quer-i·da }Jialria, mais qu e todos teri a lucra do porque, ani-
m a do pela confiança Inte-r na. e clotado el e um meio circulante capaz do elesenvol-
V(l l' as sua-s ;forças v·:VH$, o conlm·er clo , a;s industrias, todos . .en1fin1, experi-
mentariam os seus h en ef:.cos effeitos, como tem acont-ecido e m todos os pai?.es. 

Ó paiz teria além ela dt·cu1ação monetari-a já iE!Xis~ente . •não 25 0 mil co n·IO> 
ele -pa·pel-moeeln .. l•nnca·dos ao arbitl'io 'elo •Govermo sem um.a garnnt'a outra ct ~lf: 

não utna pron1 essa do resgate longi<tuo em 30 an nos talvez; não. o paiz t eri:"t 
em circulação m af.s de 2 5~ mli contos de notas promíssorias, vindos :l circulnça 0 
por intermeod·:o de um !banco. tendo como garam•ria: 

fi.) um emprestlmn de f 10 milhões, cu ja im portancia -em me< al. sobera.nns 
ou francos, etc . , •fntr.aria sp c:J ra os cofres dos bancos etni ssores logôQ .que localiza do 
o -emp1•estimo e o seu producto -fo11sc l'e:cebi·do ; 

b) os eHeitc·s -commercia.es ou titulo-s de primeira g·ar11.ntia. elas pl'i-n clpn e.~ 

f.' .rmas -desta praça com o •endo.~so dos 'J)r incipae s brun{!OS elo Rio ele Ja neiro, e m 
rP•nnn ~nhili<lnde con-junc~a·. toda-s e ssrus somm~s. r-epr-esentando mais elo que o 
valot~ das notas '('111 circulação ; 

c) o encaixe em moeda dos bancos em "Consortium ", Isto L', C'erca de GO 
rnii con-:os ele réi·s. 

O "Cnns·ort·lum ", po1·ta1nto. ::tind·a no inic·~o da.s: ·suas op.er1lç.ões ·ser·in. de f.act.o 
j.-'1. um ·estahel-ecfm ento muito impor~oni.f, de ,em ·i-ssão reguln.ndo-sr, pP1o~ verfl,, . 
de iJ·-os principias clnR bancos e mi ssores seg·undo o •Ba.nking P r-i·ncipl.>.. isto P. <>·0 -

g·uindo o prooesso d•;, f iscalização hancarfa a. que ob'edeceu sempre o Banco fl fl 
li't~a.ncn e ao qua l o Bnn co 'd·e :Ingl~aberra volveu urgido pelos en:sin :un ento~ rl;~ 

•Pxpe r iencia . m Psmo denois CJU e Robert Pell o modif icou em .Julho el e 18-1-t , qu e-
r-c.nd ~ subm:e t tel-o ao Cu nne-ncy P.r i.nci·pa le com o seu ank Ch-arte r act. 

A d i·fif·e.r en oa prMica ~ fundame.nta.l- -ent11e este proje{!to e la em.issão do pnpel-
moeda do Governo se~:\. apr-esenta da poster'·orme n t2 em a-nn exo á pa rte se isso 
i1nteressa.r ·á honrada Commi·ssão . 

(Apr·e·EPntado pe lo D1·. J. d.~ Lemos F errêir:n'ha). 

Illustl'~.?'S cidadã.os, ·Presid1ente e n1 a·is m en1bros {]as Con1n1issües d~? FinalH~aR 

rlo Senado ·e da Oama-ra dos D eputados dn R<'!1 Uhlica . - N >t qu-ali-clacl .. , ele e i-
rlarliío hra.s iLE•ÍTo e l'<>p ub-licnno, ha,seado •e 1a m -pnrado na-s pr e i'O!!"'~ tivaos ·qut• con -
fe•·e •::t ·C'onst·ctukã.o P o Hti cn. •d•e no.ssa patr-ia . •e apezn.r ela f:tltR de cnmJ>P t~n ch 

sllperio t~ . <exi·g-iv·€'1. m~s j:n,pu1sion.a do .pelo.s ·s en·i irne ntos ·de snlidl~l ri ·f"da cle dtl?l 1Hl -· 
tri.ota e da hom•en1. cu so por ·esbe tm 1eio vos oftfer ect· um~ concurso cujo valor n 
opill'ião elos .cap:a~€15 e o ·inst:.ncto do puhlico juJ g·arão~ pa r a. a vossa. ing·cnte ta-
1'-<''ifn el-e estuda r ·e ·dar :so.J u~ão ·á cri.se ·financeira, de qu e clepen d·e inUmlament e 
o movin,.en to cCO:ltC·lnico g·era 1 do paiz. 

O plano · de lll;~td-idas lf' .r e forn1as que VO·s apre.~ .ento por si n1.es1no i~ nclica q ue 
o m eu intuito viz,a um conju nc to sysbem·a·t i co , def in itivo e permanP.n tc ele reot·gn.-
nizações tno·netar.ila te •filnanceira, d!€-sprez.ando. portanto. a·s soluções prov 'sorias. 
as tprovidenci:a s ·parciaes. inoqu~s ou de 'e fJe itos passag•; iros, si n1pl 2·s e x padi-en-
tes -ante a accumul a ção immensa -dos es combros dos <çmba raços e de -instituiçÕEs 
inconv-eni-entes , ·a.dvin~las dia -po!iUca •fi.na ncei rn. ·de todos o.' gov-ernos . quer da 
Yfonarchh{_ <!U€t' ela R epublicn , f nlho·s _de vista:s g:E•ra es e el e concep<:ões de um a 
or-dem melhor. 

10 n1 ou plano é uma I'~enuocl e.l cH}ão <h" u 1n proj-ec:o prin,;'Ci\·o fJ\tp eu ·ha vi ::t 
o1·ganjzaclo e apr eEen t.3-<lo em .Setembro d;€• 1913 ao a ctunl iM·in·istro ela !Fa zenda· 
e que, provavelm-ent-e, por i·noppor•tun i·elade su!)posta, não foi consi.deTaclo objecto 
el e apreciação e muito menos -susoe·ptive l d·e U1)roveitamento. pa.ra ao men<:J·s s et· · 
vir ele -e;;.f -mulo u a.lgup1· m -e t·hor projecto, 
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=" E1V2 bas1 :. ::~ .:se ·or.'gin1aria1nente .e· tem· f'tlnd·anltento 1üs tnr~co .1~0 ·en1pr eg-o con-
v en."ente · düs mldos •e trumbem d·e .part.e das renda-s d e· importação da Republica. 
ap9Hcadas; .d·epo is d·e co,nrv•erti.das em ourD, á fonnaçã,o ·do d•e.po_sito gar.anti.dm 
ele - um~& nov.a· t rnli·ssão · clJé. m ·oêCb!V d·e pape-l~ ·destÍl).ad~ pr.incipalJnente á su1bsti-
t Lti q,ãp e n ão .a0 r•esgate para d·e~t.ruiÇão elas anqgas nçna-s . d-e· pa·lJ ei f.td-uc:at·!u, 
poL~ só se deve destruit· o _.que se .substitue, e á insütuiç1:\o_ elo -sy.stcma m·onetario 
q'u,~ convé.n1_ á llOSE?.a . patria e qu e tenh a os caJ1aC?t~ed•st·cns -ex-ig·i.dos peio cu rl::i., 
pla~n·et&rí·v . . JJ}is o obj·e-c:o do 1ncu pl'oj.ectv: que a.'li.á.s clever.ia a Lr.a·nger t~wnfbem ;.., 
01··g·.anização d~ r'eg-im en .ban ca rio do Era~il, .qu-~ n ã~ o te~. . . 

_t\. emis~ão .que 1eu nropor~ho I)ã:o . •Encerra e1n s~ os p erig·os. e a in.solvabiU.dade 
que. carn.cteriz.an1• a outrOs •pla .. n os -d·e· •emi-ssão sii111P·l•e.s ·sen1 gúraHtia, B·em !fitu, 
s~n1 i n tui:to syst•ernatioo, ~11as at1r::td~s ,a, ·esm;o, se1n l'letorno e s : n1 g·ara,n.tia_ rna. · 
tecr''al el e .est13h1licl.a-d•e do seu valor. ·Ao pa-sso que .a•s n1•edidtts •que -indico á sa .. -
l)e.do.ria dú Gov·ernu co!Iltêrn • .simul :an tant.entel a.s soluções trwn.si torias, iniciUJes -~ 
unteci·padas. Ú•a;oendo ~em si ou•e-s•mas a de-finitiva e syst-emat1ca •SOI·UÇâO -do lll!()•SoSO 

probl•e1na rrwnetar~o. bla·se ' fun-da11nental das no·ssa~ f ·i•n.a.nças .. no:ssa a..dmin•i-straçào 
publica .e da instituieão c1o1s ba.:1•Co-s sob utn rteg;i.m·en Uvr1EI ·e progr-esissta . 
· O 1neu pro:jecto ··~st.ia.fbel •eoe uma . ' org-a.niza.çã-o ~ónetarl,a_. -e .fina.neeira capaz ·el a. 
eh_u;tici•dad.e J11E'.Ci €·SI~Iar''.a •e ele 1E:volução 'ol"•egu.Ja·r, co-nv,eni·Cn·ile, -en1 todo o t eJnpo, 
con10 e111 to.da part-e a quEUesquer :co·ndiGõe:s naci·ona•e-s. 

Baseia- s.e tP..a ' ~acqui·E.ição d·e 'OU<r-o · ·por n1..eio _. justan1,enfe, ·da importancia. d!a 
po rc~·htag--e1n e1n ·o-uro ; da:s 1"-endla-s·· a _dl,lane:ira·s, ' Cl~l-e atê hoj.e ·não tên1 ,sido r-e -
cebi da ·em oul'o, ma.s co-nv-erv·.das •em pa•pel, ~ao ca<mb-ro offioia.J a .doptado. 

Não clesco·nheci nun-oa, •e 'l11 Ui to -n11enos d·esconheC}o ag·ora. na smnhria e -de -
pr-i-m.ent9 · cris1e filnancejo.·a ·e IE!CO·no,m ,ica que no1s ·a!m:argura ~ 1nuito •nut;i,s .do que nos 
ta~ sCJ.ffret· m ·a-ter1.alment·t, nã·o d•esconh€\iv a ·s -eno.r .mes ·d-i-Hf. culdacles, qtt•e -~e no~ 

an-:olha.n1, para obt•ern110S o -nu3.ne.r.a·ri·o ~ ~ 1111 our-o n·ecessario, 1nas ~esse-s im•pecilios 
élesappar.eoerã-o ·•en1 te!f1,po nãv ·l<J.ngü: term,t'nad·<."\. c;~,. ·vha!:Ye (te guerra. ·f!UC s-u"bjuga 
a Eui·opa ·imtei-ra. .e -s.e p ::.flecte ~~·n1 t-odo pla-neta, d•esvianclo a actividade nonn.al. 
p:tc'fica e inclustl'lial da sua . tallTl.pl.a e ·segura :est-ra.d ·~ pa.r_a o .a1lerf,eiçoan-uento 
m ateri a l ! base do cl-es·e-n vo-lvi:~ne.nto ~·n t e·Hectua.J •e nllOl"a.l da h un1an.id.a:d·e . 

D em.ais não se trata _ ahi d-e a-dquirir -d e- chofr.e un1..a ·enorm,8 'CJ.'Ula•n t-ia ent 
oui~o, e -sinJ, de obt•el -:o p~~_c.p a ·pouco· -e~ 1~cte-~~e •exp1~i1_ni'r , d·ia a d':a, ffileZ po.r 
1nez, a-nn.o e anno, ·de sor~e a accutnula-r-.s -~ no filn ·d-e poucos annos , eon1 ::r:c -
lati.va f ~ldlicla·d-e e sem n12nhun1 _ onus extraordi n a ri o, ant!es! obtendo recursos im-
lJO·r-ta nti ssimo:s 'á INação, :a.fhn de -att-e·nc1•er os .seus -çomp~·omi·s:sos ·uJ_'.g'entes -e en1 
::;.e_g-u ida . sePeaHt'lnrent::·, co 111 n n1-:t•!•or ·segur.a.nÇ<'\ -e n1ai.s p•'?•J .. feita Í"'egu la:rl-dad•(, 
trHnsfu~·111ar oQ s·eu sy.st.e-n1l.!.· n1o netario d·e.p~ciado cn1 utu r 2g-im-en definith:'n, 
:-;ystmnat"co, de toda a .s-oH d·ez . 

. . 0 . ,l pp•ar>e i·h·O instítuiclo ·8·111 1898. p nra O li~ISgate 'C a g'a r a.ntia. do •papel-müed<l. 
e ujo 'im porte ·e m circulaçãÓ 11avia tat-tlng-ido .a o2 ~·ca de no,~eeentos ~mil cünto~;. 
apr.esenta .co-ndições pr~<carias re prejucli~ia es 1ás condições -rinari ceir :l-s 'e Jilon e-
l(:; t·ias do .paiz. 

O fundo c·b resgate qu-e tinho ·e tm por fim o t•<!colhim e nto de notns el e 
papel ·ficluciau:io, e a .sula in cin•eração~ ·no (ntuito el e n.lcançar a sua valoriz.açãü 
p e·ln_ di.m ·inuição· elo ID IUlll l~rar· t·o, ' J~a.pres.entava utrHa rillu-são -~ un1 1~ rro ·fun esto: 
urna il!u~...:ao_; ··-pOrque o valor tdo lJ·a·p•el fi d uci.a:I"'~o :não depe nd-e só ela sua inl-
rwrtancia ·n0li1·in.a l, tota l. n1a s elo ·v1a-lor .nJpr.a1 10 ·-F·ina-n ce.iro ·d·e quen1 o -en1i-tUo -e 
quanto a·o cl r u1na na~ão. cl1e' inntnneros fa.ct-o·r·es el e varia .e.sp:eci e ; od·e sua a .dlYtli-
•n·:Str-açã.o. da !::i Ua ·política. das s ut1s in.dushr·ias, do ,Et~ u e-on1li11•Pr-c·i-o •e .(lo ·seu r(:-
giJnen ba.ncar•io. D·e que E~e·t·v·e cli-nünujr a rll::vsse:L •fi duelaria, ·se a :Nação nã•) 
Po~sue outra ~nooeda ·c1e v.a.loJ· -es-: av.el. •S1e 1e"lla 13.ugn1.e n t a a·s suas (L-ívidas, ex-: 
ternas ·t i'rlt(·rna$•t 1Ser1a -irlusor··o·. coni·o .o fol •e •está agora •evi-d·encl,a.ndo a cte-
Fl'0ssão cambial , a.pezn r -d·a. insuffic·i·encia -do ,11.ume'r·ario. 
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E' un1 ·eri~o, pot~qu8 1a· .nHt.ssa elo pa.pel-mo,e.c1a, não S't?ndo feitas o.~ltra.s emis-

sõ·es, te.nd,eri~a a din1l'.nuir por •si Hl!esn1a, ao 'Passo {!,Ue .a JTitaTcha prog-roess.iv.a da 
Nação. o augn1•e,nto :cr-e·Sü<::rntJe d-as tra.nsacções de toda natuneza torn~r-s:e-hi l~l 

cada -d·1:a 1najs cell8br·2 e volumoso de modo que no fim d·e alguns annos· :as 
neoessldad·es do commerclo •e éLe toda.;;. as iaetividad·es •exigiriam, nil.o jâ. 0SS1 

S0<1111111a d;er cl'.·nheiro ·e·tn:ibt,ido anted•cí1'n1•ente, mas urna .suprer,ior ao s·eu q1.(,Wnt1f,1'1r. 

E' ex1LCÜLnl~ -=ntJc; ·a d~tuaçã.o a que chegán1o.s ·desde pouco.s an.nüs, ·e que. a ca-lx:.t 
de àeposito re de ·compressão, que se -c11.2 nominou ilnpro})riamente Caixa d e Con-
v·er.são, veiu ma,is aggravar., -con1 .a :::;ua ·f:ix•id(ez, inanl•O•biJi:.dad·e ·e .a.nt-Levolufb-illda.d•· 
caracte rísticas, instituiçã'O qu·2 ·d,esappareceria .por inanidB·d.e ·e inutilidadJ.e com-
provad3·S. 

;o meu plano relf•er.e-.8, tromlL:cm ao modü p.elo qual deve se r tt·at<tda, lnc:· 
dentem-ente ~e de .passagem, 1eooa caixa, cujos dpo-s:tos d-evterão se1· r es titu-iclo s 
d.e.ntro .dos .([O•Ub rn{ mekos annos ·da •exoeClt()ão· d·esse ·plano. Nota-.s·e ah\ que eJ1 ·1 
apena-s pr.estft un. ser v iço pa;ssa.gle,\ro, trn.nsitorLo, ruo problema da. r e•moctel ação 
m ·onE>tarila . 

'Não ro!·:e ei·~O ·esbe:nd·er-nl•8, a:inda •m1ai.s, rsobr,e 1a justHd·cacãJo d.e 1neu TJrOj•eCt<i. 
pois :eHe e n1 .. :-;.i ·1ll'2'Slno· é 1nuit·o cl·aro .e sufr·c·l!Em te para · ee. o c01npr.eh end-er. 

!Parec-e-me, entreta.nto, que seria indispl2nsave·l, para con1p le t -:: r o conjnucto 
d·e ·medi-dRs •r1ne ·o 1Governo tem de adoptar para ali-viar prim·eiro f·3· resolv.er d e fini-
tivam ente , .d·E-poi.s, a crise fi-nanceira, tomar.8m-B.8 rl :-soluções no ·sentido -d e d-:·nl·iniur 
n~ d:esp•eza·s: r E•duz•ind.o antes cli ~! tudo •(JtS V·enc=hTIJentos dos funccinna.ri.o·s civis e 
nlilit :;~ res, .05 -subsi-dias ·8 as subvençõ•es annuaes, a ·C-omeçar pel'Ds ·subsi.dios cln.s 
rnen1bros ·dD Governo .e pro.porc1'o.nal11nente :1. sua ·i'mport.la-ncia, com aba·Ltm.ent•} 
variR.nd·o· d·8 5 a 20 'O]·o. 

iFoi proposto pr=!lÓ 1Gov.erno o ·etsabe.lle:cõi-Inento d·e tilnpostos .proporciona,e·s so-
hr.0 os venci1nentos; lTI1a1-.. •t:llTI boa ~n·Cil"-m•a ne.pulb"lioana, •e .eln· r.egular herm.eneutle:.t 
l·eg·is·la.t''va, •O ·i1i1po.sto sobr·e v~encia11ie.nt<Js .e subsid~o.s é ína.dm.i.sshr·el ·e taté a bsurdo; 
porque ns venoí·m1ento.s., ~Sala:rl•O!S, :or.d.e.nad·os ou •suhsoi.dios 1fo-ran1 ins·f itui-dos •para 
rlemunerat s erviçüs, !)'ara ind·emnizar indiv.kluos .que não t ·:n1 outra occupação 
senão S'21'v· i ~· á ·N.ação e ·fo.rain .calcula·cl-os .e m 1s·eu i•n1porte, d.e co-nforn1i·clJ:11d·e CO•lil• 

a s condições •e;c:ononnicas. m ·one t::vr-ia•s -àn. occa-sião e -em ne-lação á -sua. cat1?·-
g·orja. 

1P.ortantn, cotno .. S'en1 '!.ncohe:r·enc i.a e usurpa<_::.ão, pód.8 o Gov.rrno cleter.n1•lnar 
r(,rtes an,n-ula•e:s ou mle"tt ~;;.; .a .es nas 11Ein1,une.raçõ•es julg·a.d.a's dncHs:p:ensnv.ei s ou :1·e-
eesEaria·s ·á .subsi:stc•nci-n ·en1 cl'rta. é11ocá clo=s seus ru ncclanar~os. 

S e as con.diçôes cl e·St!e 'IJ10l1l!Eill t.o •:.:ão· nutras. ·se <h'i e tner.g,e ncias por qui~?! passa 
·o pa.tz :exig·2·rn um.a .. cUnli ',nuiçãO de ·clle speza-s . . -e 1So a situação !J11onetl3r·ia ren1 .s e n 
v alor faC'i'Ji.:n ·e·>l'n nltet·a ção. a ·3o1uçãu ·".erá. tt r·educção proporcional düs seu ' 
w:~ncim:ento.-:; ·e •subsiclios 

) 
E 'e·sta r·educçã.o pod:e n11 '(l e,~ ,d·e já ppo:pôr por s-i tnesn1os o.s altos 1nen1·bro ;:.; 

do Gove r:tJO iF-ed.eral , d·es•istínclo 1ng·o réLe 20 {)\0 dos .se us suhs·',clios e a.pr·es-cntando 
o pt·ojecto d;e ],el ;r.eg·u'l,g ndo €E1:"a -del.ihera ção. 

Outra 'lll'edi·cl.a .. j,tnport.antis-si.nTa {!Ue tra~r,ia gT·a.nd·c ·e.ffiencia., 'ÜT·cl~~tn ·e .ecv · 
nntll!ia no.s serviços pufQT'cos, consi·st&r.ia n a r .eorga.nização d·e tndo.s o :-; serviços 
m·uitos hoje de fôrma DUramente 7HtYom;nt,ica, no objectivo cl'8 os re.fundü· na.s dire-
ctorias limitadas rxi-st::ntres e nimi :t 1111ente nl;c-essarias, no B8·!0 d·e cad :l. ministerio; 
transfund.indo-se o :vtinisterio d·a A gricultura nos do Interior e da Vvação e Obras 
P 11blicas, r·e,çluzinclo as .a ttri.bu.'çõe.s .no :Vlini.s t-erio do Int.2rior! .que não d:ever f.a oo 
occupar sinão d <', manutenção da ordem interna. da Republka, superintendendo ape-
nas a justiça f ederaL pois, é precizo s·abi2P-Se que p'ela. Constituição h a um .Poder 
.TuéHciari•o. qU:~ é re.pne,,sentad·o· e•m u1titn:t i-ns tancia p·elo Supre.lno Tr-ibunal Ft2-
cl-era·l . .A instrucção •cl ev:e s:?-r .d•e inici•ativa ;e d1e d''cr:ecçã"O prh>:a-da1s, Sóm!emt.~~ 

auxiN.-ada ~e la•nünada p~lo Governo ~ . conl r ecur .. ~Of3 rn~Q n·etÇ\rio·s. Q'ua.ptq á hy~~í.ene, 
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d::v c ~·c·r de allr:buição local, munic:pal ou e stadual , com o concurso indirecto 
elo Gove rno .FNl•erul. 

Eis,' 1Srs. •Presidente e .mom.bt·os .elas Comnü&sões .cte F'Lnanças do S ena-do. e 
d ·:t Cama m <los Deputados ela Republi03, o pequ·eno concurso que .di2>S>ej ei pres tar 
ú V()~.a laborios:a tap=•fa, ·para cujo C01Inp1e: to exito -eu exprin1o a.qu.i os meus 
riw ',s sincer·CS ·t lJH i l.,I·Oti(.ju.s V<Jtu~, ~õn· I.cTit<t:: s e.nt·lnclu ~não possuir a.s aptidõ& inúel-
lc•ctt1a·e·s ct:~ :paz·e:.; a vos oLff€rec:er unL aux·il io eficaz a.o cunl•Pl'i1m:e'l1to cabal Je 
vossh·S attribuiçõ? . ...;, õJna.s -conlo~ nh::: ficac1ei s ..: €'1:1 Contrarc1es solução qu.e dnutiHze. 
pel-a sua. o·pportunidad-e e ef.ficac ia, o plano que concebi ·e vae junto a ·esta. ex-
posi(ião. 

Sa uele :e fr a.te1·n i.ct ael•e. 
(.'\p r csent<cdla ll~lo Dr. O&ca.r •da tCurrh ~c Oo•rrêa. ) 

PLANO FINANCEIRO 

O CongT·e·sso Nacional õJ~.e.solve: 

Art. 1.• F:ca o Poder E>jecuN\'o autorizado a ·emittir 200.000 :OOú$ em 
notas do Thoesouro .Nacional, sen-do 100 mil Mste terceiro trimestre e 100 m'il n<:> 
quarto trimestre dp corrente anno. 

Art. 2.• Esta •omio; são ~erú. gara .ntida. pela omportancia totl3•1 da porcentag~r'1 
.fm ou1·o dos dir·eitos aduaneiros, re colhi.cla durante o tempo n.ecessario par:t 
S<tlisf.azer-se '{ ssa gal!"antia, d<lv.endo o Governo )11'0vid-enciar, de a.::côrdo com 
~s indicações aeHanl·~, para ·:r a.n•sfonmar esse deposito -papel eiT!i lastro de Olll"J 

e de sorte a. tornar-se :permanent>e e •lW.Ogressivamente, c r.<'>SC' , nte essê lastro, 
para o fim de v.al<:> ri,<T e conW·r t êa· o rllapel - moeda. actual, su1Jstituinclo ·o por 
tnoe.da- papel, cOin.v.ersiv~e l ·en, ouro, na. époctt tamtbem a.qui ind· i·caet~a ~ * 1.• O Th.esouro recolherá. toda,s as nota,s d-a Ca':xa .d·e ConVIersão actua1, 
cln.das run pa.g·.aqnento nt3lS ·r ·epa.rti çõc:s .a.rnecacladora;s 1e as substlituit•á por no~bt.3 

elo 'l'h•2>SOU'I'O, ·d:E.\Strll'i•ndo aque ll as .de>po is de ter .-ede;bhlo d ·a ca:ixa o ouro cor-
respon.doente. qu.e •ser á .depo.s<it·ado ·nos cofres nadona:es . * 2. 0 A t erça parte da pC'l'cl <:·ntng-·e~tn! dos d·ir:.eitos .en1 ouro será paga e:fft: ~ 

cllv ~•ni,~tn.te .C ln ouro. 13fll10.edado. ou não amoOO-a:do, ou r.epr esentndo por not::t!:i 
ela. •Caix:t el e Conve·r são. 

~ 3. 0 .-\ -e n1!'ssão s~rá realizada .. nã.o só 11a Cap.Hal iFOO.era.l, como, ~g-undv 

o lTiterin pratico do :vtinis! ro ih1 IF"az-endn, na .. s IDell"gacla:s F isca.es, e outll3~ · !'D· 
pnr·tiç:Õ<'s, em todos os Estados -da R e.pubH<:a. . 

. <\1·t. 3. • Pam facilH-aa· a r ealização do obje ctivo princ ipa l el>estc decre to, 
que é a. instituie:ií<:> . eiefinit.''Va. do o;ystema tnone ta'do do Bra.sil. com c-aracter do 
c umo un.'v er.s-a.l , fica o (Pod:er Executivo autorizado tambe m a: 

J 0 , ton1ur medic'L!s praticas, .. no s ::ntido d1-= : 
a) organi7.ar a estatlst<ica da rnln.'er aç1lo dos rr>(>t::, e.~ tJrasilelr;;s. ctJmc; our:;, 

Jll ':l ta.. cobre >e ·nick:el; 
1J) racilitnr e a uxiliar: por todo Sos n1e íiQ>s d•:: qu e póde d·ispôr, a nl'·me raçà•) , 

f"'.~· peci::tlnl'e-nl C' do ·OUrO., cobr.e e ferro . ofn~u·ecendo -1he IJlle SmO fa.vor•&-:-, por un1 
lado ·e por outro. -cle Ml>ft"ll.n.do ad·quirj.r pi1rtle IQ•U o total do ouro ·explo ra.do, d0 
sorte que -f ssa riquteza do Brasil tenha, de ora avante, eJnprego conveniente no 
IJa"·z : 

?,o, o Pocl ~r E x ecutivo CFI:de ra-1 chrun1a·t,á. a att•enção ·e p-ed-irá 0 concurso 
cio~ g-Jvernos 'f' stadua,es . no intui to d1~ m•e.Jhor .se regul-ar a .estatisticta. € a fB-
eaHz:lção .das -producçU.cs Jllli;n .él2· a~e s_. pod·endo ·es t·eR l ~stab el ecer.em. im•iJostos -d e ex-
fJO·rtação. não one,-oso--s H es~a. indu•stri-a, cloeV'an-d.o o ·i1nposto sobre out,o Ser pago 
em oespeci•e . 

Art. ·!. • Realizadas a.s OJl0.13ÇÕ-"'S co·rrespond·en.!>es [t .conversão da r en.da. da 
r·nrcentng-·c!nl ·: m our :-·, do ~ d:re-itos a'<luF~ .ne.iros ,. - 1e·n1 ouli:'o , él nl·O '!d·a clo, ou não, n. 
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t.~rnh-.são de no tas conversh,e<is COI::-linuar.ú., n a razfto d.e 150 •n1o:ecla-pa·p e t sob r o.: 
100 ouro, e m -deposito; a té que fi·que comple tam ent•e substituido o a n t- ·;,;-o p a pe l-
rnoeda .... ~ subsftuição seTá ·l"en llizacl a, na. Pl'~O·porção ele ·30 a 50 por oe nto d ·.t 
{~ m•i ssão no v .a . 

~.:\xt. 5. 0 .Do ·S·C'g-undo anno da n,pplicnção deste- 1·eg tm•2n, :i s: o é . -d e l!"l:t 6 e n~ 

rllant-e, os direitos coblr'ados. ·01n ouro ·S:1rão calculnd0s -s~gun:.do 30 por ce.nt.í.J elo~ 

dl·r e itos ·sobr·e nl:e rc%l'Clol'ias ele :i·m1portação , 16 •serão e'Df•ectiva·n1•ente r eoebiclo.s en1 
ouro . 

. Art. 6. 0 !Par .?., todas as ti~a nsacçõ ·: s, em quanto não -e.st iv1er val'Orizad·::l nu 
substituída a n1assa de pap:d--m.oeda actual • .a t·~lxa can1-bial s1er[L cl'e tern1inadà 
para c ::::da ~ex·e rc icio, d-e so.r t e a g,aTantir r·ealm ent:e a conversão d·:-ssa n1o ecla 
ficluc iarl.a , rE•nl uma _r:e·la çft.o cada n.nn o •m a is proxi,nla do .seu Vl3·lor de •etn1ssã. cJ, 
>slo é, -el e 27 clinhei-ro.s por 1~ , .e d0 segut,nt3 m.odlJ, Ul- cotnú n1 elhor co n\ri-cr: 
po prilne·iro anno .a taxa: ca.n"l!bia.I s·er á d e 16 dh1he iros. vigo-rando :llé :tl d !:.' 
D czoembro -d e 1915, .no Hl!lmo .el e 1916, d·e 17 d 'inhe iros; em 1917, ele 18 ; ·e m 1913. 
el e 20; 1:011 1919, ·d•e 22; .e e.m 1n-20 , cl.e 24 cli·nheiros, sendo f e 'ta n. s ubs tituição 
total do papel fiduciar·io a esta ·lax::t, ·que se.rá d!a-hi ·en: cli.an te o val-or par .drt 
moNb 1ln.cion13 l • 

. A.rt. 7.n J\pó,;:.;. · n. co n v,ersão .elo p~p-~!·l-~n110 ?·cln, .&C<J'[L cada a nno d·e t e•tnl·:.na(l:t 
no orçEt.m c-nto f·eclera l n a,p-pl-ioação fl!E1 G o]o -elas r e1n•d·Uts :aH?;n.cl-egn.r-ia . .s ao au ·· 
gm·ento elo d,e•posito •f' JTI: ou r o .gaf"ta-nttclr.~· ela. ·e·m':~&são , n.té n ttingir. o-s 3]4 desta .. 

A.rt. 8. 11 !Q \Pode-r ]~x.e·cutivo ord·c:na·f!Ú a -cunhag-e-n1 na ·oasa .da · Mo eda da. R P-
publica .d e 1no-eclas d·e ouro, prat.ra , n'i c"1-\!Etl -e íbron z.e, segundo os ti t ll lc·s e o.s peso:-: 
unitar ios acHnin·te .expr·e~so-.s. 

§ 1. 0 As p eças ·d·e OlH'O .z moe ela do s 'erã.o elos valones d .e 10$ '" o$. segunclo 11 
r e l-ação elo p a r cl.e 24 d·inheiros por mil r éis, !e a .sua cu nhag·em obed< cer i"L ao pc:r.;o~ 

d e 8 gr. (•C>'to gr.ammas) , por moed·a do valor ele 10$, (padrào ele ouro ) ao 
titu lo 0 u poraentla.g.em d'e ·ouro puro 0,91·525, e •ao modu lü de 0,0·20 . 

~ 2. 0 A.s 11eças de pra•ta .o·beodecerã-o 1€1J:11t .sua ·Cn nhag,em ás :S-E'g; uinte.-; cor:~ 

clic;ões : p eso da moecl•a de 1$ (um m il réis), padrào d e pra b. ou unidade mo-
lll'i.ada brasi·l·<•ira., J O gr . , titulo - 0,900 .e o modulo - 0,02·5, cunh:tncl.o -·se tnw· 
i.H'Ill m oe dn s cl1<" 2$ •e ·ele $500. 

* 3." A. J)eca .ele ouro d.e 10,$ r ~ceber>c ·a el e<n·ominação .ele - Co lombo 
n l )r,.~v iac1Fl:m e.n.te- C- ; •e: .a d ·e .prata ele 1.$. (un~.dla;d·e Jll {} n le!.a-r ··:a.) n d E'·non1i nf.l .. 
ç: fto cl.e - ICruz·ei-ro - •a brevia.d-am on te: - ·C. 

§ 4." Ne.st.e ·novo .sy.ste1n1a se·rá ·a.doptn.cla a. co.n tag e.m ;Nu centavos pnr:tt · a~ 

rnned!J..s itYf..f"t"ior•e.s ao cruz-e i t"'10·, .de· .m,oclo que an2io cruzl'iro ($ 50 0) ,;-;·eefl c xpre~3;! 

ntnneriC.ami~:n be .por Oc,'5 0 . 
§ 5. 0 As m üed as d e l!!kkel oS2.J'àO el e Oc,20, 0,10 e 0,0 5 (vint e, cl~z e C Íil Ç!; 

<:C" ntavos elo cruzc:i"1ro). 
Art. 9. 0 Os dep.o-sitos .cJa Ca·ixa cl•e. ICo n v·er.são uctual d•ew,rão slo•r r·eti melo" 

d·entro do ·prazo d-e dous ann os, a pós o ini cio da execução d·este reg-ime n, e se-g·unrl o 
a lTI{'Snl a 

}\ .. r -t . 
na Caixa 

taxa que os regulou. 
10 . A " uhst ituição ou rlô<Sg.a.te elas n ot1as ·d·e papel· .. moecla será fe it., 
.d.e .A!mortização ;f; nas D e1·eg aoias F.:!sCR•es · dos \Estados, s·egundo o cri -

tC"l'io -d o ~1\~f.i.n.i •R tro da F.az€inda. 
Art . 11. Continuam -a Hr cur·so legal e m t'Oda a R epublica .::\ s mo·e el as 

ele ouro1 prata, uick.e·l e bronze .que ~estft.o .::: .ctualn1tente ~.: m ciJ·uclação leg·a1.· 
Par·agraph'O u nko . 10 Minisko ela F ,azenda. prov''•ele-nc:ür1i. no SQ.nt idc cb 

·~.e .recuillhar.em na Casa da MQ'eda tod,as ·a<s .moedas ·el e o uro •e prata el e ,, n t igo 
~unho -cuj·o· valor lint l~ins·eco ê ho'j! s1 supe•rio:r 1a:o s·eu v-alor notni.n~d, ·fnz·c·nclo-se e-.s~:1 

operação el e co.n<formida•éle c'Om •as i.nelicarõ "s el•::sta l-ei. 
~Art. 12 . En1·qua:nto :não t+iv.e.r s·',do a tting·icln. n. conv·ersão total virtual d ~ 

n~IJSsa el e pape l ficlu0iar·io actua l •não s•e·rá inic ta.cln. .a troca cJ.e mo·eda-papel P•.}r 
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ouro na C.a ixa d ~ Amort:zação, ou outras repart ições federaes, a não se r qu.e 
o de posito em ouro, fundado por e sta l·ei, tenha al-cançado os r,roe.g quartos ,la 
emissão d.e moeda-pa'])el. 

Art . 13. F '-ca1n .r evog-ad.as as d•JSPO·S'içõe& .e1n contn.u,io ás da pre.sente lei. 
(Apres•e.n ta.do pel-o· 'Dr. üsca r d•a •Cunha 'CO'lTêa.) 

O Congresso Jo\acional dect•Eta : 
Art. l .u ~ · u Gov.erno llfe del'al RUlOrií!a<lo ·a abr+r tL suhscri•pção, na. · .praças 

n ~Lcionae.s, êl.c um·a parte ·do re1n.pnest1n1o e•m ouro~ a •qu\e -está \aut·O·l'·izado pelo 
decPeto r.. , de ·de 1914, ao typo d·e 90 o[o• •e juro a nnual de 5 o[ o, 
tamrbern1 pag-avel em ouro, no p:.üz ·e no 1 ~tra·nge1.t.'O . 

Art. 2." A .impop,ancia offerecichL ·ã subscripção será de f. 10.000 . 000-ü-0 (de?. 
milhões de libras), s endo f. 8. 000 . 000-0-0- (oito milhões de libras) toma.da.s pelo 
Ba nco do -Br.a.s il, .., f. 2 . 000.000-0-0 (.d•ous milh õ·es die libras) por quem pa·,·::t 
isso se -a pnes'en t-a r. 

Art. 3." A parte tomada 'Pelo BanC{) do B•:a.sil servirá panL la•st1·o ·doe um:\ 
emissão, que 'Sel'á l~nçad•a pelo referido banco, a•té o max,imo de cem mil 
contos cll~ réis (100 .000 :000$), para os fins e nas co·ncl•:ções <~onstantes d•este 
il ecret<J . 

.. A .. rt. 4. 11 rDa part..e rsubscrip:re:\. pe.Io publico, ·terá o abati.rnento .d-e 2 o!o. TT2' -

,;Uldndo-se o_ ty.po a 88 o [o, a que tfôr paga -em not<lt; da <Cab"a de Conversão. 
Art. 5." .-\cs notas da Oa•ixa. doe •Conv-ersão t-ecebidas por força elo a.rt. {' 

" '-"rão r ecolh·ida:s oe oemdneradas até a quanNa de . 19. 389 :776$016, a .quanto mont<t 
,, responsabül",clnde do Gov,erno, por .m·otivo .ela el.evação üa tax1a ·ele 15 d. para 
16 cl . na referid'L Caixa. 

Art. 6. 0 O e1nprego da emiossão constante do a rt. 3.0 serrá o seguinte: 
a) 70 oi• no aeiantamento s i contas a cobra c do '.rhesou<"o Federal; 
bl ao "i" no -<Ieresconto de effeHo dos ba ncos nacionaes e descontos d·e 

wa<rrn.nts de n1 ercadorias da industria e lavoura nacionaes. 
Art. 7.;0 A emis>ão de que trata o art. 3. 0 será resgatada d·entro do prazo 

da cinco a nnos, co~ o producto da venêa das apolices qu e se,.~ã.o colloca:da.c; gr~a

'Jualmente pelo banco, no paiz e no extrangeiro. 
Art. 8.• O pagamento das apolices subscriptas set1á feito pelo Banco do 

l:lrasíJ au Governo Federal, por encontro de contas, entre o deb ito do r eferido 
Governo pela:s contas pag,as .pelo banco, ·e o c t•; dito do me smo proveniente dia. 
suh c<"ipção das r eferidas apolices. 

Art. 9." . Os aciantamemo!l só poderão ser feitos pe lo banco, SO·bre conta.~ 

ele pagame nto incontestado, que serão classi.ficn·das e relacionadas pelo Tribunal 
ele Contas, t endo preferencia para liquidação e fica·ndo isentas de exercic ios 
findos . 

Art. 10.• E stas operações serão escriptura das pelo ·banco, em contas espe-
ciaes e sob a fL'l ca.Jização do T-ribunal de C'ontas, podendo o orgãv do nlinisterio 
p~tblico nesse tribunal , que OOl'á o eeu re pr.ese ntante, .:fu,er-S'~ a-companhar noà 
exannes de um profissional con tabilista d~ Thesouro, sempre que achar con -
veniente . 

Art. 11.• Para ex ecução deste decreto será lav1 ado na Directoria de Con· 
tencioso um .contrato entre o 'l'hesouro 'Fedoer.al e o Banco do B<"asil em que 
serão ::unpla•m ente reguladas as con diç·ões da presente operação. 

A.rt. 12° Revogam-se as d·i·spisições em contrario. 
30 de Agosto de 19'14. - Ren(l;to R. P estanc•. 

i - O Governo dos Estados Un rdos do Br.asil autorizará o i\llinisterio dll 
Fazenda e . emitti•· bilhetes elo Thesouro no valor totacl de f 13.3'33.333, juros 
1e ~ •!• ouro, pelo prazo de c inco annos. podendo tal prazo ser aug·mentado, c!e 
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accOrdo com as deliberações tomadas entre o Minist.,rio da Fazenda e os ban-
queir<>s europeus · <Jv · Governo dos Estaclo.s 1'niá6; dú Brasil. 

II- o Minisreri<> ela 1Fazenda f ica11á autorilmclo cl·e se ~ ntenàe•· com <> Bancq 
do Brasil, obriganti.C. -s~ e~ te ·a fazer desde J[L uma emtssão em papel m ozàa, em 
notas do proprio. Banco do Bra.sil, ela de o valo1· de ;;HOO até ;;o0$000, no totai 
de 200.000 contos de rél&. 

UI - Para garantir a emis.ão adma .ref ri·d·a, o :.\1ini~te rio da Fazenda 
rnanCará deposita r o total elos bH h.etes elo T'h<'so u. ~o .no· Bnnco do lBntsil, rece~ 

bendo este pelos serviços prestados, de accôrào com o artigo se.gundo, uma 
commissão de 1 14 "lo c a re;,tituição das despezas da impres~ão das noyas 
notas. 

IV - C:t·da notn. do B.tnco elo Brasil tel'á a a'Ssignatura el e um. elos eirecto -
tes do ·banco, e a de ·'um· c1 elegnclo non1•aa.do espech1:ln1eT~te para. tal. fi. n~ . pelo 
::vtinisterio ela ·Fazenda . 

· Cada nota te llii. na sua face a dec ;-aração expressa que ella é gara11uda velo 
clepo~ito feito pelo Gove.-no, em letms c' o 'l'hes.:.u,·u. no total el e ( 1;, . ~33 . ~ :1~ 

·v - As le tras do 'rhes.ouro r-: en1o a:ém rhsso garantidas pe·tas Jlenda-s sup-
pletnenhtre~ das aJfU~ndegas. que ~ nfiv ~·Gnnan1 part e da gara.ntia rlú ···lf'ulu.l in.g·", 
d-êv.enclo ~as notas emittiàas pelo .Banco dQ Brasil co.nter na sua .rcc < tgual tle-
claraçã<>. 

''I - O ·Governo dos EstarJos Unidos do Brasil deposita rá se;ue..:tra.lm-ente 
no Banco do B1·aoil , os j u r os v~nc id os sobre as I·Ptm s do Tlwsnuro . O Pl'Oducto 
deSta quantia ·ser'á destinado par a cr e-a:.r un1 fundo e:.:'].1ecia1 de resg·at.e parcial 
das letras do Thesouro. co~>juntamente com n quot11. co'·' esponàent!' em notas 
tlh Banco do Brasil. 

.Este producto poc! er[L tan1bem ser applica<.lo para a compr:t tle can1birrcs 
ou ota·o, nece.ssario s para attend.er aos conl prom:bsos do Governo na Europn. 

VII - F'icnrá pm·· lei: decretado · CJ U& o Governo não proceder(L coon qu-alquer 
emissão de apolices novas. ·e o saldo da emissão ainda existente no -- co[re~ do 
'l'hesouro não ser'á posto en1 cir ~u l ação . 

VIII - ~a occasião. em que futuramente fõ~· rea·lizad·a -a Qperação na Europa. 
n·ec .:.ssaria par .l. a recon.sh~ucção . das fina.nças nacionaes, serfL drecretada unTa lei 
csp~cial, obrigando o 1esgate total da emissão f eita pelo B:tpco do Brasil, . cl!'-
v.endo taes notas seren1 recolhidas no prazo maximo de .'"se-:s mezes. Taes notas 
sPr[LO substituida:s ·lJOt' <>utras do ·P't'Oprlo ·Gov•e.rno, e de ·accôrclo com o que fôr op-
portunam ente combina'<io .entre o Minis~õ rio d-a Fazenda e os ba nc1ueiros do Go-
v ~rno na_ Europc'l. . 

IX - As 11otas que não forem l'ecolhidas dentro do pra:w marc<Hlo . sü 
poderão ser substituídas hn Rio ele , Janeiro, dentro de. um :tnno. recebendo o 
Banco do Brasil o saldo ú(Juiva·lent& e1n not:t~ 11ovns. c assurnin -:lo a re~pon 

sabilidade. do resgoate .e su-bstituição final. 
X - ·O Governo dos Estados •U n·idos elo •Bro.sil íornoece1·-á, po~ intcrmecl.io elo • 

Banco do Brasil, ·a quantia de 50.000 :000$, a qu-n.J s.e1·á appi lcatla -em •:mpt•ês -
Li.mos para os bancos, nacionn.es ou ·2xtrang.eit·os. a j_uro~ de fi · 0 \ 0 ·PO t' anno.· 0~ 
bancos depositarão no iBanco do Brasil apolice~ sobre a s quaes lhes serão feitos 
os adiantamentos n ecessa rios na b!lSc de 70 • j •. ou de po itarão cambia!'s ã. 90 
dias ele vista o-bre bamquei : (\S acr editados na Inglaterra .ou na 'França. qu~ 

poderão ser substituiclas por novas letras nos seus respecti vos vencimf)ntos, ou 
ouro, .ao camb io C!e 16 dinheiros. 

XI - Os b a.ncos se obrigarão de PÕ~' .em ci,·çpla.ção todas as notas ela Caixa 
de Conversão (lue tiv.eren1' nas suas caixas. par:::t. __ atte lh.ieJ~ aos pagar:nanto dt•S 
cheques apresentados po1' seus co,:rennstas. · 

XII - O Gov-erno doo E~tac)os Unidos do . ~ras il de ~retarú o im-pos to de 
~O •lo, 'em especie, sobre todo u 01;ro que porventura . fo:.: retii:ado da Caixa e.c . 
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Conversão, sendo que a differença de qualquer cambio cotado abaixo de 16 di-
r,h dsos twa eotc·pen::: acla pela ele vação do refe : i t1o im.posto na sua justa pro-
porção. 

R1o d e Jane iro, 5 d e Agosto d e 19H. - Fnwc;i.s H. W<Jtt<W. - V'ioto,· No-
th·mrntn_ 

• ..\_o Sr . H i va ~..1a via. Coot.T~a . l\1inistro da Fazenda , foi end.er eçad-o o seguinte 
offi c io: 

A Directoria ·da -~ssociação Comme rcial do Rio de Janeiro pede ven ia a 
v. gx_. para subn1ette r ao seu pondera do estudo o seguinte : 

Consignando .a l e: i que autorizou a en1issão de pa•pe l- Jnoeda. uu1 auxilio aos 
))jn cos , •E. sta .Di1•.::ctor.a p·ensa cUlnprir o seu dever, vindo sugg·.erir a n1aneir·a 
pela qual se lh e affig-ura ser n1ais e fficiente tal auxilio . E' a :'!~i m que e l i a pede 
pe r tnisEão para lemb. ar que os ti tu los que sirv.an11 para gJ.ra.ntir os empresti-
llJOS aos bancos, possam s-e.r substituídos. ou ,,etirados n1ecliant e pagan'llento en1 
·d inhe iro, cle l' endo ·essas operações ser .feitas com a maior rapid ez possível. O 
Gove rno autoriz.a1·á af::. D elegaeias :F'i~caes rto '.l'hesouro F ederal a. re;;eber dos 
ba ncos loc.aes, nos Estados, os d·ep-osi tos d·e g.arant·i.a, dev endo o Inesmo rrheaouro 
;u.liantu r o r espec ti vo valot· á sêje, no Hio di! .Ja ne a.r o, do Banco ftue contraL1ü·, 
p ül' sua e:Lg-enc ia ou filia l, o etnpre.stimo. 

Es;;es de posÚos poderão s er constitui dos d·e : 
a) Not:ls proinissorias ou letr as ·de can1~bio a ceitas por -finnas reputadaR 

11 0 comm t' r c iu e endossa das pelo B a nco t es·pecti v o; 
IJ) D eh entures d e con1pan!1ias prova.da1nente p.rosp€ras. que e5te.jaJn . e rn Heu 

serviço d e juros e n1ais e ncargos pe rfeitam·e.nte etn dia; 
c ) Apolices federa es ; 
ti) ·vV<llT;tnts de café, -en dossadas pe lo Ban co r espectÍI' o. Este titulo de 

· credito (warrant), representa un1a g·ar;:: ntia. segura :e sobr.1 •E- lle opet"'am-s .e ».u -
cn er ot:ia S u·ansacções nas p raças de S. Paulo e Santo:;. 

são est·as as con s idera ções 'que a Directori.a da .1-\.ssocia ção Con1mercial e n -
tendeu dever t raz-er ao esciarecido estudo de V. Ex. , que, e ntr·e tanto, decidirá 
como f01· de ju s tiça. 

S~!rvin1o - nus elo ensejo para r-eite rar :1. V. Ex. ns seg·ura n ç: as, e tc.' - Ba,'í ·iio 
lle ./bi1 ·ocnhy, :Pr esidente. - F'1·ancisca E~tgen·io lsea.t~ Sacreta rlo. 

OFFICIO DO cgN~L'RO :UNDü S'J'\.RJAL A' CC>'l\1.M1SS.~O D.l"<: Ff>.!AN ÇA>S 

]~xrnos. St~s . Presidentes e n1ais m en1bros da Comnl-ir'JSão de Finanças do 
Sen ado e Camara d os D eputados : 

0 "Centro Industr.:-ai do 1Bra sil ~ ·. r eunido hontem e m assetnblé ~l g-2ral, d-éli -
berou n.ppe llnr para o vosso patriotismo e an1or á causa . . publica solicitando que 
u es c ut.e·it:;, n este momento, tão ·ang·u.stioso da vidã. nacional. ' 

E :;t e g·::::smio, •que reprEsenta o pensamento dos industriaes ·brasll ·~iros, v en1 , 
~x-officio, dar-vos a sua opinião, porqu e tem noticia dos -projectos que cli-scn tis e 
sabe o Que res u lt a~ria á sua classe e a dos :Seus colla.bora'Clores o OJY2'rarindo na-
cional , no caso d·a adopção d e certas n1edidas e ·omis.'3ão .{I e out:'ra s. 

Não s e ja to1narcla a vrov id.enci a nue a opinião, ttg·ora , quas i un a nirn e , julg·a 
de r-mlva.ção publica, indisp·ens avel p n.ra e-vit•ar imn1inen te.s ma io r es n1ale.s .e a·s 
fnbricas t e rão de f echar. collocando em terríve l conjunetu("n a enorme la boriosa 
população opera-ri a deste paiz . 
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Ex.JTllOS. Srs. Para o caso excepcional c1'~1gora, unico .e extraor dinario, ... sem 

cx·~·mplo auterior, só exi s t e um t-e m-edio: a emissão de pa1)el -moooa de curso 
fon;:.ado , qualquer que seja a fór.m a ou modalidade, s ervindo essa <emis.são para 
o pagament.o dats dividas "'do Thesouro e para efficaz a uxilio á la voura, á indus-
tria, ruo commercio c aos bancos, l)Or inte rmed io do Ba.nco do Brasil e sob as 
g·arantia<S que ·este julga r n ecessaTias. 

Na presente conjun<!tura, ;;ó a emis~ão póde salva r n v ida economlca e fi -
nanceirn do Brasil. Todos os outros m eios indicado•s · (bonus, insoripçõe•, etc.), 
e m nada modificariam a situação. q u <>, só em virtude de m edi(ln s en e rg·icns, po-
<lerá tender de novo ao <>quilibri>o e á. 11ormalidade. Ni.nguem. descontaria taes 
honus GU i11scripçõcs. fór .l os casos d ~ desenfrea da e d ~ struidora agiotag~m. L ma 
<? missão nctualm~ nte enco ntra f a ctos antE•riores que 'lhe accentuam a oppor t uni-
da de, r eduzindo-lh e a s inconveniencias. A ret1·acção enorm e do m e io ci rculante. 
com a r etitacla de cerca d e quatrocentos mil con tos a que se acostumar a a vida 
~con omica. brasileirH , de ixou lugar para a ernissão qu·e s~ ton1a :1 liberdade de 
aconselhar . Diz- ·e quatrocentos mil contos, incluindo-se dess<> modo, os cento e 
cinco-anta rr.il conto:o> que se acha m a inda em ouro na "Caixa .. , attenrlendo a que 
as notas conv.er siveis r epresentat.:vas do d:eposito desses c ~ nto e cincoenta 1nil 
contos out·o. Pstão aíc:-• :·,_,:hft<los em n1 ~c elos Sf'Us possu idores e fót·a, portanto. 
rl:1. circu lação n1onetnria. 

Cada paiz faz a s ua v ida normal com o dinhi!iro ·r ecebido em pagamento da • 
utilidad ~ s Q•Je ell.e c rc~ m·dinariamcnte; esse dinheiro é perce<bido pios parti -
cul-ar·es qu e 0 dividem com o Esta do, chtndo-l·h e uma pa-rte em imposto·s . pagamento 
das vantagens qu e os particul a r es usufruen1 do-s serviços publicas. O Bstaclo 
<l e,·ia f:Jzcor voltar es!':e d inheiro á. ci1·culaçãó, pagando os que tra ba·lhan1 . para .. 
·ell e ou lhe fazem f01·necimentos ele mat·eri·a·es. Xão o tendo f e ito (no valo·r mni or 
ele cetn .Jnil conto.-.:). es tes qup trabaH1a ran1 ou forn eceran1 fica;·arn cr edores elo 
'l'h esouro. e~ ·para rnov·er en1-se na v iela -conl tn er cial : descontar:un esses crr2·ditos 
nos Banco:::, qu e nss i1n hnnlobiliza t~a m seu c.r~ 11ital l' não n1ajs podera.n1 , con1o 
clante~. fazet· o c r edito movei. 

·E1n face do PP?sente estndo ele cousas, interno e principnlm·ente extet·no, 
s u rge a imp;os-~ib ilidade a etu al de realb;ar ou1·o. poi•R cessou de chnfre n posA i-
bilida<le el e sun entrada no paiz . 

.Assin1. só h a tnn •!'-t"curso para suppdr e::;sa falta: é :-:nbstituir o o u1·o pelo · 
<'ett succeclnneo em clacl:H circumst a n cias: o '])a.p?l-moedu dt• c urso for~ado. 

R' preciso acudi!· á cri.sQ 111orta l que e-n1polg-a o paiz: o rernedio indicnclo "'e 
tem i·noo nveni·e ntes, P ~ lo 11J Pnos garante a. vid a nacional •:: econ om ica : a rranca o. 
B r asil ela horrive l emergenc in actunl e dá- lh e :tlento para venc~r as di rficulda-
de::; que, ninda . 9? lh e po:;.snn1 antolha·r·. Restabelecida a paz mundi al. u1na _po-
litica d·e ~at:l i!lS econom ias, <le saldos or<:nmenta ri os e de m ethodico e 1·eal r eR-
gate da mot~da fiduciarhl lonificará a cil·cul aç:ão 1no netari a. hrn s il ?ira fornflcen-
rlo-lhte o de.sêj ado vig·o1·. 

O "Centro Jndu ..... tr ial" pede a inda permissão Pfll·a aig·o dizer quanto a un1a 
medida. ·obj ecto do ;; vos,os es tudos: a mo-t·atoria. 

A.o vet· de. te grrn1io. só pnra dar ao:-> pod•Z" J'e :--: publicaR () L n1po peeciRo 11a 1·a. 
decre tar •e- r ealiza r a ·en1issão, só po r f' })}Ira i ~so f-! 'e ex·pli cfl e :~ rlnütt -2 a l)l'Ovi-
clt·ncia perlg·os.a e d(,> Jicada d ·: moratol"i a fon;adD . 

A não s~r como !H'Piiminar d a emic<são. essa proYidenci:t (• contra·pr{l(lu cente . 
Com e ff<O! ito. ~orno t'Stá. projectada, e s~m em issão im.mPflialn. :1 m ot·ntori a teria 
perturbado1·e~, grav.i:->:dm.os e inca leu lavei~ incon veni entes : 

1 ) su·sp encloer in. totalmente n v iela commet·cinl elo paiz, inclu si.\o> oR l!·an sp.or- · 
t r s qu e ficarinm sem obj ecto; 

2) no dia... em que a moratori·a acabasse os bancos suspenderiam pagamen-
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tos e o commercio tambem, porqu~ ·beriam ficado du rante o periodo da. mora-
teria :sem receber e sem ganha•r e teriam . to dos, por junto, d e pagar reciproca-
m en te as dividas e os juros. 

Assim, pois, sómentJe com moclif.icaçõ·e·s, estabelecidas em condições espe-
cia,es, será .s-aluta·r a n1oratoria, mas sem•prf" co.mo .mreio preparatorio da 
emissão. 

1Entre essas condições impõe-se a .seguinte: ficar bem esclar-: cido qwe .o 
. p~azo ela mo r-atoda, . isto é 30 a 120 dias, -deve s-er co·n tado -ele cada vencimento, 
qu_e se -efféctuar, dentro elo prazo concedido. 

A não ser arssi~, n enhuma . y.a.ntag·en1 h~yerj.a para os bancos, con1n1·ercio e 
indust-ria, pots, como se vio ao analysay a 111oratoria projec tada., o -co1nm·ercio, 
a industría e o8 ba'l1cos, duran te o prazo da . n1oratorin., não reeeb e ri a.n~ im-por-
tanci-a alguma dos d·e~·ê'dor.es, en1 razão das reg-alias que os n1·esn1os gosaría.Jn 1 e 
teri-am no vencimento da moratoria a inda maior sinwltaneiclncle el e obrigações 
venc idas . 

Este "'Centro ", ant€s de termina r, ped·e ven ia pa.n~- ponderar a-:·nda que o 
limite de um conto de ·..,éis m.;nsal p1·oposto no projecto de mora tori a na par.te 
referente a retir.a!cla cl111s contao correntes elos bancos se refer·e naturalm ente ás 
cadernetas d-e pe.qu eno:s cl'e ~Jositos, par.ecendo _que a solução, qua nto ao,; o utros 
d epositas, seria o -estabel·epim'ento -d1e .retiradas per iO'dicas, nun1a porcentag<:.~In 

prréviam·ente d'ê1:erminada na 1e.i, ln unca inferior a 25 rro ln.erisa.es . 
R ema,tando e<;sas considerações, .qu e o "Centro Industrial '' ped i o v.enla p ara· 

submetter ao vosso esclarecido e patriotico julgamen to , só r e·s ta a esta corpo-
ração agr.a·clece-r, antecipadamente, o aco lhimento que ella espera cl aÍ··eis a este 
confi-ante ·a'))pe11o. 

Rio de Janeiro 6 de Agosto de 1914.- Jo1·ge St?·e•et.- ,f'u./i.o B. 0/;ton-i. --
J. M . cln Cnnhrt Vwsco . 

PRO.TEC'l'O H.AUL CARDOSO 

A.rt. . O Governo 'emittirá bil-hetes elo 'l'hesouro até o va lor de 
mil co.ntos para pa·g·.am·ento d·a ,suu.s -cli\r,idas reg ulnnnente processa·das e lega-
lizadas . 

(Prazo e condições do resgate de accôr do com as 'idéas dns Com rnissões .) 
Art. 1Q Governo esta.bel ·ecei~á na Ca ixa. d·e Co·nversão Sem a ug·n1ento de 

pessoa l u ma secção e:s·pecia l destinada a opemr sobr e ·wm'? '({.nts de café, bonach a 
e a·ssucar. 

§ FM'á a.di ant"an1 ·ento~ 1ninilnos ele 60 '/o s.obr·3 wcwr.a,n t s d·2 café, na ba~e 
de 40$000 por sacca de 60 kilos admn elo typo 7 inc:usive, ··'" p elo prazo de. 
1 a nno que pod-er á ser prorogado . 

~ ~ 1Qs a dianta.memtos sobre wa?Tctnts de bonraoha .serão· feito ::; na base de 
50 o/o sobre o valor clo'S d iff·erentes typos d'<s te producto, pelo prazo el e 1 anno; 
podendo ser Pl'Oi'ogaclo. 

1§ lOs .a·di antam•entos ·sobre wm·,·antts ele assucar serão ele 60 '7o sobre 
18'$000 por sacca de 60 kilos de a·ssuca-r branco até o prazo ele 6 mezes, ·e nu 
imQÓrtancia maxima total el e 20 mil contos. 

1§ Os juros desses adian t:tm entos se rão ele 6 o/o a. nnuaes, pagoE< por tri-
m estres ad iantados . 

§ A ' m edid-a que ·for-em liquida cln s :1s op 2·rações de W<W1'ct11tcr.gern serão 
incineradas as notas r ec.eb iclns pela Gaixa . 
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PROJEC'DO AN'l'ONIO CAIHLO.S 

Art. 1. o Em antecipação ao emprestimo ele que trata o decreto legi.~ lativo 

n. 2. 857 do cot-r.ente anno, é autorizado o Pod:c·r Executivo a faze r emissão de 
i)ilhetes do Thesouro, observado o seguinte: 

1.• A emissão não excederá de 150.000 contos de réis, d·evendo se•· d a 200$, 
300$000, 500$000 e 1 :000$000 o valor d·e cad·a bilhe te; 

2." Os bilhetes serão recebidos <l·m pa.gaun€t1to de imJ)()stos na razão ele 
5 °/o ·em cada caso, inutilizadas ou incineradas· as que a esse titulo entraren1 
no Th-esouro; 

3. o Os bil'hetes vencerão -o juro annu.al de 6 % - qu.:· será pag·o po1· se-
mestres ve.ncidos e deduzidos, quanto aos bilhetes em pagamenw de impostos , 
na proporção dos m·ezes .que 'falta~rem para co·mpletar o sen1estre; 

Art. 2. o O r esgate total dos bilhetes emitUdos se fará effectivo 11 o prazo 
maximo de quatro ann<Js, a elle {!estinado: 

(1,) o nroducto do em.pre stimo em cuja ante·cipação são emittidos; 
b) na falta deste, as rendas attribuidas aos fu.ndos de resgate e de gnrnnt ia 

elo papel,moecla. 
~ 1 . o O resg-ate se fará nnnualmente·, por sort€ io ou c.o.mp:ra~ a juizo do 

Gove!'lno; 
.§ 2. • S e o. r·esgate se clér com as rendas .attribuiclas aos fundos de garantia 

e ele resgate, seTão elles imm.edi.ata e prec iza m ente i·nclemnizadas com o pr·ojec to 
do empr estlmo ele que trata o arl. 1" . 

Art. 3. • O iPoclEr Executivo fixa•J'á os cl·izeres e a fôrma ~los bi lhetes e ex-
pedirá as p1·ecisas instrucçó·es para a boa execução destrr le i . 

Art. 4. 0 J=:.·evog·am-s-e fl6 disposições em contrario. 
Sala das Comnüssõ<s, 4.- ·8-191 ,1. - A.11torúo Orwlos. 

P'R.OPOS'l.'A APHFJS]õ}N'J'ADA NA A1SSOGIAÇÃ!O CO::\-Ll\!Jl')RCIAL DO lUO DE 
JANJDIRO lDl\'l G DE AO:OS'l'O D l<J 1Dl4 Pl'JLO S'R.. FAiNClSOO EUGENIO 
LEAl, 

A.ttendendo á. situação afflictiva em que ;;.;e achan1 o Com;nlercio, Lavoura ~ 
!tHlustria do Brasil, presentemente, clevi·do á falta de munerario na circula çào, 
occaslollnda en1 gril1nde pa-r·te }JO:: la reti-ra-da da.s notas da Ca-ixa el e Conversão, re-
colhidn s bruscan1ente e -e m grande quantidade nestes ultin1os tetnpo.s, accrescidn. 
a.i·nda com o capital dos fornecedores do Governo retido nos Mi'ni·st2 rios é The-
souro .Nacional pe la f ~t H a elos respectivos pa.ga.m e ntos no clev.:.do ten1po, a lém 
d:t crise nntndial e consequente retra.himlento d.o.s capita--~=s extrang·eiros; ngg-ra-
vada. ag·m·a con1 a n1.aior g·uerra que te11n hav.ido no mundo até h oje e com a cirt 
cunu-;tancia. de ferir-se justn.n1ente entr-.:· as principa·es potencias da IiJnropa qüe 
con.st itui n-nl a·s principn es fontes d·~ riqueza onde encontravamos os supprinl·en-
tos de ouro para as noesas necessid~des, ma:s •qu .a, ·á vista das consequencias que 
devem r€cmltar desta. gu erra, não será possivel sn UsfaZ~e-r tão cedo o.s- nossos 
desejos e po.r isso dev.: ~mos contar apenas com os nossos .proprio:o:; recursos no 
presente momoe-nto, rpotivo por que urge appe-llarmos par;t o Govern-o e pa-ra o 
Cong-re~~o pedindo prom;ptas prov.idencias par,a deb'ellnr o mal qu ê afflig-e o 
com1nercio, industr.ia e lnvoura, para livr-al -oR do g.ra.nde cataclisma que os 
ameaça, lembrando-lhes n po.ssibili clad•e .(].e fazer uma e miss.ão de conformidade 
cqm a proposta s eguinte para salvação publica., 
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1." O Governo emittirá. 300. mil contos ele reis em notas do Thesouro Ka-
cional de todos os valores para attender com a maxima u•·gencia ás necessida-
d ?s do momento, ,;enelo 100 mjl contos para o pagamento das contas do Governo 
em a trazo e, 200 tnil contos, exclusivamente para o resgate de duzentos n1il con-
tos de ap~lices pc!o preço do mercado para ali\·iar a praça desse papel e abast·~ 
ce l-a de m<>eda corrente, como precisa . 

2. 0 O Governo continttal!·á a concorr.: r con1 os juros dessas apolic~. nn. Ílll-
portancia ele 10 mil conto• annuae3 e decreta 1·á. mais o impo..;to de 2 '/c OURO 
nas AJfandeg-as do Bra~il para o resg-ate desta etni~ão . 

3. 0 O Governo resg·atar.ã estrt etnissão no prazo n1 aximo d e 15 a-nnos . e na 
proporção d ..: 5 1/o .no tni nin1o paJ~a os pt~inle.i ros 5 annos e 7 1/2 c;O no n1inin10 
para os seguinted 10 annos; resgate este que será fe ito con1 os juros das ftpo-
lices .assim resgatadas e com <> producto dos 2 'lo OURO · que se anecndar das 
Alfandegas e na. seguint2 fôrma: O Governo converterá o producto dos 2 '7o ouro 
e o.s juros das apolices em nota:. da Caixa ele Conversão e con1 esta.:-; notas r es-
gatará. a emissão n•r condiçãês e-tabelecidas, podendo antecipar o •·<sgate tobtl 
ou parcial por esta fónna, sem.pr e que houver no ,.rhesouro saldos disponivei.·; 
para isso. 

4. u Qun.lquer clif f-ere nçn. que s ~ ve-rrificar na cnn11pra. da-s n polict•S1 o G-over 1io 
reser vwrá para auxiliar o r =.sgate desta en1issão. 

5 . o Logo que est>t emissã<> se ache resgatada· totalmE'nte, o Govc r no, con -
tinuará a r esgatar papel-moeda da circula ção na n1 esn1a proporc:ão c condiC:Õf'S. 
afim d-e conv-Er.termos e1 nossa n1 oeda ·.z n1 our.o o 1na is breve poss i\·el· para no~ 
libertarmos de tão pel'11icio.sas oscillações de cambio. 

6 . • O Governo decretará já a p1·ohibição ela exportação ele our·o de qualquer 
es pecic durante o prazo ele eis me zes . 

TI8PHERlcN'J'.>\('ÃO DE CRlcDORiõ}R 

Ex moR. Srs. Pn•sirlente rl.a Republica, Senadores ~ Deputados: 

Os abaixo - assignado~, cr é dores do Govm·no. por fornecim-"!:' ntos -e serviços 
'Prestados. cumpri :-!<l o o iniHudiv ~ I dev<'r de agradecer a~ pl·ovidenc ins. honten1 
iniciadas, com o lou v:1vel intui to de limitar o.s rlamnos que ·nos póde causar a 
maior cnlamidade n CfU'? o nn1ndo h a assistido; pecl e n1 véni-a n. VV . lTixas. para 

·s<>licitar. elos podP!'e~ constitui::lo" do nosso paiz, m e didas outrns, que rPputnm 
.. incli r.;pensav·eis no no~so c r rcl ito e no nos .. :::o cHréito de viver co1no c l:1sse labori os::t 
·e h onesta. · 

,_!.\.. necessidad·e. ·em que s e encontr·n o nosso paiz, de re-:orrer na occ:udão 
pr . se nte. a mec!ida.s extremas de ~alvaçiio publica. d~co r·1·e . de 'lJm l" do. da nnsoo 
pr!'caria situa(!ão econon1icn e finnnce i1·a t por i só sufficiente parn d·esorganizar. 
no~r · cornple to. o noss:o com1nercio e a nor.;sn. inductria ; e. de outro latlo . da 
g-uet·ra europ-é:-.. quP, irrompendo vi.ol : nta e in esp ~radam ente . veio contribui!~ ain-
da mais p:u·a aggrn vn ,ão dos ITI:ll es de que já soffriamo.s . 

Só essa!-õ m edidas eXtren1as e rl e- ex.cepGãO podem attenut1r. um·a. vez qu ~ nflí.l 
1nais é possível rvital-o1-:.;, t~do~ o~ dnmnos a ndvir dn situ ação a que fôn1os ar-
msta.dos, enco.ntra nclo-SP, pa'!'a decreta l-as, n mais compl ' ta e caba 1 justiCica-

·tiva n a g-eneralidade de urna· crise mundinl e, sobretudo, no isolamento em que, 
por cau sa. de-li a , o1·a se encontra o no~so •llaiz . 



- 519 
_-\. conf!agt:açüo . europêa tornou in1:Jlr a, ticaveJ, durante ~ ongo I~riodo de 

lemvo e imposJi'.'el ·ele aval•iar por emquanto, a solução que o Governo almejava 
e rr:Je ~ Ptliz agua,ril <.~ va pacientem-ente : o en1pre.::5 timo externo , que viria corrigir 
vs r.ossos d ' PJS el e paiz .. novo, por cl emnis confiante em suas fo rças procluctivas, 
tão c~clc po·derã ser levado a termo, n i'w ma·is sendo !!cito fazer obra sobre a sua 
uouco }Jrovavel r cla lização, para .normalizar a nossa prece..ria situação finan- ·· 
cei ra. 

_<\. :5=olução ela nossa qu t: stão inter·na com os nossos pcopri'Qs •recursos é, por-
tanto, lndtspensavel: o moJne!ltO a in1põe, iJnper i-os:atn ente, nesta hora de a.ng·us-
tiaa, qu a ndo nos escapa o ' auxi lio elo capital extrang eir o, ele. ha longa. data e.c-
cunlu~ado r.: elos povos do velho continente e qu ~ viria, canfiante, gantn tir a·quillo 
que, en1 demas ia saccámos sobre o futur~ . 

E como - no m ínimo VV. EExs . nos hão ele conceder essa d eclaração -
g·ra!H.:le parte d::t no.ssa · cri se in terna t :·nl origem ou expli cação nos atrazos de pa-
g~lmentJ ·POr parte elo E s ta do , qu e, d eseje 1912, h a cerca de trea e.nnus aJ>proxi-
n1 acT:t m t.:ntl, não nu1iís te m feito os seus cmnp romissos con1 pon.hlalidade; ao Go· · 
Vd'JlO cumpre re!1lover essa causa pertur-bad1)'La das transe..cções comn1erciaes, d~ 
modo a permittir que a:,; classes proclucto·r-a.s e as (JU;e fazem circul a r os ))l'Oductos . 
pos-sf•m p:·oduzk e fa,er c ircular, P<ll'Que sem ellas nenh~m1 pa-iz pôde ter exis - • 
tencia e·conomica. 

~ .. Ias {; precizan1 -2 nte e5 te o J:a,cto, que se não observa presentem-ente : nós ou-
lros, comJner.ciantes e industriaesl .sentin1o-no.s 'eX'hausto·s. as phyxi!ados, a·m eaça -
dos de encerrarmos o cyc.Jo cla·s nossas trans~cções, porque, por: ciTcwnstancias d i-
ve•·s-as qu e nã.o nos cabe analysa r , c·ei'Ca el e 11:lo. 000 :000$000 elo nooso c<wital •e 
da;que-Ji e· qu•e o n osso crecli·to p ermittio obter; immobiJ.i za·dos, de h a long-o te1~1IJ O, 
en1 !J Oc1et" da a.dn1inistração p•U·b lica, que não tl~tJn satisfeito os seus compro-
m·i:::sos. 

!::) "3- .não t e-mo.s J'!enhurna intervenção ele culi)te1.-r este ou aquelle Gov-erno, es ta 
ou aque!Ia adnlini:Ytraçã.o, ela precaq:i -? dacle da n o.s-sa sitm-tção actual consequencia 
de -e-rros · ·que todos nós praticãmo.s ; sentimo-nos, no entanto, .no d ~ver el e p edir 
véni.a · a V \ 7 .. ·· "Exas: pa;ra d·izer, c l·ar-a e fi:ancamcnte, qu -3 a hor3J presente !Dã0 
comporta as p equenas discussões ou recursos protêl·Horios que ,nem mesmo em 
é1Joc.:t s noi·maes enccmtran1 jusUficativa . 

Se os poder es pubiico.s, em cu,jas tra.qiçõ2s de honestidade sempre co nf iamos, 
e em que -tambem conlf;a.-.tm <>s banqueiros que a nós adiantaram os capitaes pre-
cizos aos forneci:n·en tos e ás obras elo Go·vern o j á reconhecem, como é .publ ico e 
nulorio, q u e parte elas ca usas pertubacloras actu;es pódem ser r ' movicla s, uma v ez . 
q u e o Gov&rno regulariz -2' os seus J>·Iga.mento...s en1 at-razo; -e11~ d even1 compre-h en -
cler que essa r egular:·,Eção não pÔde deixar d~ estincler -se a todos os nossos cr e-
rJÚ~o~ contra o Go verno, attingind o .a todas as conta.s qu•e s~ aoham aindR reti:d~s-. 
em Jiv·E:.··r~ oB 'Y.Hni~.üe rios e repfl..rtiçt1es a elles -Eoub.orclinados , -e não tão só-mente á 
pequena ünportancia, cujo processo j á foi findo no 'l'h ·:-souro Na:cionQl . 

~J ' · :J t-:ecizo con1pre1Tender que a divida n'ã o é do T hesouro ~aciona i; ella ou é 
.. 1o p:tiz o u é do Governo. 

Os. Q b~ixo a ss ignados sab em que os poderes publicas já t êm cog-itado d~ oo..i-
chtr I)S set!S conu::.•romisos, r econhece ndo, a ssitn. a necessi·dade i.na;diavel ele r emo-
ver a m a ior das . .cJi~ficulclad es . co m QU e nos outros tempos temos lucta.do; mas P 
preciso <tU', patriotica e sup eriormer.te, compreh endendo a g-ravidade do momento 
~en1 sabterfug--ios que a hnra de ?. ng:ustias não. adn1itt·!, Rmpa1rando cotn justiça os 
ãireito.; 0a.q L<-elles que fo Pn ecera m en1 mo8da ou r o, j á fo i conver-ti-da en1 papel a o 
ca1nbio de 16 d. mas cujo •pag,am ento não foi eff•ectuaclo con10 devi ::! , O· .que, for-
ç~s~m r:nte ,. ·d eter~mina nova ba.se . p;J.ra copvers~ que el eve se.~· calculada pela tax:t 
à.a Ca.n1P. ra. Svndic.a ! d :1. ves r:er a do pag-a::pHmto; ess -:: s pode-res publicas nos per-
mittarn . yivt>r .· _pn_g-an·clo, ·quanto .fl '!t.es. ~ nós outros ~1u e confiamo~ , a totaliçlacle dos 
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nosso8 creditos e não ~ómente algumas pequ enas co ntas de rornedm entos f ;?it.as 
este e.nno. 

8abem, igua•lmente, o.s abaixo assi.gnados que, entrê os varios alvitr-: s sugge-
ri·dos, pelos que têm a responsabilidade da administnação do •paiz, !>ara salde.r 0~ 
corri;>romissos do G<>verno, ·aquel·e que parece ter sido escoilüdo é o da e missão de 
letras do Thesouro, venciveis em prazo fixo. 

'-\ias os signatarios desta reP<'esentação ped<m ''énia para ponderar que esta 
sol u;:ão nada revoJ.,•e: é apenas illusoria, 

1Dm· primeiro lugar, og títulos que o Governo vier a emlttir quaesquer que 
sejan1 os juros <iU C pos-sam offerecer, uma vez que nã.o tem ctu·'su forçado , não 
sã.o acttutl'mente descontn veis : ficarão, po,r isso, immobillz<;tdos eH tu-g·nados. mor-
tos e:-n ·no~&as carteiras ou em .as ca r t·eirras dos nos.soa raros c r~clo res que o; acei-
tarem em paga.m <.>nto, como in s trumen tos inuteis, in .·fficazes, cru ~ nilo se presta m 
á. circu lação, que não têm trad·'ções 

·lDm segundo lugar, quando fôsse poss·ivel descon tal -os, não mitis podem 
aque!\es (lue os devem receber em pagamento comportar as despezas decor-r-e ntes 
dos :l<>scor.tos, ctue viriam agg1·avar ai.nda m ais os p.rejuizos formidavei-s ,:epi·esen-
tados p·elcs juros do enorm e capital qu?, de ha longa data, temos adiantado ao 
Gove.·no . 

A solução é, portanto, illusoria; ella só pôde satisfazer ao Gove 1·no. qu e por 
algum tempo fica ex-one<-ado de dividas, mas que esquecerá, egoisticamente, se 
assim I>l'·)Ceder, as afflicções daquelles .que não podem satisfa zer os seus compro-
missos com ti tu los <1ue não circulam . 

SabE.tnos, ·Exn1os. Srs., . que a si tuação fiona.nceira do nosso pa·iz só se r eGo lve 
c}efinibvamentc com a a.dopçã·o de um conjuncto de Inedidas, que não escaparn á 
cumpet~ncia ê ao patriotismo dos nossos hom-: ns publicos e que, e~tamos certoe., 
jrão ~ ~r por.tos em pratica em curto Pf'3ZO, col'tando-se fundo em de s]>ezas que se 
11ão justificam no momento. 

Ma~ a I:tase sobre a qual se dev<m a poiar e10sas proV'id·encias, o alicerce u-nico 
em C.t! .. F~ se podem fundar com seg'urança, de um:a ·maneira estavel não é outra 
senão a do reconhecimento do nosso dirEitQ de vive•-. de produ,.,ir 'e de trocar . 

· Par,;. isto, é preciso .'saldar •todos os debitos do paiz J>ar.a. comnosco, entregan · 
do-nos moeda que ci.rcule, cu ja collocação .nos m ercad<>s não a-rraste a p reJUlZOs 
i n evitavei~, que -não m ais podem supporte..r as nossas j-á exhaustas l'o•·ças . 

R-Jconhecemos a nossa incapacidade en1 assumpto de tã.o g·r a ncle Jna.gni tud(·, 
mas - peclilnos vétüa para su:~g,e !'lr - po rque não subsUtuir o enl'{Jrestimo ex-
tr:angt· j·ro que se l>retenà·ia l evantar utna. vez que é bnpossivei .coo'i tar de enlpr·es-
timo interno, por uma emi-ssão de ~oeda, limitad-a ou não, á. totalidade das divi -
das <lo Governo, garantindo o seu resgrute pela cohranç.a de um imposlo especiCl! 
em onro, que a isso se destinasse ou que para tal fõsse creado? 

C> r esgat-e da moeda que houver de ser emittida pócre .ser f-eito, den tro de ·um 
pt: riodo tnals ou me!los 1ongo, ou com e.. elevação da taxa .para os serviços de n1P.-

lhor:tmento dos portos. ou por um accr escimo de alguns impostos actualmentP. 
col:trados ou, a4ndn, o ·que será. melhor, reduzindo-se as despez.as public:ts de tanto 
quanto fôr I>reciso, r~·u-a, nas t·enda.s actuaes, di s trahir uma pa r t ., da a.rrec:ldu.-
ção que será. cl es·t-i-na·da ao f im es-pecia l de resgate da importanci-u em ilti cla . 

Evi·à enlemente não Sê pod~m levar a termo to'das essas m ediclaii em pouco 
ten1~lo , Rendo mist~r. portn1nlo, a moro.toria g·eral, drur·a:nte o t·em.po neces~ar·io !''a 

com1;>le.ta e:xoec'-lção, '!'Or ·parte do Gov z.rno, das -med·idas que ora so! icitamos, mora-
toria q ue deve &!r dec:·etada pelo me.not· prazo possiv.el. 

Eis ahi expostos E,_.-,noe. Srs. as i-déas que j-ulgamos do nosso dever sub-
m etw.- ao esclarecid~ juizo dos altos poderes publicos do nosso pa·iz. 

Ji:aramoc certos de <tne o nosso G<>ve~no, patri.otica e superio-rmente. esque-
cend'.l disen\iÕel!l nttendendo á neço;ssidad e çle sa)var a . nçs~~~. :Patda, reçeberá. ~ 



1J'i'csente ~olicit<tQão com o melhor elos cari.nhos que merecem aqueJ.les CIU < têr11 
contri"Jyuido para o a ug.mE'nto ela fortuna _publica. 

Rio, 4 de Agosto de 1914. - Sa.mpa·io Cor-rêa & C., Botelho de Oliveira, 
Bar.bosa Al-buqu ei·.que & C.'·, L eopoldo Cunha & C., •Lapor t Irmão & C. , Gonçalves 
Castro & C.,' Rocha -Couto & •C ., Affoneo K. Ai <·llo, -Pela ·Companhia Edificadorn, 
J . C. ·R. Costa, iFontês Garcia & C., --e ixeira, Borgoo & C., Rocha Vl'lrker & C., 
o:\L Lop~,; cl•a 1Silova, Au.g·usto Maria el a Motta, A . Cazzani, 'P . p ., Socie'lê Ano -
nyme d.f!s Soci€tés cl'•Ar.gleurs A. Cazzan i, Comr>toi.r T eoh-n·ique B r és ili en , A. 
Gar.«ani, P. p., Nlles B ê:ment P.oncl Co,, A . . Cazzani, J . F e<Ter & C ., F erreir a 
Passa r eli o & ·c ., Be l miro Rodrigues & C,, Zoz-imo ·Barroso elo A mar-a l, A , L emos, 
Oscar Taves & :C. , G. Gui.cla & C, A z-evedo A-lves, Rodrigues & C., P à ulo N•e-
suestre elo Bras'·!, José Macha-do. de M·ello, P. ú., d e Rodrigo Viann••, José Mar-
que.:; Salvador L~·~sd, BorHdo Maia & C., C . Al•be<'to de A•lmoeida. & C., Souza & 
Torr~3, liSigaucl & Liebmann, Gonçalves Gampos & C., Dodswi·ch & C., Tinoco 
Machado & C . , An.tonio do Carmo Pire·s, Dr . Raul F .e.rre-i.ra L eite, · J. L . Costa 

· & C. , J os•é Pachecc d<t Rocha, ;p. p. Fh,mino l"on tes, B erbholclo \V'a.lhnelcl, 
iE. J!'ont ~~. P. p - de José Pachec~ ele' Ag.ui·ar, Octavio Bastes, A. · P:addo Ma-r-
qm·s & C., -Alke·do Bran di , Villas Bo3s & C . , Luiz :.\1acedo, J oão V•id·a l, p. p. , 
;:-{urton ::>1E·ga•.v & ·C". Ltd., \~'- L . Gimm, T eixeira F onseca & C . , Carlos :.\1o-
.raya -~ C., Antonio J osé P er eira IBa-rbeclo, G. Ma rtinelli , Souza B aptista & C., 
il. p , Theoe.or Willoe A. J. Kroje, H erm Stoltz, Arnaldo B raga & C . , Amad·-2 u 
Mno3cl o & IC., .p. p. A . G . l~ontes, :ti:. 1!'ontes . M. Lru[a.y e tt-:. & C . , p. p. Th e 
Bras ilian .Coai Co . •L t cl., D. C . •Sf·ezzo , .r . D . .S tocle, Oscar de Alme ida ·Ga ma. José 
ela Sil\"1 & C. 

DOCUM'Ea\"TOS ( •) 

PHOJJ~CTO DO BANCO EMISSOR D~ CR'b:D lTO E CONVERSÃO 

Il!mo;. Ex·mos . .81-;;. Presidente e :nais !\iem.bros ela :c a m a ra elos D e putados 
F .. Adameczyk, natura l do ·Ests-clo d -e S. J'au !o. in dustr ia l, resi-dente nesta Ca-

pital , por e. .i e com.o reprooentante d·e um g ru po id oneo de incorporacloccs, ve n1 
respeitu:; r:nl ente subn1 ~.tter .ao esclar.ecido espirito de V•V. Ex as .. ün1 projecto 
ba·ncari •> basead-o etn un1:t etnissão rle notas conven·d.vei.s ew, owru a. ?Jrtu::os an-
nnaes progress ivos. g·ararntida por lastro ouro ou seu equi val e nte E:m n1 crca.dol'ias 
de . long·:-t conser vação coino o café e a borracha , facilmente t-~·ad uzi\~c i s Pm ou·ro, 
ped indo e. o tn esmo tentp.:> se clign.e.n1 VV . Exas . de a utori zar o Poder Executivo 
a. contrdta.r com o s ig·!ul:tar!o ou a sociedade qu'e or ganizar , nas co ndit.:;ücs n1 a is 
adia'lt~ f-ormuladas, a fu-ndação do i-n-stitu·to IJwnoorio projectado. 

JDnt nl «= n1ot'·ia1 annexo poderão ViV. Exas . verificar a utilidade do ba nco 
idea-do c a pratica.bilide.d 2' do B"eu ·meca.ni•smo_. influ in c: o d·ac isiva men te para a 
~1ormal-i zação, nãQ \ só da vid·a foinanceiTa como econornica da Republicn, r eal iza n-
clo, como fBcilm ente se deprel1'enc1 e da exposição d·3ta lhe.d>t elo me1i1o.r ial jun to, a 
cl cf-cr;a com tn erci-a l dos nossos p-ri·nc i.paes productos ; o re~g-ate ·pau la tino e seg-uro 
do oapel --rn oeda o1·a en1 circu lação substituin do con'l se.g·ura nça o r cgin1en da in-
con;•: rsibiliclade !le io ela conversibÚidade em o u ro ; promove.ndo a est abi li dade elo 
caml_)i.>, em un1a al tura convc·niente, 1)01' meio de agencias que, no exu·angeiro .. 
cnn1 o ouro proven ie·nte da collocação dir-ecta dos seus productns _. auxili::u ·ão po-d r. -
ro~a .~ vanlajosa·rnente o n1ovi'lnen-to de can1bia.es· : crean do. emt'in1 , ao in-fluxo do 
cr edito, novas c. a.bundantes J'ontes de ou ro, pel a. i.n c r e n1 e nta ~ão das i nd:.1strias 
a-gr icolns, pastori s e ex·trac-tivas ·. 

("'! E s t es documen-tos ·roram t}ubl-ica·dos no Dinl'i.o elo Con g1'e;;so a r equ eri -
m ento c1o ~r, Di as c1e Bi\ITOS, Deputado pelo J%taçlo el e Serg·ipc , 
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Pa,aind.o do axioma economico de que 01111'0 é o que 01<1'0 vc.Ze ou o que é 
transfcrnH:::.Yel en1 ouro . . o sig11atario toina como lastTo ·ntove1. in-icia-l os nossos 1nai.B 
ricos productos transfoi .. rnando-os, com os re~id·uo.s das com-Inissõ·es e a.nno a 
~H11nO. em. last-ro Onro} con10 gara.nti a das cedulas lançadas na cit~culação. 

8 pr!meiro lctstm-'IIIM'cfl<l01'ia sen<i-rá pa ra constituh· um ca1Jita-l ele 1·otcu;üo . 
desti.nad-J a renova r as compras em quantidatles proporcionae::;, r etendo cada annu 
urna Por.cer;tag·enl das mer·cadorias para. no fim de pouco ten1po: conseg·uir u111 
stock cd.p;:~ de eqnili~brar as necessi·dHd -~; dos m er cados, s·3-P\roindo de repr esa para 
;-ts ab u.ndantes ou t::oJta•ndo-n quando escassa. a.gindo cr iteriosatn enbe nos n terca-
dos interno3 e exte!·nos, de modo a cons~g;uir cotações non11<1 s e n1 benefi.cio dot; 
con-:-=umiG.ores e cloE procluctorres: que, ora clesa·tnpa·rados, urgidos pelas necessida-
des pren1 t< ntes ch~ ,i:maS la voura\15 . cedt?"m á pre.;;são dos· capitaes extec·nos que abu-
'am d€SS;1. situação. 

Só :_u;si m , enL un1 cJ e t,ern~i n ado prazo, poder e n1os dominar a eHpeculação qu e 
tantas prt:tjuizos c·a·USf1. ao pa iz . E . teJn}10. e agora o m ais opportuno, de i·nic iar -
1110S, pruciente, n1as ~yst ~ rnaticé:lrncnte. a nossa en1a.ncipação econutni ca, rea.gindu 
c ohk:t a tutella absorvente dos monopolizador<s actuae.; dos no<sos productos. 

Estu~l a·ndo-s-e os pheno·n, enos da crise financeira que afflig-e Q paiz: ora 
aggra.ve.da. con1 a situação mundial produz-ida. pela con-flag-ração euTopéa, chega -s~' 

ra•c ilnl e!lte á convicção de qu -• a actual pe1·turbação fina<J1ceiJ·.a. que ten1 vari a ~ 

cans9.s, é, no en tretanto, fundfunentaiJnente ·econonl'ica, OI'i.~· in.Hncl o-se ckt depres-
são e <:scillação commercia l do.s nos~os pri·nci.pa es productos da exportação - (I 

café e z. bÕr·ea-cha. 
~\ crise finance-··ra. cun1o já é opinião corrente pód ..! ·er 1·en1ediada con1 a 

a:pplh;;tção de certas m edidas ele parcin101'li.c.1 admin istra·tivn. que realizen1 o e.q ui-
librio orç:atnentario; n11as desde ~1ue s a não cure o n1al orig-in ~ l . qu -~ é econo n1ico , 
todas as nted i·das d o::- cruracter financei ro tornar-s'e -hão illusuria~s. por cLue o The-
so uro vh·e do tnovi.Inrento d~! p r oducção e do poder acqu b;it ivo que esta perm ittt' 
accurnula t·, t:-ad Úzido no acct·eschn<' das ·jn1portaçõ·es CfllC são o a1ilnento elo 
E r ario. 

A.;)fectacios os orodu.::tos no valo•· dn sua eJCPOI'tação, aff.ecta.da estará a im-
pol'la!;ão c com ella as ren-das publica.s que fazei:n f r ente ás necessicJa.d.es doiS ser-
viço.-.; !Ji.lb::cus e ao.s c0n1promissos internos e eXtennos do Estado. 

:_:; uida-r. pois, ne.ste n1omento. iso·ladam:en te: do P•r ublen1a 1'iila>1ceiro ê apena:.: 
a diai' ·a c~·i5e; cle ixando-s 1:1 latent " o n1al v isceral. que ê o eco·no1nico . 

. ~\.. :.~juç:ão, poi-s do gr:_\\·e m0n1en·to que atr~1 vessamos ~ó pôde esbu· n·a adopção 
ele um plano C(}nstructot·. de con juncto . financ : iro e econun1ico a u1n tPmpo, cadaz 
de nã0 st, cl ~ ;bellal' n crise actual do Thesouro câlllo de prove-1· a naç·ão de iunprr..~ 

e :-:o~iclos recursos que amparen1 o futuro, se n1 ap_pello aos capitaes ext,·ang-eiro~. 

tão o nr rosos, n1ns h a uTid os e concentrados no se'io do p.ro.p~io P·9.iz. 
Como re~~lt~t da·!-' ba:s<s n.deante estabel·ecid.as, a insti tuição projec lr-tda. nãn 

b cnef."cia.r á 13. ·~"'lagão só-mente ~ob o po.nto d·e vista d l?. suàs r e lações ·ec01nomicas. 
ma.s ah1d:-t. ·e tnuito dircctan1ente. 11 Estado, financeira·m ·-2nte. pois o banco não p(· 
resg'3.tarft. tot'"'nando -as conversiveis: aa ceclulas que fô t· e..uto.riza-do a emittir, como 
tam.bern o 1Ja.p el-?norxLa ck Estcul n. ora em circulação cuja natureza inconv-:rr~~ ivel 

tanto influe· pa ra o desequilib r io ~la forl•únú publica 'e particular .pe!as o~ cillat:ií&~ 
a que cl s ujeito. 

Ei'5 R.S bases un c•Jncl ições en1 qu .;. o requerente pede a VV. 'Exas. au tO.riznr 
o Potlê;.· F_,':xecutivo a tratar con1 elle a organização ou fund ação de un1 Banco d~ 
Creclit0 e Con,·er:>ão. cujoa denominação e cujo capital constarão dOIS es tatutos. 

·1. o O Banco ele Cred ito ~ Conversão . qu e terri por fi·m a defesa commerciai 
d(}s grandes productos b<'n<ileiros, especialmente o café e· >l borra•cha; o resgate 
do pa.pel-mc.eda no pr<•zo de 10 nnnos c oPPUI'tunamente a ·f b.-ação do carnbio na 
:.i)-turfl rl < 20 , Poderá emittir até 450 mil conte$ em céd•ul'ils de clifferentes va·IOI'eE, 



convcrsrvds e1n ouru u. })!'aL:O.S aununes progre!:~SiYo~ ~ cle\'endo .essa cn1issãu ...-ér 
g·a.ra!lticl•:· .. co1n unt lastro ouro n1eta.llicu uu seu equivalente en1 v .. tlore3 ou m erca-
dorias de lon.g:l consenr-al]àO, na· proporçã.Ó, p·elo menos: de' um terço da~ t1 uantia~ 
emiHidas . 

2. u O Banco só podePã. errJittir, de accôrdo con1 o )!Ji.nist : riu ela Fazend.a, 
depois de provar, offici-al e documentad<~.mente, a existencia elo seu lru;lt·o ouro. 
va·lore:.5 ou m ercac!oi"ias. na proporção acima. e.slabelecicht, au cnmbiu do di~ s · 
esse lasl r'l fôr em moE>da. metallica ; p.e le. mlédi'a. elas cotaçü;s cl '• mez, se em va• 
!ores on m e rcadorias. 

3." .~\.t c c-d ·ula:-5 entittidas dove:n trazer inscriptHs nu ven:io a data do d ec r e to 
da sua a u tor i zação, a. denu1nin~tção do banco e a da.ta da sua convc-r~ibilidacle 110~ 

tei.'mos da ãisposi~ão do n . 6, el e v-an do ser os seus modelos subm ttidos ;, a]~pro
vação do Gov·er·n.o, que. cl e pois d e approva l-os, e a tit u lo d e fiscalização, S ·" en" 
c~lrr2gard.. .ela ::-;ua encotnnHmda: por conte. do banco na Casa da :Vloeda ou cn1 a! -
gum ~slabelecÍ!mento gra.phico extr.angeiro . ' · 

-!. u P .rovisorianldlte, en1<1uanto u banco não dispuzer de cedu las proprias, o 
Guvento voderá entr eg·rlr-lhe na proporção dH e111issão autorizadü as cédulas ex ic -
tentes na-s Caixas de _-\nlortização ou de Conversão! em cujo ven~o scràU impres-
sos o.s àiz< res cleterminfl.dus no n. 3. 

'i.!, T..o&o que fiquQm prom·pta~ as notas pt~ivati\·as do btLnco, e~te anBUt1ciarfL 
u su'l. substituição, r etit,anclo pnrn e$Se effeito, cl11 T-hesouro ou da Casa cht :\1oec1«. 
cotn lil'êVJa orãen1 d•) :\1"ini:::t·?r! o t espectiYn: tantas ·nota-s cl8:s nova~" quantas r es ti-
tuiT d a !..i v.cl•h as b lTI num·ero e valores . 

G. o O resgate ou a conversib ilidad e das ceclulas emittidas corneçat·ú urn oanno 
d·.3poh; ele opprova.dos os estatuto~ <lu ban-co, prose~:uindo annualn1.ente, pur O l~dem 

crescclll (· tlt valores. de accõrdu con1 o quacli'O seg·uinte : 

J.n6 
1917 
1!)1·8 
191:1 
192fl 
1921 
102·2 ... . . . . . . 
8 anao.~ ........... . .. . . . . . 

Ceclu lcts collve, ·siveis 

Quantidade . 
10.000.000 
10.000 . 000 
. 5. 000.000 

1 . 000.000 
,500. 000 
·2·50. 000 
100 . 000 

2G.S50 

Valores 
6$0 00 

le$000 
20$000 
50$000 

100$000 
200$000 
500$001) 

onlnla 
50.000:000$000 

.100. 000 :000$000 
100 . ooo :oo·o$ooo 

50.000:000$000 
50.000:000$000 
50.000:000$000 
:;.o. ooo :ooo$oou 

HO. 000 :0"00$000 

7 . o _-.\ partir do anno de 191,6 o b;J.nco s e obri~a a resgatar ou converter igual ~ 
n1ent.e 1.m ouro, na. m~sma pro·ore$Sào de valores clu qu.adl'o precedente. as ceclulaS 
ele papel-!1loeda que houverem 8ic1o emitti>clas pe lo E.-;tado até D ezembro de 19H. 

8. o As notas restituiclas pelo banco ao Thesouro. cump rido o disposto n o 
n. i5, .se!'áu r Etiradas da c irculaqâo; devendo ser in1n1ed i atan1entc inutilizadas c 
inc in err1da.s n a Caixa d e A.n1ortização, em pl·esença de utn r enrescntante do Go-
verno e r1e um dos directores do banco. 

9 . '' o banco pucl~e rá cunhar por sua conlH, nn Ca~<l ela Mu . cln~ até 100 1ni l 
contos em moedas de out·o de 10$. padrã·o e titulo de 900, com pt·évia a]>provação 
pelo Gcverno das resr~ectivas multas . 

10 . o banco te<· á uma Direcloria compostR de tres membt os. d e,· ·ndo s~r um 
dell e s de nomeação do Governo, com vencimentos iguaes aos que fot·e m cstq}ula-
dos n0s Estatuto.; para os outros dous. · 

.Ll . . :\lêm do cC>nselho f iscal , os estatutos r ezarão a exi stencia ele ama Ju11ta 
Gonsulti;;-:r composta à e c:inco membros. sendo: um de nomen~ão do Governo; um 
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d::t dire,etoria. do be.nco o os tres outros nomeados pelos ::-ovc•t'nos dos JDstado · \le 
S. Pa·t:lo. Minas e Rio, vence-ndo cada um delles honorru: ios de directores. 

12 . O banco se obriga (a ti-tulo de compensação) -a entrar -anntl'gJmen<te. para 
n. Caixa de Conversão, a parti1· ele 1·916. com f 100.000 esterli nos até perfazer a 
somma de f . 1111n m •i!h <io t1·e:1:entos :e cincoentc• ,w;z, correspondentes ús r.oespons9bi-
Jid:l'd~s do 'IIhesouro pelas emi~sões da((uelln. caixa. . 

Eis ahi, Senhm·es Men1tbros da Camnra dos Depu tados, as ba_ses de. g-rancl C' 
e -pa.tl'iot!ca instituição bancaria projectada, cudo escopo ficou mais atrnz esta.-
helecid'J e explicado e cuja acção vem cletalhadament.) explanada. no m<Cmorial 
annexo. 

Espen:ndo qu e ns luzes e o criterio de VV. Exas. completem a insufCici·2ncht 
elas idéas r. hi Ian~das. o abaix0 assig:naclo conscio de que por essa fórma colla-
bOJ·a :tm IX:·Uco com VV . Exas. pa.ra a soluÇão dos tnag110s problemas da econon1ia 
nacionr~l, ag-uarela con~ie.dn e respeitosament~ deferilnP.nto. 

Hio ele .Janei.ro, 1 de Setembro de 1914. - F. A damcsylc. 

O fim desta exposição é demonstrar, tão cl·e talha ch u nent e quan·tü poss ivel, , .e m 
um :hema. Yasto e in1portante, a conveniEmcia. de tulopta-t·-sc um plano de con-
jun to, financeiro e economico. capaz ele, não só debellar a crise 11ctual elo The-
souro como de provêr a nação de a.tnplos e solido.s recursos .pa.pa o futur·O, sem 
avpello e.oa Capitaes eXtrangeiro~. demasiadament-e onero~os ·. 

CotnJ um paiz t•iquissill'!o e quasi um secUto dç emancipação politica sôn1os,. 
entretanto, ai.nda eco·nomicamente tributarios do extr:l'ng-eirn, o que quer dizer, 
colectiv:t c: individualm ente pobres . 

•.)s nossos prubl enu1.s são complexos. de ordem financeira e econon1i ca.. 
Ei!-os: 

PP.OBLEMAS FIN.\NCEIHOS 

lD·]nilibrio orc;e.mentario: t·educção elas tarifas aduaneiras; severa fiscaliza -
ção d·as rendas; aug-mento e saneamento do meio circulante, ou seja: accrescimo 
de nurnerario e r es1;·ate elo papel -moedn. em curso. 

PROBLEMAS ECONQ!If!COS 

DefPsa commercial pratica, elos nossos principaes procluctos: barateamento rlo~ 

fretes nuLrit:nJos e f· ~ rr-o-via.rios; in1n1igração espontanea; cre.acão d1e novas fo n-
tes d~ Couro, vela incren1 en tação de varias indust:l'ins e.;~ricolas, pecuarias: cx -
tractivas, etc. 
· Dos proble1nas enumerados abordaremos apenãs os que, pela sua natureza, s2 

eMrelaÇQrn, nffect::tndo mais ele i)erto a situação presen~ e exigin-do por isso uma 
tlrg·ent& so!ução . 

O cru e n1ais un;·e no mon1ento é, como saben1os: /ct.::c1· cLinheh·o; n1as clinh e ii·o 
nosso, dinheiro sc7o, cunhado co/H. c~. 111-ctto, ele ca.scr. . sem r 2:corrermos aos empr es-
timos Ext"'rnos, que vêm e vão cnmo as moedas do sn.christão. 

P ,1rn. conseguir isso, precisamos 01·ect1· owro que fique, qu~:- nos habilite a sal -
var a crise e .atac:1r os demais problem as sobr·.? qu8 r ê]JO U ·a o no~so prog1·esso 
·norn1nl, orãenado, con·tinuo. - a '!10ssa riqu eza estavel . I sto cons :gui+do, nada nos 
impecle ele adoptar. como aconselham o Sr. C.finisko ela Fazend>t e alguns dos. nos· 
sos !ll::tia com·petente..":i econom istas, u:tna politica àe orden1 1 econ omia ç ri·g·orosa 
fisca ~ll:açã.o da.s rend>JJS, de modo a equilibrar os nossos orçament~'5 . 

::VIas, como conseguir dinheiro, para e.ttende1· ao momento e ás n<cessidades 
elo nosso crescimen·to economico, sem 9 peclit· em.pr es taclo? 

• 
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~J' o que vamo.s ver, jl.pontando uma s·érie de m ·:didas, simulln.noas, indispen-
savels, qu e, postas imn1edia.tan1ente em pratiea, energ·ica ine nt ~, r esolutnnH:\nle, ::; - rn 
pe.rda de t~mpo, tudo resolve rã o, 

:])lia~ são as seguintes: 
1•, defesa commercial, pl'atica, elo café ·O ela borracha, creando'se o monopoHo 

·i.nclM1eot'o_, p~la fôrma que n1·a/·s adiante se ver á; 
2°, cr.€ação de u1n Banco En~'i.sso1· ele C?·ecUto e Convm·slio, devi (hllll e-nte la.s-

trea-do 8 I1T ouro ou seu e-quj ve..lent'e em valores Oll n1erca·dorh1s de 1on g·a con::; cr-
vação tran.s·formaveis en1 ouro; 

3°, tnliSSàO, por meio ' desse banco, d :; 450 1nil COntos, e-111 notas COIIVCI'S'i.vc ·is · 

e1n o·n1·o ct 111·az os fi.xos al1t?vwcue•s e 1)J~o-.rrreSsivDs, clestinaa:a: 
a) a com.prar os stocks de ca.fé elos E'staclos procluctor.es e y.enclel -os na Eu-

ropa. e na, A.tnerica ; 
b) a comprar quaesqUE!' outt·os produc tos clefensavei's; 
4°, c:·eação, con1 os re.siduos .m e ta.llicos, ou sejam as commissões ela venda cli-

recta rlo café, mais os 10 o/e ouro das Alofandega.s, e tc., cl'e um /a·st>·o on>·o, pro-
glressivamente e.ccunnllaclo permanente e ln em jgravel, para garan t ia ela en1iss ft:o a 
que nos !'e ferimos no n. :3.. 

.Exatninen1os agon:l, detalhadam ente, cada tuna cle~sas m edi clas: p:u·a de-
monstrar a sua opportunic1a,d 2, facilichlcl e e e.ff'icaeia na 60·Iuçií<J cl~ todas as cliffi-
cu·lda,de3 qu e Ol'a nos acahru·nham, tu ora l e tna{e~·i ·n. lnl ente. 

DEFESA CO~fMERCIAL-PRATICA DOS PHODUCifôS 

.~ cr ise financeira é un1 facto, ori~undo de unul longa ::::él'i e de ·erro:-.; e li b e ra-
lide.des, mas, en) sua ese C!lCia, ella não é 1nais qu e o refl exo drt crise econon1iea, 
n1·1.:ti t9 nl'é'\ iR vasta, pro.fur..da e in tensa . • L\..s nos-sas cli ffi culda<.les pn~ ::e ntes decot> 
r e1n, de facto ern sua 1na!or pa rt e da cle;ploravel situ ação comn1 er cial dos nos.so.s 
,deus pri.ncipae,s pro·cluotos - 'O café e a borrach9 - i·nhabil e clesastraclament e 
clefe:1lliclos até hoje. 

_-\'S nossas outras fontes ele ouro são ainda insufficiente~s para co n trabalan ga r 
ns· prejuizos r esultantes das o sci1lações e Clue.clas, de. desvn·lo rtzaç8o, en1 ~ umma ~ 

do café €' ci•a borra·cha, qu.; repres.e-nta1n n1ais ele 70 (lo ela no~sa l' iqu·ez;l. 
A crise d:a borra.chla. pr-ovén1 da .invasão dHs borrachns inclia.na s !e afri canas, 

j}or 1H'eç0s infi·n1os, nos mercados im,porta.dores-, quanUda-de e preço.s con1 os q ua e~ 

não pnrlen1os, por , a~gora, con1.petir. 
A situa ção cl·esse nosso pro-d·ucto é d.e con1pl eta ruína. Só u rna r eso·lu ç: rlo IIOVil, 

fóra do~ ·~r:oÚl -: .s e..té ag-ora etnrpr·egados~ é que Poderá res tituir ~ nu~&a bot-ra c ha , 
s.enão a :;u á pri1nitiva sit!..l::t.ção primacia l ao .rn e nos un1a pos içri..o sa ti s fn cto ria na 
luta con1 as suas cung-enere~ extrang-eh·a;. 

;E~n (li.ttro estudo, á. pa-rte, n.pr.esent'aren1o~ un1 1ne io qu e jul.:;:a 1nos n p ropriáclo 
P<:\l'a ~al.vt.tl a borracha e c on1 ena. a t en 'i ,r.:} si tuação da _"-\ ·Jnazon ia . 

A .s.itur.ç:ã.o elo c a fé po~.·ovéin, em .pnrte .. da profusão dos succeclan eos qu e ten-
te.n1 desbancal-o nos n1ercado.-s consumidores, esp ec ia-hn::mte da Euro pa. O gTancl·>:\ 
1nal, poré1n , a enfenni·cladp visceral. qu e n1 a is prof·unda1nente o d ebili ta, é . inclis·· 
cutivcln1 e nte~ a de uma cle sbrag·ada. eSlP'€CU'1a.çã.o dos nutg·natas .. qu e, po r cl e traz elas 
gTe.n::les boJ.sas ele café d·e Nova York, ele I-Iambtn··go, do Havi·e e ele nutra s . manP-
j an1 o JlOS·So producto '?ln benefic io proprio, con1 prej•uizo dos nosso.~ procluctore :::, 
jo.ga.nd0 a seu talante com a nossa ruhiacen, que representn 55 ~'-/tJ ela nos~a ca-
pacid·ade productiva, isto é, ela nos-sa riqueza . 

C0·nhec icl o o 1nal deven1os exarrni.nal-o , faz·end.o g:ntvitar e. rn to i·nc' dell e o ·noRS') 
syst?~ta de defesa, ~·fiin de d a rn1o s tuna soh1ção conve ni ente . J)ercluravel: defini-
tiva , fóra ela;, medicla.s transitar ias, elos r eme ndos c]e ocç;u;ião, com o te mos feito 
nté n.qn·i, 
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O c:tfí· (: aiP.tla o nosso grand~ esteio. ccnnomico,. s el-o-ha ainda durante mui lo 
tenÚJO. E' delle, pois, que dev ·~ Inos . l' ?.z er o no!:!iso arrinlo, u nu<: o ponto de a]Joio. 
a noSS.l. base de ope!~ações , u no~sa est•·•tt 3g!a econon1ica e financeira~ Defender o 
~a fé s e< I v ar a bvrracha, cre-a.ndo, além <li<~o I"ecursos para. eX1Jlro<P" as •llQ-SSas ton-
t·~ s de ou:ro. de que ta.nto oar.ecemos pa·ru augm-ent.ar a nossa .~otenci·alid'8.d 3 'éco-
nonlica. 

O cafl!, r-; e nl n e 1?.hun1a e . .s-p ~ci e de l'i cção, é o no!::!'so Vt;!l'<la.deiro ouro . . Só 
clle pócle por-ta.nto r·eé'.olver a .cri se ; só elle_ nos pócle forn ecer o am:b icio- . 
nudo In etal que nos appare1hará d e r zcursos para o apr-oveitan1ento elas 
nossa.s con1plexas riquezas.. a ind~t adorn1ecidas no· solo; .só clle JlOS poderá. 
libertar ela usura dos banqueiros ; só t lle pocler[L d z r-rotar o, s eu s 
vroprios algozes, os n1agnatas das bolsas extrang~ iras; ·só e ll e poderá, en1 ::;lnn-
llla. accudir 1·111-1neclia,ta:mentc ao e·rai,.io f ed er al , Ievanl;.!r os ]~~tadon e trans for- · 
tnar a penuria actual en1 s egura. prosperidade . 

Defender o café é s a!Yar a Xação, como vamos. de monstrar. 
A PI'OYa de que o café .é 01<1"0 está. na o peração dos 15 milhões es t e rlinos 

f eita pelo Governo pauli.sta · para tl: clutmada V (tlori~açcio. J~~ses milhões ' el e libra~ . 
fonun concediclox, n1 ecliant e a garantia officlal <lo Estado, o endosso ela União, 
1no.s. n1uito especialmente , d e utn itepo~.:to cl.e cLlgnns 1ni.lhües dJc suecas cLe cfl/é, 
lner•dtdoria d e long-a .conservação vig·iaclas por um c;oJn·ité tnixto de interes -
sados. 

I sto posto , p ErguP.tamos: Se o café é ouro. 1Jois O'IWO é o que onro v «le ou o 
<lllü ê facilmente transfor:navel em ouro, porque, J)(WU ja::.:ermos o1wo r ecorrer 
ao~ etnpr-es tin1os, qnanào pocLentos co1n ·o C(t/é reali zar esse escotJO . se1.;. empre ·-
limos, :se n1 descontos, seJn juro.s netn amortizações? 

s. Paulo, quando·· na grande baixa . do seu pr·ecioso producto. rt'êCOJ'I'l'U: a o 
credito , ,'() Jicitándo ·o OU!") alh eio para escorar o café , fel -n po.rque não t inhrt 
cHnlu: il ·o pan1 co.tnprar o .<::làch: cmnper:sndor . 

Com simples papel-moeda. ser - N1·e-hi a faêil "conlprnr café aos comn1i.~Sar i os 
ou di1·ectame nte H O-ti productores . 1\'Ias seria preC:isô que S. •Paulo dispuzesSc d e 
uma formidavel "omma (ce rca d~ 350.000 contos) , quantia es-sa cinco o•.l s :·i., 
,·ezes acima da sua capacidade on,~am e-nta,ria de então. 

Além d isso, S. Pau lo é, ·apenas, um Estado a·utonomo. s em faculdade parà 
emitti r dinheiro; se não S. Paulo tei·ia emittido l))ap?l-moeda 9'""'"'tic~o · on. lus-
t,·crt(lo en1 ca fé. · ·n1a emi f:iSão dess~ eSt.JCCie se"ri.a. un1a verdade ira e1nis~São ou r~, 
porqu e o café con1P•rado pa r a a va•Jorizn ção seria (oomo o foi) transfortnado e tn 
ouro na.s . Pl' c.l~a s consun1id•c r as. 

·Seria esse ouro adquirido , .se nã'o sen1 o nus, p ~ lo 1n enos nuds barato qu .. · o 
conseguido co n1 o en1•p r e.s-tin1o que detern~inou a .ló;ob1·c- tnx a .. . ilVta~ o. ciu.a S. Pa.'u~o 
não pôde .netn pód e, faze r po1· lhe ja. 1Z~ce1· a j(LC1 ,1fl(Ul-~ e1 11 isso1·o , póCL -o .a U111<.i.o, 
directa ou incl(rectam ente . . 

E' um d ~ YC J'. ê un1a n ece.--;sidade. ·é 'ltma solução do probletna fi~1anqe iro elo 
n1<>1n ento e dos probl-en1as econotnicos d o futuro. Se não, ,. ?j an1os: 

'l'odos es tatnos conv-e nci<los .de qu e $ÔOlo.s explorados pe!os n1anipuh~clores 

1nuncliaes, dos negoc ias de café. que cl:>minatn ta!llto os m erca dos in1.po rtadores. 
como os exp·ortatlores. produzindo a seu be l-praze1' ;ttS altas e. as baixas , · c0n1 
prejuizo às dezena.> de milha·r es · el e proclu cto r es (os no.ssos faz , nd·eiros) c da viela 
geral do Bra!'> il , que r epou sa . so·bretucl o, no con11nercio d esse protl u::- to. 

Todos estan1o~: el e •a.ccôrdo nisso. to::l·os ,..:abemo·s qu-2 Q cafê . t>Stá n as Jnãç·s 
cl (' n1 eia duzia de cxportador .:' s extrangeiros, que nada nu.1is são que os agent.0s 
dos grandes bolsistas do café. Sa:b ~rnos, estamos mais que convencidos e, apezar 
disso. nos deixamos e.~poliar pasSh·am -e nte, porque m esmo aqu i. -em .nossa terra. 
existe un1 grupo clP int?rPs~ndos ·cfu ?- nos procura conv·ençe r el e que . · por ·;,,ntJotcn.:. 
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ciu 11to11 et.m·ia,, não pod·emos luta-r com o mons tro capitalistico que aça mbarcou o 
con1n1ercio do ca:fé no _munclo : l sH•O ouvimo:S, letn os, e ficá.mos co m a poeira nos 
olhos, suggestionados, sen tindo o esbulho, se1n r eagir, desma-scarando essa 
men tira. 

Somos d ev emos e podemos .ser os senhores ela situação mundial elo ca fé , A 
victória elos expl oradores funda-se unkamente na nossa faltn de m edi tação, n:t 
no-ssa · in ercia e na nossa ignorancia. 

AtaC[uemol-os de frente, com os nossos l>roprio,s meios, fazendo elo p roprio 
caf~, a um tempo, meio ci>·C1t~cmte e /aR/:'ro ganmtidm·. 

Ainda é ten1po ele r cag·ir victoriosamente, substituindo as disserta~õ~s va -
gas, os queixun1es de impclencia, por un1 sy.~t::~n1a enrgico, d-efensi vo ·~ .offen si\'0, 
cu ja e ffi cienc ia será compl eta . 

S. Paulo tem feito cora josarn ente o pos,,h·el para ele-fend er o café: mas 
S. Paulo, .·ósinho, ê impotente. O Congresso Paulista, reunido extraorclinar in-
ment~. Yotou, ha pGuco. m edicln•s def ensivas, 1·eguladorak.:; do m erf'ado int·~ J·no tlo 
café. creanelo a BO l8a rlo Ca,fé e a C c: il:.ct fl e Li.q ~t iclctçües , , 

A i ntP_nção é boa louvave.l,mas restricta, insuffici·ente. A qu-estão d :: ve r::er 
encarada de mais alto, ele um moelo amplo com carac~er nadonal e perm a n ente, 
a não pura m-ente r~giona l . 

'E ' preCJ~o que '<-1 nião SP a dean1e, á m eritoria in iciativa paulista, adaptan-
do já, sen1 perda de tempo, urn conjuncto el e n1•edidas sin1ultane:t!', a un1 ten1po 
financeiras e econonTicas. que nos 1iberten1 elo jug-o àos m agnatn s caféz.i . ...;taR, ~al

vanclo desde já, não só a c r· i~e do Thesouro como creanclo para toda a ua (!ão os 
recurso-• inel ispensaveis á ca1ltação de nova, fontes c~c om·o. a qu e tem a llu d ido 
o Dr, W enc, ,lão B ntz. futur·o P residente cln R' public.~, 

Mas, n11cl·e busca1J' o cUnh ei'I'O, o capitn l, parn. (omentnr o natriotico rmprehen-
dimento? No café. 

Só o café. lastt·o atrrificave l map;nifico, po derá transfot·mar, d e g olpe, a triste 
miseria nctu al e rn a buncl a nci3, trabalho, iniciativas uteif' , ~eg-ura f• 1nethodiea 
prosperieln el e . 

1Ell e é ::t fonte de ou ro j á. conh ~cicl~l. a mais abunclant?, já ex.ploracla e que 
·tantos r0cursos te1n fornecido ao na iz .10 qu e con\·êm é exp:-oral-o, Bftgaz e me-
thod.icanl ente . em, nosso tl'rove ito . arranca ndo-o d ~ y zo z, das mãos g a nanciosas 
que H!rn sabido tirar <lPIIe mnis partidos elo que 11ós . 

I-Ia un1n evidente eXJplorn çãoQ a qur. jngenunn1ent?, nos temos sujeitarlo. 
Dasta o exam e do quadro :1baixo, p.a,ra y eri fica.nnos n vernciclacl e disso. 

A~lno:; 

'1902 ' ' . . ' ' '.' ' 
]903 , .... . ... .. .. .. 
1 ft04.. ' 
1 90ii .. ' ' 
19 06 .. 
1907 .. .. .. ... .. . 
190R. 
1909.' ' 
1910' '' ' 
1911 : ........ .. .. 
191 2 ' ' '' ' ' . ' •.. .. '' ' 
1913 , " .. . ••. " . . •. 

E X)JOI·taçtio do café 

Qu:1 nl"idndo 

1:L 157 . :!83 
12 . 927 . 293 
10 '02 ·l.ii36 
1 0 . 820.GG1 
1 ~.%5. 8 00 

15,680.172 
12.GnS .OOO 
'16 '881. 000 
9.723.738 

11.257.802 
12.080.303 
13.267 . H9 

Valor t~ t:1l m 
.n1il Téis ouro 

180' 566 :308$000 
169. 5 66:890 $000 
177 . 400:617$000 
tno, -lo~ :5 H$OOO 
,,4:.' 474 :õ25$000 
zr,:J. 858 :3B$OOO 
20~ ' 793 :195$000 
297,557 :070$000 
228 .~40 :628$000 
~59. 424 :562$000 
-113 '849 :589$000 
362.470:917$000 

V:1!o r po r sacúa em 
mil réi~ pnpel 

~ 1 $149 

29$728 
~n$06~ 

:!0$00(; 
~9$950 

28$939 
~9$09:. 

~1 $G2;õ 
~9·~6H 

"!i3$87fl 
'·7$811 
46$1:03 
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lte t·ros tJ ecto Co'ln'Jne rcinl !lo "Jonulll lLú Co·Jn?ne·rc io '' 

D es ta es tatistica a•pura-se qu e e m 1902 (cambio de 11 õj3·2 a 12 19/32 , em 
quo 1.; €/n demos 11wis ca.fé qu e em 19 03 (mesmo camb io) , o pt;_eço m édio da sacca 
foi superior em mais de 1$400 ao de 1903. Porque ? E ' sa•bi.clo que o consumo tem 
·.tm a ugmento annua l médio de 300 a ~ 00 . 000 saccas . Sendo a.ssim, pela lEi dit 
offerta e da procura., os }Jreços cl2 190'3 d·e vi a n1 ter sido nHtiorel:J que no unno 
/'til terior, de n1cno1r consutn o -e maior abundancia . 

Em 1 9 'J9 com o -mesmo ca.m bio (15 a 15 e .pouco) a ex·portação atti ngiu á 
.Jifra co! lossal de quas i 17 milhõe.s de saccas . Pois bem , nesse a nno ele form ida-
\·el exportação, o .,afé log-rou um preço snperio1· em 2$625 .por o;acca sobre o al)no 
;L·Ilter iOt', 1908 , em qu e a exportação fo i de 12 . 658.000 saccas, isto é, ce rca el e 
1 14 m enos que ·em 1909. E' claro que, ii. luz dos pri·ncipios economicos, i sto é . 
lia ld dn offer t.a .e da procura, o.s JWeços de 1909 deviam ser inferiores e não ;;u -
roerivres aos de 1908 . Nada Ex.plica esse augmento , de-ante da despropo·rção cloR 
rlot1s slo clcs. E' in1possivel que de u1n anno para. outro o consun1o augn1enta.ss2 
tão extraordinariam ente, de moela a produzir a al ta, apez·a r da 1n a ior abun-
dnncia .. 

À conc lusão a t ira r é que os n1agnata-s faz.e1n os pre~os que e.ntenden1 , sa-n1 
:-Ltbordi•nar-Re ás fluctua ções natura e~ {las I·e is el·eJn entar-es que r Pg'em o con1-
mercio. Log-o no anno seguinte, 1910 (mesmo cmnbio) em que a -expor tação foi 
1nenor de po uco 1neno.s de u;:etad-e que a do anno anterior, os P'f'eços subiram ape-
ll as a menos de un1a' quarta parte, quando, logica1nente, devia m ttttino·ir a quas i 

.,, dobro. A especulaçfLo é inequivoca. 

·Em 1D11, cambio ele 16, isto é, nm ponto ctpenc•s acimw do <!c 1908, e a 
(·Xportnção m·enor apenas em cerca. tle 11.1n 1nilhilo e 1110io lle sacca-.~_, os pr-eços 
quasi que duplicaram. 

Qual é pois, a l•el con1Inercin.l ou ec011omica que r<Sg·e os n·eg-ocios elo café'! 
- unicament-e a vonta<d·e gananciosa elos acca,parador es do .producto. 

Mais aincln. Em 1913 a quant id a de de café ex.portaclo foi mntor qu e a de 
1912, npen xs e m um milhão du~entos e poucas m il sncca.s. Xo entre tanto , em 
1912, vendeu-.se a sncca n 57$8 11, pnpel, ba ixando no a.nno s·eguin te a tG$103, 
p :~p e l , is to é 11$700 m enos . 

Ora. 0 cambio foi o mesmo, o consun1o n.ug·m·entou POI'C!U 8 elle a ug·mentc.l 
Rempre; logo os preços só podiam soffr2r uma insign·ifi cnnte r edu cção, e nnnc.t 
: ~ e~cnnda l osa baixa de Jnai·S dP. 20 °J0 , 

O que se pôde cortc;u ir d-estes dados I>Ositivos é que ns · bol.s.t• extJ·a ngeit as. 
dir igidas pelos magnatas, ope.r·am arbitrariamente, &em obe clienc ia a ne nlium 
J1l'i nci.pio doi> que normalm ente r egem as transacções me~>·cantis, e tudo •no in-
ter e~se ele uns quanto.s s'enhores, d·esmesura clamente ambi ciosos) que agem por 
de t r az da cortina. 

E nóR . ha dezenas de annos assistimos a tudo isso com un1:1 ing·enuidade 
pasmosa qu e fa z sorrir a qu·elles ele qu<l m sõmos os. mi.sero" j o-gu·etes a -gleba .;.uh -
nlissa trabalhando para OE-; argentarios qu e el e vez ·€In quando n os a lim·en tan1 soh 
a 'fórrna <1 ~ emprestimo~ (dourada e a nesthes ian t·e coca in a economica), o s uffi -
ci·ente para não cahirm·os exhaustos -e co ntin uarm-os a 'trabalhar par~t ell Ps, tn l 
qual faziam outr'ora os senhores elo eng·enho con1 o . .ç; seus re ndosos escravos. E 
tomando ·muito a :s'ério, como plwnomeno·s naturaes de comme rcio. as osclllaÇÕPS 
cwtificiosas do cnfé, e ntornamos rio' de tintn para estudar e demon,trar a;; 
cn u"snR econo micar: determinant~~ das crises. ce.feeiras sem que do vag-o e ôco 
theo rl smo haja até hoj~ brots.rlo uma .só idéa .sã e pratica, 
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'S. Paulo, dentro de iJe us limitados me-ios d e a:cçào, te.Jn procurado decifrar a 
esphinge, mas inutilmente. 

1N0 e n tretan t o só h a uma co usa sensata., positiva, a faz er: ·é arra.ncarn1os, 
violentantEnte, por um g-olpe decis·ivo o com.me!l·cio d e. caf·é . das n1ãoa gananc·iosas 
de ~e ia duzia de Inonopo'lizadorEs que se 'ln ·Vl ·i!vrc~ctrizarn á !üu s ta da nossa inepc ia . 
E isso é facilimo sem rhetorkas, or3.es ou escript.a:s, agindo r e.so.lutamente. -· 

10 ultimo r ecurso ado-ptado po·r S . PauJ.o, oom a ·creação da Bolsn ele Cc<fé e 
da Ca•ixn de L-iqwicL«ções, nada con.segu.iná n o dentido el a defe-sa ou estabi lidade 
renntnel'tadora dos preços do producto. Poderá, quanto muito, normalizar, con1 -
Inercial B juridican1ent e, as transacções internas; nas nenluun effe ito ter á. sobre 
as altas c as baixa:s da nTer~cadoria que continuará obedecendo ao influxo dos 
mei:caclos ex trang-e iros, subor-d inados á batuta ele alguns e.speculaclores, qu e, · por 
cletra.z elas fa mosas Bolsas, jogam desenfr eadame-nte á nossa custa . 

E, com-o se nisso não bastas&e, salvo os Estados Uni·dos, a Hollanda e a 
Delgioa, onde; -o café tem livre entrada a mór parte ela nações importadoras 
grava o producto ele hnpostos esmagaelo•·es. 

São e~::;sas tributa ções exa.g·g·eradas que e ncarecetn effecti v a tn en te o g·en ero . 
1Ü UüSSü café dá nuti.s a g·unha..r ao s fiscos dos ·paizes ·europeus in1portaclorcs 

do qu e aos l·avraclores ·e aos erariüs dos Estados brasil eiros que o pro-
duzem. 

Contra isto nada podar·etnos, emquanto não iniciarmos . con1 tae:-; palzes aj us -
t es ele r-eciproca vantagem. 

1Ma!:i, Cü·ntra a especul ação dos jog-adores b-o ls istas, t en1os un1 santo r emed io, 
infalliv-el, 0 1nono7Jol·io elo Esta.d.o .. senão d irecto j-á que -infel1iz e desnstradarn2tH c 
nol-o prohibc a Constituição ao n1·.:: no.s i·ndke·cto, por n1.eio de unut oombinação 
habi1, cotno sej a a creação d e um Ban12o ~}mi:S!:iO l', ele Cr edito -e Conv-~rsão , nus 
bas-es que propomoS, dotado de gra nd e faculd a de en1issura, capaz de n.cca.p;ll' tlr 
toda a producção naciollul e d e resistir p elo menoB um anno, ao choque c_on1 os 
mn.g'lnatas. No a nno seg·uinte os j oga·dores estarão fó ra el e cotnbate ., 

Ma-s, para que t a l banco pos·sa acca·pa·r:t r toda a producção nacional , é _pre-
ci·so que os IDsta.dos caféeiros - S . Paulo, lVlinas, R iu, Espi rito ~santO e Bahia 
- gra.ven1 1J7'0h1-b·i.tiva?n,ente a SH1lüda do producto, estrubelece.ndo , porén1, ae 'j(."}/j 

m.oclo g eneTica .. · taxaLS protec toras " para os estabelecilnentos naclonaes d e cr éd ito 
que gose1n d e faculdade en1issora. e n1ant·eniunn o preço de S$ por a·rroiJ:L do 
typo 7 ". 

Quer isto dizer que -os Estados cafee iros nHI.nterão para t:!-is es e.-;tabelecirnen-
tos as taxas actnaes_, -e1evBn do-as prohibitivamen te para todos os dem ~\i6 t•x.por-
trudor"es, qu ~ são os canae:-:; ou o~s ag·entes, diTecto-s ou i·nd ire.clos, ' da espe-
culação. 

E -estar,á, morto o jog-o elo ca.fé zJapel - o n1onstro. 
Essa inter.ve nção donTinnclor·a do banco nos .n1ercados produCtores em :nadn 

:1ffectará 3.0.S co•mmissario '5, n en1 ás bolsa.s ·e ás caixa:s de liqu idaçào interna:-; . 
. Q banco. rupparelhado EUff ic ientemente, seri a a u1n t en1po o exportador -e. nor 

m eio de s uas a.g,:: ncias no exterior/ o vendedo-r nas praç.a.s -co nsu tnidoras, tornan -
do-se inut-eis, ou pelo m·eno:s i nocu n.s, as bolsas de café, externas . 

Elle seria, em s un1ma.., o gTande e unico reg·ula dor -do eom n1ercio elo café~ 
retendo a nua lm-ente um pequeno stock compensa.clo r das gT.'l!Hl f:\S e pequ en as ~n
fras; -estabel·e.cenclo, por n1 eio d e sua.s agencias, n a s div·~rsa:.::; pnl?n.~ c_onsun1ido-
ras, preços cu j a a l t ura favorecesse á acqu iLS·ição e irradiação crescent2 elo pro-
dueto; b a ixando os fre tes ma.ritirilos por m eio d·e chamados iL concurren cia. pa•l'R 

0 trans,porte de ·caJfé; fazendo ·uma propag·anclil pratica ·e intelli g·2nte ; ag· ~·ndo. 
em.fim, c_01110 1notor constante e zelo ::::o eles-se g- r ande facto r ela !~.iqu eza nactonal 

,:.. o café. 
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Só uma 

tavel para o 
tematica <l!fS 

vas-ta organização d-essa nat ureza poderá n1-ante,r un1a· situação es -
•nos~.so produc to, desafog-ando os nossos fazendeiros ch~ p1·e.ssão sy·s-
·bo!Jsas ·extBrnas. 

Fóra <lahi, não ·ha sa lv•ação. 
<Só tre.s objecções lpod em se·r IevH-ntadas contra a a,pplicação dessa m e-

tlicla : 
1. 11 

d el'OSOS 
con1pra 

Os n eg,ocistas c1e N ova York, de I-Ia.n1burgo, do I-lavre, -etc., são tão po-
que, a des-peito do.s impostos prohitbiti'Vos, com•p eti·rão co.tn o b•·nco 1u 1 
do caf·ê. p ara a exportação . 

T a l objecção é simpl esmente ab·surda; mas a dm.ittamol-a, p.ar a responder 
que, se -ess~s n egocian tes se n babt nçass·2:m a. tal l oucura, n. a lta seria inevitave l 
no nHrcado interno, o que só seria 'benefico para os produc to r es. Alêm di eso, 
co rn a pe·rcepçãQ das t axas p-rohib~tivas1 os Estados caf-e eiros teria1n r ece itoft:S 
fabulosas. 

Por esse lado, porta-n to, a interv,c.nçã,o do banco só seria v ,antnjosa. 
2. o O rno nopolio do banco poderia de ternlinar r epr esa·lias fiscaes aduanEiras 

da parte ·elos paiz-es imp0rt aclores, de modo a prejucltcnr o consun1o, com grave 
prejuiz0 paTa a ·noSJsa producção. R -espondan1os: 

J~n1 ~priln"eko lugar. qua.si todos os gTan des Est a-dos européos são ll10nopo-
llstas do a lcool, do tabaco , dos phosphoros. e tc., elles ·não poderiam, portanto, 
cen surar ·a ·um ou t1·o paiz a •w·plicação de um r egim€n iclent ico em .1wodiu;to 
J!1'01Wi.o . 

En1 s egundo ·lugar, ess·es paiZ'es têm tanto i nter ess-e con1'0 nós em evita r 
o l'etr a hime nto do consumo, ])O'I'C[Utmto o cafê figura nos seus orçamentos com 
um coefficiente de centenas de miJohões d e f rancos, o que não é para desprezar. 
Só haveria a ten1 er alguma cousa dos -Estad_os U ni-dos, por causa da pers-eguiçãú 
cit~e n es:se paiz, con1. toda a razão, ~e n1ove aos tn.tsts . i'\l"ão seria difficil po.rén1 
expli·car ás autoridades 'llúlt,t e -a-mericana.s que a acç:ão do nosso. banco era 
unt·i-·t?·usti.staJ não visando tO JlO'E•SO estabelEcimento, po1· fór.tna a-lg-un1a, jo1·çaA· as 
ã ttas, n1aS apenas cl.efender os p-roductores e os consu n1:iclo re~ d a~ esc<1. ndn·Iosa·s 
0specuiações a ctua.es. 

3a objecção - O banc-o venceria no mercado interno ; Inas, -con1o os 
bolsistas acca•param e jog;an~ com o caf1é de ootr.a·s proc~den cias, o ba 1~1co t eri a. 
nas praças importaclore:-;, ele l~lt~a r com o·s s·eu s pod erosos nclver-sar·los. 

R es-posta. - JDsta é eff ~ ctiva n1ente a nb j ecção n1 a i ~ séri a . ~e nd o, por én1, 
ig·ualnú~tnte, r efutavel. 

Ainda nBS.Se caso o ba.nco l~va ri a. vantage1n; pois, detento r , de U'lna ·t?afra 
h r.n.s il eira de 12 milhões de .~·acca s (como n des·te anno) , teri a contra si, a penas 
4. 500.000 saccas de outras proce.cJenci.as, isto é, quasi a. t er ça parte da nossa. 
~·ellta pro po rção a tbalança ac.abaria poT pender do nosso lado. 

O arti-go que juntan1o6; d Eixa b 2:1n cla.ra a ts itu ação vantajo-sa do motn ento·, 
par!l lntervirrn. os di r-ectanv~nte ·no:-; n1ercados consumidores, sem a rni111ima poRsi-
bi iidad e de um cheque. ' 

•O a utor deste a rUgo é un1.a autoridade ieconhecid·a n a rnat·eri:"t. O nlo -
m ento é, pois, 0 mais opportuno para " intervenção i l:tdirectn do E stado . po1· 
1n eio de um grande -banco -em issor, lastr eado cotn o -producto. . 

1Estamos convencidos ele que nrnhu1n do-s Estados inter e.s-sados. como Sfto 
Paulo, Rio e .Mina:S, .s·e r ecusará n. con cljuvnr o GoV ernO F ·e·deral. g• um as-
s nm'pto para eHes capital. 

B e1n sube1nos que ·os intr~ r·.:-ssaclos en1 tn a nte.r a nossa servidão econo1nícn 
l~vantarão. ·_ e.n1 tor.q_o cl 0 assumrp to, um g_Tand~ - :1layJ~~ü 1 afina d ~ a~)s-tar a Yic tori a 
dos legítimos interesses do pah con t r a os intercss'e~ inconfessnv·eis dos c1ue :. h a 
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tantos anno.s desfructan1 , avaran1entet das nos·sas rique~a . Mas é preciso Ven-
cei-os . 

Ha, porém, neste. questão do café e do seu c u.sto nas praças importadoras, 
um ·problema capital, cuj a .<õolução in fl uJ•rá para valorizal-o nos mercado.:; i:nter-
nos, barateando -o nos de consumo. Esse problema é a reducção dos f re tes ma-
rítimos. O preço de 8$ por sacca, actualmen te cobra do ele Santos a H a mburgo, 
ú simpl·esmente uma e xtorsão. Par a demonstrai-o bas ta saber que uma sacca 
trans·portada dos PO•r to·s de Java a os portos ela Ho!.lancla pag·a apenas 2$5 00 da 
no·ssa moeda, numa distancia muito maior. 

O banco a crear-se poderá Banar ste incon veniente, chan1ando á concurren-
c ia o transporte de .seus stocks e stabelecendo um preço maxim0 por sacco - 3$ 
- por ex~ mplo. Isto elle o fará, por certo senã.o no primeiro anno de s uas 
oper:ações, pelo menos no an n o seguinte. E n ão falta•·ão armador es e compa_ 
nhias ele naveg-ação qu e conco rram parã. gosar das vantagens do transporte ex-
clusivo. 

BANCO EMISSOR DE CREDITO, RESGATE E CONVERSÃO 

1°, t·esgate do pavel-moecl(<; 2°, wugmewto do wumet·anio . 
Este projecto, :ba9eado na credção de um grande banco emissor, de credito 

e conversão, vtisa dous fins i1nn1ediatos: 1°, a defesa dos nossos principaes pro-
duetos, esp ecialmente daquell e que é basico - o café ; 2°, o r esgate do papel-
moeda 1107' notus convet·siveis (' 1n·c•.=os fixos anwnues pt·ogt·eS'siJIJos até r e.sgate 
integTal com o advento do regimen da circulação ouro. 

Sobre o café e sua d·efe<la já nos alargámo.; sufficientemente. 
-Resta-nos tratar do augmento do numer•ario e da surbstituição tlo actual 

1neio circulante l)e<lo no vo nun1er ario, cujj a caracteri:stica eooencial é a resga-
tabilidn.cl e ou conversibilidade, com vencimentos progressivos, n1as certo. 

"Aborde1nos priJneiro a questão do aug;11ento elo tnun1erario. 
Já nos t empos elo Imperio, ha maiti ele 25 annos, a lei cJ.e 24 ele Novembro 

tl~ 1888 avaliava em 60 0 . 000 co-ntos o meio circulante reclamado pe las nossas 
nf cessi dades . X essa época no va.stissimo territorio que possuimo·s, oontavamos 
apenas 14 milhões c1a habitantes e uma intensid-ade mercantil e industrial infe-
rior, em menos de metade, á do presente. 

Hoje, os calculas m a is approx ima do-s_, nos clão cerca de 25 n1ilhões de almas, 
havendo · os n egocios triplicado ele int!en.siclade e volume ·em todos os •·amos da 
actividade humana. 

Se, pois, ha mai.s de um quarto de seculo, fina:ncistas da competencia do 
Visconde de Ouro Preto e outros pediam já um numeraria de 600.000 contos, é 
clar0 que par a -ho}e, dada s as condições de crescimento demographico e commer-
cial, esse numerado sõ põãe ser julgado insufficiente, devendo ser e.ugmentado 
pelo m enos no dobro. 

A Republica Argentina, com um territorio tres v ezes menor que o nosso, 
uma população d.e sete mil·hões, isto é, a terça parte da nossa, cotwm1mi.cações 
mais c•bnnc~cvntes e mwis t•(JJpicLa-s, dispõe de um numeraria de GOO milhõt>s de 
peso-s. 

Proporcinaln1·ente deverian1os ter um nume~.·ario tr-es vez·es maior, isto é, 
nm nvilhão e oitoce·ntos m-il contos . Admitte-se, poL·ém. (o que pomos em duvid a ) 
que a A rgentina tem uma in tensida de cotnn1€rcial n1a i-o.r qu'e a nossa . Seja. 
AdmittnmO<S que essa intensidade sej a de um terço maior; est e caso, o nos.so 
numeraria nã.o poderá s er tt·iplo do da Argentina, mas, com certeza , clnplo, isto 
é, el e um milhão e duzentos mil contos. 
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A circulação fiduciaria do Brasil era: 

En1 1909 
' 

de 853.732 :1 22$000; 
Em 1910, de 924.995:505$100; 
Em 1911, de 991.002 :636$000; 
Em 1912, de 1.013.060:725$000: 
Em 1913, de 896.835:708$500. 

Este ·numeraria refere-s-e tanto á circulação inconversivel como á das notas 
da Caixa de Convet·são .· 

Do quadro acima verifica-se qLI"E' , dos cineo ultimos annos, o de mais abun -
dante numeraTio foi o de 1912, que ultramapa<>Sou o mUhciu de contos. Que nos 
conste, n i-nguern.., nern o com-m-ercio, nem o publico e1n g·eral s.ç re.s·entiu ou :;of-
freu com essa abundancia d·e circulação . Ning·uem deu por isso . 

E' difficH determinar exactam;·nte qu•al o numerario que dev-e po;suk um 
paiz; ·mas, em todo o caso, ê preferive l haver um pouco mais ctue n1enos. 

A questão não é ·Só tambem dn qnantictac/.e, mas da qlte•licl.ade. 
Se o numeraria é bon1, perf.e-jtamente saneado, isto é, garantido, nenhun1 tna l 

faz o haver uma certa sobra. 
O papel-moeda é máo . Afora a ga.ranüa mora.! do Estado ·não offer<ce ne-

nhuma outra r ea l, move! ou immovel. E' uma simple" medida convencional, su -
j.eita a todas as fluctuações e im.previstos . E' um r ecurso for~oso dos gstados 
novo.s, po·bres ou e m crise. 

Não somOIS, ·POTéln, como tantn g e·nte, depo i.-:; ela f uria. incin 0ra.tol"i a elo Go-
verno Campos SaBes, 1HL1Jelo1Jhobo8. 

Pensamos mesmo que, em um paiz em que a export.ação offet' ' Ça um grande 
saldo, continuo, sobre e. importação, o papel fiduciario não é um inconv·ani·en h · 
tão grave como geralmente affirmam alguns economistas. O grand= economista 
brasileiro, Dr. Vieira Souto, disse ha pouco, ·sobre o as.sumpto, .a ultima pa-
lavra. 

íE}ntretanto, no •no~so caso, em que as expo1•tnções em vez d = saidos podem 
off.e•·ecer def-icits, como ainda o anno passado, julgamo· 0 nosso meio circulante 
prejudicial pelo menos defeituoso. 

E', pois, intHspensavel e urgen te mo.difical-o, saneando-o, vitalizando-o, ti-
irando-l·hc o debil caracter d.e simple.s 7Wom essa ·incte<te?·mi.nn<la. para dar- lhe um<t 
feição mais concreta, valoriza:nodo-o no te<Jn1>0 e n 0 e~1wço, ou, melhor fixando-
lhe um limite ou prazo de conv-e rsibi-lidade, dando-Ih.? um va lor ce1·to 'e estcwBI. 
de modo a impedi•· -que oelle se torne um joguete inevitavel do cambio . Ao la do 
do papel-moeda inconversivel cr'E!amos o bilhete da Caixa de Conversão, para 
manter o cambio nos extremos de 15 a 16 . 

E' um numeraria igualmente fi cti.cio, porqne não corre,<;ponde ao ·padrão offi-
cia·l da nossa moeda, ouro; não sendo, além cli~so, as notas da caixa senão sim -
pl<es titu!os de deposito restituiv.e is á vista. E', portanto. '}:>e'los s eus fluxos e 
J•erluxoa, um inst<'umento imperfeito para a lubrificação normal da eng1•enagem 
econo1n ica do paiz, rapidamente drenavel, como -estamns ve.ndo agora. 

O problema mone.taTio brasi leiro con t inüa nortn n to ele pé como ha quasi 
um ·Seculo. ' ~ ' ' 

Varias tentativas foram já feitas pant sanear a ·nos. n moeda, r·esgntando o 
papel inconversivel. 

Nos ultimas dias do Imperio tentou-o o Vi. cond·e de Ouro p,,,_to, creando 
o Banco Nacional, sem 1·esultado. pois este instituto de cr<eclito não foi muito 
além dos primeü·os dias da Re.publica. 
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No Governo Pr.ovisorio, tentou-o igu-almente o Conselheiro Ruy Barbosa, 
quando Ministro da Fa,enda, -tambem sem resultado. O seu plano, lastr-eado em 
apolioes, foi mutil ado pelo.s seus successores que, depois de consumirem o las tro 
a,ccumulado, não s6 sup.primiram uma das bases em que se fundava Q plano - a 
cobrança ·int6'g1·a-l elos impostos aduaneiros em our,o pe.ra a,Jimento do lastro -
como inundaram o paiz de papa-l-moeda . Foi a•ssim qu e nos veio a precar1a si -
tuaçãQ financeira d·e 1898 , .sanada em parte poo· um r egim en de rigorosa d ieta 
geral. 

Depois de uma eph emera bonança f inanceira, aliás •affligida sempre p ela de-
preciação elo café, cheg1á mos f ina lm ente á formidavel crise actual, corollario inc-
vitavel elas liberali'clades financeir-as e impHwidencia•s economicas - de onde a 
fa lta de dinheiro, a baixa dos titul.os, a restricção elo- credito, a diminuição das 
rendas, a paralysia de obras e trabalhO'S, a moro.sicl·a cle dos pagamentos elo The-
souro e a penspectiva sombTi-a ela cl-ecadencia continua elo café •e da borracha, as 
cluas v-elhe.s muletas em que ainda se apoia o Brasil. 

Diante desses m ales é preciso encontrar u m remeclio prompto, um 1'2agente 
effica z. Elle nãD p6de estar n.os em.prestimos, s imples paliativDs e cara m ecli-
ci·na. O emppe-stimo alliviaria, momentaneani ente, o Theso uro , cl esafog·aria tt·an-
sitoriamente a situação geral , mas a crise ficaria latente, para Irromper ele n ovo, 
mais temerosa, em um prazo infixavel, mas não tnuito r emoto. As econoinias , a 
que 0 E x ecutivo •e o L eg islativo .se propõem, po-derão equil ibrar , talvez, os orça-
m entos e '"'staurnr tant bien q10e mal as finanças; mas nada r esolvem , em s um-
ma, porque a doença é , . como já diss·émos, fundamentalmente -economica . O r e-
medio s6 p6cle es tar .no hab il e energi-co manej-o elos nossos productos, defenden-
do-os, para por m•e io d-elle-s redr enar o nosso ouro, que incessantemente escôa 
por mil fôrmas, filtrado através das multiplas empreza-.; ou companhias ext ran-
geire.s que funccionam no- paiz como bombas de sucção metallica. As estradas 
ele ferro, as companhias el e bonds, as emprezas de min eração, as de portos e os 
bancos extrangeiros, tudo concorre para depauperar a Naçã{) , muito embon1. ag-in -
do -no s'entido cl0 ·progresso e do bem estar material elo ambiente." 

ISommem-se os lucros d-essas emprezas, os -e-n.orm~s dividendos que a nnu a l-
me nte ellas distri-buem aos acc ionist3iS europeus e norte-americanos ·e t er-<Se-ha 
uma idêa .da colossal evasão de ouro, sys tematic-a, mecanica m ente operad~l. todos 
os an-nos . 

Um pa iz assim chup-ado, escra viz-aclo ao capital extrang-ejro não po.d.erll. já-
mais co.nstituir -reservas metallica·s permanente sem t'ecorrer a algum •·ecurso ex-
tre.mo, a. uma organização especial, como a qu e :D.ropon1os e a unica c~p.az ele 
fazer r ep-atriar as riqu·eza,s perioclicament•e emig-ra.clas . 

A Caixa cl·e Conv-ersão já cl·eu de si. P ejada ele ouro empresta do, expel le -o 
para as fontes d•e origem; com os poucos milhões que ·lhe restam, ella vai se 
tornar inut il como instrumento fixador elo cambiQ, pe la simples razão de ou es-
ta•·em as suas notas perdida.s pelo interi or do paiz, ou retid-as nos b11.ncos, tl-
canclo a;ssim -estagnado , morto, -e1n suas arcas, o ouro de que o grande commercio 
n-ecessita para as suas cobe.rturas. 

Neste c-aso não h a meio ·de ev itar-se a depressão camb ia l, que já su rg-io . 
A Caixa de Conversão, á luz elo cr iterio que a fundDu, s6 serve para impe-

di<' que o cam•bio suba e me lhore ; porque no espírito publico e el os nossos f!·nan-
c e·iros se enraiz.ou o principio de que o camb i0 ·baixo favorece a v ida economica 
interna do paiz. Esta icléa, erronea, nasceu com a clesvalo-rização elo caf é, esque-
cendocse todos cie que, se, PDl' um lado, ex-portando a cambio baixD, r ecebemos 
m enos ouro tracluzlv-el -em ma is papel, por outro, importando, da mos m a is pa,pel 
pa•ra receber m enos ou rQ. 
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E' . desse modo que conseguimos durante alguns annos desva•lorizar o nosso 
me io circulante, sem nenhuma vantagem ne1n para a lavoura, n em para o coin-
mercio, ne1n para nenhuma outra claase . 

Com os bril•hantes saldos da nossa balança commercial de 1907 a 191& te-
riamos, facilmente, n1antido o cambio na'S alturas ele 20, com grand-e vantagem 
para a solvencia dos nossos pagrunentos exb211:nos, par-a o equilíbrio orçame-n-
lnrio, portanto, e nossas necessidades acquisitiva~. A carestia da vida talvez não 
fô...<se, como agora, um facto. E o que lucrou o cafié com isso? B em pouco. 

Ao medidas de conjuncto, qu~ formam a base essencial deste estudo, taes 
com0 a creação de um banco emi~or de credito e conV<ersão, dotado de last>·o 
move! ca.jé traru;formavel em last1·o fixo ot<1'0; o augmento de numerario co••ve•·-
sivel u. JWcrzos f'ixos 1n·og•·essi.vos, visam justamente o advento d•e-flnitivo do re-
gimen ouro pela contenção na-tural do cambio, ao influxo de reservas metullinàs 
proprias e não a•·tificial, pela acção esporadica e eJ)heme.ra de um ouro empres-
tado a juro alto . 

E' - nos imposslvel crear ex-ctbntpto um fundo me tallico de garantia pa ra o 
resgate em m!LSBa elo papel-mo·eda ·em. curso . Por outro lado, os fundos de res-
gate e de garantia, tal qual fo•·am concebidos,• só t.êm hoje, de fa.cto , uma exis -
tencia quasi que nominal, sendo, a lém -disso, a su-a acção lenta. 

Mas, tarnbem, é impossível conservarmos inJ~finidamente o m eio circu la n te 
tal qual elle existe, 1rresgatavel e inconversivel, 

tSeria e ntr.egar-nos ab ctetV>'11Jitm aos azaroo do . cambio devorador. 
Vem de molde re.peti-r-se aqui o velho adagio latino: in 11>.ecUo co?tS·ist'it 

vi.1·tus . 
Na falta de um resgate total immediato, e ante a necessidade inadiavel de 

melhorar o nosso meio circulante, podemos a.doptar um me;o termo satisfactorio, 
isto é, podemos aJJplicar, dentro das le is rigoro.;;e.s da economia política, tUn pro-
cesso ou systema intermedio que reso lva sem choques o .problema m·eanào o patJel 
convcrsivel a twa:'tos f ixos annnaes tn·og•·ess-il!;os, apparelhando o Estado, ou o 
banco :c~ue elle fundar, de um lastro m etallico, ouro, tambem progressivamente 
accumula do, anno a anno. Exemplo: 

Nn-mru·m·io actua! 

Quan t icln.de de notas Valores Impormncia Conversível em 
5 .892 . 539 l$000 5 . 892:539$0001 
4 ' 149 .838 'h 2$000 8. 299 :677$000 ~ Janeiro 1916 
7.829 . 294 '/., 5$000 37.1446 :47 2$·500 J 
8.264.078 'h 10$000 82.640:785$000 Janeiro 1917 
4.501.988 'h 20$000 90.039 :770$000 Jane iro 1918 
2. 039.129 50$000 101.956:450$000 Jan eLro 1919 

805.538 'h 100$000 80.554:850~000 Janeiro 1920 
414.210 200$000 82 .8 42 :000$000 Ja.n eiro 1921 
Z33.631 500$000 111.815:750$000 Janeiro 1922 

Total. . . .. 33.780 . 865 'h 601.488:303$500 7 annos 

Em oito a·nnos, isto é, e m 1922, a conversibilidade s e1•á geral. 
E' admittido pelos economista• mai·s autoJ•izados que para. g-arantir uma 

emissão de papel converl'ivel ba,;tn um !astro metnllico proporcional á mete<cle ou 
ao te1·ço das notas emitidas. 
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Essá proporção é r azoavel e compre)1Emsiv•el , porcJue o numerar io girando 
p01· todo o pn.iz, só em uma parte mínima se apresenta ao troco do ggichet do 
ba n co emissor, do Th'esouro ou do estabelecimento autorizado a con vert~r. 

Assim .sendo, para resgatar , converter ou garan ti.r os 600 mil contos do 
act ua•l papel fiduciario, brustar-nos-ha reunir em 10 annos 200.000 contos em 
moeda de ouro, ou s•elj·am f 16 milhões ao úamb.i0 de 20 . 

1\lfaiR a diante V·eremo•s qu'e a quantia de que n·ecessitamos é do dobro ou 
sejam 3 2 m ilhões üe libras. 

Como, porlém, consegu:ir esse grande stock doe ouro? E' 0 que vamos ex-
plicar : 

A •emissão do ban co será de 450 mil contos, pois os 0 utros 600 mil ou mais 
r·estantes se desl:ina.m apenas á st<bstitt<ição das notas i.n conve?·s·ive-is em curso, 
pelas notas conve,·siveis a 1n·a.zos fi x os 1J?'Og?·essi.v os, o qtJ.e será, fei to unicamente 
com o fim de melhorar e uniformizar o meio 0irculante. 

Quo est a mo.eda .ser·á sup1erlo r e n1aís sã que a actua1, não ha a nTenor 
duvida. 

Toda a g-en te preferirá urna nota, conv·er.s ive1 e·m um cl etern1in ado prazo, 
relativam-ente curto, garantida d·esd e o seu in icio por n1ercadoria aurificavel , a 
un1a nota inconversivel, ·sen1 nenhuma garantia e ffectiva. 

BANCO EMI•SSúR DE CREDIT·O E CoNVERSÃO 

Como t•en1os r e.petido n1a:is d·e uma vez. a m·issão de:ste 1estabe1ecim ento de cr·E"-
dito é defen der os principaes produ ctos nacionae.s, reaiizando. ao m ·2·sn1o ten1po , 
um fundo de garantia progres.sivo até compl·etar um te?·ço do m etallico ouro 
correspondente fás quantia1s em·itidas pm c·ednlas convet~.siveis a prazos fixos 
annuaes. 

Dotado das cartei r as necessarias. este banc o emi,sor farâ todo A a' op'era-
qões de credito cotn pativ·e is com a ~ua org·an:ização, auxiliando na n1edida elo 
P"<Jssivel ·as c13JSse.s agrico las, in dus~ri.n el'i e con1111erc iaes 1 para o que cr·earâ suc-
cursa.eS, agencia(s e caixas nos municipi.os el e todos os E·stados , con1 suf:liciente 
rlesenvo'lvimen to ec-onomico, ben1 con1o no extra.ng-e iro, nas pr.aças rnai~ impor-
tantes :com a;s qua-es o Bra;sil manten ~Hl. activas relações co.1nn1•e rci.aes de 'mpor-
t açã,n .ou exportação. 

V é,jamos com<O constituirá o banco o fundo n1 e-tallico para .g--aran tir a~ suas 
em issões. 

Antes de. o fazer convem r eproduzh· aqui a carta publicada no ultimo "Re -
tros'J)e"to Co-lilm'f'II'·cial" do .JonUT·l elo Co1n11'lllWC'Í•O: 

"De uma carta que em Maio d irig io ao Secretario da FaZ'encla do Estado ele 
S. P•au lo :o Sr. Hern1ann. grande negociante e banqueiro em Nova York. f0i 
publicado o Regu:inte tr'ech 0 que nos pa,rece int.ere;s"·a n te reproduzir: 

"Em prévia carta eu apont-ei qu e -era sen1pre prej udi.cial aos interesse-s cafe-
e iros .env ia r ao 111 ercado nos primeiros seis nl;ez·es 80 por cento ou mais dn. 
::::3-!ra. ··- ~ -: --:---:-,,_~ 

·os plan taclor·es el e a.lgodão faziam a mesma cou•a aqui e nus Estados Unidos 
e perde.ra.._m -enonne1ne·nte con1 isso . 

Fo i no ten1po ·e111 qu:e o algodão era vendido a cinco/ 1seis e sete cen -
tesimos. 

Quando uma "afra qua.lquer é vendida Pl'ecipltada.mente, toclo o muncl0 acre-
di t a s~ essa proclucção muito maior elo qu e realmente é. 

E ' Rq mai()r f.t lcan ce po~,~ive l ·qu~ os propr iletarion el e cnré enviem 'seus pro-
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duetos para Santos, ·estendendo-os por um prazo de nove meze.s pelo menos, em 
lugar de seis mezes. 

E' minha opinião qu e se o café fo sse ma ndado para Santos ele uma fór ma 
racional, lançado no n1 ercado .en1 seis n1ez·es, os preços realizaria'Tll un1a nléd'ie, de 
20 o/o paTa. mai<;. 

Os faz.endeiros e mesn1o os con1n1issarios não podem esperar, vi.sto as sua.s 
necessidade.s premente.s; mas o banco te rá as condições 11ecess:xriHs de res i•stencia 
para, .norn1alizar as sabida~ en1 beneficio dos pr eços. 

Como augtnentará o banco annua•lm•ente o seu lastro metallico, ouro, afiln 
de h abi.u'tar -se. :mno a anno, para o vencimento da;s suas notas conver·sivct•, isto 
é, para pod·er Conv·erter aiS .suas cedulas'? Da see:uinte fôrma: 

1. • Com 10 o/o do metallico arrecadado pelo fisco na 
cobrança em ouro dos .impostos aduanei.ro.s. O Gove r no 
Uepos'itará. no banco ess·e ouro, r-e tirando as cedula·s con-
v ersíveis a prazo para as suas n ecessidad·es internas , 
po is as externa-s s·e·rão feitas pelas agencias do banco na 
Europa, com o.s se us r·ecursos proveni entes elas vendas 
do café . Estancl 0 C!llculad a, na m édia, a re nda a dua-
n eira ouro em 90 mil conto s, os 10 % rep.resentarão uma 
•e-ntrada annua l de latsro, de . . . . ... ..... . ....... . 

2. o Cotn 5 oJu da venda do café, effectuacln. dirEctain e·nte 
nas praças i n l l)O•rta cl0ras . ..A .. dn1i ttindo-se U-Jn ::t 1n édüt a.n-
nual de 10 milhõoo d€ s>tccas a 70 francos a sacca .. .. 

3. o Outras opet·açães, saques, .ca.mbia~s. oetc . .. 

Total , onro ..... . . .. . . . .. .... . .. .. .. .... . . 

10.000: 000~000 

12.500:000$000 
5.000:000$000 

27 . 500 :000$ 000 

O banco, na peor hypothese, accumu~aroá em 10 annos cer ca de 300 mil con -
tos, ouro, continuando, porém, systematicamen te as suas opHrações a té nivela r o 
last'l'O c om a em•ssão 

1E' certo que ne stes momentos de incerteza sobre a permanencia e os ·effei-
tos da g uernt européa o banco t·erá d•e luta r pa.-a realizar os seu s fins patrioticos 
e economicos, em v-irtud e c1e uma t a l qua l restricção dos nego cios. 

Mas _se ·el.le não se fundar, a situação será muito mais sombria. E' facil 
demonstrai-o : 

lLevando-oSe a eff·eito o projecto e dada uma par alysação na exportação do 
café. elle s erá, em qualqu e1· h ypoth es€, uma escora , um comprador da merca-
doria, que ficará armazenada, aguardando tempo propicio par a a sahida, dando 
fundos á. ·lavouTa para traban1ar e esperar; ao passo que não existindo, 0 s cafés 
se amontoarão, improdu ctivamen te, nos portos, nos a.-mazens da.s ·estradas de 
ferro ou na<> t ulhas. e os commi·ssarios e fazendeiros , v·encic1os, sem nenhum 
arritno ·economico, se arruinarão. 

Depois. se a guerra durar, a situação do Thesour0 será terrível dentro do 
11aiz pela ·continua quéda das contribuições di•recta1s, agindo tam:bem reflexa-
m ente sobre as indü-.e ctas . 

O mal-·estar da Nação inteira. será, 0ntão. indescriptivel e a,s suas conse-
quencia<; impossíveis de prever . 

A existencia do •estabelecime,nto de cr·edito p.roposto a lliv i.at'á, pelo Jüeno•s , os 
effeitos de qualquer aggravação da cr ise, ir·ri g·ando r ecursos internos ba.seados 
no ouro-caf é. que subsistirá s·empre. annazenado. como g<Lranti a, ~stav~l <;> <'!11ra. 
él<;>ura. c1a emjssãq , 
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MEDIDAS COM'PLEMENTARES 

Preci,samos de ixar consignada tambem neste capitu.lo como medida comple-
me ntar, uma ques tão impo.rtante: - o typo da nos sa moeda. 

Temos uma moeda de ouro verda·deiramente theorica. A não ser nas vi-
trinas dos cambistas as no•ssas moedas de ouro não extstem. 

A pequena quantidade que sahe dos .cunhos nacionaes é immediatamente 
clremvda p ela sua excessiva carga de Jn'etal puro. 

Ella é, como se podena dizer em linguagem monetada. uma excellente mer-
ca doria .. Po·r isso escôa-se rapida1n e:nte, 1nal entra no 1nercado. 

Pelo nosso 1system-a moneta·rio, creado em 1849, foi tomada para base do 
systema a oitava -d·e ouro de 0,916 2/3 com o valor ele 4$000. 

Depois de 18,60 oote pad.rão tem 917 ele ouro puro . Nessa época o cambio 
esteve nos extremos de 24 'h a 27. 

Uma elas razões qt11e preponderaram para a f ixação cl·esse .padrão 917 foi a 
ele qu e as moedas desse titulo ·são as qu e menos m~tal p·erdem na circulação, 
sendo .oPinião geral que a do padrão el e 900r·2,is t e menos ao attrito. 

·Para O!S effeitos da u.sura, essa opinião é muito bôa; mas, para o effeito dos 
phenomenos economicos da circulação e da fixação ela moe-da no paiz, ella é ~im

pl' esmente pueri·l. 
Uma -das mecHd11s que alvitra ríamos para ser tomada oPJ5ortunamente se.ria 

a da quebra do pad•rão actual de ·917 para 900. 
Uma das primeiras vantage·n" disso seria a de adoptarmos o systema deci -

mal franco bdga, com a fixação elo cambio par a 20, isto é o centesimo valendo 
cinco ·réi s, 10 c·e.ntimos, 50 ré is, o f?·anc 0 500 réis, 1 O francos 5$ e 20 francos (um 
Iuiz) 10$000. 

Isto simpl:ificaria muito não .sô a contabilidade int<lrna como as contas com 
os paizes de systema decimal . A libra vale.ria 12$500. 

·Com esse. novo padrão cunharíamos moeclrus d e our~:> de 10$ :equivalente ao 
Iuiz francez cl·e 20 f-rancos. 

Andaría mos bem avisados, porém, s·e estrubelecenc1 0 o paT a 20 cunhassemos 
a.s moedas d e 10$ co.m uma carga de meta l puro i nfe,i.01' a 5,80·64 que é a carga 
el e fino das moedas francezas ele 20 fran cos . 

Uma moeda destas to.rnar-se-hia atê certo ponto menos attra·hive·i pelos mer-
c~ulos extrange:iros . 

E não haveri a nisso ne nhum inconveniente . 
Ern prirr,eiro luga.r, porque o va101r e F;·pecifico de.ssas n1oeads teria 11111a re-

rlucça.() catnbial n1·iniina; depo'is , porque na ci1·cnla ção intenta ella valeria tanto 
como a moeda fr a nceza el e 20 franco.s. 

~an1o·s drur um exe.n1plo para. deixar bem cl ara essa va,ntagenL 
Um via jante sa lta de bordo e cor.re a um cambista para munir-se d e dinheiro 

na (.'lonal. Dá um bilhe t e cl é 100 francos do B a nco ele França . R eceber á em 
ca1nbio cinco mo.edrus ele ouro de 10$ , m·enos n. cotnmi.ssão. Por uma libra es ter-
I in :?. esee n1esn1o viajante r•eceberia u1na n1oecla de 10$ rnais 2$500 em n1oeda 
auxiJiar. 

O v ia ja nte pe·rde : mas é o que se dá em todos os pai z·es de circulação ouro . 
J<Jxemp·lo: 

O valor officia l 1Ja1ra o ca1nbi0 dn libra en1 l:j'lrança é de 25 fran cos. 25 cen-
titnos . Entretanto, no comn1ercio, ella é recebida pe lo v.a.lor a penn s el e 25 
fr a ncos. 

Na Ita lia, o hd.z francez, que va.Je intrinsecam ente menos qu e a n1oec1 ,~ de 20 
~! r:v: italianas) corre a par desta. 
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o p:w a 27 , padrão 917 é já uma utopia, sendo um mal para um pa,iz novo 
qu e não pôde impõr a :sua moeda. · 

Com o B anco d e Oreclito e Conversão, que t em, entr•e outros fins o de dre-
nar o ouro de fóra , a ugm entando continúa e systematicamente o seu lastro, a 
r ea lização da mo-eda que indicamos será breve uma realidade uUlissima . 

Esse banco accu mulará. no rnini·mo com as sua.s comn1issões e negocioo de 
varia especie, um last·ro ouro annual de 30.000 :000$000. 

Essa a rmazen agem consi cleravel de moeda metaJ.lica para garantir a con-
v-ersibilid a d-e de nossa numeraria, p·ermittirá a o banco fixar em pouco tempo o 
cambio em uma a.ltura conveniente, isto é, em 20 dinhe iros por mil r éis .. 

Durante 55 anno•s da no ssa vida eoonomica e fina nce ira 0 cambio esteve 50 
Vl:'7.8f' acin1a e 50 vezes abaixo d·e 20. 

Es'e fa.cto deve, até certo ponto. ·ser vi r de base para aceitar o cambio de 
20 como um excellent•e niv el, tanto sob o ponto ele vi-sta d·a exportação como da 
import::tção e n1uito ·especia.Im ente dos no~sos con1pro111issos no Exter·ior. 

Ri0 el e .Janeiro, 1 ele Setembro de 1.914. - F. A.clamczyl<:. 

Illmos. Exmo.s. Srs. Presicl·ente e mai<; membros da Camara do•s Deputados: 
·F. Adamcyk , em a d-di tam ento ao seu r<lqu'erimento .sobre a creação de um 

Banc0 Emissor de C!t'edito e Con;rer;:;ão, pa,ssa a expôr o seguinte: 
Na longa exposição annexa a0 projecto ·que o abaixo assignado teve a honra 

d 9 apresenta r a VV. Exa•s . sobre a oonveniencia da fundação de um Banco 
E?rl>issO?' de CPerHto e Conve?·são, para obv iar 0 s males da -situaçã o presente. ele 
crise ·e abatim,ento €conon1ico das c.lasses p,roductoras, do comm·ercio e das in-
dustrias. tudo a,ggrn.vado com a qua, ,i para,Jysia do comm·ercio internaJCional pro -
v·enilent E' el a s ituação europ·éa, foQi feito. tanto q·uanto possível, o exame do jm.por-
tn.nte ass11mpto para justificar a n~essidade da crea.ção urgente daquelle ins-tL 
tu to, nas bases offerecida'l . 

Ao espüito de todos a pparece claro que a m elind,rosa s ituação exige provl-
d·encias nã0 só immediatas como energica..s; não só transitorias e superficiaeB, 
ma•s •·adica:"es -e p ermanentes . 

D e todo, 0' centros da no&sa actividade agri co·la e commercial surgem bra.-
ilos o recla mo., , instantes supplicas d e a,mpa ro e R-lento para o m aior dos n ossos 
pr-oducto.s - o café - qu·e repres-enta 0 a·lilnento de toda;s a-s no•ssas nece~~ida.

des publicas e privadas. 
A estag·n~ção ·dessa valiosa mercado·ria nof.i seus: ponto~ de origem ou a Sllfl 

v en daliclad e por preços ruinosos :s·erá a nossa queda economica por um t empo in-
cl etelmin::tdo . n nossa fatlencia in.ev ite.ve l. 

·O estudo apr esentado definia 0 rnal do café, sob OR selll; aspectos essenciae.s. 
; ncl ican clo 0 r emedio r eparador, qu e consiJste em libertai-o do poder capitalistico 
rlos syndicatos extran geiro ::: . naoi.onnliza11-ào o.s p-rov entos. da sua ex.ploração . 

''I'al é o eRcopo do banc0 r>rojectado nas b:-tses de uma e.missão de papel 
ronvc1·s·ivel a. 711·n.zos annna.es) e garantida ·Por tlm l.a;stro oúro ou seu equivalente 
<em café n :-t proporção de u m ter ço das qu a ntia s emittida<3. 

E s,:::.;a. 0111issão ten1 'Por f im comprar toda a safra deste an n0 ou a s ua. m aior 
lJrl r te . de n1odo a não deixar os faz·end-eiros sem recurso::: parA. a tte nder á::: suas 
nece:::::;icl ncl e•s. ao custeio de suaJs lavouras até q·ue se norfnruli z-e a s itu ação mun-
dial do.s negocies. 

Esse banco. con trol :-tdo ou fiscalizado pelo Estado na fórma e stabelecida, fi-
(';8. .r~ com o U 1111-l creação definitiva, para e:::ta.heleoer P""eGos largamente comp'en-
eaclor e" cln p •·oclucto, 8e.irr. qn a.l fôr rr. qnnntida(le c~a-s scr,f?·as , 

• I 
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Uma emissão la·str·eacla ein ouro metallico não só é im.possivel agora, como, 
ai.nda qtte 0 fôsse, seria inferior a uma emi-ssão l astreacla em café, · porque, sem 
clominio sobr'e os na~sos procl.uctos, obedecendo aos preços que nos impõem as 
bol·sas externas, desequ ilibra- se a balança commercial em nosso des!avor, deter-
minando •escass0 excedente ele ouro para as coberturas elas nossas necl'lssiclacles 
externas, o que origina a quéda elo cambio. 

Uma instituição qua lqüer .que emittisse sob a gaTantia de um lastro metailico 
ou?~oJ veria, nesse ·caso, escoaa.~-~se prom•ptamente o seu lastro, ficando na· cir-
culação o papel deslastr.eado, isto é, inconversivel produzindo uma maior clepre-
ciçã0 elo meio circulant e. 

Com uma emissão last?·eO>da em caf•é, pela fórma el a conversibHidad·e g r ada-
tiva, isso não se poderá dar, porQue elle se renova perio1Icamente. ·nàsciclo do 
no•sSo so lo 

O banco, vendendo dinlctantente 0-s seus procluctos por intermedlo ele· suas 
agencias no extrangeiro e pelo.s preços que vale rea1mente o caf•é. ter.á sempre 
na.s praças europ·éas ou ameri·canas o saldo .cJas suas liquidações em ouro para 
attencler a0 movimento drus cambiaes, ficando além .disso com margem para 
accumular, annuwlmente, ·em sua séde, .n 0 Brasil ; um stock sufficiente de ouro 
para a conv'ersão elas su as notas nos prazos indicados. 

Assim, esse banco, sendo um regulador salutar do:s preços do ca.fá. será 
tambem um ap.parelho .systematico para a estabilidade do cambio, dentro, é claro, 
de um equ ilibrio razoavel da nossa balança commercial . 

ü banco. pela cor•l'ente continua de cambia:es que estabelece · com as suas 
ngenclas. evita.I"'á a instà.bilidade m·tili.ci.a! do valor da nossa moeda e1·eada pelo 
jogo altlsta e baixista. 

•Conv<ém ag-ora dizer que o Estado não podepá tomar a ·Si 0 encargo · dessa 
luta commercial. 

E sta exige uma série d·e operações e de provid·encias que não estão ele ac-
côrdo com a indo I e, a natureza e os processos da administração publica. 

E' 1sabido, e aceito g-eralmente, que o Estado· não deve ser commerciante. 
D .epois ha a interfer·encia gov-ernamentn,l pela mocla.Ji.dade indicada no pro-

jecto. isto ~. fazendo o banco ·ser uma orga.niza.ção ind·ependent~~ emborn .,n;-
mada e fiF<calizada pelos Gov·ernos dn. União e d·os ·Estados,_ como estli previsto 
no proj'ecto apresentado. 

Para concluir, deve v signataric -d·izer, com:o a.liá...cs já o deixol:J. claro no 
long0 ·estudo offereciclo a consideração da Camara, o banco toma r.omo bruse on 
ponto de apoio o café. mas ·procurará acudir . dentro do possivel. A situação cri-
tica de qua•esquer outros productos, corrend~ ·em auxilio dos Estados do norte. 
r1ig-no~ por àrto ele nmparo. pelo que elles repr·esentam de coefficiente economico 
T':lra. a Nação. 

~o banco poderá. attender âs neceslda-des mais urg·ente.s da.s indust.ri:ts agri-
colas e extractivas, e do commercio desses Estados, de umn fórma pratica. fa_ 
cllitrrndo -lhe-s. dü~ecta OU indirectam!ente, T6CUrSOS, j-á para mino"rar-lhes 'a penuria 
do momento. já. para desenvolv.er -lhes 9 trabalho e . a producção. 

São estas a:s consid·erações que o signataJri 0 juhrou co:n,reniente ajuntar !iR 

flUe já produzio no seu projecto. esperan·do qu e f>llas sejn.m vantajosamente 
dPs·envolvlda," e ilolumina.das pelo espirito patr!otico de VV. Elxa·s., nesta horrt 
e1n que é preciso ·salvar rcr:;o lutamente a s i tunç~o. · 

R. deferimento . 

Rio d<" .T"nei.ro. 22 i!~ l:?etembro de 1914. - F. Ada.m.czyk. 

-.. --.. 
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"A No'ite" . - - DoC<umento qne é ci.ta<lo no pdmei!·o ?'Cque?·únento - A ais e do 
ca/6 ~ Uma 1JToxima a/.ta é inevitavel e cum1J?'e desde já nos app;a?•elhaT•mos 
pa?'a a.1woveitaLa - O Sr. D1·. A1tgusto Ramos oonclue as B1LCM .anto?"i.zctdcvs 
consiàe?·ações 

Em si mesma a situação cafeei<ra, sob o ponto de vista estatilstico, é l)oa e 
esta•ria .solida ·se não fõra a pre&sã0 das causas que apontei, algo aggravadas 
pe la situação monetaria europêa, aliás j.á muito melhorada . 

Se é vet·dad•e qtte ~m relação ao ann-o proximo findo as existencias augmen-
taram, avolumando a o.fferta, não é menos oel'to qu·e vamos entrar em um anno 
de peque·na producção, o qual se fechará com uma situação tã-o boa como jámais 
n tlvemos, d'esde 1898 . 

E será uma situação cl-esannuviada porque o mund0 não po;;s u~ elementos 
capa.,es de aggrava•r a posição do café. 

•Em. S. Paulo, os caJléelros actuaJmente em producção, vão envelheC:endo, 
cmquanto qu<? os cafe eiros nov~s ·só ·entrarão a produzir., de modo a,preciavel, 
de 1:..-es ou quatro annos :e isso mesmo pouco a pouco. 

A America Central, que é a r egião que maior contingente api'esenta, depois 
do Brasil, a pt·oducção está virtualmente esta,ciona!'ia ha muitos annos, e o mesmo 
acont·ece nas outras regiões. 

·E' v·erdade que se começa a receiar um g-rande augm:ento de producção no 
0.-iente, nas ilhas hollandezas; mas é muito problematico que dahl nos venham 
dissabores, poi·s 00 é certo qU:e ·existem alli terras para largas plantações e um 
verdadeiro formigueiro de gente para 0 trabalho (•só a ilha ele Java conta mais 
de 30 milhões de habitantes) , cump·re não esquec·er que o t errive·l "hemile!a" 
t em até hoje anni·quilado sy.stematicamellte as plantaçõs cafeei<'as inC0S«ante-
mente l'enovadas pela p-opulação, dirigida e amparada pela metropole. 

Fal!a. s·e bastante, nest~ momento, do . cafê "robusta~ ; mai! j(t ,;, "hemileia" 
eomeça a . invadil-a, sPndo . duvidoso que logre essa noYIJ. vari·edade 'Una sorte 
c1iversa da de suas antecesoras. 

Em todo o caso até este momentc o acorescimo ele producção d·essas ilha.!! 
holland·ezas não é quas1 apreciav-el, sendo licito affirmfl.r-.se qu e a producçlt0 de 
ca.fé não b.-a,siJ.ewa acha-se ha muitos annos esta·cionaria ·e continúc.. a gira~ em 
torno de quatro milhões de saccas. 

E' o que 1patE' nteia. a 'Eeguinte estati.stica r.eferente aos u\tin1os s~te annos e 
que comprehenck todas as r eg·iões productoras com exc·epção do Brasil : 



PRODUCÇÃO MUNDIAL (<FóRA O BRASIL) REPRESENTADA PELAS ENTRADAS NOS ESTADOS UNIDOS E NOS DEZ 
PORTOS ·EUROPEUS DA ESTATISTICA 

Em mil saacas 

--~ I I I ' 1905~6 J 1906-7 J 1907-S 1908-9 1909-10,1910-1111911-1211912-13 

--1-- 1---1 1--\ I, i, __ 

M€xico e America-. Cen.tral .......... : . . .. . .. . ............ -~~ 1.795 jJ 1 . 5451! 1.8251 1.8•40\ 1. 7201 1.81o\

1 

1.840 
Venezuela, Colomb1a Equador e Peru.......... ........... 825 ) 850 925J 1.1351 985 '

1 

850/ 1.180 
Cub~, .Porto Rico <l ' Antilhas Ingleza.s . . . . . . .............. ··1 175 J lOO l 1401 13•5 140 1151 155 
Hait1. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 380 J 375 J 405 295! 440 \ 390 490 

JndJ.a,s Ingl•ezas e Marselha. .... .... . . ................... . 250J 100 ! 18 5J 110 J 1&5i 105J 165 

1.770 
1.060 

145 
41() 
575 
155 
160 

lndias Hollandeza·s ... · . ........ . . ... . ..... ... ... . .. . ... / 3S5 j 500 J 345 J 335J 220. 260J 365

1 Afrlcà, Ara:bia, ete . .. ............ .... : . .......... .... .... · 140/ 125 J 135J 155 1 140\ H5J 140 
--- '- ---J--1 1---, I---J---

B.95o \ 2.595 1 3.8Go i 4.0o5j · a . 8oo l 3.675/ 4.335/ · Total .......... .. .............. : ............... . 4.275 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ -------
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O ex ame do quadro dispensa commentat·ios " confirma a.<s eoll clusões qu ~ 

en unciei . 
V ejamos agora a situação mundial estatística actual e tiremos della os na-

turaes corollad os . 
O s·up.primento visível (stock mundia·l avaliavel). qu·e em 28 de F everei•·o 

a.ttingia a 12.900.000 sa ~cas, fechará ·'m 30 d·e Junho proxim0 com o volum 
superior a 11 e um quari:,o milhões; digamos 11 c m•eio , por s egurança. 

A colheita de 1914-1915 (·a começar e!Tl 1 d•? Julho proxlmo ) está calculada 
com grande a pproximaçã 0 elos seguintes termos (" m mil <Saccas ) : 

Santos. 
Rio. ..... . . · r .. . . . ... .. .. . ... . .... .. .•... .. •.... • . .. . . .. . 
Bahia. Espirit0 sa:nto " ~xtra.ng·elro. , .. ... . ..... . . . .. .. . .. . . . . 

•.rota! para 1914-1 915 . ... . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . "' ... . 
Co~"'ll mo n1undinl no anno . . .. .... .. .. . ... . . . .... . . .... . . .. ... . 
Def ici-t. . ... . .................... . . ... . ... . . .. . . . . .. . . .. . . 

s.ooo .ooo 
3 . 000 .0 00 
!i.OO O. OOO 

16 . 000 .000 
18. 500.000 

2. 500.000 

Assim, pois, conta. se que o proximo anno esta tísti co fechará com um suppri-
mento visív el diminuído el~ dous e meio milhões ele saccas e se r eduzi rá, por-
tanto, a nove m iJ.hões sõmente, isto é, me nor do qu e qualquer outro nos ultimos 
12 annos, como se vê ela segu inte tabella: 





SUPPRIMENTO VISIVEL (EM MIL SACCAS) 

I I I I 1911 -12 1 1912-13 1 1901-2 1.902-3 19(13-4 1 1904-5 1905-6 1906-7 1907-8 1908-9 190il-10 1910-11 1913-14 

! I I I I i 

I ( 

12.2771 11.2161 9. 7021 I I I 
1L 0051 10.2881 11.873i 16 . aso I · I 

11.305i 14.132 i 12 .820 1 13.732 ( 11.08fi l 11.500 

I I I I I I I I I I I 

Suprimento vis lvel provavel em 1914-15, 9.000 . 000 (nove milhões d , Raccas). 



• 
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Ha _12 ;.t.unos, pois, que, como disse, não se constata un1 ::;tock InuuuHtl tão 
r eduzido como o que teremos e m 1 de Julho de 1915. 

Essa considEração, entretanto, apezar de valiosis.sima, lliSSume proporções ·in-
comparavelmente mais elevadas deante da;s circumstancias que rodeiam o 
caso . 

'Com eff.eito em primeiro lugar estão incluidos no stoclc actual mais de treB 
milhões de saccas pert,cncen tes ao Governo de S. P.au lo .e que elle , pa ra defender 
sua producção € toda a fortuna do Estado, ·Só vend•erá a preços superiores a 
70 francos. 

Elsse facto. reduzirá praticamente o stoclc de 1.915 a me nos de seis milhões 
d e saccas, não supErior, 'portanto, a nenhum dos a nteriores, desde 1902. 

10utra circumstancia de .effeito decisivo é a do augmento do volume do con-
sumo compara do com o de 1902. Naquena éi)OCa esse volume não ia além de 16 
milhões de -saccas, ao p-a.sBo que, em 19114-·15, não será inf.erior a 18 (:.' n1eio 
miH1ões . 

Reflicta-se no effeito de todos esses fa.c.tore-s e v.er-se-ha que estamo,;; a 
-atting ir uma época em que , por ~alta de café, o commercio se verá entravado 
<m seu.s movi mento·s .e a alta se ma nifestará impetuosa e irres istivel , quer in-
tervenham ou não os Gove•·nos e em quaesquer condições monetariaB do mundo. 

Diante c1e tão nitida e decisiva situação; em face de uma alta . inevitaveL 
será comprJE:hensive l que cruzemos os braço·s e deixe mos ·escoar a preço ba ixo, 
para 0 extrangeiro, a pequena colheita br&sileira que va; com•eçar ? 

,sendo fattLl a e:lta das cotações não será o extrangeiro que se a prO V( itará 
da situação, que embolsará lucros formiclaVlE'is á custa do nosso trabalho, dos 
nossos nacionaes, dos nossos i:mmigranres, de nnssas terras e dos enormes cu-
pita·es brasile iros emp.enhadoi> na grande industria cafeeira? 

E - sob o ponto c1e vi•sta ainda mai·s ge.ral - esses lucros por nós per-
didos não se t raduzirão evident!21Ill en te no prolongamento ·da actual s ituaçãó? 

Quando nos acharmos exhaustos d·e recur·sos pecuniar.ios e ele exped.i.nües, 
permittiremos qu•e ·Se percam mús 150.000 contos de réis? 

IOnde se ~ncontram, que não nos vêm trazer o cemedio salvador, esses dou-
trina rios systematicos que já sacrificaram a colheita passad a e a rrastaram o 
paiz •á d·esolada situa ção que o acabrunha ·e que não encontra precedentes em pe_ 
r iodo a lgum <ie nossa hilstoria 7 

A situação cafee ira é e·ssa, tal qual a histeria em .r a pidos traç,os , sómente 
para corresponder á gentil e honrosa solicitação d'A No·ite, desejosa de PI'•'star 
mafs um senniço ao publico. 

Assim encontt·e qu.em lhe corresponda aos e levados intuitos. 
•são os meus sinoeros votos de brasileiro. - AuausTo HAMos. 

HELA'l'Ü'HJO HIVADAVIA CORHfDA (1913-19H) 

INTRODUCÇÃO 

. Sr. Presidente - Em cumprimen·to do meu dever . constitucional, · venho 
trazer a V. Ex. o relatorio dos n ego.cios que correram pela pasüt da F a zenda 
no a nno c!Ja 1913, durante o qual, a começar .de 9 de Maio, m e foi dado SUJlerin-
t ender os seus ,;;erviços. 

Em _excepcional mom 3nto assu1ni" ~esse •e·l·evado posto; e , se não fôra o ·dever. 
em que me constitui de não necusar satisfação aos desejos de "V. Ex. não 
teria tomado sobre mim a responsabilidade e!fectiVIt d•e'sse honrOSO <:lncargo, 
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Os prin1e1ros n1ez~s da. nlinha gestão interina ~avam-me a p ~c na conscien-
cia das imrnen.sas e arcluas diffi culdade~ que · eu tEria de enfrenta.r, se acce-
degse .. ao ,d;.: sejo de V. Ex: 

Não consegui esctu;ar-me a ess,; grande dever e assum i a pasta da F a-
:oc;ncla, empnegando todo o meu mel.hor esforçá· para cor!'esponàe r á confiança 
qua em mim se depositou . 

·Precisamente, .quando tomei posse do Ministerio da Fazenda, se accentuava 
a cris-e finac·ek a que, altém das Causas proPriamente noScSas, surgiu co1n a guerra 
bnUcanica. D esde Que reb::·ntou 0 conflicto ·no Ori·ente da Europa, uma gTande 
e a·meaçad.ora nuve m cnn1eçou a pairar -sobre aque lle continente; e ap.ezar d~\ 

no momento, o conflicto se ter c ir.c umscripto aos paiZ'r?S dos Balkans, parece 
quo 1E·m todos os e spiritoB se ·g-erou a conv icção de qti.e a paz eu.rO'p~a ·esta\ a 
sél·iam-ente ~uneaçada . O menor incidente podia dar causa á conflagraçãiJ g·e-
ral, 1e ·assim aconte-ceu com o desenrolar do dran1a de Sarajevo. 

A situação de duvida, ou a-ntes, d.e quasi t~emor que dominou a J~uropa, 

quanto á pennanencia ·e so lidez da paz continenta·l, cau.sou g-rande abalo n vf:. 
mercados tinanceko·s europeus que veio se I"E·H::ct ir doe moao d·esas troso naB 
praçrus commerciaes da A"•erica ele. •Sul. Ao ,grancte de,envolvimento e á e nor-
nloô faci;•;dade d·e credito qu·e caracterizaram os anno" cJ.e 1910, 191l e 1n2 se-
g;uio-se, con1 a dec laração da g-uerra balkanica, un1a im1lnensa e repentina re-
tràeção dé capita·es. 

Os bancos eu.ropeus, comp!"ehend·endo a nec"sBiclad iô cJ.e augmentar o.; se us 
en caix E·s n1 eta l1icos, restrin.g-iranl todas a~ operaçót<S -e orclenaram ás fi·lia.es t: 

aos bancos com qt>e mantinham l•Elaçi'Yes na Ame rica do Sui que liquidassem 
negocios " 1•emettessem fundüs. 

Era uma con1pleta rev iravolta na vida f·ina nceira dos 1nercados des ta pu.rte 
do continente ameriuano; ás facilidade s d·e pouco antc'S succ·edia um .. epentino 
.regin1,en de aperto, e os bancos que anteriorm-ente buscavam e, por a_,ssinl dizer, 
caçavam os clientes, forçando-os a abrir C11€.dito em suas caixas, ngora não so 
lhes negavam esse credito n ecessario ao pro~eguimento de nego.~ios c trabalhos 
a qu e as facil1clades anteriores Unha m dado v iela, como exigiam, duramente, a 
'liquidação dos d·ebitos antes contra hidos . 

Coincidia· isto com a ba ixa dos nossos dons primeiros procluctos d·e expor-
tação, 0 c afé e a borra•cha, ambo.s cahidos a preços vis . 

Bastaria a coiciãencia destes dous factos para determinar a grave cr is e por 
qu& o paiz traVJe.ssa a partir de 1913. 

Mas outros factores ainda existiam que poderosame nte actuan un no agg:'' "--
vamento de um estado de cousas que se tonnou doloroso á força de ser irreme -
diavel de prompto. 

Ao par das gra ndes · necessid::.d·es elo Thesouro em v i.rtude ele excess ivad 
tlespezas feitaos e em consequenoia de cumprimento de contr<~.ctos de obras ele 
toda a especi~e , realizados pelos Gov~ernos ela R epublica, em annos s ucc:.: ss iv-o.s , 
apparecia a s ubita queda elas I'2ndas publicas, como effdto da ·crtse e conomica, 
r esulta nte ela situação financeira européa e da clesvalorização dos nossos clous 
principrues producto.s de exportação. 

1Grande, extraordinaria m esm o, ti-nha sido a ilnportação a.nt;erior . ao se-
gundo se!"est .. e de 1913, e crescentes , porta.nto, os recurs-os do Thesouro, que 
tem nOB direitos de importação pa.ra consumo a sua principal fonte tl·e 
r enda. 

Reduzidos os r.ecursos monetarios do commercio importa clür , desvalorizados 
o café ·e a borracha, essa grande corrente cba importação, qu e vDio· ,e.m cresc·enclo 

·nos annos anteriores, estancou ou diminuio graricl·eme nte em 191 3, produzi ndo 
o ext1·aordinorio d·ecr~scimo cl rts !'<'nelas /' ~duan-ekas, qu e baixa r am· maifl (\<) 



- 553 -

30 o/o no primeiro semestre dJE·ste anno, chegando 4 cifr;,., mfimno: " quast irri-
sorias após a actual g·uer r>:. européf-

E' inconte.stavel qUJç os acontooime·ntos ext!e<"iores vieram influir de modo 
notav;eJ em a n-ossa ·Situaçã.o financeira; 1nenor, porém, s·eria es~e influxo se a~ 

condições inTernas, quer economica.s,. quer propriam1ente financ.eiras, fossen1 di-
v• ~ rsas claqu·ellrus q ue •soffr iamos quando no.s surprehend-eram os primeiros 
symptomas precurso·res da tremE·nda c actua1 .conf.lagração . 

As afflictivas cr ises que, por vez'E s, tem pesado sobn; o café e sobre a 
borracha, não foram ainda bastantes para indica.r aos no•ssos patrícios a ne-
cessidade de não confdar sómente ness·es dous ricos productos do seu labor . 

;Se, al:ém do cultivo do café, as zonas d0 Brrusil onde •se o ·explora, cuid<LR-
sem cl:e outras industrias, certamente que as crises periodica>;, que affligem os 
Elstndos cafeeiros e com edes o Bra•sii inte iro, não teriam nem a inten:s idad·. , 
n·em a extensão que têm tido todas as anteriores e a actu-al . 

Os annos d1e ·extraordinaria prosperidac'Le não compensam os .ele mingua ~ 

de abatin1ento ·que, constantenltente, pôe!U em per~.go e fazen1 ITI&Slnu- sossobrar 
as vantagens e proveitos adquiridos nos tempos bons . 

Antl"? s um C<lllninhar n1odesto e sl€ g·uro do qÜe os gTandes sut·tos .sujeHo6 a 
quedas desastradas e infeli 2les. 

E .aquene só o conseguiremos co1n a })Olycultura e com o desenvolvimentp 
da indnstr ia pastoril que está destin a{lll. a sn· a ma.ior riqueza do Brasii, capaz 
de só por si compl2.nsar oB desfall:ccimentos do café e da bom·acha . 

iSe a.s lições do passado nos tivessem ef~icazmente aproveitado, gPande 3 
~eriam agora as vantagens que o Brasil poder ia obter en1 consequcncht ela 
actual situação européa. 

A borracha ·só pod•2 rá florescer e contribuir par:a -a r iqueza das zonas em 
CJU·e é produzida, pelo barateamento da sua producção, ou antes, do seu apro -
veitamento e isto só poderá ;;er conseguido J}ela radical modificação do m eio 
ama.zonico. 

No dia em q·.1e a Amazonia, aproveitando a •extraordinaria ubcrdade do 
s·eu só lo, ·Con.seg·uh resolver · d1ent.ro da·s sua.·s fronteiras o probl12ma de sua propria 
alimentaç:ão, terá dado .mlução ao cao;0 da borrach a, que obtida então por 
preços bai:xüs, dará suff icienbe rie.comr)l2nsa aos que se en1p.reg·an1 na sua (X-
tracção. 

J~' isto Le lizm~nte o que os ~.uu.s r ico·s Estados elo norte, parace, jft cotne-
çanl a comprehendE.r:·, inieiando as lavouras de cerea·es 1ç .a crcação cl<e gados , 
de sorte a terem os alimentos de que car-ecem e não per·mancc.,r em obrigados, 
como até aqui, á importação, por preços elevadíssimos, dos artigos el e primeir:t 
necessidad•e . 

~E' um contr·a:senso, um d·isp.arabe que se pershst!a .em querer produziT -e PJ'€-
parar exclusivamente o café e a borracha a preços a ltisoimos, não encontrando 
1'-aci l mercado para ·esses productos, e ter necessida-de clle- importar a preço.s ele-
Vlftdos os gen'eros d-e prúmeira necessidade qu1~, entre nós, p.odem c;er' alcançados 
n Valores r eduzidos. 

! 1~' o fieti.c1üsn1o do café e d a borra-cha, que se tehnn e-n1 qUJerer con.Ri.C10rar 
·como a uni•ca ri•queza, e só e l'les r ecompensando o capita·l -e o trabalho. 

E' ;ncxpl.icaveL e constitu.e um desdouro qu e, em um paiz que se diz essen·-
cilaln1€·nte ·agrtcola., se tenh a de iml)Ortar a alto·s preços artigos c-on1o o tni lho, 
o trigo, a batata, 'a cebola e tantos outro.s, qüe podiam ser produzidos :t pr eços 
baixos, para termos o prazer ·e o orgulho de produzir a preços e'levados o cn fé 
<' :t borracha pana. os quaes fal-tam mercados suffioientes e compensadores: 

A essa di:flfimrlc1ade ou impossibilidade de produzir barato aqui11o que ex-
portRn1o.s,, j)orque im·pol~tamos ca.rissimDs g·eneros d·e primei.ra nec.essidarde:. · e ·á 
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falta de apparelhos de r<lsistencia no.:; mercados, afim de armar lavradores e in-
termediarios dos preoisos meios de defesa, devem ser attribuidas ás constantes 
crises por {lue têm passado o;; dous quasi excluídos productos da nossa expor-
tação. 

A primei-ra causa será removida pelos proprios productoras quando a ex-
per~.: ncia, já tant.as vezes re·petid·a, oa convencer qtLe não ê possivel lutar vi-
etoriosamente conu·a as leis economicas, e que é absurdo quere r txporbar com 
vantagem artigos de producção ara, quando, vara os obter, é n ecessario impor-
tar generos a preços elevados, que podiam ser alcançados no paiz a preços muito 
menore.s. A out:ca causa, a falca de ~appa·relhos de resi·stencia, essa depencL= da 
acção dos poderes publicas que não devEm, nos lim'ites natura·es da sua funcção, 
de ixar ao d.osamparo as classes productoras do paiz. - E ' um facto reconhe-
cido por todos que e ntr.e nós não existe o que se póde, -em ver.cltade, chamru· o 
regimen bancario. - Existem, si.m, bancos, ma·s em condições ta.os que , não 
prestam, principalmenbe, á ·lavoura, n-em mesmo em é~cas normaes, os set·-
viços a que a sua insl!ituição se destina. 

•01>eraçõf-s r.eetrictas, apertadas, em condições difficehs de l'e.zer vi ver e 
desenvolver o credito, esses bancos prestam serviços muito limitados, inferiores 
sem du vida ás n ecessi·da.des do commercio, da industrira. e da agricultura. 

A nossa histori·a ban,caria apresenta algumas tJ< ntativas de bancos de cre-
d ito rcu:l destinado.;;, prJ.ncipalmente, a servir e a favorecer a lavoura; mas 
toda.;; e ssas tentativas não deram resultado, e esses bamcos, ou desappar.. ceram, 
con1 pi~ejuizo para accionistas E: credores, ou vhrt~m ai.nd.a vida ing·Joria, setn 
mais exercitar, de fôrma ·alguma, as suas funcções bancaria-s . E ruem podia 
deixar de ser assim, pois, em um paiz onde não exastem e conomias, onde o povo 
em gera.!, é pobre, não era possíve l que encontrassem collocação conveniente 
os >nilhai~S de letres hypothecai•ias que esses ban.cos se propu.n.ham a põr e que 
de facto , até certo limite, PU2>i'I'am em circulação . 

~ão era possível que ~cs.sas let:cas hypotlhecarias fizessem a sua fu.ncção, 
quando, em um mercado restricto e pobr.e, app~weciam a disputar-lhes o [)cqu·e-
no capital disponível os proprjos títulos do Governo, em urna somma elevadís-
sima, e ofv<reci<:los ao publico quaoi com as mesmas van1Jagen.s das l-etras hy.po_ 
tlt.:cai'ias e com mu·ito ·maiores garantias. Esses bancos, pois, estavrum. desti -
nados a morr&· e morreram, porque as suas letr>as não podiam preen cher a 
sua na:tura:l funcção. 

Mas, se os bancos de credito real .não deram resul·tado e se os bancos de 
depositos e descontos que existem no paiz não satisfazem ás necessidade s do 
regimen ba:ncario, entre nós, é necessario <tue os poderes publicos se preoc~·upcm 

com esse grande problema, que não póde ser resolvido pela exciusi.va iniciativa 
particular. 

E, para isto, não ve jo outro I"e.curso senão a instituição de um banco t.lé 
'<?missão que, mais ou menos, nos moldes do Ban,co Imperial Allemão, sirva de 
c.:ntro e regulador ·de todo o serviço bancaTio -da Republica. 

A experiencia -das v>aLhas e ricas 1nações nos deve servir de norte ' m a.s-
sumptos de tanta .delicadeza e relevancia.. 

Dessa .fórma sanearíamos o meio circula:nte e poderíamos attender, sem 
inconvenientes, -ás neC~essidadoes do commercio, da industria e da lavoura, aktr- -
gando ou restningindo a c irculação ·de accôrdo :com essas mesmas necessidades. 
1;;mquanto ·isso não fõr feito estai'emos senn·p.re ·ex·postos, como ainda ha pouco, 
ás brultações, iiJs vezes irresistíveis, cle.s em-issões pelo Thesouro , seja para as 
sua.s proprias apertu.ras, seja para socconcr as clasae.s productt>ras e intecme_ 
diarill..!l do paiz. 
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A CaiXa de Conversão · que, incontestavehnente, actuou benefioo.m:t nte La. 
·n.,a.r.utenção do cambio no d1·c-orrer -do prilne-iro sem estre deste a.nno, t ·:m gr~uÍ.;. 
el-es in .. onvenie r t <s qua.nt.o ao meio circul•ante . Nas épocas ele grande expor" 
tação de proeluctos nacionaes, quando c;;tes por · se u valor sotirepujam de muito 
as hnpnrtações, a Caixa d <:· Conversão, ·no seu· auto•rnatico funccionamento. re~ 

colhe o ouro e atira na circt!loação uma g-rancl12 qv>antidade d e pa,pel que fatal-
·m·ente produz a jnf:acção com todo · o ;o:; eu cortej-o de inconv, .:mie ntes. Foi o que 
'~'" -d··u nÓ< a.nnos · a nte.riores a 1913, quando a emissão od:t Ca ixa chegou à 
400 . 000 :00·0$. qu e, sommados aos 600 . oo·o :000$ d1e moeda iriconversiv-e·l, elevà-
r a m a ch'cuhção mon~: taria a '1 .·000. 000 :000$, ou pouco mat·s '. 

E,~s·e Ü\ : to proclu:iio a febre de n·egocios, as faci-lidades d·e c r edito qu e domi-
naram ·:sse período. fazendo •urgir emprezas nova s, des•21nvolvend-o inodustrias "' 
n egocios a que só .·a inflacção podia dar vida e a.liÍ!nenta r .. Mud~cla a s<ituaçã.o 
e cQr.omicB., a f)::thid~ do ouro da Ca:ixa tornou-se fatal, e, co1no consequencia, o 
r :colhincento elas notas· ·~ 1111 ci.rc-ulação, o . que; pela rapidez com que se :fcez', ag·_ 
gravou considr: n_tvelm.ente os e f'~'·eito~ de uma cri·s e que, 5~e não fosse a acçã.~ 
.çlo _ineaccionis.mo . a nterior, não teria tido a i:nte ~sidade que b3ve, .causando aO 
paiz PI~ : juizos co!ossaes . , .. 

Um '.üari~o d·e emissão nesses moldes terá a v a ntagem . tle attencl·: r · á s ·ne-
oessi,dacles . corrlfnercia·;'S, alarp·ando ou re.strin,g-indo a circu'a.ção, segundo essas 
tn:sm-as nec· ~ esidard e s, se1n jámais corrt: r ·O a:·isco de pf.o-duzir ·o inflaccionismo 
ma3s prejudicial d-o que uma circulação cl eficienre. . · . 

E, e ste un1 probl€1m.a a qu e o Congresso e o futuro gov•?: rno .d·3Vcrão ntten-
ôer . r om •:;s:pecial carinho, <01/prov>: itando o momento , qua-il·do éste .se apresentar 
oprc·ortuno e favoraveJ; pàra lhe dar solução definitiva. 

Assumindo a pa sta d:1 Fazenda, aindà que interinamente, e.m 9 de Maio cl·o· 
anno pa ssado, procurei conh rcer a situação real d.o Th;: souro, que '' r a das 
~ais . difficeis; p-;,r isso, log·à em 3 O d•~ Jun'ho, apresemtanclo a V. Ex. a pro~ 
posta da receita e . cle•peza r ·ar a o exercic·:-o d·' 191<1, eu puc1< cliz·er -: "De.sta 
.succinta expolsição v ê-s.e que, el e uma fó·rma. ou d·e -outra, crescem de moclo es-
panto:::o ~s r.: s.r-on ~l(3..biliclades _elo ·( rario pubi~co, excedendo em muito ás forças 
da r e ceita do . paiz, r ão 'lhe s·ervi·ndo se.não ele triste e, e m breve tre>eiho , penoso 
nllivio o pagu mento d·e de•.-p·: zas por ineio d·: opera ções -de credi t o ou de •emissão 
de apo1ices da divid4t publica ", e accre1scentava: "Não é po .. s~lve l qÚe un1a · tal 
politiee. ·Continue .por mais tempo, sob iJ (·na el e ser a Naçã-o . conduzida,_ á s cegas; 
para situoa çã.o mais ·afflictiva do ctt•~ a qu e t : v e el-e enfre·ntn.r o Governo . do Sr .. 
Campos Sa lles . 

A r ece ita publica não pód e ser majorada ; ch eg-ou ella ao seu maximo. na. 
nctual situação ~ ccono.m k a d·0 .pniz, não s endo licito exigirem-se novo15 sacrifi-
c 'o.s · da N a ção, po1· m e :o d·e outr.o·s .t,ributos .ou ag·g-.mvação dos ·actuaes ; por-
tanto , ao podH' publ-ico só um cami·nho r esta: a ' ' '·stric çã-o das despezas, c-or--
ta ndo i~ exorav.elmen te onde é possível co.rtar, dBixando pare. melhor-es dias 
Qbran e · ~r,·viços , que, s•e bem proveitosos e dign-os dJ ~ attenção, pod" 1111 s er adia- . 
dos , e faz endo éonl extrema economia e modestia aquelles ·que não possam ser. 
p reb: ridos. " 

A. franqu eza com que assiln faHe-i inlpN$sionou g-eraltn ~nte •f, a. d·é•Sipeito 
-d-os de.sgo~tos e até de iras qu e 11e·vantóu , produzia, . é i·nc.ont·estavel, h :neficos 
e J'f.eitos. 

O Con:g·r· sso. compend raclo .. da grave. r.esponsal_)ilida,de d~ momento , _esfo.r-
çou-~e r.·ara. votar um or<;:atn::nto ~-em de/'i.c·itJ € s e , i·nfelizment~ , l€ ste o~jectivo 
não - foi plena.mente nl ftn~:1do, todavia. a lei orçan1entaria P~·r::t 1 0 actual eX'·: r-
cicio minorou os exc0.:-:~o~ do o r~an1·2 nto anterior . 
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A&sim ·é · que o orçamento votado para o e.Jeerci<:Jio de 1913. enc,:t'rava . um 
d,e/i'Cit sup'E·rior a 32. ooo ·:OOO.$; . sem . computar -a iinrJortancia· .das a11otorizações 
·constantes da mesma lei em um total de 57 .. 328 .. :58H, ·qu·~ . leVJa•do ·em conta, 
!faTia o' ·deif,joit sabi'r a 8·9 . 72.$ :584$,{)00 . . . Elntreta•nto, o · orçamen•to par-a o actual 
.<e1<erciclo., .a-lém de estar ·expurgado ãessas .autor.[:zaçõ"-s, apres·enta ape·ma,;; u.m 
diefi.cit ·de 9. 621 :808$-5,<!0, . 0 qu·e <i'emonstra um .grande paJSso para a elimin:ação 
d(Ír <'>rçamentos desequi-l~brados, CO•Atra ·os quaes assim me expressava na Pro-
posta para 1914·: "A po'Htica. do-s 'Orçament-os votados com <Lef<cit e dos conse-
quent·es e -succ-ess-ivos ·em.prestimos · pr.ectsa t er um ·termo imposto pel::~o <vontade 
dos ho.,.,ens pubHcos, amt•zs que ·essa imposição s·eja reita, tr•istemente, pela 
força das proprilas circumstancias a que· o p.ajz 1&er·á aDrastado." 
' Mai<; depressa, talvez, do que era d'e· e&perar essas c1rcumsta-r,cias chegaram 
~m que o paiz não póde absolutaimente app: llar para o tradiciomal reg-ime'n dos 
-E mprestimos: não só a.s conuições espeei•a.'es ·em que se ·encontra a Nação não 
lhe· p e.r.m'ittem r 2correr a operações de credd<to para superar os coiJJStantes 
<Le/Oo'i ts, como a sltuiagão dos merca.doe fimwndelros do mundo, dia-nte da actual 
conflagração européa, afasta inteiramente a possi•bilidade desse expediente. 

Teremos, pois, de faz-er, coagidos pelas circumstande.s, a·quillo que não 
quizemos ou .não pud-emos faz er guiados .pela razão, esclarecidia ··por factos que 
se vinham accumulando e r epetindo atrav€'s da nossa historia f inanc•eira. 

Na expos•ição com qüe este anno suj;ei•tei á apr2ci·aç·ão de V. Ex. a proposta 
o:rçamentaria para o exercicio de 1915, '' ~tpós -r<>cordar palavras minhas ante-
riores. eccrtvi : 

'"Se .em Junho de 1·913 era esta a situação que J;e desenha va. fort-<>mente e 
para a qual o uni.co r emedio efficaz :e radical era o de inexorav-eis cortes na 
desp•eza publica, hoje que a cris·e explodio d·: modo vio"!ento, em cons·equencia 
rião só da situação econom·\ca nosSia e' .extranha, mas tambem ·e ·principalmente 
pelos g-randes erros e · abu~·os accumulados, fugir, Como eu já o disse, ao unico 
caminho sensato e pabrioti~-;; . será a maior dais loucuras e não já pr:epaqtr, mas 
não querer sahir dos dias am~rgos e sombrios qu.é· o paiZ a•travessa. 

Não nos a.pro veitou a dura ·lição que soffremos em 1898; os governos, 
·esquecidos de que o pai.z, ao termina.r o quatriennio Campos ··sanes, não e-ra um 
restabeKeido de ·long-a e eloJ.oro.;;n enfermidad•e, mas ape;,:as um convalescente que 
ainda necies'Sitava do regim en a que tinha s.ido submettido, env·e•redaram p'elo 
/lamiti-ho da s d-esp>, zas, das grave.s responsabi·l'i-daeles; quasi · ás cegas, po-rque 
dJlfi.cil, senão impoSBivel era dizer COID exa;ctidão a qua nto podiam SUb.ir OS 
extraord·i1narios com•pro.mtf'F.os que, ·em nome do paiz, se tomava1m com contra-
ctos :e obnas de toda a ·c,specie. - Uma tàJ politica, applicada dess·a fôrma e em 
mome nto não ·propicio, não podia deixar de trazer aS terriveis consequencias 
que t'toux'e e qu,~ neste momento o · Theosuro supporta, faz;f·ndo soffrer -o paiz in-
teiro , na sua i·ndustria, no .seu CQmmercio, em 'tod.os o:s ramos -da actividaele 

·social . ·"· 
No reglmen do <Lef-j!cit, -c:om rar·os a.nnos d-e saldos OO'ÇaJmentarios, Unha 

vi'vido o pa·iz ~olJ as inStituiçõEs mona'rc11ic·a.s; sob êssc mesmo regim1em, infeliz• 
mente, Co·tiUnuou .a vhr.êr debai'Xo -das nova.s institu içõ9s. 

"A poJi.tica financ eira do Imperio, escreveu o grande Joaquim Murtinho,-
seguida infelizm<ntP,·,, .pel[\ B e,pub'lica, foi a çlos deficits orçam;, ·ntarios cobertos, 
ora ·Por .empre;;timos, O•l'·il por emissões de papel.mo-eda . A mu·ltioplicação. elos 
emprestimos . por s ua vez foi augu~enta-nclo a somma cl/ stinada ao .serviço .ele 
juros e amortização de.ss2s co1npromi'ssos, p·esando aBsim de modo cada v·ez mais 
i-nt·e-nso no orçamento da des peza: A multi-plicação das emissões de papel-ma, da, 
de· out'ro lado, foi abatendo a taxa cambial, ·e, desvalori:oo.ndo a mo~da, reuuzi() 
por conseguinte O valor real da recEita." . , 
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·A ·continuidade desse t•radicion.al regimen bem 15e compr·ehendia e era sx-
:Plicavel nos prime iros annos da; R~·pub'licá., porque, a l:ém da grande transforma-
ção políti-ca qü,,- o paiz soffrera, havia a consid-erar a · transfo-rmação· do traba-
lho naciona-l pela abolição -do e lemento servil, qu e precedeu apenas de pouco mais 
d e um anno á proclamação da Republica, ·:e ainda as · constantes e gr~nr.es ag:.i_ 
ta:ções ... , volucionarias que dom-inaram a h·i.sto-ria da R epubliea nesses prime-iros 
.annos. 

A ess·e proposi•to e-screvi na ex-posição oom que pr•ecedi a proposta de; orça-
m ·r·nto para o exercido d·e 1915: 

"Ha dia~ fai-lando perante a Com missão de Finanças da C amara dos St·s . 
Deputados, {u odiss·e que o.;; embaraços fina1J.<:'eiros que affltg iram a Nação em 
1898 podiam ser natuna~m·ante explicados e os nosso.3 credores •c xt•rangek-os bem 
o comprehEnderam, porque ·o paiz v inha de uma pJ·ofunda transformação social 
e 'politiéa, com a abolição do ek mento ser vil e a mudança do r <gimen; seguidas 
-das g·raves e duradoura€ perturbaçõe.p de. ordelll. qu:e atorm entaram o Brasil nos 
primeiros annos da R e1)Uhlica, 

Mas hoj e, após 16 anno.s de paz e dt trabalho, cli fficil, mesn1o impossível · ·é 
€'xpl1car cotno o ·paiz .se enco1ntra e n1 circumstancias ·quasi id:e.ntic:::l;S áqu ellas de 
1 898. s•e!lã<- ele modç pejvrativo para nõ.s, r evelaclor ·da no.,sa impl'evidencia ou 
m esmo de ânarchia adrninistn:ativa." 

,Nc pri-m Eiro de, :•c-nnio r epublicaeo, exc-e1)to o a nno de - 1891 com um saldo 
de 8. 359 :·605$:331, todos o.s outros se· encerraram com cleficit. 

•No seg·undo d ecennio, em pl.ena execução do fttn<Un.g - lo cm de 18 98, foram 
-encerr aclo.s com clef'iait os exói!'cicio:s d·e 190 '1, 1908 . e 1&09, ~ ainela com cleji-'cit 
t erminaram os :exercicios de 1910, 1911 e 1912. 

A l'eceita veio sempre cre.scH-ite até 1913; mas, e m ·contr aste, a de.speza 
nugmentou tambem de man eira extr-aordina.ri"a, j·á po-r :eU eito de desp ~ zas novas 
V·Otadas an.nualmente, já como oons~que.ncia ele Contractos e conc·essões d·e gTan-

od-es obras com que os Governos da Republica, a partir de 1903 , oneraram o The-
~ouno, j á por efr"e-ito el e 1-eLs inçada.s de ·exoe-ssivos favores a os s-ervidores ·do 
paiz, j'á fi.nahnente pelo s grandes clisplendio-s com a reo-rganização da Mari-nha ·e 
do Exercito . 

Todas ·E.ss·ã:s :t xag·eracbrus despezUS, muito superiores ás força.~ · orçam·entar'ias 
-d a ·Nação, não pod-iam cleixa.r de produzir M tristes oonseq uencias qu•e trou-
xeram, { CHocando as fina1tlças da RepubHca em grav·e crise qu? fo i augn1entada 
:e aggTavada pela crl.se ·eéoho'n1ica i.nbern.a ·e· p'elfl. anormal sitw::tção dos m•ercados 
financeiro s da Euro-pa, c1ohod e · nos vinham · as reser va.s ·com pensadoras das d·efi-
-ciencias doS l'ecursoB n.:acionaes. 

A s i.tuação el e angustia q ue assim s e cr'eou para as fin a nças da R :ilublica 
nã-o podia SIET -e ,nãJo foi, como .se quer fazier Cr·2ll", obra de um .só quatriennio 
que, ·sem se poder livrar da culpa ·que tambem t 2m, e>atT·egou, por sua inf.elici-
da-d ~, com as consequenci-as de actos passados •e m outros perioclos presídencia·es · 
que vie ram prod-uzir todos os '."'c-us c•ffeitos no mome-nto · actufll; - e isto , se.m 
co-ntar que, termin-a,do ·em Junho de 1910 , ·po-r anteci-paçãJo vol untaria de um 
-anno, o prazo d•9 jnncUng,_loan, de 189 8, teve o Governo de V. Ex. de att en der 
ao s E-rviço da divida ·exter.na o; m toda a sua pl enitu d•e, - do que estiveram desobri· 
gados o~ Governos a•nte-riores. 

Em 1902, quando o Sr . Campo.s .Salle.s de ixou a presidencia, a verba cons-
t ant3 do orçamento pana o serviço da d ivida externa e-ra de 17.034 :466$667, 
ouro; -no 'E x,ercicio d·e 1910, ·era de 26.139 :894$444, ou no; e para, o primeiro 
a nono do Governo de V. ·Ex . , 1911 , já ascendia a ·31. 878 :400 $759, ou ro. 

Assiln, vieram accumular-,s·e · sa.bte o quatr·iennio que o ra vai findar, nã,o só 
-as consequencias ela politica de · m•elhorament<Ys m a tBriaes qu-e ·tomou d'eci-sivo 
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. Jm•pu!so d·epoi.s d~ 1903 , como a necess idade 'de dar: ;;atisfação ao serviço da di-
vida externa que se apr :s en tara ao: rescido da amortização do . .s e mpl'estimos con-· 
tra.hidos antes do tnncUng-Zoan e que d·eHe fizeram parte; da .amortização dos. 
titulos emittidos '( fi cumprime nto do m~smo t •mding-loan e dos juros e amortL. 
zação dO•> empr<stimos de 1903, 1908 e 1910, na som m a de f. 22.500 . 000, e maiS· 
dos emprestimos, e m 1908, obra~ do pocto do Recif-e, 1909, Estrada d e Fer~o· 

Itapu.ra a Corumbá, -e 1910, Estrada d e F -erro Goyaz, os tres na imp<> rtancia ele 
frs. 240.000 . 000. ou .f. 9.600.000, ou seja um total, de libras 35 . 100.000. 

Para dem<>nstrar qu e outro não podia ser o r<sultado da P<>litica de expan--
sã:o de gastos que a nação adoptou , basta 1-embr rur que a de.;;peza v·:rificada n<> 
ultirno G!n co do Gover no Campos ISall-es, 19 02 , foi de 297.72.1 :430$823, contra 
·,,ma r ec'eita d~ 343 . 813 :631$326 e que, ~ m 1910, qua ndo V . Ex. assumia o 
Govern<> da R epublica, a 15 de Kov.: mbro, a -despeza foi ele 608.046:463$536, 
mais d<> dobro da dels-peza de 1902, contra uma r eceita de 506 . 449 :5 55$433, d-: i-
xando um clefi.cit , porta•nto, de 101 . 596 :908$103, s endo que nos annos a.nterio~es 

de 1908 e 10 09 os '~"/ici. ts tinham s'do, r c"'!lectivam'enb<, de 69.753 :330$243 ·e de 
65.545:144$674. 

Esta foi a situação qw V. Ex. • ve io encontrar ao assumi r a Pres id·enc ia da 
R epubHca, sem <ontar que o Congu-e&o no a nno de 1910 v-:Jtou a l•e·i dos venci. 
m·r n tos mi-!ttares e e.s r efo rm as dos C<>IT.: io.s, Telegrapho., e Estrada de F e rro 
Central , que se tracluziram -e m pesadissimos onus para o Thesouro e muito con-
tri.buiram para \Q desequili·bri-o orça·tnenta rio . 

Não quet'O te·rminar e SJta.s lige iras considt:.raçõC';::; gera-e.s com qu-=- entP.ndi 
abrir o r.e~atorio dos s~ rviços deste MLnisterio, •sem fazer rtlpida referencia ás. 
h rgocia ções pa.ra um emprestimo <ntaboladas com um consorcio de banqueíros, 
pr-esidido pelos agente.;; fi nancei•·<>s do Governo em Lon{l.r€s, e ao /1mdi71g-1oan 
a que, afina l, fomos obrigãdos a ch egar . 

Votada a lei de a utori><ação de •< mprcstimo, o Governo iniciou com os ag-en-
t :s finacei·ros as n eg·ociações co nduce•ntes a esse obje :1iV'(). 

Deante ·da s ituação d elicnda e pouco favoravel dos mercados e uorpeus, ~spe

clalmente o de Londre.;; , onde ain da perduravam os máos efteito.s causados pelo 
<mprestimo üe f 11.000.000 kwçado ú n Abril de 1913, os agent-es financei-ros 
entend era m conveniente para completo exito da operação, conjugar a acção de 
to1fos os e!e.men tos de prepond-: rancia nas finanças mundia·es, reunindo han -
qu r iros inglezes, francezes, a1len1ães, nor.te-am·ericanos, ita!·ia.no.s e b~lga&. 

As •nego•:iaçõe.s, trata das cJ.iNctamente p,e!o Gove rno, foram lo ngas e diffi-· 
c ~ ls, ~pezar da acção benefica e competente que junto aos banquei-ros cxercPu o 
n os,o illustl'e compa-trioOO. Dr. José Ca r los R odrigues que, tJ : nd~ de ir á Europa 
a negocia r particulaJ'm-ente, se prestou bondosamente a transmittir de v iva voz-
escla·recimento.s -e informações qu•e difficil seria fa7" r chcga.r , de outt·a fôrma, 
ao conheciment<> -do.;; agentes e s eus a migos . 

· Que.ndo, depois de quasi dous m ezes de trabalho •e de discussão , inmos 
atting·k a um r-e-sultado favorav el e def initivo, deU-·S·e a oonf-! agra.ção ( Uropéa,. 
qu e interr'Ompeu de ve z a.s negociaçõ rs. 

Dcnnte da ex•:e pcional situação que <sse aco ntecimen to. sem igual ·nn J1iS-· 
toria do mu.ndo, trou.xe para tojo3 o,, paiz,~, obrigando a uma moratoria g • rnl 
e interrompendo as relações commerciaes entre os paizes da Europa e da Ame-
r~ca, -o Governo não teve outra Eol ução pa,ra sati..~ fazcr os so:rviçoo da di v:da ex-
t-e-rna . -seQão um r:ovo /Hnd.in[J .. loan) qu e· foi negociado e concluido coni o~ n.c ssos 
credores. 

Foi toSta op e.r ação effec tuada nas m elhores condiçôe~. pois qu.~ . apezar d e 
ser o segundo /nncling que o Brasil fazia, e isto no cHcorrer apenas de 16 an-
nos e apezar da .situação cx c : pcionnl que os ·mercaclos financeiros atraves~am~ 
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;foi feito s~m n enh uma Jmpos tçao desa>rosa pa r a o· nosso paiz, e nas mesmas 
no rma.-; d e / t<!b{ling de 1898, quanto aos prazos, ao typo dos novos titulos, aos 

_ju-ros e ás garantias . 
. F oi, pôde c-;msiderar-se, uma operação feliz, · que , n este du.-o momento que 

? paiz atravessa vem alliv ial-o pod·ero amente de enorme carga e fadlltar a re-
constituição financeira do Brasil, que é . necessario levar por diante, tendo sem-
pr e presente a lição de 1898 e a actue.l, afim de que o paiz não pague novamente 

- ~O!fl a vergonha de _um tercei:ro accôrdo financeiro as conszquencias de uma po-
litica de loucas dissipações. 

Procurou.r;·e censura.r o Governo a proposito deste anranjo, diz . ndo-se que 
não estava e lle autorizado a n·egociar um /'lmding-loan; ma.s, que é este 
M:'côrdo, se não um verdadeiro empreostimo com a só differ :·nça de set· f eito 

-0-.~m os p.t~o.prios credores ao envez d·e o s 2T 00·111 terceiros? E para negociar e 
i azer um emp t· c ~ ti.rr.o extHno estava o Gov·er no pl.enamente hab ili tado pela le i 
de 17 ct : Ju.nho d·es t e a nno. 

Vem a pei!Ó neste caro as pala vra.s do Dr . Joaquim Mur.tinho, a proposito 
do jnnd·imr; - lo an de 1898 : "Com effeito, o que consti-tue a essencia elo a ccôrdo é 

_o pagamen to d :· un1a di-\r i d~ cotn as Pecursos ele o u tra div ida oo n t ra-hida para 
esss fim . 

Não é my·st<Tio pa1ra ning-ucn1 que antes de 1889 uma par.te mais ou menos 
importante de dive.r~os empr estimod externos foi destinada aQ s f rviço dos juros 
vencidQs cl·2 div'idas já exi·stent-e<3 . Este facto se foi accentua.nclo cada vez m a is, 
cl= sort.: que, os ult:.mo<.5 en~prestin1os externos no regin1·en republicano. forrun 

. quasi completame-nte abso·rvi-d'<h< .no pagamento de juros ela divida no exterior. 
A unica cliffe rença entre es~e facto e o que se dá no accôrdo de 15 d ? Junho ê 
gu.e neste o emprestimo para pagamento dO'S juros ela divida externa e gruran -
tida d·e estradas de ferro durante tres annos, foi f.eito pelos m'eSmos cre.cJov: s, a 
quem era de vi-do o pagamento d-e.$es j-uros, ao na-.~o que ·!:.m outras época·s os 
novos emprestimos foram tomados por pessoas diversas. O facto financeiro 
essencial n esta ques tão é o pagamento el e uma divida com os recur~Qs obtidos 
por 'mn novo empre'ltimo. 

E ste fa·cto essencia l ex iRte entre nós, h a mu itos annos; o facto accidenta l 
.é .ser o emprestimo fe i to t>elos mesmos cr edo r es dos juros vencidos: isto é, o 
que ose deu ele es·pccial no accôrclo de 15 de J unho. " 

E stes conc-ei tos do g-ran cle e inigualavel Ministro. s irva m de defe sa ao acto 
do actu al Govrrno con tra a 'cri tica i nfundada do.s s·eh-s oppos·it0 res. 

N'l.s exposições com que precedi, Sr. P·r esiden.U, as propostas de orcamen lo 
para os ex erciclos de 1914 e 1915, falle i com a mais rude franqueza, d·?.ixando 
b ' m patente a •ituação <m que se en::-ontrava o Th esouro, quando tomei cont11. 
Qo l\1i1nisterio da Fazenda. At)eza r de~a rudeza cl·e Hngua g-etn e apezar do in -
gente esforç'O qu e· empt·eg u•fi para alcançar a diminuição das clespezas publicas. 
b-1nho ~ ido po t· vezes, accu_sndo por não tet· f-eito surgir magicam-ente todos os 
l'~cureos de que o Theso.uro cnrecia. para a tt·:nder aos grandes compromiesos de 
toda· a espP.cie Qt.e o er:.tavan1 afogando . 

\Para tal, seria p r eci•sn que eu t iv.,·sse o dom daqu eile R : i ela Frigia. ele que 
f alia a lPT") da gir-eg·a. que transfo rma:vn. em ouro toçlos os objectos em que to~ava 
a sua milag•ro~a tnão. Eu ·não podia. faz.er outr.o m ilagTe que não fôss~ o de 
um grande e s·in c<ro esforço no sentido da reducção dn.s d-esp ezas e de boa fis -
calização ·das rendas . 
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E isto e u o fiz ·com o maio r empoohd, d·2·sagradando amigos, contrariando 
interesses politicos, levantando corl'tra mi·m uma onda ele doogostos -e d·e ira, que, 
por ve:<f.s, se traduzio na cerusura de qu<&P€r eu to.-nar m ais feia {!'() que r eal-
mente era a situação do Thesouro, ou que, m esmo assim sendo, d·e pôr a nú ao 
publico e aos extrang·eiros, com quem seria preciso negociar un1 emprestimo, a 
v: ~ rd~deira miseria da.s nossas finanças. 

Queria-€e, Sr. Pre.siden te , que com uma penei·ra se tapasse o ·sol, que com 
uma po litica de expedien tes s·e enganasse o povo brasileiro e · a que1les com quem 
ten1os ·e trata1nos n egocias f~nanceiros. 

A isto P.ão me pod ia eu p r enar, sa:h1n.do da linha ele inteira leal dad·e e 
fr a nqu eza que .sempre a doptei ao f·a llar e. V. Ex. e ao m eu paiz, a lém de que 
uma tal altitu-de nã'O significaria s enão pura ing><nutdad•e, porqu·e ha cousas . que 
s e não podem e se não devem .,sconder; mesmo porque, aquelles que no extran-
g eiro tên1 i~n N~1rr sse .nos negocias do Brru.Sil, <o.nhcem sempre a noss·a posição tão 
bem com,) nós m esmos. 

Prncur.ar, poi·s, e·ngan-al-os serria , alé1n d~ utn 1novi·rn ento cen~uravel, perfei- . 
tamente pu eril e inepto. 

·0 qu·e -f·ra pr·e ci.~o. ·e e u o r'iz, era dizer á Nação a inteira verdad-e ela si-
tun ção fina nce ira , afin1 de que to·dos os brasileLros uniss·en1 esforços no pabriotico 
seJ.1ticlo de evitar u.m d·esastre para o paiz e de !lovamente colloc,al -o n'O me.smo 
pé cl·e cr: clito ·e ele confiança em que ell e estava ao terminar o quatr·iennio Cam-
po.s Sa ll es . 

. Ao fall ar com a absoluta f-ranqu eza por que duas vezes m e 'externei nas ex-
posições que precederam as propos tas ele orçamento, eu tinha em m ente as m·e• 
moraveis pa lavras e con.selhos do incomparavel estadista Joaquim Murtinho, cuj9 
non1e nunca é de ma is invo.: ar e m ques tões d·esta na.tur,:: za, quando dizia: " -L\. 
politi ca de expedi entes é politica d e mascara com que se procura occu ltar a'O 
paiz o.s s-eus proprias males; é a politica do .narcotico, qüe insen sibHiza a Nação 
para a s suas propr ias dores , tirando-lhe a conscie·nda de, .neces-sidade ele ú ma 
ren.cção en ~ rgica e viril. ·-contra os agentes que ameaçam d·estruil-a. . 

A o utra é a politica da franqu eza e lealdade, que não esconde as verde.d·es 
dura s <' amargas que o pa iz precisa conhecer ; a poJ.itica qu e, t endo fé na vita-
liclacl , ela Republica, não tem J'e<!eio de procurar ele sua pM·t e um movimento 
e nergi00 de -re•acção salutar." 

.E .seja~me · lici.to fechar, com essas patrio.tica.s e ·e·ner g-i•e.a.s pala:vras, esta 
modes ta in troducção com qu e apres~n to a V. Ex. o r elato rio dos negocios que 
correm p'ela paste. da Fazenda . 

RiG cl·e Janeiro, 31 ele Outubro el e 1914 . . - R ·iv aclavia da C"'n ha Co7Têa. · 

F I M 
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