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· Discursos· contidos neste · volume . ' 

Adolpho Gordo: 
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·Apresentando emenda .no proJecto de· emissão de pnpel
moed!l;. P11gs. 196 e 197 •. 

Fazendo considerncüc~ sobrá a lei da moratoria .. P~gs, 271 
970 . . ' a "" •I . 

. . ' 
r , ... , . -

:Alencar· Guimarães: 
·' 
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Fazendo, resuruid!lmel!tc, o elogio funcpre .do Sr •. : Ro.que· 
Snenz Peuu, Pres1dente dn Repubhca Argentmll, em 

. signal do pezar, pede que se suspenda a sessão c que 
.. n Mesa telegraphe, ao Sen11do. Argentino e !Í f!lmilin 

·· . do. illustrc.~morto •. Pag. 106. . . . . · 
•' • r· 1 •, 

' ' ' ' . :' 

· Bernardo Monteiro: 
. ' 

·' . ' 

! . ,' 
Solicitando um voto do pczar 'POJo fallccimento do Dr. joúo 

· Avcllar. · Pngs. 258 e 259 •. · . · · · 
. ' 

E rico Coelho: .. 
· · !Apr,.,sentnndo emend11 no .ProjoctG .do omissúG. Pngs, 129 

. ' 11 131.· . . '•' . . ' ' . . ' . . ' 

T.ratando dÕ· economia _POlitica, Pags. 2SO. e 227 •. 
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;F. Glycerio: 

Oppondo-so no substitutivo do Senador nuy Barbosa sobro 
vencimentos do ollri'gnçües. Pngs. 77 n 80. 

" • 1'rnl.ando do omcndns nprosonl.a:dns pelo ScnncJ.or Sigis-
mundo Goncn.Jves. Pngs. 00 o 100. , .• 

Referindo-se ao pr()j ccto de emissão ·de papel-moeda .1 
Pngs. i 3G, 250 n. 25'5. . 

Pedindo um voto dg,pnzcr· poio. :fall.ecimento do Dr .. Torto· 
Avciiar. Png. ~uS. · . ' ' . 

João Luiz Alves: 

., 

Tratando do proJecto sobre cmissüo de pnnel-mocdn. 
Pags. HO, n 1•5·2. 

Opinando pela .àccoitncdo de uma emen.dn do Senador 
Victorino .~Ionlciro, sobro n emissão· de pnpei-moedn.: 
Png. 1G2. . .. · .. 

Respondendo no Senador Leopoldo do Buihües sobro ques-
. 'lõcs l'inanceir•as. l'ngs. 203 n 224. · . . ' ' ' ' . 

Fazendo con,idel'Uçúcs sobre a emissão de pnpel-moedn. 
pngs. 200 a 271 . 

L . . de Bulhões :· 

Rororindo-sc no ostnclo do sitio o r\ ontrcvistn do Corrdo 
, da Alanlui, sobt•c, emissão do bilhetes o suspensiio de 
troco cm n Cni:i:n ele Conversão. Pngs, ·3 n H. . ' ' 

Respondendo no Senador Glyccrio, sobre questões finnn-
ccir·ns. Pwgs. 80 n 03; · · · 

Ti·nlando do proJecto sobre emissiio de pnpel-mo'odn. 
· Pngs. JJ3 a 120, · . ' ' ·' . 

Rcspondcnr.Jo no Senador .Pinheiro ilfnclrnr.Jo, soiJro questões 
finnnccirns. Pngs, 108 n 171, 177 n 180. . 

' ' . 
Sobre riucsWcs finnnceirns c ·crn resposta' nô Senador Joiio 

r.uiz Alvüs. Pngs, 100 n 100, 227 n.238. 
Trnlnnilo dn emissão de pnpcl~mocdn. Pngs. 217 n_2ti0. 
~~ralando do qucslücs J'inunccit•ns, I>ngs. !l8G n 21l0. 
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Mendes de Almeida: 
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. Contrariando o projecto do cmissüo . do papel-moeda. 
· • ·Pnss. 1.23 c 124. · . 

Lendo uma carta c uma emenda .do Deputado Cunha Ma- · 
chado, sobre a moratot•ia. Pags. J85 c 180-. · · 

·Prop:on.do voto de pezm• pelo i'allccitíwnto do Papa Pio X 
o que se SUSJlencla a sessão pelo mesmo. motivo: 
Pass. 2-10 c 2/d. · .. -

Pinheiro Machado: 

Como Presidente do Scnndo, lamentando n morto do 
Sr. Roque Snnz .Pciia, Presidente da 11opublica Ar-

. gentina . .Pags,.105 e 100. · 
Rospon"dendo ··a·o Senador Bulhõns, sobro n omissão do 

papel-moeda: Pags. 120 a 123. · .. · , 
Idem a Ruy Barbosa. nccusat)úes tí i\lcsa, sobro o Regi

·monto .da 'Casa. Png. Wl. 
Idem n L. do Bu!Ítües, sobr;o questões financeiras. Pa

ginas. 171 a li7. 
Como· Presidente do Senado, dando cxplicacõcs sobre 

emendas apresentadas pelo Senador Adolpho ·Gordo. 
Pag. 198. " · · 

Idc~1, nomeando uma commissiio para assistir ús cxcquins 
· do" Papa Pio X. Png. 30L · 

P~res Ferreira: 

Tratando éla emissão de. papel-moeda. ·Pags. 243 a .~47, 
' 255: a. 2516. 

Ribeiro Gonçalves: ' . ' 
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.Lendo no Senado uma cnl'ln do Senador Ruy Dnrbosli, quo 
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·gina 37. 

' 

Ruy Barbosa: 

Occu[inndo-se de l'àirido dcci•clndo pelo Governo, l'ngs. 13 
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Trnlando do mesmo nssumpto. Pngs, 30 a úi .• , · 
Contrariando :J projecto sobre suspensilO de vencimentos 
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Protestanélo ·contra o projeulo de emissão de papel-moeda:: 
l'ags, 1ú2 a iüi .. 

' 
Sá Freire: 
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SENADO FEDERAL 

Terceira sessao da oil~va)egisla!ura do Congresso Naolonal 

ôlt' SESS.\0, E~! l DE A:GüSTO DE 191·1 

PI\ESIDENC!A DO SR. PlNI!ElRO :\I,\CHADO, V!CE-P!IES!DENTE 

A' 1 •hora do. to.rde, presente numero legal, :1bre-se n sessão 
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, 'Arau.io Gócs, P.edro 
Borges, 1\letello, Gonzo.ga Jayme, Gabriel Salgo.do, 'f•cff6, José 
Euzebio, Ribeiro Gonçalves, Ger•vasio Passos,- Wall'redo Leal, 
Gonçalves Ferreira, Oliveira Valln,dúo, Aguio.r c Mello, Bernar
dino Monteiro, Nilo .Peoanha, o\ugus~o de Vasconcellos, Bueno 
de ·Paiva, Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, ,•\Jencar Guima
rães, !Generoso Mo.rques ·e Victorino Monteiro (23). 

Deixam de comparecer com causa .iustificadn os Srs. Sil
veri·O Nery, Lauro Sl}dré, Arthur Lemos, Tndio do Brazil, ~rendes 
de Almeida, Urbano dos Santos, Pires Ferreira, Francisco Sú, 
Thomaz Accioly Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy do 
Souza, Epito.cio Pessón. Cunha Ped.rosa, Ribeiro de Britto, Si
gismundo •G·onco.lves, •Raymundo de l\lirnnda, Gomes Ribeiro, 
Guilherme Cn,mpos, •Lui7. Vinnna, Josú Mal'cellino, Ruy Bar
bosa, J.ofio Luiz i:\Jlves, .!\[oniz Fr·oiro, 'E:rico Coelho, Louronco 
Baptista. Alcindo Guannhnrn, St\ ·Freire, •Adolpiho Gordo, k\1-
fi'edo Ellis, Francisco Glyceriu, :Leopoldo de Bulhões, Josó Mur-
1.in'ho, A. Azcreclo, X11vier .ela Silva, Abclon B11ptisln, •Fclippc 
Schimidt, Hercilio Luz r Joaquim Assump(•ão (30). 

'E' liclu, posta cm cliscussito c, sem <!chute, npprovada n 
acta da scssiio anterior·. · 

' O Sr. 1" Secretario dccltll'n l']Ue não hn expeclicnlc. 

O Sr. 2" Secretario dcclur·a que não lrn pareceres .. 
Vol, IV 1 
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2 A!\INA~S DO SENADO 

O!liJE.\l DO DIA 

O Sr. Presiclente- Guu:;ta a unluur <lu dia uxelu>iVttlllétd.rJ 
do v o tacões o não h a uumm•r, [lar a reali~al-as. V ou, JIO is, le
vantar a sessão, designo pam oJ·ctcm do ·dia ela seguinte n 
mesma de ho,jc, isto é: . 

Votncüo, em. 2' discussão, da proposição da Cumam dos 
Deputados n. 23ü, de 101.~. que trnnJcre para o Corpo d<J 
Snude do Exercito, com honras de ;;.c:;undos-tcnuntcs, os in!'e
riores que tenham mais ele trcs .anuas de praça o scJ•vi<.•os 
prol'issionaes (corro su.IJstitutivu da Com.nâssão de illa·rinha c 
Guerm e einendas da de Finanças) ; · · 

Votação, em discussrto unica do parecer da Commissiio ele 
Finan~as n. 28, de 1014, opinando pelo indeferimento do reque
rimento em qu.e D. i\laria de ~lello ::>ydney solicita relevamento 
da prescripcão em ,que incorreu, para o Jim de receber pensão 

• de montepio n que se jul:;n com direito; • 
Votação, cm discussão unica, do parecer da Commissüo de 

Financns n. 20, de 1.914, opinando pelo indcfcrinl()nlo do rer]uc
rimento em que D. ~~nl.onia .l'aes .cte Almeida, viuva do alfuros 
do Exercito Hygino 1\larti·ns do Almeida, solicita relevum~nlo 
da divida em que foi considerada para com o 1'hcsouro e 
restituicão das .quanUas que lho tecm sido descontadas do 
meio-soldo que perwbc, para indcmni~::ir;üo da referida divida; 

Votacão, em 2' discussão, da proposic.ão da Camura do;; 
Deputados n. ilü, do 1.913, ereando o Jogar do 5.' procurador 
da Republica nu secr)ÜQ do Districto I<'ccleral e dando outras 
providencias (com pareee1•es contmrios das Commissües ae 
Justiça e .Leoislação e lle Finanças). · 

Levanta-se a sessão ú i hora e 20 minutos . 

65' SESSÃO, EM 3 DE AGOS'JJO DE 19H 

· PRESIDENCI~ DO. SR. PINHEIRO MACHADO, V!CE-PJ\ESIDEN'/'1~ 

:A' 1 'hora da tni'de, presente numero legal, nbre-sc a sessão, 
a que concorrem ·O~ Srs. Pinheiro Machado, Araujo Góe~. 
Pedro Borges, Meteilo, ·Gabriel ::;algndo, Silvcrio Nm•y, T.ndio 
do Brazil, Mendes de Alm(lidn, José Eusebio, Urbano Santo's, 
Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos. Thoma~ Accioly, 1'avnrc;·, 
do Lyra, Epitnoio Pes.&oa. Walfrcdo Leal, Sigismundo Gon
culves, Gonr;nlvos Ferreira, Rnymundo de "liranda, .Oliveira· 
Valladüo, ·Guilherme Campos, "\guinJ• e l\!ello, João Luiz c\lves, 
Erieo Qoelho, Sú J~reire, Au:;ustq de Vasconcellos, Bernar<lo 
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Monteiro, L~;opolcio de Bul!Jücs, Bt·az Abrantes, ;rosé lllurtinho, 
Aleneat· Guimariíes, Genl'ro;o JllarqucstJ Victorino Mon
teiro (il3). 

Deixam r],, compat''"'"'' .:rJJn eausa .iusLiJ'icUL1a os Srs. Gon
zaga .ln.yuw, ~ee!'J'1j, Laul.'o ~odré, . .:\.l'Lhur Lemos, Pires Fer
J•cira, }'t'tlo!lcis.:o S:l, Antonio rle Souza, Eloy de Souza, Cunha 
Pcdt·osa, Ribeiro ele Dl'iLlo. Gomes l1iboiro1 Lttiz Vianna, José 
Mat'üellino, lluy Bll.r]Jo;a, Ben1ardino Mcimeiro, i\loniz Freire, 
Nilo ·Pcr;anlJa, Lourt:Ju:., uu.vLbt.a. AleiuUo Guanabara, .Bueno 
de Paiva, ALiolplllJ Goi.lu, .Wt•eclo Ellis, Francisco Glycerio, 
)\ .. Azet·o;do, Xa\'icr da :-iilva, Abdon Haplista, •Felippc Sch_midL, 
Horcilio Luz e Jot~quirn ,\ssumpt,,ilo (:::U). 

•E, lida, posla em dbcussilo e sem debate approvada a 
acta da sesão anterior. · 

• O Sr. i" Secretario dá conta do ieguinte 

Oi'i'icio do Sr. 
por enfermo, tem 
teirado. 

'relegrammas: 

EXPEDIENTE 

' :-ienador Laura Sodré, ce>mmunicande> que, 
dcixacle> de comparecer ás sessões. - In-

Um do Sr. Olivoim Botelho, Presidente do Estádo do Rio 
de Jani;iro, communicanclo a inst.alla~;ão dâ- Assembléa Legis
latiYa, cm segunda scs.,iio da :>" legislatura. -Inteirado. 

Oulro do Sr. Poucc de Léon, Presidente da Assembléa 
Legislativa do Estado do llio de Janeiro,, fazendo identica 
conuuuni0acfio c que foi eleita a mesa que tem· de dirigir os 
trabalhos da presc.nlo sessão. Inteirado. . 

O Sr. 2" Secretarie declara que não ha pareceres. 

O Sr. Leopoldo de :Bulllões- Sr. Presidente, quando 
desta tribuna critiquei a pr·ot·ogar:fio do estado de sitio, -que 
a todos vexa e .escandaliza, f) só encontra cxplicaciio no luxo 

.do' arbilr'io que tern caracterizado a situacüo actual, aque!les 
que, por um dever parlidario mal cnlondiclo, vieram cm defesa 
do 'Govemo, só Jllldm·am alle~ar que a excepcional medida 
eslava s-endo execulacla 1oom benig-nidade. 

A del'csa, Sr. Pre"idcnle, lmhitt a causa, patenteava a 
som razão do uct.o . do .Governo, tentava, apc;nas, mascarar a 
violacfio f!agl'anl.o do puclo federal. 

Sob o JH'elexlo de nrmur-se pnm a defosa du ordem pu
blica,o Sr. l'!'csiclcnle da llepuhlica nada mais pretendia que 
proclamar c assumir· a clicludum. . 

Esla prelonção niío é nova; mina o cspiril.o do Chefe do 
tEstudo, desde os pJ•imciros dias elo seu Governo, qua.ndo 
S. Ex., contrariado pela opposicüo que encontrava na Gamara, 

.. 
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·exigia dos seus nllligos da 'lliUior•iu que ub:wdo·nassem as ·ca
dcil'as sem votar os orçamentos pura iiivestii· •O Executivo da 
dictadura financeira, ' 

Este plano infeliz· foi apenas iniciado; IIIilO lev~ execuoi1o 
gracas (L intervenção de QuinLino .Bocayuva c Sabino Barroso, 
que •ObLivaram, por accôrdo com a minoria; a votação das leis 
annuas. ' . 

,Aigor·a, o Sr. Presidente da Hcpublica, para evitar o ·exame 
do seus actos o a critica· de sua administruçiio, que, de pas
sagem direi, é a mais desembar·açada .que temos visto, a mais 
fecunda em dasastrcs, !anca sobre nós o csta;do de sitio'. Resiste 
a todas as interv-l:lncões, a todos os pi'Dtestos,· para não o 
suspender. · . . · ' 

Sr. :Presidente, o que se verifica- e os factos o estão 
demonstrando-. é que o actual Presidente· da Republica niio 
ndmitte, não tolera opposicão. · - · · . 

Não tendo cvnseguido :l'azer emmudecer a tribuna pqrla-
• montar, graç11;s ao accórdão do Supr-emo· Tribunal Federal, 

mantém a imprensa a.mordaçll;da. . · 
S. Ex. se esquece de que a owosicão, ·mesino apaixo

nada, é um auxiliar dos governos; embora violenta, é uma 
n~essidade· para a administração, collaborando para a boa 
gestão dos 'negocias publicas. , · 

Joaquim !'llurtirrho, .Sr, !';residente, cujo nome não cesso 
de ev.ocar, a cujos ensinamentos faco scm.prc appello, quando 
Ministro se oppõz á declaracão do estado de sitio, embora o 
povo amotinado · i•ncendiassc os bonds da S. Christovão. na 
praca publica. Joaquim Murtinho, naquclle cel~bre discurso, 
naquella memoravcl ora cão .que ·dirigiu ·aos seus correligio
narios cm 1805, correligionarios então triumphantes o que 
acabavam de preparar uma ~ituacão, disse-lhes: . . . . 

' ' 

• ·Precisamos, senhores, ·do rim i ta 1'irmeza -sem aban
donar a ca.Jma c a prudencia, de um sentimento profundo 
de ,iustica, clcment.o prepond-erante na formacão da 
disciplina social, c uma tolcrnncia sem limités na es
phern espiritual, onde se elaboram · idéas que, incon
v~:~nientes no. momento presente, podem constituir no 
i'u turo uma aspiracão nacional. 

Nüo tcnhamo,s receio das OJlposicões nos nossos 
actos; ellas rC!li'Cscntam .muHus vezes .o escudo com 
que o lhomem p_ublico se defende das suas· proprias 
fraquezas. 

· Eu vos conl'esoo, com toda s.inceridade, senhores : 
nos govennos de' que Ii..: parte, as opposicões as mais 
violentas nunca nos fizeram .mal; ao· contrario, ·eu. vos 
a~seguro, muitas vezes nos prestaram grandes .ser-
vrcos. » · 

.Sr. 'Piresidente, si este illuslrc homem ele Estado ainda 
vivesse, que dil'ia da situacão que nLr·nvessamos, da suspensão 
d-e garantias ern 'plena paz, quando a ordem ó normal, inalte~ 
rayel o segura? Que juizo l'urra cllc da conductn de s.eus amigos 

• • 

• 

. ' 

. 

,.. 

• 

'' 

. ' 
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,que apoiam tal situação o sttnccionam com o seu voto este 
.grande ·attentado ao rcgimCln; que clle disse vinha garantir 
o bem estar geral, assegurar a liberdade dos cidadãos? 

Consolemos-nos: o siLio, rlizom, ó benigno. 
Tenho ouvido, Sr. Pr.esidente, npplicar este qualificativo 

ás epidemias. Assim, geralmente se diz: os ~as os de peste, 
de varioln, de febre amarella, de cholara, ~ão benigmos, isto 
é, não são ·rataes. Ou o sitio foi elevado á categoria de epi
demia, ou o ad,iectivo perd-eu toda a sua significação. Sitio 
benigno quer dizer sitio sem razão de• ser, sitio desnccessnrio, 
sitio sem .iustificncão alguma. 

Si não ha commocão a abafar, si não h a um movimento· 
revolucionario a combater, o sitio não tem objecto; torna-se 
instrumento de persi·guicões e p1XJ1lcnas ving!l!ncas, c, por
tanto, mais intoleravel, mais monstruoso. 

O sitio, Sr. :Presidente, é a suspensão das garantias; é 
sémpre malismo; põe a liberdade dos cidadãos á mercê das 
autoridades·! E que auto:ridade? :1 · L<\rbitrarias, que se des
mandam, cu.ios actos ~stão J•oclamando severn r. cncrgica 
l'ep~:essiio ! 
· Estas ·considerações foram suggeridas, Sr. P-residente, 

pelos factos que estão se r(lpctindo, pelos abusos que se 
:ooproduzem em ·Petropolis, cm Nictheroy c nesta ·capital, prin-
cipalmente em relação á imp-rensa. . 

Ha pouco dias, na bibliotheca desta Casa, um dos reda
ctor-es do C01'1'eio da Manhã perguntou-me o que pensava sobre 
a emissão de· billhetes que se ·pro,iecta e sobre a suspensão do 
troco na Caixa de Conversão. Sobre a primeira questão, ma
nifestei-me de nccôiJdo com ·O .Sr. Ministro da Fazenda: sobre 
a segunda, disse .que estava resolvida pela propria lei de 1906. 

A policia vedou a publicação dessa entrevista. Porque? 
Ignorava, Sr. ;P['esidente, que a policia .iá tivesse prohibido 
entrevistas sobre assumptos fin·anceiros. Naturalmente em

·birrou ·com esses assumptose provavelmente com razão. Sou 
o primeiro a reconhecer que tratar de finanças c! uma cousa 
aborrecida, principalmente quando não hn dinheiro, quando 
o credito escasseia, quando não h a meio de as fazer. Mas, 
embora reconheça que a policia tem l·azão. vou repetir desta 
tribuna o que então disse no Co1'1'eio da Manhã, porque esta 
entrevista tem algum interesse na actualidade. 

Sr. Presidente, sobre o escoamento da Caixa de Coo versão, 
eu disse .que a lei .que creou esse instituto não admitte a 
suspensão do troco. E' clara no seu nrt. 1" e 2': 

' o 

~ L' Os bi!hétes emittidos pela Caixa de Con-
versão toriio o curso legal, possuindo assim offeito 

· liberntorio pm:a todos os contra-ctos e pagamentos em 
gerrul, exceptuados os referidos no .art. 2 desta lei, e 
serão ?'aso atados ·c paoos tí vista a quem os cnt·rcym·, 
para serem trocados . por moeda de ouro na mesma 
Caixa.· 

, . § 2. • O ouro quo a. Caixa· do Conversão reoet>or em. 
· troca dos bilhet.es que emittil· serú conservado em depo-
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sito e não poderá 'ser destinado cm caso nl~illll nem POJ' 
ordrm alguma a ouleo rim 1]Uü 11iio seja o di' ~~mu·.:J·teJ' 
em l11po rle cambio (i:cado os bi!!Je:."" e mil Lidos, :30il a 
responsabilidade pessoal dos mem!JJ•os da Caixa ri e Con
ver~ão e com garantia do Tlwsotll'o 1\'awional. 

O regulamento expedido ·para c:wmr;fio desta lei, no ~eu 
art.. 8" diz: 

«ArL. S.' O vnl•ll' i!os bilhetes crnitLidos pela 
Cuixu de Conv'crsfio e·n·;·e,JIOllt:eni sel!lpl'C cxuel.:un,mtc 
uo valor dos ·dc.posil.ci:; em omo J•xi~\enlcs na diLa 
Caixa. · 

A.I.'L. (}." Em cuso al:;um JiOderfto ser cmillidos 
bilhetes contra deposito om mo,~rla do. prata ou noLus 
convcrsiv·eis em ouro .ou contra eambiacs. 

u\.rt. 10. A emissão' ser:'! constil.uida poe hilllebe::; 
eonveJ•s·,:veis c ti vista ao 1101'ladm·, desde J 0$. até úOO$ 
cada um.» · 

S:o. Presidente, a Caixa .só pôde receber ouro; a Caixa 
conserva esse ·ouro cm deposito, obri:;anclo-sc a nagar ü vi,.;ta 
ao portador as notas emitticln~. ,\s no las são Li!.ulos rlc de
posito. 

Sob o ponto de .vista da legalidade, .esta é uma questão 
liquida . .Sob o ponto de vista cconomico, snspcnclrt• .a troco é 
determinar maior baixa de caiiJ)Jió, facilitando a agiotagem o 
a especulação. . · 
· :O· esgotamento da Caixa ele Convr.rsiio foi previslo pelo 

Relator do projecto que a instil.uin na' Camara dos Deputados. 
O Sr. Dr. David Campista foi o primcit•o a confes8ar que, 
dadas certas circumslancins, todo ·O ouro se escapar ia c que 
o Governo não podia nem se devia oppue a esse movimento, 
porque o fim dei instituto era J•ccolhcr as sobrns da nossa 
exportação, o saldo do r.osso halan(:o internacional .convcrlcl
os cm napel, c rcstituil-os Jor,o que fossem rcelumrrrlns. 

A Caixa, dizia o Sr. Dr. David Campislrt, imprrlirú :t .aliá 
Para evitar esse mal· deve-se !anca r mão dos nppnrelhos 

do cambio; é, entretanto, im.pnlcntc J.lal'U pJ·ovcnir· us bail:us. 
creados por Joaquim Murtinho,. isto ó, mnntor o J'undo de 
garantia. o fundo de resgato e a carteiJ•a cumbinl do Banco 
do Brnzil. . · 

· A experiencia acaba de provar, Sr. Pr·csidcnte, · que o 
autor da Caixa· de Conversão virt claramente a si!.uaoiio ac~unl. 
A Caixa tem em seus cofres corr~a dr; '10 milhões esLcrlinós, e 
nüo poude impedir a quéda do cnrnhio ele 1G para 12 cm aous 
dias. Consumido o fundo de resgnt.c c rlr; gnr:mtin, nppnrelhos · 
creados por .roaquim Murtinho, os 10 milhões ost.orlinos exis
tentes na Caixa foram impot.ent.os para mrtnLnr rt I mm l'n.mllial. 

O Banco do Brazil poudc durante algum tempo sustentar 
a taxa de iG dinheiros rtpeznr da Cl'ise flUe atravcss:unos.· Dada, 
porém, a conflagaçiio europen, o Banco sont.in-so impotente 
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pam fazer útcú ús dilTieuldulle~. u o cambio d<,~eu, apezaJ.' dos 
i O millJões esterlinos deposi tadt•s nu Oaixt~ do Conversão. 

Fica assim pr·ovado, Sr. Presidente, que t~ baixa sé púdc 
ser impedida pelos recursos auLigos, pelos apparelhos que ·tão 
regularmente funccionaram até i90G. ·· 

Assignalo o facto, porque elle vem corroborar tudo quanto 
dissemos por· oecasião do debate relativo á Caixa de Conversão, 
isto é, que este ·instituto converteria em papel todo o ouro <.los 
nossos saldos, impedindo a alta elo cambio, impossibilitando Q, 

valorizar;Go ria moeda, ditficultando a soluçiio do probloma 
moncta1•io. Fixava, ú certo, uma taxa artificial d<! cambio, mas 

. em compensação determinava a instabilidade dos preços, ele
vando-os; produzindo, ·ipso {acto, a carestia da vida. 

Ha ce1·ca de um mcz a dil·cctoria · da Caixa resolveu 
attcnder aos depositantes dando parte dos ~rocos em libras, 
parte. em francos, dollars e outras moedas. Essa providencia 
foi logo adoptada pela Caixa d·c Conversão Argentina, que foi 
além, negando libras cm troco das notas. ,Q, resultado, Sr. Pre
sidente, deste arbítrio está aqui consignado na Aryent·ina 
Econornica de 21 de junho: , 

• A dcterminacão tomada recentemente pela dirc
ctor·ia da Caixa de Conversão, .de não entregar libras 
esterlinas aos CJUC vão converter seus bilhetes em ouro, 
rel'lcctc uma .medida sob Lodos os pontos de vista 
absurda e de resultados altamente pr·.c,iudiciacs c con
traproducentes·" 

Mais abaixo considera esta medida infantil c attribue a 
clla todos ,os estremecimentos que se deram no cambio apôs 
sua execução; manif·estando receio de que, mantida n medida, 
uma corrida esgotar•t\ ou pelo menos diminuirá a granclc somma 
de ouro existente. naquella Caixa. . 

Trago este exemplo para mostrar que cm um instituto 
.desta ordem não so deve locar; é preciso CJUC clle funccione 
como a lei o concebeu. Do momento cm que o particular 
desconfiar de. que encontrará clifl'ictlldadc para a restituição 
do seu ouro, não o levará a deposito. O simples facto ela 
.Caixa dar ouro, mas não libras, ji\ determinou um movimento 
de suspc:1cüo no commcrcio do Buenos Aires e os 'reclamos 
da imprensa niLo se fizeram esperar. 

· .Sobl'e a emissão dos bilhetes do Thesouro, Sr. Presi
dente, manil'estci-m c, ·como disse, de accõrdo com o pensa
mento que se attribuo ao Sr. Minislr·o ela Fazenda. Penso 
que, fracassado on adiado o grande cmprcstimo externo, o 
Governo deve desistir ele todo c qualquer plano de um cm
pr.estimo do liquidacitO no interior do paiz. ·Ou este omprcs
timo seria cm apoliccs papel ou cm titnlos ouro. Da emissão. 
elas npoliccs papel V. IEx. sube que ,iá temos abusado 'POr 

·· demais. A cotação dollas o atlesln, pois é de 700.~ c 800$, 
quer dizer; com 20 ·a 30 o/o de desvaloriza<;úo. Estamos ainda 
obrigados· a emitLir cerca do 100.000:000$. para execuciío 'de 
contractos de construccüo de .estradas de ferro. Conseguinte-
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mente esses titulas tenderão pnrn maior bnixn. Quanto Ú' 
em1ssao cm ouro, .quem a nconselhm•ia, .quando o cnmbj,o 
oscilla aos saltos, ,quwnclo ninguem pódo prcvot" o Lermo da 
•conflagra cão curopén? 

O unico recurso do ,que o Governo poderá ,Jancar müo 
é justamente este dos hilh~.tes do T!wsouro. São instrumentos 
~onhecidos nesta pracn e cm Lodn a pnvte; ·de hn muiLo cle!les 
nos utilizi!!mos para ,d.esomhaJ•acm· o, Thesouro, •nüo s6 como 
antecipação da receita, como para supprimcnto ele deficit, c 
pagamentos directos aos .credores do Estado. , 

Desde o tempo de D. João VI <rue os bilhetes do The
souro circulam. "\i Com missão nomeada por Pedro I, em 1822, 
para examinar o estado do Thesouro, propôr as reformas de 
que carecesse e indicar os mei.os de satisfazer os compro
missos que ü oberavnm, propôz n emissão de biJ.hetcs elo The
souro, dos quaes uma parte devia ser dcscontndn no bwnco, 
para pagamento de pensões, soldos o .ordenados, e outra parte 

• dada nos .cr·edores que os ·quizessem receber. · 
A lei orçamentaria de 1827 autorizava ,jn, o •Governo a 

pagar os credores do !Estado •c'óm bilbetcs do Thesouro, per
mitLindo que esses bilhetes fossem J•ecebidos nas repartições 
publicas. Nesse tClmpo, só se cogitava. do prazo ,d.e tres mezes 
para o vencimento dos bilhetes .. Este prazo foi ·e·! evado a 
seis mezes pelas leis 1840 •O 18.\1, e, finalmente, foi ainda 
ampliado a 12 mezes pela lei de :lS8ft: .A lei n. 668, de H 
de setembro de :!852, fixou o maxlmo (era então uma novi
dade, pois· que não havia limi•tc ·para a emissão de hHh:etes) 
em lr.000:000$000. Em 1855, •esLe maximo ~oi elevado a 
8 e 16.000 contos. Finalmente, na Republica, a lei de orça
mento de 1891 fixou o maximo dos bilhetes a. cmitLir cm 
20.000:000$, <l a lei de 1804 elevou-o a 25.000 :OQ0$000. '<\. 
lei nctual permitte no rGoverno emittir 50.000:000$ cm bi
lhetes do 11hesoum, devendo resgatai-os dentro do exercício ... 

Sr. Presidente, .estou informado de .que a operação f.eita. 
no exterior, de uma emissão de bilhetes 1na. importnncin de 
um milhão c 400 mil libras, foi por conta do exercici.o passado. 
O Governo dispõe actualmente, pois, do 50 mil contos a 
cmittir. A lei de 1881,, citada, autorizava o Governo n per
mittir que os bilhetes fossem recebidos em pagamento ·de 
impostos nas repartições publicas, fixando o maximo do cada 
bilhete cm 1 conto de ré is. 

Ya V. Ex., Sr. Presidente, que a historia finan·ceira ,ilí 
nos ministra muitos esclareoiment.os sobro a questão. 

10 Governo deve emittir õs 50 mil contos em bilhetes 
· papel, ,iuros papel. Não deve regatear a taxa de ,iuros, mas 
fixai-a de tal fórma. que asses titulas tenham cotação no par, 
,para substituir o di,nhciro c ter geral acceitação. ' 

Sobre . o !lecehimento nas repartições publicas . tenho os 
meus receios. , . 

Jtí tivemos neste regímen emhnracos· sórios por ter' per• 
mittido a lei que fossem recebidos nas repartições publicas os 
celebres bon·us ·emittidos pelo l!wnco ·~a Republica, Os bonuS; 

. .. ,, 
! 

' 
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se accumularam no r.Dhesouro c este, sem rccur&os, teve do 
convertei-os em pnpcl-mocdn. • 

· .Sr. Presidente, n. Associação Commcrciul discut.iu esse 
assumpto e n.prcscntou ~~mbcm o s-eu ]l!ano. Propüc umn. 
emissão de bilhetes .em ouro, de 50 libras cada um, a 5 o/o, 
podendo uma parte dellcs ser rccebidn cm pagamento de 
impostos. :\~l1o que o plano não •í viuvei, nuR circumstancias 
actuaes. 

O Sr. Serzcdcllo Corrêa l·emhra a emissão de apoliccs de 
o o/o. resg!Ltavcis cm iO annos. 

J~ ha um precedente na nossa historia !ina.nccira. Em 
i807, o Sr. Bernardino de Campos, ministro da Fazenda, tendo 
compromissos na praça, que não podia solver, emittiu GO mil 
contos cm apolices de ü o/o, promcttendo J•csgatal-as no prazo 
de iO annos. São d·ccorrido.s 17 annos c essas apolices ainda 
circulam... · 

1\Ias, nessa occasião 11 divida do Thesouro se .concentrava 
no Banco da Republica. O banco recebeu essas apolices, á me
dida que o mercado pcrmittia, as foi collocando. 
' ll!as hoje, que os credores são em maior numero, .que a 
nossa divida l'luctuantc é maior e por fm·ça de •Contractos de 
estmdas de forro teremos de cmit.tir cem mil contos nesses 
titulas. acho .qu.e a solucão do eminente financista, Sr. :Serze
dello Corrê a, não deve ser acceita. 

· ·P·enso, Sr. Pl'csidcntc, que é prefm·ivel o plano do Sr. Ri
vadavia Corril(l; recorrer nos bilhetes ,juros pa]lcl,. devendo 
ser resgatados .no prazo de G, n, 12 c 18 mcws. Esses bilhetes 
não devem ser de pequenos valores. 

A lei de ISSit fixa em um conto de J•úis o valor de cada um. 
Receio, Sr. Presidente, que bilhetes de 200 e 500 mil róis, 

reproduzam a calamidade de ·J 802, quando os Estados do no r Lo 
emittiam apoliecs de '100, 200 e 500 rt.is c cm ~linas ns fa
bricas de tecidos faziam· emissões de rlabcntu.1'cs, vales, para 
pagamento de operarios;·de tOO c 200, 500 c 2.000 réis, deno
minadas bou.1'1'0squ.ês. . 

:Receio que uma emissão de l.itulos 'do Thcsouro çlc pe
quenos valores degene11e em ·uow~·osquês. 

Creio Sr·.·. Presidente, que o Governo não terá grandes 
difficuldades áté :15 de novembro, si 1l exacto que acaba do 
!lecebcr 1!t mil ·contos cm prata, si conseguir vender os moni
tores, si finalmente conseguir vender o Lloyd. 

O Lloyd, Sr. Presidente, .poderia dar 30 ou ~O mil contos, 
mas .com a garartti11 d11 subven('ão. Creio que perderemos o 

. tempo c até o dinheiro gasto cm cditacs de venda do material 
do Lloyd. N.nguem• o ·comprará. Sem a garruntin da subvenção 
nüo hnvortí quem se proponlm 11 ndquiril-o. Si o Congresso 
reconhece n necessidade da navegaclio de cabotagem, tem 
forcosamcnte que votar a suhvençüo. Neste caso o Ministro 
poderia fazer dinheiro com a venda do .Lloyd immcdiatament.e. 

'Pedi a palavra, Sr. Presidente, para 'Jli'Ovm· n V. E~. e no 
Senado que. não tinha dito heresifl alguma para incorrer na 
oensura da policia. 
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O SR. VIC'l'OniNO ~lON'I'mno- V. Ex. J'a.l!a !fw ~o!Jria
mQnte que não parcuc estar i'awndo diseurso de opposiGão. 

0 SR. LEOPOLDO DE· BULHÕES -Foferiu-rne IÍ entrevista 
com o Col'ruio da .llanMi. V. Ex. sabe uomo se fuwm essas 
entrevistas. Em geral dispomos de pouco tempo, o· redactor · 
do jornal apanha por alto as idéas c um tm·co del!ns talvez 
sej[l mais do redacior do que do entrevistado. 

Que pensa da .baixa do camllio? pm·gunta o COI'1'Cio da 
Manhã. · 

Era devida a factores mornos c ull.imamente aggra.vada 
pela conflagração europúa. · 

Que consequencias resultarão da corrida sobre a Caixa? 
Não vejo resultado grave nenhum. rü unico receio que se po
deria ter cm .que, esgotados os recursos da Caixa, o Governo 
fosse ehamo.do a entrar com 1D. 300 ·contos que deve a esse 
instituto. illns cu não alimento esse receio. Quatro ou cinco 
milhões de libras hão de sempre ficar nos cofres da Caixa de 
Conversão, correspondendo a notas .que circulam por pontos 
distantes, que não v e cm e não virão a troco. Conseguinte
mente o Governo não terá necessidade de fazer o pagamento 
immediato da sua divida para com n Caixa. · 

O redactor do COI'I'e'io da Manhã perguntou-me tambem 
por que a Caixa de Conversão continuava a fn.zer a troca do 
ouro em deposito, quando os paizcs de solida organiza~ão eco
nomica já estavam tomando providencias no sentido de sus
pender o troco elas notas .. A resposta me. parece simples. 

Um banco de emissüo é um instltuto inteiramente diffe
rente da Caixa de Conversão. Um banco de emissão 6 obrigado 
a ter um lastro ouro de 30, 40 ou 50 o/o da sua emissão 
nos seus cofres para a conversão. · 

Ora, dada uma corrida, determinada por uma crise gravo 
ou por uma eonf!ngaçüo como a actual curopén, •nüo hn !Junco 
nenhum que resista. Dahi a intervenção elos poderes pu!Jlicos, 
suspendendo o troco temporariamente. A Caixa de Conversão 
nüo ó instituto regulador• da circulação c do cr-edito. E' um 
instituto que recebe as nossas so]Jras de. ouro, c as .restitue, 
pnra manter o equilíbrio do nosso commcrcio externo. ' 
· A Caixa não tem funccão de banco emissor nem a elles se·· 
pó de equiparar. Em caso algum poderá clcixnr de attoncler aos 
portadores de notas. . 

A conferencia terminou, Sr. Pr.csidente, pela referencia 
dos bilhetes do 11hesouro, 11' que ha pouoq, ulludi, ú emissão 
Bernardino de Campos de 00 mil contos cm ·apoliccs· de G %' e 
t\ de Joaquim Murtinho relativamente ús insoripçües de :3 % 
para satisfu~or os 'corrcntistns do Banco da H-epu!Jlica, em 
1000. ' 

Nüo süo prcceclclltcs, Sr. Presidente, como V. Ex. vil, qúe 
devamos seguir. A emissão ele inscripçíios do 3 o/o foi por• 
conta ·dO Banco da nepu!Jlica que as resgatou, e as garantias 
eom seu credito c bens. 

Não obstomte nós sabemos que o~ses l,itulos foram emH-

I 



SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1914 

tillos no pnr e que por muito tempo circulnrám nu praça com 
uma deprcci::u;ão de .,o o/o. 

Sr .. Presidente, vou terminar, tanto mais quanto tenciono 
vo!Lar ao assumpLo si clJ.c interessar ao Senado c provocar 
debate. 

Protesto ·contra o acto da policia prohihi·nrlo a publicur;ão 
da minha entrevista; c, umu ve~ ~ue elln niio veiu a lume nas 
columnas do Cm~·C'io da Manhã, requeiro a V. Ex. que consinta 
que n mesma seja publicudn no joDnaJ dn Cnsá. · 

Tenho concluído. (Mu.ito bem.;. mu.Uo IJern.) 

o· Sr. Presidente -Est;í findn a born do expediente, 
O'pportunnmcnLc' sumetl.er.ei ú consirlorn~r~o do Senado o rc" 
.qum•imento é! o Sr. Senador por Goya~. · 

' ORDEM DO DIA 

ffil' 1 annilnciada a votação, em 2' discussão, da proposição 
ela Cnmara dos Deputados n. 23G, de •!nt2, Que tmnsfcre pam 
o Corpo de Sande do Exercito, ·com homus de segundos
tenentes, os i.nfcrior·e• .que tenham mais de tres annos de pracu 
':: serviços profissicnaes. 

O Sr. Presidente- à listu da porta nccusa 1t presenc~t do 
32 Srs. Senadores. No recinto, entretanto. não h a numero 
p;tr::t ·as votações. Vou, pois, M fórma do Regimento, mandar 
proceder á chnmadu. . · 

Procedendo-se á chamada v·erifica-se u nusenciu dos 
Srs. Guilherme Campos c Bernardo Monteiro (2). ' . 

O Sr. Presidente'- Responderam :í· chnmadn, apenas ~lO 
Srs. Senadores. Não h :i numero para as votações. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão. 
nesi!l'no pura ordem do dia da seguinte:· 
Votnêão, · em 2' discussão, da proposição dn Gamara dos 

Deputados n. 23li; de Hl12, que transfere paru o Corpo de 
Saudc do Exorcit.o; com holll'as rJ.c segunrlos-tencntcs, os in

. feriore,q que lctthum mais di'! t.rcs nnnos rio ·praça c serviços 
profissioMes (com wbstitutivo ria Com.missl1n rlc Mm·inha e 
l11t.e1•ra c emendas da de Finanças); 

Vot.açiío, cm discussão uuica, do parecer da Commissüo do 
'Finanças n. 2·8, ele ·191'·1, ·Dninanrln pelo indl"fcrimc>nto do 
r.equm·imcnto em que D. Maria de Mollo Sidney solicita 
relcvamant.o du proscripçiio rm que incorreu, pum. o fim do 
recebo·!. pensão de montepio a qnc se .inlga com direito; · 

Votação, cm discussão unicn, do pm'ccer dn Commissão dri. 
Finanças, n. 29, do 10•11,. opin11ndo pelo indel'·erimrnto do 
requerimento cm que D. Ant.e~niu Pacs de Almeida. viuva do 
alferes do Exercito, Hygino lilarl.ins de Almeida, solicita rele-.. 

' 
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vnmonLo da divÚln Qlll que foi considérrrclu para com o Thc
souro c restiLuiç[io das quanLias que Jlic toem sido descontada 
do meio-soldo que pcrcPlJc, :Para indcmni~nr•üo da referida 
divida; • 

'Votaci\o, cm 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 50, do i0!3, crcando o log:u' de 5" procurador 
da Republica na secção do DisLriclo Federal o dando outras 
providencias (com Jlareccrcs contrrt1'ios das Oom.m'issõcs de 
Justiça e Li:aislaoão e de Finanças. ) · 

tevanta-se a sessão 1ís 2 hOI'ns ·o 30 minutos. 

Gü' SESS;i.Q, EM 4 DE AGOSTO DE 1 OH 

Pl\ESIDllNCTA DOS Sl\S, P!N•JI•EIRO ~!ACHADQ, VICE-PP.l':SIDP~\'TE, E 
AI\AU.TO GÓES, i' SECRETARIO 

A' i horn dn tarde, presente num·aro legal, abre-se a 
sessão a que concorrom os SJ·s. J>inheiro Machnrlo, Araujo 
Góes, .Pedro Borges, MeLcllo, Gonznga .Tnymo, Gabriel Sa'i
gado, Silvr.rio Ncry, Inrlio do Brnr.il, Mendes de Almeida, 
José Eu~cllio, · Urbano Snntog, Ribeiro Gonçalves. Ger
vasio .P~ssos, Thomaz Aecioly. Tavares de Lyl'n, Epitncio 
Pessoa, Sigismunclo Gonçcilves. Gonoa•lvcs Fer·reira, Rayrnunclo 
rle Miranda, Oliveira ·Vailnclão. Guilherme· Campos, AgOinr e 
Mcllo, Ruy Barbosa, .Toão 'Lu i?. Alves,. Bernardino Monteiro, · 
];:rico Coelho, Sú Fr·eire, Au!!ust.o de Vasconcellos, Bernardo 
Monteiro, Francisco . GJyccJ·io. .Leopoldo ·de Bulhõcs, Braz 
Abrantes, José .Murl.inho, Alenenr Guimariics, Generoso Mnr
•lUes, Fclippc Schmidt., H crcil i o Lu?. c Victor· i no Mon
teiro (38). 

Deixam de comparecer com cansa" ,iúsUficacln os Srs. 
Te.ffé, Lnuro Sodré, Arthur J,emo.!, PiPes Fcrl'eirn, Francisco 
St\, Antonio de Sou~n.-· Eloy ele Souzn, Cunha Pedrosa. Wnl
fi•edo Lenl, Ribeiro de .T:It•it.to, Gomes Ribeil'O, Luiz Vianna·, 

.Jnsó Mnrc·aJJino, lifoni~ Prr.ii'C, Nilo Paennlm, I,ouronco Bn- · 
pt.ista. Alrindo Gunnnbnrn, Bueno ele I>niva, Adolpho Gordo, 
Alfredo Ellis, A. A~CJ·r.do, Xavinr da Silva, Abdon Bnpt.ist.a. c ' 
Joaquim Assumpcão 12"). · 

. E' licln, posta em clisc.ussiio c, sem debate, upprovndn n 
neta da sessão anterior. 

O· Sr. 1' Secretario declara ·que não. ha expediente. 

O Sr. 2' Secretario declara que não h a pareceres. . 

. . -. ' 

' 



• 

_O Sr. Ruy Barbo~n (') - Sr. l'rcsidontc, foi com aclmi
m~ao que, ao lljljJI"OXJmar-me ho.io deslu. Casa, vi abortas as 
SUIIS JlOJ·tns, signal de que o i:lcuudo ia funccionnr. Uom 
efl'e i lo, SJ.', Presidente, os ,jornnes do dia, esta manhã, me· 
dcparamm em suas eolumnas um decreto du, S .. \!. o Czar de 
Lodos os l:IJ•azis, dclihornclo hontom com a aucliencia do seu 
1:onselho, deerelo pelo qual se · cslnbcloe·a que dul'Untc doze 
dins estnmos· .em ferindo nacional. • · 

OJ'n, como V. Ex. sabe melhor do que cu, S!'. Presi
,dente, nos dias do ferindo nacional o Congresso nüo fpnccio
na. Logo, uma ele •luas: ·ou o Cong1·esso funcciona, •a. o fe
riado não é nacional, ou si o feriado é nacional, o COllfl'l'CSSO 
não tem de funccion:u·. . , 

VCJ·dade é, .Sr; Prosirkntc, que no parugrapho umco dCl .. 
· artigo unieo, o impeL·iul nkase de honl.em abre uma· excepção 

para ns J•cpm·lições ele carne ler ai:Jministrativo. Mas o t.::on
i;I"CSso :Nacional, o ·corpo legislativo não. é uma repartição 
publicll o menos uma rcpartil'ão publica de caracter ndmi-

. nistrntivo. . · 
l~is pot•quc, ,Sr. PJ•esidenlc, depois da leitura· desse de

creto, raciocinando . com as poucas luz·~s juridicas de que 
disponiJO, Linha eu inferido que, não só o dia de hoje, mas 
os onze dias a este subsequentes, eram para nós dias de fe-· 
J•i ado. . 

'l'cmos, pois,, instituído um ferindo nacional, Sr. Pre
sidente, rlc novo gcncro. Mns eu não quero antr.cipar ao 
cxntne do assu mplo, com o qual espero occupar-me mais deti
damente daqui a pour:o, limilanclo-me, por ol'a, n con::;ral.ulur
mc com ,V. mx., pol' esta dcrogac.ão das nocües até lloje as
sentes em materin de fel"iado nacional, dero::;ação graças á 
qual mn cabe ho.ic a fortuna de ,podei' dirigir a palavra no 

. 1:\cnado, ocJ,upnnclo-nw com o ussumpto do que vou tratar. 
Atl'avés, Sr. PJ•csidentc, das inconsoJqucncias, elas ·con

IJ-adicr,ües, elas variações constantes, que caracterizam o go
vcrrlo da ineonscienr:ia n cu.io domínio estamos sujr.itos, hn 
scllllll'O - fnr.•nmos-lhc juspçu - dons pontos, n9 menqs, em 
que· esso govemo tem ttSSJgnulado uma contmmdadc mces
snnte de '.?sl"orços c idóas no mesmo sentido. 

O primeil·o desses pontos é n J•estriccüo, cada ve~ maior, 
das nossas tiber·dudes, ·a limitação, ••nda ve1. mais. severa, da 
publicidade, n conrctru;ão, cada vez mais rigorosa, da imprensa, 
1\ morlidn que ns diificuldudcs noliticns vão crescendo em torno 
do Govemo. A outra linha, na qual so nota n continuidade in
vul'iavól nos netos da administração actual, é a eliminacão 
progJ•essivn do. l'odm.• Legislativo, u atlsorpcüo constante da 
compotenciJt da Con~:l'csso por netos do Governo. E é disso 
que nos dt't cópia nssignnladn, cópia c:nrncteristica o decreto de 
h ontem. · ' 

An tr.s, pCIJ•érn, que deli e me oecnpe, Sr. Presidente, cnbe
mo deLet• n til tenção do· Senndo sobJ·~ os ultimos opisodios do 

c·J il:sto discurso nno roi revisto pelo orador. 

I, 

• 
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martyriologio da imprensa -110 regüncn dess-e estado de sitio 
e, sobretudo, para esse que hoje me obriga a vir á tribuna . 

. . àiqda quando o decreto de hon tem não me. forcasse a isso, 
serm obrigado a occupal-a, nu hot·a do cxpedwnte, pum expor 

·ao Senado certos !'actos e trazer á sua attenciio certos do
. cumentos, que devem ficar em nossos A.nnacs, nos arcllivos de 

nossos trabalhos c no j arma!, por onde se leva ao -conhecimento 
do pubilcà o curso de nossos debat.es. · · · 

-Por uma decisão do Supremo 'l'!'ihunal JTcdcral, ol.'a ,i:í, 
para nós, uma conquista !'-cita c asscnl.ada a livre publicidado 
dos debutes parlammltarcs pelos jornacs. Para esse aresto 
concorreram, •no maior tl'ibmml da Republica, {!uasi todas as 

· opiniões cm torno desse aresto se reuniu a unanimidade 
· virtual de seus votos; o accórdão solemne, positivo, cathegorico 

firmou como um ponto indiscuti vel a inaccessibilidadc abso
luta. dos rlebaLes parlamentares á intervenção da censura 
policial. Esse accórdão merece ser publicado aos A.nnaes, para 
honra do alto tribunal a que nossa liberdade o deve. Eu o 

' 

juntarei pois ao meu discurso: . . 

« N. 3. 536- Vistás, e~postos e discutidos os pre
sentes autos de petição habeas-co1•pus, cm que ó impe
tJ•antc c paeiente o cidadão .senador Ruy Barbosa:· · 

Allega o impelrante: .quo fundado no art. 72, § 22 da 
Constituição da Republica, vem. impetrar a garantia do 
habeas-corpus, afim de poder exercer um dos direitos 
essenciaes a desempenhar um dos principacs deveres; que 
lh-e tocam por forca de seu cargo de Senador da Thepu
blica; que tendo pronunciado na sessão de 1 do corrente 
no Senado, um discm•so de protesto contra o acto do . 
Governo da U11iiio que, iufringindo preceitos consLit.u
cionaes, prorosou por seis mczes o estado de sitio, de
cretando assim essa medida por toda sessão annual do 
Congresso Legislativo, forneceu uma, cópia dactylogra
phica da oração que acabava de- prof.erir ao Imparcial, 
folha que se estampa nesta cidade, para ser dada a 
publico neste jornal e a outros que della solicitassem 
provas impressas; mas, o i o delegado auxiliar da policia 
desta cidade, em nome d·e seu eh efe, Dr Francisco Val
ladares, declarou ao· Sr. ·Macedo· Soares, redactor do 
Imparcial, que essa autoridade prohibe a publicação dos 
debates do Congresso Nacional, que condeml!la ú clau
sula ou reduz aos limites mesquinhos da publicidade 
official, inar.oessivel ao )Jovo, attcnta contra os direitos 
não só do Poder Legislativo, mas. tambem àe cada um 
de seus membros, Deputados ou Senadores. · 

· E, considerando que o estudo do sitio nos termos em 
que esLt\,instituido no art. 80 da Constituição da Repu
blica, com -os seus limites traÇados no § 2°, ns. 1 -e 2 do 
mesmo art.igo, núo pócle attinigr á pessoa do Son11dor 
·da Republica, que, e.~-vi do art. 10 àa mesma Consti
tuiciio, é ~nv10lavel por suas opiniões, palavras e votos 
no e;x;ercició do mauda.to, sem a.ttental• contra o preceito 

' 

., 
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const.if.u,ioual do ar I.. Hí, quo tleelura «'lunmonicos » c 
imlcpcndontcs entre si, como orgãos da soberania nn
elonal o .l'odet· Legislalivo, ·o J~xeeul.ivo e o ;ruclicial'io •; 

Considerando que .Senador, como t·epresenlanLe do. 
soberania nacional, cotá na stm qualidade, isento da 
acção do Poder· Executivo, cmbom o estado de siLio, sob 
pena de admitf.ir-se umn resll'iccão, uma fiscalização 
uma ascendencia deste poder contra o outro, com ma
nifesto sacrificio do preceito imperativo do citado ar
tigo lú, que instiluira tres podere> politicas, indepen
dentes e harmonicos entre si, o que ti de alta sabedoria 
e providencia para o equilibrio do regimcn polili;Jo do. 

.. Federação Brazileira; 
Considerando que o constrangimento ou coacçiio de 

um 'Deputado ou Senador no exerdcio d·e seu mandato 
concedido pela soberania nacional, pll!ündo do poder 
publico, incide evidentemente na hypothese do art. 72, 
~ .22 da Co.nstituicüo da Rcpuhli~a. que manda conceder 
habeas-cOI'PltS c s·empre que o individuo sofrrer ou se 
achar em imminento perigo de soffrer violencia ou abuso 
do poder»; . 

Considerando que o facto de ·que se queixa o Se
nador impetrante do presente habeas-coJ•pus de se achar 
privado de publicar os seus discursos nu imprensa, fóm. 
do Dial'l:o O{ficial, por. acto elo ehcfe do Policia desta 
Capital, importa cm manifesta restriccão na sua liber
dade do representante da Nação, porque o seu mnndal.o 
deve ser com11I'ido em sessões publicas do Parlarnen l.o 
(art. 18 da· Constituir.üo), cm discurso pela palavra 
fallaqa, para n Nação que elle representa; 

P·eco à V. !Ex., Sr. Presidente, que produza silencio em 
torno de mim. E' tal o rumor no gabinete do cafó c nas suas 
proximidades, que me é impossível fali ar. Serei obrigado a 
sentar-me. 

0 SR .. PRESIDENTE-Attenção. 

O Sn. RUY BARBOSA- (continuando a ler) : 

Considerando· que neste regímen politico a pub!i
. cidade de debates no Parlamento é da sua esscnc1a, 
porque todos. os poderes politicas surgem da Nação no 
oxcrcicio de sua soberania, e r.l!a, como commíttcnte rlo 
mandato, precisa saber como agem seus represantnnl.cs; 

ConsidOI'rundo, finalmente, que n publicacfio dos· t.lis
cursos, J•estl'icla li imprensa official sob a i'iscalizacão 
do Executivo, nnuul!a a publiciclnde: 

Accordam por estes fundamentos coucoder a ordem 
impetrada para que seja o impctrante, Senador nuy 
Barbosa, assegurado lllo seu direito constitucional de 

• 
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·publicar os seus {]iscUl'sos proferidos no Senado, pela 
imprensa, oncl~:, c9mo e quando lho convier. 

Supremo n·ibunal Federal, ü de maio de 1011.
li. do B;·pirito Santo, presidente. ,_ OUvei·ra Jil'ibai1'0, 
rol:Jilor. - Jli. Uw·tinli.o. - Cannto Saraiva. - Lcon·i 
Ramos. -Sebastião de Lace1•da . ..:...Pedro Lassa.
Estando os .iornalistas .que querem publicn.t· os dis
cursos do Congt•esso amcncados de coacção illegal ú sua 
liberdad·c, o ·caso evidente ú do habaas-r:or7nts. - G. Na
tal. -André Cavalcanti. -J. D. Coelho c Campos,· 
vencido na preliminar. · 

·Scionte dessa decisão do .Supt•emo Tl'ibunal Federal, o 
St·. Ministl'o da .Justiça, .rosrpondendo ao Presidente daquella 
Casa lhe disso, em oJ'l'icio publicado nas folhas dcsla ddacle: 

« Exmo. Sr. Presidente do· Supremo 'l'ribunal J!'c
deral- :Accuso o reccb imcnLo ·do oJ'l'icio de \'. Ex., sob 
o n. 1. 31~. ,de h ontem datado, •e agora recebido ( 1, horas 
da t:>rde), remettondo o ele n. 1.,313, da mesma data, 
dirigido ao Exrno. Sr. P•·esidento da Jlepublica, cm que 
a este communica iV. Ex. haver o Supremo •rribunal 
Federal, cm sessão de G do corrente, concedido a ordem 
de habeas-corpus impelmdo pelo Senador 'Ruy Barbosa 
para ,que se,j am publicados :pela imprensa os seus dis
cursos parlamentares, independente de .censura policial. 

Em nome do Exmo. Sr. ·Presidente ela !Repu.bliém, 
cabe-me communicnr a V. Ex. que a Policia .iá recebeu 
instrucções al'im de excluir da •censura a que se achavam 
sui·eitas as publicacões da imprensa, por vir:tudo do 
cslado de sHio, os discursos proferidos no Congresso 
pelos representantes na N acão. ~ 

.Pnrecia, Sr. ·Presidente, ter sido, com el'feilo, es~e o rc
gimen a que desde então !'ic11mos su.ieitos quUJnlo t\ publicacão 
dos debates parl!lmcntarcs, porCJU·e de cnt.ã·o cm clcantc '·os 
discursos proferidos cm uma e cm outra Casa do Congresso 
puderam vir t\ estampa, sem os empecilhos da censura policial. 
Ultimamente, porém, Sr. Presidente, as circumstancias mu
daram rpor um modo .notavel. - . 

. Nn manhã de 31 do me~ rpnssudo, o imparcial sahiu com 
toda esta folha mn branco (m.ostrando u.ma folha rl'< O lrn.JJa1·
cial » cm branco), no centro ela qual se encontra o retrato elo 
tim membro dn Carnnra dos Deputados, o Sr. Pedro· Moacyr. 

Significa este facto que, por de!i.berncão dos ngen Los poli
ciaes, 'nessa madrugada, o hnJJU1'C'ifll ni1o levo ·o direito do 
estampar nas suas .,columnas o discurso desse_ Deputado. 
Revivia, portanto, como se não IJxistissc o aresto do Supramo 
~I:ribunal Fcr.lct·al, a nu~oriclnde que a si avocaru a nossa Policia 
de exercer a. sua censura sobre os debates p11rlamcntat·es. 

. . 
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Comn:mnicando"mu essu fnelo, iUaquclla manhã, a dit•cccilo 
'úo ,Imparcial, SJ•. .Pmsidente, <Jm uma carta, me <lizia o sc
b'1l1Dtc: 

« Hio, :JI ·de .iulhu de :LOJ.; -Exmo. <l eminente 
amigo St·. ~on~elhoiro H.uy Barl.!osu.- ncspeitosos eum
nrinwut.os: · 

Ho.i c o Sr. D1·. delegado .cenôOJ', i\lu.th ias du. Co:;ta, 
de. ordem ·do S1•. Dl'. ehefo de ·.Policia, ·exigiu qun 
de1xassmnos de publicm• o discurso pt•ofm•ido hontcm 
:na Camat•a. dos Depu t<tdos pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro 
Moacyr, declarando. mais que não nos podemos ante
IJil]lar sobro ·O !IJim•io 0(/'icial na vublicacão dos debatc> 
.pn,rlamontu.reH. 
. O accórdüo J)t•ot:cl.'ido pelo 8upromo 'l'ribunal Fe
deral, relativo ao habcas-curpus obtido por V. Ex., 
t•cgulando este cuso, não J'az rcgt.ricç[i,~ alguma.. " 

De sorl;o que o acto arhitrat•io da policia n(í{l é 
mais do que um acto revolucionario, uc rcbeldht o de 
desordem cm face daquclle Tribunal, de desacato ao 
Congt,esso e clt' JH'O,iuizo material ·u .commercial aos 
jornaes. 

Não pos;o deixar ·de fazur esta· communicacão a 
•Y. !EX .. ·que tem,sido a um t<>m.po a justica e p!•oteccito, 
com ·CJUC no~ tem sido possível até aqui sol'fret• a pressão. 

1 revolucionaria u. qur. r.stamos todos sujeitos pelas aut<J
ridades que dispõem do paiz. 

· Junto a esta o numer~ do Imparcial de hoje, com 
as provas. 'do parte da censurli. .que lhe foi imposta; o 
discurso de Sr. illoacyr está em branco. 

Vou ainda communicar esta occurrenoia ao·s ElC!llos. 
Srs .. P'cdro Moacyr, Irineu Machado e Mauricio de La-
cerda. · 

Com profundo respeito, sou de V. Ex. muito amigo, 
crendo, Ycncrador <J gratissimo. -Alberto Durão 
Coelho, » 

Nessa mesma data a direccão daquella folha endereçava 
ao Sr •. Dr. Francisco Valladares, autor dessa or<lem, a seguinte 
carta: 

1Rio dt> Janeir.o. 31 de .iulho ide iOil1. -Exmo. 
Sr. Dr. Francisco Valladares, M. D. chefo de .Policia 
da Capital ·Federal. -'Respeitosas saudações: 

Na auscncia do Sr. José Eduardo de l\lucedo Soat·es, 
a Companhia Brazilcira do Publicidade, Pl'OPI'iiltaria 
deste jo11nal, me investiu da sua <lirecciio. . 

Hoje, fui surprchcndido com o córte total, cm nossa 
odiçiio do discurso 'hontem profCI•ido na Gamara dos 
Deputados pelo IJixmo. Sr. Dt·. Pedro Moaeyr, M. D .. rc
rpresontantc do Esta·do do Tiio Grande cto.Sul. · 

Este. ,(lórte J:oi feito •pelo delegado vosso t·eprcsen
Lante, Sr. Dr. ~Iathias da Costa, que procedeu em 
vosso .nome. 

Vai, IV 
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!Pnroc·à injusto, porqtw a -Epoca, tambem 'do hojo 
publica. integralmente aquelle discurso. · 

O numero d'O .Imparcial, do -hoje, altos La que nos 
submeltemos ao acLo prCipotcnLo .executado do vossa 
ordem. E' pubHco e notorio quo os joi•nues toem o mais 
amplo ·direito de publicidade do todos os debates par
lamentares, como o determinou o accórdüo do Supremo 
'l'ribumal Federal sobre o assumpLo. · . 

iP·or esse occórdão, nenhum direito de censura pódo 
ser exercido por quem ,quer quo soja no .que 1'0speiLa 
u debates e discursos pnrlamentru·os. 

V. Ex., depois elo mesmo aocórdão, nos fez appre
!Jender duas edicões, levando-nos 11 solicitar -e a obter 
um manduto de manuLcncüo de posse para. as nossas 

·edições. Esse mandato est(t em vigor o estaLue a Ln
·demnizacão do cinc.ormta eonlos de réis (50 :000$), por 
ondu apprel~ensüo ou turbaoão incidente sobre as 111ossas 
edições. . · · -. 

·, 10 ll!CLO de censuru :que hoje sol'fromos, pois, ante-
pondo-se uo decidido pelo Supremo •rribunal, é revolu~ 
cionario; reflectindo em censura sob1·e o Congresso, 
élesacutu osso poder; o desrespeitando o manduLo do 
manutencüo do juiz compeLenLe, ú illegal e lesivo ao 
crario em .teffilpo proximo e opportuno. 

Cumpro -o clever, pot>LrulLo, de informat• u V. Ex,, 
que jú. dei conl~ecimenLo do occorrido 11 vurios membros 

; do· Cong1:esso, e o farei ao Supremo Tribunal. 
Aindu mais, vou dclermiuar u Lodos os empregudos 

deste jornal, que não submeLtam mais ú. censura poli
cial · nudu -que. diga respeito aos dobaLes· ·-e discursos 
parlamentares. · 

V. !Ex., porém, como uutot·idade a quem cumpre 
fazer r•espeitar .o vegimen de legalidade a .que .queremos 
obedecer, providenciará como melhor pareoa. 

Nós, publicaremos os debutes e discursos parlamen
tares sem censuru, V .. J!;x., si ·entender justo, fará appJ:'!l.~ 
!tender as nossas odtçues. 

De V. Ex. AtLo. l\lto. iührdo .. -Pelo O Impal'cial, 
~4.lberto IDw·ão Coalho, dir-ector-gerente., . 

iVô V. Ex., portanto, Sr. PL'esidente, como vão ú. ma-· 
tróca os intJJr.esses tpublicos, tanto quanto as 111ossas liberdades, 
sob o Governo actual. 

•I} .estado de sitio, por esses c -outros actos se está ·vendo 
clurumente1 não 'cl a medida. que a ConsLiLuicüo quiz do s;;!
vacão pubhcu c prescrvaoão da -ordem nucional : ó uma occusiüo 
de fuvores, serviços e vingancas exercidos urbitrariumenLe 
pelus autoridades, pelos mandões, pel·os parentes do Governo, 

·pelos seus runigos, por todos aquolles ·CJUtl hoje dispõem du sorte 
deste paiz livre irresponsavel o impunemente. . 

No meSI!llo dia em ·que se recusava ao O Imparcial o direito· 
.de publicat· discursos proferidos na Camtwu dos Deputados, 
a outros jornaes desta mesma cidade se J•econllccio. .esse dir.oJtg, 
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.o mesmo discurso .[Juc cm um desses .iornnes n1ão podin. ser 
editado ora publi~:udo cm um dos outros. Claro indicio, teste
munho cvidcmLc o irrecusuvcl de que não se Lraln senão do um 
acinte, do um rcgimun de porscguiçües individuaes, de um 
proposllo cscanaawso ·do mosqumlm vingança contra uma 
folha escolhida pum esse destino pelu sua indepcnd·encia, pela 
sut~ honestidade, rpclo valor dos seus serviços uo paiz. · 

· O .S11. num mo GoNçATNES- i\luilo .bem. 
o Srt. !1UY BAilBOSA- E IJ ]lOl' isso que essa folha csl(t 

morcccndo ainda a honra de ter a sua parla, pela fr·~nlc e 
pelos fundos, guardada pela policia, ostentação de vex1101e 

· quo ús outras se não tom imposto o que so reserva ao O lm
)Ja1'c.ial unico.mento 'com o fim de humilhar, de !'az·er sentir 
tique lia folha a humiLhação do seu estado, . 

Pela minha parte, Sr. .J>:rosidBntc, considero Ludo isso 
c.omo uma disLinec;ão ti folha .que l.em merecido ser objecto 
dessas perseguições cspceiacs. Si •entre nós existisse o espi
rita de solidnriedadc humana, espirita do solidariedade civica, 
ospirito de .solidat•icdade republicana, a impL·cnsu inteira es
taria •hoje cm torno dos oi·gãos perseguidos, nüo ·se teria divi
dhlo. • comó cst(t, llntt•e jornacs privilegiados para atacar o 
insultat· o ,iornt~cs u que se nüo deixa a liberdade siquer de 
exercer os seus diL·eitos mais clemonlnrcs, cnit•o .ÍOl'nacs a 
IJUÔm o Govorno asscgur:1 o arbítrio para todos os ataques c 
,io~naes u .quem a poliei:i não deixa siquer a faculdade parti 
u oxcrcieio dos direi Los mais simples. ~t'odtl a imprensa desta 
dclarlc csLat·ia rcvo!Laclu cm torno dos seus coHegas humi
lhados n Jlet•scguiclos, pol.\qun 'nelles ú que cst:i eneamado o . 
porsoni!'icutlo o r.liJ'cJit.o da imJI!'onsa, direito que os ·outr·os 

. ;Llmndonam, .di I'IJit,G 11 IJ.e o,; on t,I'OS sum: il'icnin :i sut1 corruno
didadc, direito que os ouLI'OS 11ão sabem wlar, {:omo em outras 
clpocas ~~ i111[1rcnsa desle pai~ e desta •mtpitnl tom sabido 
fazei-o com aquella dignidade, com uquolla independcncia, corn 
aqucllo valor .qun lhe mct•ccernm scmore o prestigio de que 
o jornalismo uo Bra~il Lcm gosado constanlemento, 
· L11;menl.o como brn~ileiro esltt divisão entt'll os pl'ivile
giados c os pr.oscrÍ[lLos da impl'cnsa, m\LI'<J os favorecidos Q. os 
perseguidos do ,jor•nalismo, entre [],Qucllcs para quem a ad~i
nistracão publicoi não Lcm siniio carinhos c favores o aquollos 
para quem a administracão vublica não· tem sinão insolcncia 
o durezas, . 

Tenho estado, 1Sr. PI·esidenlo, ao lado scmpl'e dus.;;c ,joi·nnl 
unicamenl.o pOL' LOI' sido sobt•e olle quo mais aointosumont.c: 
t.ccm rccahido os actos do ;pct•scguicüo do· Govorno ·actual. 
E' unieamonlu este facto ·flUO tlcllc mo tom upproximado o 
que tem do mim pa1·a com ollc osJ,reitndo constantemente ns 
Iacos do sympaVhins il que mo lcm foil.o voltar coastuntomonle 
n esta tribuna pura acompa11har, um a um os passos do Go
verno neste systema <lu . pcrseguicilo conlra aquelle orgill>, 
systema de porsequicúo quo o· Govet·no actual pratica com a 
.sua cegueira habttual, sem -aLtoutar nus mais graves conse-
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quencias, ao monos, 1(JUC pum •O 'l'he:;ouro da llepublic·a estes 
actos hão de opportunamente ·acar.retar. 

· Reclamando eontl'l1 esta arbiLI•m•iedadu, Sr. .Presidente, 
enderecei no primeiro deste me~ ao Sr. i\liuislro P:t•rJsidenle 
do Supremo Tribunal Ji'eclcra\ uma petjc.üo tmJ.•a que S. Ex., 
em cumprimento do uwt\t•düo votaclo nactuclla easa e em obsm·
vancia do 1\l'esto alli estabelecido, houvesse de requisitar do 
Sr. Ministro da .Tusti~a a obedicnuiu :í lei e ao .SUiJL'emo 1'ri
bunal :Federal. Pru·a que o pai~ conheca dos factos que ins
truem esta causa, uma ve~ .que a imprensa não tem liberdade 
para os divulgat· emquanto eU.és não houvel'em passado pela 
t,ribuua do Congr.esso Naciomtl, lerei· perante o Senado essa 
petição: 

Exmo. Sr. :àlil1i~Lro J4t·esidenLe tio Supremo ~.'l'ibuual
Alberto 1Durão Coelho, a .quem a Companhia Braziloira de Pu
blicidnde, proprietaria da i'olha O Impal·c·ial, na ausencia do 

·seu ôircctor; o Sr .• To sé Eduavdo de Macedo Soares, incumbiu ·a 
direccão desse Jornal, .vem repr:·esenLar a V. il~x. conLrn o des- ·. 
respeito ·da policia rlest.'l cidade ao accúrdfio qu<J o SuprC!llO 
Tribunal Federul profer•iu no ltaúua8-u01'pu~· n. ~. 536, irnpe~ 
trado 1pelo Senador Huy Barbosa, pura a liv·re publicuçfio dos 
debates .parlam-er!Lares durante o estado de sitio. • 

Nesse aecórdão, adoptado aos ü do maio deste anuo, o 
venerando tribunal, em defesa ela nossa ConsLitui~ão, viotada 
pelos. excessos da ·cenmra policial (!Out.ra a imprensa, estabe
leceu, confil'lnando os mais -claros .principias da nossa lei 
organica, que o Govot•uo absolutamente 1lli~o pódc. restringir, 
sob qualquer pret.exto, a .publicidade aos Lr·abalhos ·e di.scursos 
do Congresso Nacronal. 

Com;prehendendo, como 'era obvio, {JUC outro sentido não 
podia ~er essa ·decisão, o ~limistt·o da ~ustica, a quem V. Ex •. 
immedmtamenLo ·commumcou esse ,fulgado, para logo lhe 
respondeu nestes Lermos: · · ' 

. « El'mo .. Sr. Presidente do Supremo '.rl'ibunal l!edet·al
<\ccuso o recebimento do ol'ficio de V. Ex. sob n. 1.312, de 
hontem datD!do, e agora r·ecebiclo (quatro hot·us da tarde), 
remettendo o de n. 1.313, da mesma data, dirigido ao Exmo. 
Sr. Presidente da Hepublica, cm .que a este communica V. Ex. 
haver o Supremo Tt•i.bunal Feder·al, em sessão· de 6 do cort·enLe, 
cónocdido a ordem do ltabca8-C'01'1lUS impelr·ada pelo .Senador 
Jtuy Bur·bosa rpm·a ·quo se,iam pubhcudos pela impi•ensa os seus 
discursos parlamentares, indcvoodeptcs . de .censura . ;policial. 

Em nome do Exmo. Sr. ·l"rcsiclente du nepublku, cabe-mo 
oommunicar 11 V. !Ex. <lUC a .•policia ,i ti rec·eb•m instruc~ões 
afim de exclui!· du censura ti ·Que se uc'havam su,i citas" as 
publicncões ·da impr•cnsa, por• vit•tude do estudo do sitio, .as 
discursos proferidos .no Congresso .pelos l.'eprcsentuutes da 
Nacão. llleiLero a V. Ex. os, pr·oLcstos do meu aPl'·C\'0 e mui 
distineta considernciLo. » . 

. Mas acontece ngortl quo rompendo com a decisão profe
J•ida ·G a ·Obecliencia a ella empenhada, a policia niio consentiu 
.ao O Jmparcial estampar, nu sua ·edi~•iio ele 3i d-e julho, o dis 
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curso pronunr<indo quinLn-l'oii·n. na Cnrnrtra dos DcpnLado;; 
pelo DllP\ILndn 'P:rilro )lnncyJ•, .wmn :v. Ex. vm·tí. dn propriJt 
prova L~'JlO·gJ•a.phiea clit pagiilm J'CSJWt'Liva, df'ixadn toto.lmentr. 
9rn •lli'Ulleo nn. !'olha r!B honLr,m, 'J1l'O\'a l]li" o ;up.plic:mLc acrui 
.Jttnl.a, •Com a. pJ·ohihioiin da eensum pnlici:tl ,, urn exem·plm· 
!lO llUIHCI'O di! hnnl<fllll COIII a SU11 pagina i.nulili~adu .. 
. A' viHI.u disto· vem o poLicionario solicilm• do V, Ex. haja 

.por· br•m JH'Oviderwint' ;;obl'e o eumprimenLo do' .refet•ido ac
eordúo B da CoMliLui1;iio, que elle interpreta, req1risitando ao 
.lpnistJ'O tln :Ju;;Li•;a n manul.cn~ão dns rll'dens. que \'" Ex. af
fll'lnou tCJ' rindo, pura que a ccnsuJ•a se abstenha cm absoluto de 
·quo.lquer inl.erl'errmeia nn publicacãn dos l.rabo.lhos o discursos 
paJ;'lnmentm·rs, ~oh as pnnus da lei eonLm os infractores, E. 
n.. M.> 
. N:t sua ""gtwit·a de arhil.rio, por•'•m, n policia desLn cidade. 
o l\Iinisl.t•o que a dirige e o Govcmo a. cu,io serviço elle se aclm 
niio pararam no atlontado t:om que me acabo de occnpar. 
. Sciente do passo que O lm}JUI't:ial havia dado ['cqncrondo 
ao PJ.•csident.e do Supremo ~~rihunal Federal nos termos que 
acabo de expo1·, o chcl'e de Policia desta cidade mandou ha: 
tres dias J10I' um J•ceadn, lelcphon icnmente eommunicado ao 
director do O lmJJfll'C'ial iusLaJ' J•.om ellc para rotirnt• o roque
Pimento no Presidente do Supremo Tribunal Federal. Estavam, 
nesta ·ocr:asiüo, presentes na redaccão do O Jlrn.)Jarainl varias 
oi'Iiciacs dn Marinha, ent.rc os quacs um almirante, e outros 
ilidadiío;; respeitnveis, 'l'idedigiJOs, dn cu,ias hoccus tive occasiilo 
ele ouvir n nm,ruciio do .J'n(1tn. A essa insttincin, Sl'. Pesidcnte, 
respondeu o directO!' do O hnJlril'cial declarando-lhe ser-lhe im
passivo! condescender como os deseJos do cllefe do Policia o do 
seu delegado, Dr. illnLhin·s da CoMa, porque o. petição se achava 
desde uquella manhã nas mãos ·do Ministro Presidente do Su
premo ~~rilmnal Federal; que a materin envolvia altas res
ponsabilidades para n clit'ef'~ão da<Juella casa c que elle núo 
tinha o arbiLrio de abrir mão da defeso. do sou direito. •rrata-se, 
inl'ormon nqucllc director, dn. interesses de uma ompreza com
mercial que representa grandes capitnes e que esttí sendo todos 
os dias lesada e sneril'icadtt pelos netos arbitra rios do Governo. 

Dessa resposta, Sr .. Presidente, o resultado immcdiato foi 
a. ordem da prisão expedida .desde logo contt•a o dire.ct_91' gerentn. 
do O hnJlfll'cial. Avisado pelo Lelcpho.(le d(l ~"l:pedJC~O qu~ so 

·acabava do fn~cJ· duque lia ordem, o Sr·. Durao Coelho, d1sn,(~ 
ofricial clfi:\lnt•inlmJ•eJ'ormndo, que deixou na sua. classe as ma1s 
honrosas t·ccoT·dncücs c quo entretem· ainda ho,ie com os seus 
collegas relnr:ões as mais ·cordiaos, tratou immediat!lmcnte do 
pôr em seguJ•o n sun libot•dade, ausentnndç-se.destn c1dad~ para 
s,. •Paulo. 'Gt•nçns ít presl;e~u da eommunJcncuo que o. a.v1sou ç 
(t rapidez com quo ellc e·l'l'octuou ·a suu l'Ctiradn I) que esta 
aincln ho.in pm' occupm· o logm• deixado va·gb no corpo da po
licia pelo S1· .Tos,; Eduardo de 1\!ncedo Soares, .pttrn. o qual·a 
policin tinlm1 resolvido nm1ula1' om suhsLiluicüo ~un o seu.;e
rento, Sr. Durün Coelho • 
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E' desse modo, Sr. Presidente, que, um n' um, o GovernD 
actual vae eliminando os membros mais importantes da re
dacção e direcção dnquelln folha, no proposito em que se em-
penhou de a fazer desapparecer .. , 

Chegando a S. ·Paulo, daquella· capital endereçou o Sr . 
Durão Coelho ao Sr. Dr. chefe de Policia a seguinte carta, quo 
V. Ex., Sr; Presidente, mo permitti;á ler ao Senado: 

«'Exmo. Sr. Dr. Francisco V alindares, muito digno chefe 
do Policia dn ·Capital Federal~ Depois da ultima communi
cacão official que dirigi a V. Ex., cumprindo o dever de pro~ 
tostar contra o desrespeito ao accórdüo do. Supremo Tribunal 
Federa.! relativo 1\ liberdade ampla de publicidade pelos jornaes 
dos debates e discursos parlamentares ,protesto legitimo c legal 
que formulei como director gerente do O Irmparcial, nnte
hontern, foi com surpreza que t.ivo a honra de merecer a ex-

.'plicâcfio que V .. Ex. me mandou trnusmittir, 110utem, telepho
nicamente, pelo Sr. Dr. Mathins dn Costa, delegado subordinado 
á sua autoridade. . 

V. Ex. com effeito mandou-me dizer que havia sido um 
mal-entendu. daquelle delegado o' motivo· da censura no O Im
parcial de 31 de ,iulho de todo o discurso proferido na Camara 
dos Deputados pelo Exmo. Sr. Dr.· Pedro Moacy1• c que, por
tanto, não me cabia levar o 1'acto no conhecimento do Su;premo 
Tribunal Federal. · · 
. Além disso, o mr.u proccdimen Lo niLO.pOderia ser dcmovi~o 

por nenhuma razão. · .· . · 
. Quando recebi essa informação de V. Ex., :\s 3,30 da tardo 

de hontem, já cu me havia dirigido ao Supremo ·Tribunal Fe-
deral, pela manhü. . · 

O Imparcial de 31 do julho soffreu o prejuízo total da 
censura alludidn que lhe impoz o Sr. Dr. Mathias ·costa, que, 
como delegado, só procede· em nome. o de' ordem de V. Ex. 
tanto mais quanto, no momento proprio, deante das ponderações 
do secretario c plantão rln redacção, appcllando para o accórdlio 
que nos defende de tncs violencins, manifestou-se a intervenção 
de um delegado nuxliar, que manteve, ainda na inter,pretacão 
de ordens -de V. Ex., a prohibição do fazermos imprimir 
aquello discurso, sendo o pessoal da st.creot.ypia obrigado n 

!retirar a. formão toda a composição qnc rnoh ia os osrncos quo 
· fizemos apparecer em branoo. · 

Esta il a verdade uniea, exclusiva. . 
Sofl'rcmos ·umn violoncia o fomos· condcmnados a mais um 

grande prejuízo, na sequencia 'dos que as autoridades resol
veram fazer ]Jesar sobre O Im)ÚJ:J'Cl'a! desde horas antes da de
cretaciío do sitio, sem interrupciío, até este momento .. 

: Foi nosso sentido que. pedi, tambem pelo telophone, ao 
Sr, 1\!athias da Costa •que fizesse a fineza de· responder ao 
nmavol recado telopllonico que mandou V. Ex. transmittir-me;' . 

Em seguida, som snber de quem, c pelo uppnrclho que servo 
:í direcciio do Jornal, tive o aviso de. que V. Ex; me faria 
prender, ordenando nindn no Sr, Dt·, •1\!athias c n outro co!lega 

, . 
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seu, delegado Lambem, que fossem no Jornal, ondli me achava, 
convidar-me a ir :í policia. . 

· V. Ex. pretendia repetir as scenas de todas as. prisões a 
que tcem sido condcmnndos os jornalistas, e que, mais abun
dantemente distinguem O hn2Jardal. Desde que verifiquei a 
prcscn~n dos prendcdor:es na porta da redacoão, resolvi garantil' 
a minha liberdade.; retirei-me do jornal e deixei que os seus 
rcprcsenl.anlcs i'ir.essem scntinellns ús nossa~ portas, na tocnia 
ridicula armada á minha pessoa. 

· Já ú noite, soubo que o Sr. Mathias me havia procurado 
na redncoão para. me fazer conhecer de seu delicado convite, 
o que essa honra fôra resolvida ús 10 horas da manbü; proxi-. 
mamcnle, pelo Sr. •.Pircsidente da Republica. 

· Ora, cu daqui declaro ao ·Sr. Marechal Hermes, ao Sl'. iMi
nisl.ro da .TusLioa c 11 V. Ex. que me apresentarei irnmediata
mente IÍ prisão desde que se declare publicamente em que es
pccie. do crime ou infracoão da lei cu ha.ia incorrido. 
. E' !Jumannmenl.e impassivo! que qualquer autoridade possa 
imputar-me a minha fnlta; logo, o neto de minha prisão seria 
apenas uma requintadissima e miseravel covardia:, uma vio
lcncia mesquinha, bosta o repugnante .. 

Eu sou um officinl superior ela Armada, reformado. Deb:ei 
na marinha 2G annos ele servicos sem macula. 1\!el'eci sempre 
a confinno.n e a nmir.adc dos chefes, .como do minha classe. De 
meus companheiros Livli elistinccões rnrissimas. Sou um homem 
limpo c honesl.o. Ho,ie sou ,jornalista com ignacs direitos nos 
que melhores os l.onl1am. Nãn h a umn pessoa, um facto de minha 
vidn, capazes do ferir a minha cnnscioncia, os meus sentimentos 
de fé ou do .iust.ioa. Minh;t familia hnnrarlissima eu n offereco 
como modelo nos mais. exigentes. 'A minha pobreza é uma honra 
c um legado n deixar. Tive commissões militares das que cos
t.um:im a cmiquecer. Nestes t.res annos tenho administrado 
haveres de propriedade nlhcin do valor supcior n 2. 000 contos 
do réis. Minh11 fortuna ,iámnis foi .alóm de trcs contos. 

Como, pois, eu, innocento, limpo, honrado e honesto, po
'rlerin suhmet.tcr-mo á villnnin de uma prisão indecorosa o 
estnpida como essn quiJ" me hnviu do reduzir ·:t situacão em .quo 
cst.ú o ,iornalist.n Mnrggioco ou semolhnnto no rer;imen ·curtido 1 

pelo meu amigo e companheiro .Tosé Eduardo do ~!ncedo Sonres? · 
· · Pam n sitnncão dominante, bom ~ei, tenho um crime im

,pordonvel- o de nunca lhe ilnvor solicitado nada, n~o lhe ter 
·prestado nenhum servico, não me. t.cr envenenado no v1rus podre 
do sun forcn eorruptorn c mortifern. . 

Mas, V. Ex. pódc bem comprchcndcr que sntisfncção mo 
!la de :ricnr rio prnpoRit.o cm ·que me tenho mnnt.ido. quando, 
.muil.o brevr. puder cont.nr-mc, embora como parcclla peque
.nissimn. entro nqucllcs que sempre protestaram contra o re
.t;imcn da mentira que vem mntnndo o Brnzil, contra aquelles 
,que. ôrgnniznrnm cst.o repeli ente imporia de fraude, de de~
)lOnbstidndc, ele ricliculo, elo miserin, de bnncnl'rot.a e de lu:rurlll 

' 
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L101 ,que f!SLI'Cbucha o paiz inleil'O eom ~u:1~ instiLuicõcs, snn 
crcclilo c sua forca. . 

A esLa hora, 1'ir.o clovondo n V. Ex .. :'L policia que V. Ex. 
dirige, ·:Is autoridades a que V: Ex. visita, o seu melhor, a 
privnr;fio no ~umpl'iJMnto elo meu elevei', na obrigacão do afas- · 
tnr-m,, <lo trabalho a· que tenho direito: o da I'esponsabilirlndo 
que se me conferiu elo dirigi1· n g-erir a propriedade alhcin. 

Eu não ,sei quem são os 1.1rirniuosos em cil'I\Ulllst.n.ncins l.acs. 
E, tendo dito bastnnle, vcnlio lemhrm' a V. Ex. o recurso 

habitual f1 defesa das :wtuaes :nlLoridadoH: ncrmsc-rnc c mando 
publicar pela imprensa do siLio que é mentira que o Governo 
houvesse resolvido prender-me. E ri sempre um meio o bom, 
quando se tem 11 certeza Jl!'évia do que n poder é o i'oitor dos 
paizcs reduzidos ú csaravaria. 

E que faca bqm proveito a V. Ex .. 'Jue ú pnLriaio assom
• hr!ldo e incapaz de o eomprr.hcndcr o Alberto Dwríío Coelho.» 

Eis, St•. "Presidente, narrado e commenLado em Loda a sua 
gravidade, o ultimo cpisodio earactcristico dn situação da im
prensa no Brazil. Quer isso dizer que :'L medida que os nosMs 
soffrimentos se aggrnvnm, á mer.tida que a~ difficuldados pu
blicas do pniz se augmentam, :'1 medida C!UC o Governo se devia 
sentir mais ncçcssilado de conselhos, de avisos, do orientação 
pelo concurso de lodos, o unico .proposito desse Governo vae-se 

' tornando unicamente o de· rxcluir nqucllos que, com indcpcn
dcncia, o poderiam avisar, aconselhar rJ dirigir para o bem. 

Quando as difl'iculdadcs publicas augmrmtam, si nquellcs 
a quem está con'fiado o leme do Estado nutrem o desejo sin
cero de acertar, o que era natural r: 'c1ue abrissem todas as 
vnlvulas á libcrdnde, que appellasscm para todas as opiniões c 
que provocassem o concurso sincero do~ seus adversnrios, parn 
chegarem a um rc~ullado honesto, seguro, LraÍlquillizador. 
· No Brnzil. entende-se de modo opposto. No Brnzil aofual, 
no Bmzil do ·~rnrcchnl llm·me~, >i uma 'quadf'ilha de criminosos 
concebesse o plano gigantesco de ~e apoderar de umn cidade, 
não haveria, Sr. Presidente, mcdi~n mais et'ficaz para chegarem 
no snu t'esult.ado do que supprimircm n luz o mergulharem o 
povonrlo em tt•evas. E' este o systcmn a que recorre o Governo 
acl.unl. Apaga a luz da publicidade, refugia-se no interior da. 
sun IJnsa, cerca-se dos seus amigos, c dos conselhos que só 
delles recebe. dos nmcns que Lodos clles estão dispostos a lhe 
dar, dn rJomplnccncia incondicional .quo todos elles lhe prestam, 
resulta esta situaoüo de erros succcssivos, de crimes internai"' 
nnvois, do ul.lcntados som nome que caracterizam n época actual. 

O Sn. Bnmmo Go:-;çAt.VF.s-l\luilo bem. 
O Sn. nu v Rmnos,\- Ent1·~ estes 'factos dolorosos ·o 

nmm•gns pnrn todos os que sentimos sinceramente o anniqui
lnmenlo 'du~ insliluiçõcs nctunes ptlt•mitn-mc V. Ex., Sr. Pre
sidente, clussifisnr o i"ucto do hontom, o caso de hontem.. a de
liberaciio do hontom, consugrncln no decreto hoje '!)ubhclldo.l 

,· 
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Ot' -·· 
l'nrn ~o r.~dm'''""l' rwr1•rn rins rliffirnldnrlrs nnLunes, nhl'll 

da poliLira. d" ho.i••, l'l'llllill honL"m, llfl Pulaein r.ln GuLLcLe, 11 
~\ltl'enhnl l'l'nAirl"nLu 11 enuselluJ rlt• Hrns illnsLr••s amigos, reuniu 
anula OH ~liJillhi'OH dnH GoiTIIllissú•o." dr Fimnwns das thms Ca
rnnl•ns, OH I'I·esitlr!IlLnH rins rluns Uasn.~ rio Gnng!'esso, o presi
diJnLn dn liJJn1~n rio lli'nr.il. 11 drssa r•rnninn 11 ''"·"tlllnrln·l'ni n 
:wl.o de qUI~ os ,im·nnn.~ fln l"ln.iB 110!-i rliíu nol,inia. 
· Pnli~mnnle, Pllli'P o ntllnPt'n daqucllcs que nuv.il'nn1, F;OJrt 
proteslo, n." palnvl'nH do ~lnl'•••·.lml, u seu npr1ollo no al'hif,J'in n. 
.~lin lle,qoriunl.nçãn n~:rruLnudn. a I'I'Rf!eito dos nogocios pnhlicos. 
nlgLHIR •drlnrlfm" houve. alguns ~lernln·ns dn CougTesso Nacionnl 
se f'i1.ernm ouvi1· dl;;em·dnndo nesse •~01'0 do louvores o apoios. 

•Pm·miLln-nw V. J~x. l'l!fJDJ'rlnt·, pegisl.rm· CRRn prol.e•l.o, no
tnvel !Hdn Alltl mritlnde, pula suo. oxcellr.ncian pcln Ren accrLo. 
BuHJlUI.'ei nas eolumnns do :;r1mdo orgãt• amigo lln medida nr;orn. 
rlllliheralln. a naJ•t·nr;iío 1.!r.~sn rlis,"nnannin 110 llnl'rnonin, rln. nnn
nimiclnde pmsidcneinl. 

«l'nllnrnm OR SI'R. r:urlo,q .l'oixol.n, An!.onin Cm•lns n 
Homoi'O 'Bnpl.isLn. 

O pt·irnoiro J'oi muiLo uxplicil.o no sctl Jllotlo do ver, 
eonLL'nrio n alguus dilA nlvil.t·es suggm·üJos, ,qem rli.qcordnr. 
0111 Vhosr., que llllW r'f!llHJIIim· a sil.uncão. Chnmon n ntLen
çiio PHl'rto.PonLo c;;poiJinl dn;; dr.spe?.lts, mosLJ'Itndo n eon
venietlcin f!a l'l)(luc~iío immediaLn. Em vez dn suspensão 
l.•!mporm•in. do l.t•oco 110 Cnixn de CnnveJ•são, PI'cfcrin um 
imposLo de oxporl.nção qw• HI'IIVI!ssc It sn!Jirln do nmo, 
1~umbcm fnvol'nvnl n ~·sB0 impn~t.o ~" mM!.ron o fl1·. Ho
mero BnpListn. 

O 151', í\nl.onin Gnr•ln.- tliscOJ't•on r:dons!lmenl.o, 
nchnnrlo um gt•nnde mal n .~uspensüo rln cortvcrsiío; ·con
sidcrnurlo JH'OilipiLmln n. mornLorin, melhor sondo .dei
:-;al-a rrnlmnnlr• .pnrn seu .J,empo. Uom rclnçiío (t formli 
lln ofl'ocl.ual' os pngnmenl.os em ntrnso, repetiu n. sua 
opinião ,hí nonhccidn r rlivulgndn. A Jll'O]JOsiLo de dcs
pc7.ns l'eilns '' p·or pngnr, pediu licença parn deslncnr n 
J!oclm·nciio rlo i:ir. ~linisL!'o riu Fnzrmln rir fllW cl!ns or
çnvnm por vinLo mil r.onl.os ... • 

A csl:ns lmnsidci'n~üos !.iio ,jusi.RR r dr> liío hom n.vlso, 
81'. Presidl'nlo, niio deu ouvidos o Chnl'c do .Esl.nclo. Vo7.es rnni;; 
r•ndorosns o nnnnscllmvnrn ern senWio opposLo. Entre olln n 
tle qnr nns fnlln n .fornal r/o Gmmnr~rdo nn lnpico scguinl;o: 

~«O S1·. Presirlunl.r !ln nepuhlicn dnndo n palnvrn. no 
S1•. FllliX• l'nchouo, usl.e r! isso enl.endm· que não l1nvin 
mni~ logm• para· oxplnnacõcs doutrinnrins, devendo os
lm· enrln 4üul, dopoi~ do hrilhnnl.e rlnhnt., nlli l.rnvn'do, 
hnbililadn n decidir com cousoicncin. . 

O i': I'. PreRidcnlo dni'a urn exemplo llOVO, mu.~o 
hom·osu THll'li n J•egimoll, nonvocnndo !Hillolln. reun!Uo 
pnrn nsscnl.u1· um uccOJodo ltOS me!lidns a !.omnr. As 



• 

<UINAEB DO BE!!AIIO 

Commissões do Congresso até aqui só teem sido ouvidas 
tardo, quando o seu conselho .h\ de nada servia . .Agora 
n consulta era prévia e o Chefe do Estado devia levai-a 
até o extremo da votaoão alli m·esmo .. Sobrelevava n 
tudo a urgoncia ele uma solução que redundasse cm um 
decreto in:mediat.o: O momento era, antes, de agir de 
que propr~nmente de debater; Não podia, pois, •concordar 
com a proposta elo Sr. l?rancisco Glycerio, a quem não 
repugnava. depois deste primniro encontro em que se 
ent.rara na aprccincüo dos casos, uma reunião ulterior 
das Commissões de Finan~as do Senado e dn Cnmnra pnra 
definitiva delihcracão. , · 

Os Srs. Urbano Santos e Pinheiro Machado, desen
volvendo varias considcraoõcs do. nature7.n rclevanf.r., 
concordaram tnmbom na votaoão immedfata Iomhrnda 
pelo Sr. Felix Pacheco. 

O primeiro recordou a parte que tomara nn discussiío 
dn lei ela Caixa d.c Conversiío, referindo opiniões suas n: 
respeito do pro,iecl.o da filial cm J-ondres. 

O Sr. Pinheiro Mnchado foi ouvido com ·muita ·nt
l.encüo e fez opportunas ponderacões sobre n necessidade 
de se reduzir a dnspézn. 'A Iludindo no Banco do· :Brazil, 
Jemhrou n sua opinião, que sempre foi n 'de que este 
cst.nbclccimcnto era um cnnnro ·do Thesouro. <O' Go
·vorno devin f.cl-o abandonado á sun ·sorte .quando se 
·rlün ·no !lo n grande erise, no tempo elo Ministro Mur
tinlJO. Não se refere :\ época actual, quando o banco tem 
;\ sua frente o provado patriotismo e ·competenein c des
interesse do· eonsc!boirn .To ii o il.lfredo. Era 'mister uma 
·dccisrw prompta, enfrentar-se o problema com decisão, 
de sort.e a resolvei-o nlli mesmo naquella reunião.~ 

·O Sr. Pesidentc cln Republica devia, portanto, .iulgn'I'"Se ele 
f.orlo seguro parn. tomar as deliberações n que hontom se cle
f.orminm·am ns duas Commissõcs reunidas ai! i dns duas Camarns 
do Congresso. Não tenho oh,icccúcs qu"e oppôr li precipitação 
·eom que o Presidente ela Republica se decidia n resolver o pro-
]llcma. . , 

Ao contrario, ern de agradecer n: S. Ex. o c:vcmplo 110~0 a 
m.u.ito honroso pnrn o regimcn do se reunirem as Commissües o 
os Presidentes dns duns Cnsns do Congresso em torno do Chefo. 
elo J!]starlo parn o apoiarem na usurpacfio do nttribuicões do 
Poder Lcgislat.ivo. . . . · · 

Em outra qualquer época o que essas Commissões. e os 
Presidentes rins duas ·Cnsns do Con!<'resso teriam respondido a 
S. Ex. 6 que não estnvnm n!li sinão pnm reclamar cont.rn n 
pretencüo do Governo n usnr de uma nut.oridn:do privntivn
mcnt.o !egislntivn. Esses illustrcs representantes da IN'ncão, 
Sr. Presiden~e. niío se quizeram aventurar n a111pla.nações dou
~rinarias, porque a roivindieaciio ria Jni c rins disposições consf.i- · 
t.ucionnos .h\ 6 nosto pnlz umn simples dou t.rinn, materin opi
nativo, domínio nbstrncto cm quo se nílo devem perder ns 

• 
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intelligencias superiores, os homens rlo Governo, os grandes 
estadistas, cu,io apoio ao Governo actual deu com o paiz na 
hancnt·rotu, na buncar~ota em que nos debatemos agora, pro
curando acolher-nos tí sombra dos desastres europeus, como si 
olla nada 1.ivessc com a nossa situação interna e nilo fosse obra 
exclusiva dessa poliLica do expedientes, de condescendencins, 
de aduln~ões, de apoio incondicional a um Governo sempre 
illegitimo nos seus actos, sempre criminoso nas suas resoluções, 
sempro llcsacerlado nas suas medidas, sempre impatriotico nos 
.seus actos. Envenenaram o paiz, c quando elle se debate na 
m·i~c extrema de dissolução moral, politica c institucional, os 
mesmos homens, os mesmos responsaveis pm· essa situação, 
os mesmos npoiudores de todos esses arbitrios criminosos le
·vnntum n voz para qualificar de expln,nação doutrinaria a 
J•civindica('fio legitima de um direito que só não se levanta 
m·mndo neste paiz porque a consciencin nacional dentre nós 
dc~apparcccu int.eiramentr.. · · 

Antes que a Europa so approximasse da tremendo. catas
i J•ophe que neste momento a envolve e nmenca tragai-a,. antes 
tlisso .itl n ·consummac;fio dn nossa ruina era completa, ,iá as 
nossas diffion lrlades eram insuperaveis, ,i(L o Governo tinha per
dido n cahccu, ,i[t não havin. rumo pm·u onde voltasse o leme 
elo Estudo, porque do lodn n pnrtc só se lhe orcorociam cliffi
cmldades insoluveis. 

Si o Governo actual, Sr. Presidente, não houvesse con-
. sumido extm-orcnmentarinmonte, não l10uvesse dissipad·o ex
lt·n-orçnmentnriamente, não houvesse delapidado . extra-orca:-. 
montnriamente esses !l5ü mil contos cu,io il!egitimo desperdício 
não se pódc oceultar, não hnvin rnzilo nenhuma para que a crise 
o.ctuul da Europa nos apavorasse. Teriamos de soffrer ns diffi
euldades, auja repercussão necessrurinmenlc por toda parte se 
vuc sentindo, mas isso não nos ameaçaria a vida nacional, isto 
11ão interessaria a nossa propria segurança, isto não envolveria 
:l n.ossn honra. Eram difficuldadcs a que se nos offereciam 
meios l'ucr.is c promptos de aci.ldir. 'Mais do que isto. Si a posição 
clo Brasil ho,ie ·rosse outrn; si. o Brasil se achasse agora nn 
mesmn situncíio em que eslava no tempo do governo Affonso 
Pcnnn; si o Hrnsil niio tivesse perdido sob a admiriistraoão mi
li lar, n sua OI'llem, as suas instituicõcs, a sua honra o todos os 
l'flC\ll'sos cJe sua sul1sistencin; si o nosso ·credito não houvesse 
desnppat·ccido inteiramente nestas quutm nnnos de crimes. os 
tJ•nnses · actunes dn. Europa seriam para nossa prosperidade 
umn. occnsião. fnvornvel (aJJoiaclos); grande parte dos. cnpitn.es 
europeus, q11C ,it\ hu quntro annos comecarnm a correr torrcn
cialmen to pam o Brasil. agora, com maior forca, para aqui 
cncn.minhnriam, nssustndos, temerosos dos .perigos· europeus, 
huscuildo ti sombra de um pnir. amigo c tr:mquillo um regimen 
d.c paz, do ordem c do ,iustiçn. a que se pudessem a'colher. . 

E, deste modo, ao pnsso ~uc outros puizos, peln situncão 
mais :favoravel n que, com n gucrrn. ouropén, chesnm. alpuns 
ele seus productos, voem oncontt•ar nas trtstezas das dJf!Icul
rlndcs tlo Velho ConLinentc um ense,jo para o desenvolvimento 
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d\1 seu t'1.1ll11llereio, nóH lambem o !.criamos para o desenvol
YJmenl.o do nosso el'cclilo, ofl'cl'eccmlo aos .capif,aes europeus 
nssusla_do~ .as pequenas eeouomins, os qunos poderiam, affllctos 
llü!n n1JfiCJ'm ,da guerra~ enemürm· ulwigo scgul10, cm vez do nos 
aelmmws IIO,i" conrlcmnados ;í rr.eommmHiaçiío da desconfiança 
t!e l.odos por lllll rlesct'!)C!Ho, St•. Pt•csidmüe, de que não 1m ex- · 
cmplo, por· um descred1lo a que nenhum paix constitui do chegou 
J;)maif!. tão l'apidnmcntt•, por Ufl) clescrcdil.o que nos collocn. n:t 
süuar;ao rlc• uao podermos chtor os t•ecm•sos ao menos para as 
nossas i.lcs/lesns nrdinal'ius sinão a eusto de saCI·ificios dcma
sinclnmrn I. o en!'o' :í JJOssa dign i ela de c á nossa altivez. (Apo-iados,) 

. Abrindo, SI'. ·.Prcsirlcnte, a sessão ele h ontem, disse o Sr.l'rc
sitlonl.'' da Hcrmllliea appcllnr para ns·luzes de seus amigos por 
.i:í não lhe sct• JlOssivcl aguardar as dcliberacões do Congresso 
Nacional sobre matoria cu,ia solu~ão era urgente. . . 

Sr.~ .• ns '!'netos recentes, a exporicncin. deste proprio Go~ 
vm•no r.om o Congr•osso Nacional um ocnasiiío da's mais solemnes 
e das mais graves nl1i rstiío most.ranrlo a som raxão da evasiva 
presidencial. 

Pois quando os eanhuPs dos nossos drcadnmtrlhts rcvoltatlos 
sc abocnvam pal'n terra e esla cidade se vin. ameaçada pelo 
bombardeio das hal.e1·ias crll.t•egucs :ís mãos da nossa maruJa, o 
Governo, o Pr.f'sidente da lhJpublica encontrou alguma diffi
euldarlü para obtrr com a ·urg·oncia mais promptn as medidas 
rlc salva~iío dr.• fJUe carcfJia? Nilo l.cvn ello, rJm ·:li, horas, o estado 
do sitio o a amnistia, medidas, ambas as quucs considcra.va 
então ligaria n snlvnciio de seu Govm·no? Precisou o nobre Pre
sidente onl.fio de resolve!' ossns' medidas no eonsclho do a.migos. 
pt·ctcrindo n nossa autoridade, u:Sm)1a1Jdo a ·compotencia do 
Con·gpesso? ·.Porq!IIJ ·.então fallm· :í verdade? pol'qu'o arrostar a 
nvidencia dos fnclos, pam J.nf!igh· :í 1:onscir.ncia do todos e (t 
snn JH'Oprin conseiencia esse desmentido ·es·eandaloso? 

O ·Sn. Pml!'!DEN'I'I·:- .Peço .I iccnçn parn ohsm·vm~ a V. Ex. ·. 
que n hm•a rln expcrlir.ntr rsl:í lm•minncln, 

O Sn, J1uy BAnDOR,\ ,_ Jleço a V. Ex. quo consull.c o Rr.
nndn :;e me r:oncr.dc meia hora' de promgncão. 

(consnll.nr!o, n Srnndo ''onccdc a' pl'OJ'oga\),iio). 

o Sr. Ruy Barbosa (~on/.imuuido)- v:. Ex. bem sabe, 
St•. PJ•esidcnte, o meu lwhito de apurar acima ele todas as· 
cousas, nn po!itit•n dr.sl.e l'rgimrn, n lcgitinridnde legnl rle seus 
netos. · · . 

· Convenr:ido eslou, Sr. •Presidente, eom cffeiLo, · ele CJUC a 
lei· (, n' bu.sc dn' lodn a Ol'dem, de tocln a segurança o de ·toda. a 
iusticn. ~lcdidus lcA'ILimils, mcdidns convenientes, medidas uteis se inutilixnmm prln inr•nmp~tcn~in rlnquelles ·quo ns r!clihc-
rnrnm. .. . . . .-... , 

Não OI'U n esse Cmt.~ouw ~xcopCJwnnlmenLc ucun1do pelo 
S1·. Presidente. clu Hcpuhllcn, cm uma dns salas elo .sou .pnlacio· 
que competia rrsolym• os ul'gentes pl'oblmnus cln vidn nacional; 

. ' 
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aqui c 11a outr:~ Casa do Congres~o é que deviam soffror o 
processo de delihorar;ão, discussão e votaoüo, pam que elles 
sahisscm puro:; de vicias de origem, para que não pudessem 
ser atacados 1111 sua. l'ont.e, [lal'!L flUO não IovanLassom contra. 
si a rlensura çlo:' :u~ligos~da lei, du. liberdade e tio regimen. 

Da r>reciJJJLaoao com flUe honlom se procedeu, resultu
I'Ulll, ::ir. Presidente, erros, absurdo:;, disparates de toda a 
ordem. Não pertenuo ao numero daquclles (JUO desconhecem, 
cm situa!)ües como n. actual, o. necessidade urgente de medidas 
extraordinarias. Quero, porém, que essas· medidas sejam de
li.berudas pelas autoridade:> 11 <JUem ti Con~tituir;üo (leu au~o
rulade de as resolvet·. 

Foi isso o que se ·não J'ez, porq uu o Sl'. P ru~ideutc da. 
R~Jpublica não tinha. ,1:ompetencia para adoptar nenhuma. das 
delibcruoúes, que hontem tHior,tou. E rí nesse ponto, exactu
menlc ,que ou us combalo. quando su aqui viessem,· ;e as 
discutissemos, a algumas' dellns eu daria cel'Lamcntc o mrm 
wpoio.' 

Dua~ !'oram u~ medidas IH'incivae~ hontetu ailoptadus 
pelo St· .. Pt•osidrmte da. ,[lcpuhlir:a no seu Consalho da Estado, 
ou,_ pot•quc não dizer.· -no siiu' parlamento. O Congresso. 
Naciowtl desuppurewu lwntom para sct• sulJstiluido pelo grupo 
de amigos, de apoiadores, Üll membros de uma e de outra 
Camara, reunidos pelo Pre;;idcnte da fiüpuhlica em torno da 
sua 'J)essoa • 

. ::li ~i1o estes os excmplo's dignos dos louvores dos gl'Undes 
orgãos de publicidade, si são os novos exemplos llO regimen, 
triste de um regimen que lem como interprete da sua neces
sidade ·espiritos educados nqsta escola de arhitrio .e do abuso.: 
(A1Joíados.) 

A: primeira das medidas adoptadas· pelo l'residonte da 
llop'uhlica foi a concessão de um feriado nacional' por :12 dias. 
~l'inhtl constado ,pelos ,iornaes que "ll!l Hcpuhlica ·Argentina s-e 
votaram ·ferias por oito dias, quu no E1:'lado Oriental se tin'ham 
votado fr!rias por cinco dias, <JUe na Inglaterra se tratava do 
votar uma coustt chamada JloltJ Datl não sei JlOl' quanto tempo, 
e tanto bastou para que os nosso;;' homens puhlicos, sem mais 
exames, so a:Lirasscm a essa medida, aconselhando o Presidente 

. ria 'n.epublica •OU com ellr. concordando na dr!creta!;fio lambem 
.cJo .nosso feriado mtcional. 

Ora, Sr. Pl•esideute, {)\I não q uel'ú uisuutit• . o •JlW h a de 
simiesco lli1 prostezti com .que so foz ossa imitauão. :PernüLtn. 
Deus quo ltL Jlelos eonl'ins platinas da nossa 1.o!'l'a se não ouca 
agora o eostumado grito de MacaquUns. 

"las quern discutir a questão ti luz das lic.ões quo e;dstem 
no Brnzil, com as QJOt;úcs .im•idicus do que 1uís dispomos cm 
um assumpto que nüo plíde sm· ostudndo soniLo praticamente, 
pol'quc so trata. do uma mcdidtt do salvaçüo, mgcnte o immc
diatu. do uma medida adoptada pelo Govet•no para sm· logo 
dep.ois executada pelas autoridades administrativas c ,judi
ciarias. 

'Ora, cm muteria de !'~rias, Sr. Pt•esidente, u competen~iu 
{J() l'ode.r LeS'islati~o, t<ntt•e nós, nuncn foi discutida. SemprQ 
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. ' 

.: ;, '' :· ,' ' . '., ·' : 

ao ~NNAilS' DO SENADO 

neste assumpto as instituicües brazileiras foram obra do J>odet• 
Legislativo. Nunca o J>octer Executivo contribuiu neste as
sumpto senão quando munido de uma solemne autorizacão 
legislativa. . . 

· Assim, Sr. J?tresidentc, o ,Governo Imperial, expede o 
dccreto.n·. 1.28ti, do 30 de .novembro 'de 185a, quo d·esigna as 
férias pura o FOro, «usando», . ó elle quem e)(prossamento 
declara .neste decreto «usando do autorizacão concedida pela lei 
n. 604, de 3 de julho de 1851. »' 

Com effeito, o decreto Iegisl!ltivo n, 604, dess!l data, no. 
seu art. 1 •, ·declarava: 

«Fica o Governo autorizado: 
§ 2. • A designar as férias c dias ~criados par!l o 

.Fur.o. » 

Era assim, Sr. Presidente, que· já· se ·entendia a compe
toncio do Poder J~xecutivo· e a competencia do Poder Legis
lativo .neste llSSumplo, debaixo do regimon imperial. Nunca . 
o Imperador av·ocou a si -a nttribuictio de dar regras nesta 

· materia. · . . , · 
Foi servindo-se da autoridade legishxtiva, cujas funccües 

oxor<:ici!l, ·Que o Oovcrno l'rovisorio depois regulou {)S fot•indos 
nacioniies. . · 

Mais tarde, cm 1891, para que uesle numero se incluisso 
o o.nniversario da promulgação du em·tu r-epublicana, foi mistér 
que o Congresso Nacional o determinasse, mediante o decreto 
n. 3, de 28 de fevereiro. . 

··Depois us férias forenses constituíram objecto de outro 
ucLo do Poder Executivo, no regulamento n. 5.5Q1, de 

1
19 do 

;iUinho de 1005', nrts. ~~ u :!25. Mas esse regulnmemo .foi 
expedido no exerci cio da · uuto1•izacão. outorgada ao Governo 
pela lei n. 1.338, de O .de janeiro deste anno. , 

· ,o mesmo se dá quanto ·ao disposto, a este respeito, nos 
nrts. 260 a 265, do decreto n. 3. 08<1, do 5 ele ;novembro do 
1808, expedido om ,conformidade .da autorização contida na lei 
n. 221, do 20 de l!lovembro de 180<1, art. 87, ITssim como quanto 
ao estatuido, sobre o mesmo nssumpto, nos arts. 1.03ü a '1.041, 
do decreto n. 8. 832, de 3 de novembro de 1 OW, promulgado, 
em vivtude de autorização outorgada .na ·lei n. 1.338, de o do 
janeiro de 1905, art. ti9, n. 1. · 

. E, todavia, o de que ·então se tt·aluva era do moro direito 
processual. . 

De modo. Sr. Presidente, que esta maLeria so acha abso
lutamente julgada pelo concurso da jurisprudencia legislativa 
() administrativa, quer sob ·o regimen impet•ial, quer sob () re
gimen l'·opublicano. 

Nem de outro modo se podia. entendei'. Sr. Presidente, 
·especialmente debaixo do regimon actual, onde a Constituicíio, 
no art. 34, '!1. 23, considera <:orno privativa attribuiciio do 
Congresso Nacional, o legislar sobre as leis de, processo no 
Dlstrioto. Federal.. · 

' 
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,o do que se tratava, entretanto, nesíe caso, era, como se 
csLtí vendo, nponas de uma disposição que interessava o 
processo. 

Aqui, porém, o Gov!llmo Levo em mente ir mais longe.1 

Que clle quiz? Foi d·ebaixo do cuphemismo ·da fórmula admi
nistrativa, com as palavras «feriado nacional», decreta!' a mo
rataria. Sempre os mesmos processos tortuosos, as mesmas 
uvasivas insincerns, dissimulatorins, ·Com que este G'overno 
costuma haver-se nn solur;ilo de todos os assumptos submet
Lidos á sua autoridade. 

O Sa. RIBEII\O iGONçAI,VES- Apoiado. 

O Sn. Ruy BARBOSA -IOra, Sr. 'Presidente, o de ,que se 
trata é da concessão de uma morntoria, não ó simplesmente 
elo materin de processo que se cogita, mas do proprio direito . 
substantivo, do direito ·civil o .commercial da 'Republica. 

. E' nisso que o Poder !Executivo se acaba de intrometLer, 
introduzindo medidas do ordem legislativa. 

·i.-\. mesma disposicão a que eu ha pouco alludia, dn Con
stiLuicão da Republica, no art. 3~. n. 2::1, diz .que no Congresso 
Nacional compeLe privutivnmenLe legislar sobre o Direito Civil, 
Comrnercial ·O Criminal da Republica. 

Ora, a .rnorntoria ó uma derogaçüo ·ús leis do processo 
civil c commcrcial; é a intervenção da autoridade publica nu 
ordem dos contractos. O poder publico intervem para dilatar 
o vencimento das •Obrigações convencionaes. Não se pó de 
oxeJ1cer a autoridade executiva ·cm mataria de Direito Pri
vado, em um ponto cm o(JUC mais serin e organicamente inLc
rcssn tí substancia úa justiça, ú substancia do direito. 

A incompetencin, portanto, do Poder Executivo, JJara 
decretar a moratoria é evidCI!Ite, innegavcl, absoluta. Bem 
oovLo é .que, entre nÓs mesmos o ·Poder Executivo .iú Levo o 
cnsc,io de recorrer a essa medida, forcado pela gravidado ex
trema das circumstancias, c isso, cm occasião em que o Corpo 
Legislativo não se achavn 1•eunido, e com a declaracüo formal 
de que assim se procedia por se ni1o nc·har r·eunido o Corpo 
Legislativo. . · 

F·oi tambem o que occorrcu na crise do 18M, cm que o 
nosso Gove1mo decretou a moratoria gemi, de!}ois elo ouvir o 
ImP·erial Conselho.do Estado. Vne V. Ex. ver como ·os Con
selhos de m:stndo Impcriacs tinham uma indepcndencia quo 
não toem os Conselhos de Estado Republicanos. 

O Conselho· do Estado, Jl]ono, consultado em 18641 pelo 
Imperador, sobro a situação crendo. pelo grande numero do 
!'allencias que ameaçavam de cruc a pracn do 1Rio do Janoi!·o,. 
o Conselho. de Estado consentiu no alvitro da moratorin, ,julgou 
aconsolhavel no Imperador o uso dessa alvitre, mas considerou 

·que a competencia não ora· sua, e ·que deli a só J?Odia usar ontüo 
o Imperador, om um caso do salvacüo publica, por não se 
achai' reunido o Corpo ~egislativo. · · ' 

-. 
. I ' ' 

..... i : ':· : 

' . ' ~" 



• 

"" .... ANN,ol,ll8 DO SllNADO 

Nestes termos, cli~ia o parucur uu L:onoelllo de }~stado, 
pleno, reunido no Puco da Boa-Vista, em '15 de setembro de 
1804: 

« Nostes t.et•mos, <mto.nclem as Sec~ües, d,·, seu elevei', 
· UC•Ollselhat' a V. II!. l.; · 

1.", <lUC por um uceriJL[, o IGoverHu uetcrllline, om
lfltanto o Cor}lo· Leu·i8lati'oo se niio ·rrmni1•, •O processo 
especial de liquidação dos banqueiros o <.los lJa,ncos 
uctunes, sujeitando desde logo a esse processo as r•l
l'eridas .. casas bancarias que tenham, ou fizerem ponto 
em scus pagamentos. » 

Assisnam este parecer, St•. J';rcsidcntc, os uw.is ·cuütwutes 
membros do -Partido Conservador, naquclla (\poca: visconde 

_ de Uruguay, visconde dr; .Tequitinhonha, visconde de Uaboru.hy, 
.Tosé c>\ntonio .Pi-menta Bueno, marquez de Abrantes, Canilido 
Baptista de Oliveira. . ., . 

Em consoquencia. Ll.e~sr! pu t'Oti't' .dn C:onse.Jlw de :~<:st.ado, 
baixou o decre•to n. 3,:l08, do 17 de soLembr.o de -18G4, cuJo 
urt. 1 • dispunha: «Ficam suspensos o pro rogados ('JOl' GO dias, 
contados do dia !I do ·eorrcnLc mez, os wmcimentos das letras, 
noLas promissorius e ,quae.squer outros -títulos .commerciucs 
pugaveis na Côrte c Provincia do llio do Janeiro; e tamborn 
,,uspensos e .pror•ogados pelo mesmo tempo os .protestos, r·e
cursos em garantias o vrescripcões dos referidos ti-tu los. » 

De modo, Sr. Presidente,. ·que t.ratrundo-se. do uma deli
·beração -muito mais ampla, a actual, por.que aquol!a se limi-· 
tava aos vencimentos de obrigações commorciaes ao passo 
que a de ·ho,ie é geral, tt todas as obriga(;ões c vae ainda mais 
longe como daqui a pouco teremos occasião do ver,. ainda assim 
o Governo do Imperador urw ousou aventurar-se a essa deli
heracão, apezar das. circumstrurwias de então serem de uma 
gravidade mais imminente do que a actual;. não ousou sinão 
por não estar reunido •O Corpó Legislativo o al!cgando para 
logo isto como a ,justificativa do sou procedimenLo. 

Agora o Corpo Legislativo ~e acha reunido c o .Presidente 
da Republica ousa declarar ús figuras mais eminentes das 
duas Casas do CongrctisO ·CJUC as· reunia pura lomur alli uma 
deliberaoão, porque a ellc não ti licito esperar (]uc ·o .r:ocler 
Legislativ.o delibere, ·. · . 

Quet· V. Ex. wna l'eiviudicn~iw mais elnm tln dictudura 
actual? 

Compare agora V. E'x, b ,que aqui so estti dando uo Brazil . 
cm plenn. t1'UuquillidadL1, · Otn uma siLuUI;iio cu,ius difl'iculdades 
são crcadns todas {!Cios ''!'!'Os do. Govm•no. com o .que .na In-
glator·r·a se ucnJm. do dar, na monur•c'hia 'ingleza. · 

Ainda esta manltã. Lclcgrammus da Europa põem em 
contrasto o exemplo bra~ilciro com o exemplo br1tnnnico, neste 
momento. Para se deelarat· alli a moratoriu, quando a guerra 
ibnte ás costas do reino unido, quando as suas csquadt•ns se 
mobilizam, quando nu o ·se sabe. qual hu,ia de Yir a ser amanüü 
11 sorte da grande potencia. envolvida nesta luta, n maior de 

' 
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todas as lutas da historia, foi preciso que as duas Gamaras, 
uma após outt•a, deliberassem e t·esolvessem sobi·c o 'assurnpto. 
lloutcm, a Canmm dos Lm·ds 11pprovava o pro,jccLo já anterior
mente approvndo JIU Gamara elos Communs, mandnndo sus
pender os. veucimentos das cambia·es c autorizando .o gover·no 
a. dccrctat• momtot·ia, caso viesse a ,julgai-a. preciso. 

Eis o contmstc entre a. republica. e a mona.rchia .. Pergunte> 
a V. Ex.; qual dos dous paizcs '' mais t•epublicano? Alli a. 
verdadeira republica, .que ni~o <í siniio o rcgirnen da sobe
Tania· nacional, r·ept·esontativamentc ·constituída e servida pelas 
leis; aqui, a dictadura não clisfarcada, mas, ostentada sobre 
a ruína de todas as instituições republicanas. Eis a diffe
renca, a opposi<;ão, o cont.rastc, St• .. Presidente. Mas, não é 
tudo. 

Na .Ingla~er·ra, como no Brazil ele 18ü1, na Inglawrra de 
hoje, como no Brazil de então, o de 1fuc se tr·atava era mera-
mente de uma moratoria... · 

. No acto do i\larechal Her·mes o que se -decreta é a sus
pensão 1niio só ·dO vencimento das obrigacões convencionacs, 
mas, a susp·ensão da .iustiça, a suspensão dos tl'ibUJnaes, a 
suspensão •de toda vida jurídi-ca do paiz. (Apoia~los.) 

Ho.ic, todo o fóro se adm cm profunda agitação, porque, 
dando-se t\. medida imperial (·riso) ••. desculpe-me V. Ex. 
á medida presidencial a intcrtwctaçíio ·que a sua u.nguo.gcm 
lhe impõe, alguns ,juizes se julgaram obrigados até a recusar 
as medidas. de urgencia, corno os ares tos. Q. feriado nacional, 
como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, melhor do ·que ·eu, é equi
parado nos domingos; são dias em Quo 'nenhum auto de natur·eza 
publica se pmtioa, de modo que, decretado o feriado •nO;cional, 
por 12 dias, o .Sr. Pt•esidentc da R.epublica não concedeu só
mente a moratoria que elle queria conceder, não suspendeu 
as execuções cm que, talvez, algu,em pensasse, mas, suspendeu 
totalmente a marcho. dos processos, o movimento geral do fóro, 
a administração da ,justiça. (AJlOiados.) 

. Eis a situação absurda, ridícula, gt•otescu, a qu·e se chegou 
por este acto precipitado e inc.cmsciente do Pt•esidcntc da Re
publica,, sem tet· S. lE~ .. ao seu lado, o.seu l\linistr·o da Justiça, 
que ó professor de ·dtretto, pam lho Jazer ver o erro palmar 
de teclmica, linguagem ,juridica c phmseado pol'issi-onal com
mettidos na redacção desse <lect:cto. 

Este acto é illegal, HJ.egitimo, nullo, não póde ser appli-
, cacto, ;não póde set• execulndo pelos tribunaes, emquanto niio 

passar pelo crivo do Congresso, cmquanto não receber a sanccüo 
do Podet' ,Legislativo, cmquunto não passar pelas tres discussões 
de que ··cogitam os UegimCJ!los dns duas Casas do Congresso. 

Depois, Sr. Presidoote, como dm· execucüo desde •ho.ie 11 
esto decreto? 

. :\qui csttí a lei .rruo. entro nós yi~ot·a pam :t~xecu~iio dos 
actos do Poder· Leglsln:ttvo o Adnuatst~·attvo·. I!:' o deJ:t'eto 
n .. 57~. lle I~ clu ,junho de 1800, o decreto quo estabelece o 
momenl·o r•m quo eomecn, n' ob!'igaloriednde das leis dn Uniüo 

v~.w · · a 
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o dos dccret.os do Governo Podct·nl. ,\qui se esLul.Jcll!cc, rno 
art. 1': 

"'~\'S leis do. União c os decretos elo Governn Federal, 
cDm foroa de lei obrigam cm t.odo ·o lurritorio ela Hc
publica dos Estados Unidos do Bt·a~il desde o dia que 
deJ.m•minnrorn, e nn falta desta rleternJ'innciio, no Dis
ü·illl.o Federal. no lcrceil·o dia depois da inscr('ilD no 
Dim·io O{ficial. » 

De modo que,· não .!Javcndo neste dcrJrelo cluu'sulu. onde 
se ddcrmine que cllp entra irnuwdiutamcnlr. em execuL'üo, o . 
que se segue ti que sô dn:qui a l,I'es dias comcclirá a sm· 
executado. 

·Mas vejamos, Sr .. P~·osidenLc, o poi-ir;o rnonstruoso. rJa 
usurpacito desta competcncin legislativa, ugor·a avocada. a si 
:po3lo Chefe do Estado. Estabelecendo o ferindo nacional, .o 
.Presidente da fiepublica• suspcmdou, como uu IJU pouco ·dizia, 
toda a vida judiciaria do .paiz, resalvando exp!'CSsnmenle u 
vida administrativa com el.Cccpr:ão do que respeita á Caixa 
de Conversão, resalvnndo a vida admnis'trativa,. mas entre
gando ao dominio do seu acto a vida ,iudir1iaria tllU sua. tota
lidade; de maneira que os actos mais nec.essurios, mais urgentes, 
mais vitaes, actos .que se .pmLicam sempre, ·a despeito das 
férias, actos do urgoncia corno os actos criminaes e actos jur·i
dicos como os ltabeas-cm•pzts, todas essas medi_das que, mesmo 
durante as :férias forenses, se .prutieam c cíuc a ·lu i manda 
resalvur das férias forenses, esses mesmos actos se acham 
probibidos. 

Acharia, dessa mancir•a, o ~~·. Jlresidr.nlr' da llcpublica
teria. achado. si os 'nossos Lribu11aes lhe J'<JI·onlteccssmn "om
PtJtencia. par·a isso~o moi.o mat.'rtYii·hoso de completat• o seu 
estado de sitio eliminando à JusLi(,a, emquwnl.o clle dumss·e·. 
Porque, do mesmo modo por tque o Presidente da nepublicn 
nnarcou o feriado nacional durante 'l2 rlins, poàcl'ia d~crclar o 
:feriado nacional durante 120 dias, rlu rante ·OS qual/'0 mczes, .que 
restam ao seu <Govor.no c os t.ribunaes ·r! e ,iustioa não lltn 
dariam mais o incommodo de funccionar. 

rE'is, Sr, Presidente, as consoqucncias do honroso exemplo, 
sab'a.do ·hoJe pelos applauclidorcs · do . Chefe do Estado. Em 
outra época, esses actos seriam recobiclos pc•lo .toma! do Conl
:mercio com o seu consum.a.twm 1.'st, celebro na historia do 
rregirnem imperial, · 

O Sn, PrmsiDENTE-Observo a V', Ex.·.que a prorogação 
.âa hora. do expediente está esgotada. 

O Stt. Jluy BAnnos,~- Nes.se <caso roscrvo-me var·a con-· 
tinuar amanhã meu discurso. . 

Termino, pois, chamando u nttoncão daquellos que, ainda, 
neste pniz, prezam os u!Limos restos ele autor·idacle rins ins.ti
tuicões r·epublicwnas para. osso ultimo golpe desfechado na 
legalidade bra.zileira., , · · · · • 

' 
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Desse modo o que se J'ez não foi acudir :1 uma necessi
dade urgente com uma meàidtt' salvaddora, foi trazer a uma 
situar:ão confusa, agitada c pel'igosa, mui" um elemento de 
perturbação o de an:uchia. (;I! ui/o úem I Muito úcrn I) 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votacão o requeri
mento apresentado nu · sc:;são do honlom pelo Sr. Leopoldo 
de Bulhões, pedindo que · sc.itt publicada no jomal da Casa 
a entr.evista dada por· ~~. Ex. ao Cor·J•e'iu. da Manhã. 

:Os senhores que up proYam ·este requerimento queiram 
levantar-se. (Pausa. ) 

i"oi appr.ovaào. 

ORDEM DO DIA 

E'· annuneiada a votacão, cm 2•• .discussão, da proposição 
da Gamara dos Dc.putados n. ~31i, de 1012, que transfere para o 
Corpo de Saudá rio Exercito, eom honras de segundos tenentes, 
os· inferiores que tenham mais de tres annos de pruca e ser-
:Vicos profissionaes. · . . 

O Sr. Presidente- Não I ta no recinto numero para as 
:v<>tacõcs. · 

Na fórma do Regimento, vou ma'lldar proceder á ahamada . 

. Procedeu-se tL chamada verifica-S·C a ausetwia dos Srs. Ur- · 
· ibano dos Santos, Tavares de Lyra, 1Epilacio Pessoa, .Gonçalves 
Ferreira, Raymundo de i\[iranc/n, João Lui?. :Alves, Bernardino 
Monteiro, Erico Coelho, S:í .Freire, Augusto de Vasconcellos, 
Bernardo il{ontciro, Fmncisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, 
Metello, Viétorino Monteiro e Pinheiro Machado. (16). . 

O Sr. Presidente - Responderam á ·Chamada apenas 22 
Srs. Senadores,. 

Não lla .numero; ficam adiadas as votações. 
Nada mais havendo u trutm·, YOU levanta!' a sessão. 
'Designo para ordem do dia da seguinte: 

Vol.aoüo, em 2" discussão, da •proposiçilo da Gamara dos 
Deputados n. 23G, de 1012, que transfere para o Corpo de 
Saude do Exercito, com l1onrns de segundos tenentes, os infe
riores que tenham mais de tres annos de praca e servicos 
profissionacs (com snbstitut'ivo da Comrnissú.o de Marinha 11 
Guerra e emendas da de Fi·nanças) ; 

Votação, cm discussão unica, do parecer da Commissão de 
Finanças n. 28, do 101.1, .OJlinando pelo indeferimento elo 
requerimento ,cm quo D~ Maria do iV!cllo Sydrno~· solicita rele
vamento dn pl'escripção em qnc incol'!'cu, para o fim de J•ccobcr 
pensão elo rnontcpio a quo se ,iulgu com direito; 

Votuoüo, em discussão unien, elo pm·ccer da Commissí'io d~ 
1Finrmcus n. :JO, de iOH, opinwndo pelo indel'erimento do 
il'equerimento em que D. Antooia Paes de Almeida, vi uva do 
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nlfet·es do Exemil.o l:fygino illal'tins dr Almeida, solicita rele
vamento da divida cm que J'oi consiclet·ada pat·a com o Thesout·o 
c restitui~fio dns .qunLias que J;Jw tnem sido descontadas .do 
meio-soldo .que percebe, pura indemnixnr;fio da rcl'erida divida; 

Votaç.fto, cm 2". discussiw, da ill'oposit;iio. ela Cunmrn dos 
Depntados n. 5G, de l!J13, creunclo .o logat' de 5" procut•ador 
da TicpublJ.ca nu secçfio do DisLrieto Federal c dando outras 
.proxidoncias . (co111. pw·ccarcs aoutrarios das C0'/1!11/.issõcs da· 
Jus tira e :Le11isla.çüo c de Finanças), 

L·cvanta-sc a sessão ús 13 horas· n 10 miuui,os. 

G7' SESSXO, mi 5 DE AGO&'J'O DE HIJ-í · 

1'1\ESIDENCI.\ DO SI\S, PI'NHillllO M,\CHADO, ~'ICIC-PI\ESIDEN'J'E, E 
Afu\UJ'O OÓICS, J" SI,Cilll'l'AJ\10 

A' 1 ltot•a ela tarde, presente num'eJ'O lesn.J, abro-se a sessão, 
a qu.c concorrem os Srs. Pinheiro ~luelmdo, Aruu,io Góes, l'edro . 
Borg-es. Mclcllo, IGonzagn Jayrnc, Gabriel .Salgado, Silverio 
Ncry, TeJ'fé, Mendo de IAlmcidu, Uc•bano dos SnnLos, Ribeiro 
Gonçalves, Gct·vasio .Passos, 1'uvures de .Lyru, Epil.acio Pessoa, 
G()ncalves Ferreira, Raymundo de. ~I irundu, Guilherme- Campos, 
Aguiar c ~lcllo, Luiz ~'iaunn. João Luir. ,\lves, Bernardino Uon
tci.ro, Erico Colcha, StL Freire, Augusto de Vaseonccllos, Ber
nardo Monteiro, IAdolpho Gordo, Fl'!1ncisco D'·ly~et•io, Leopoldo 
dD Bulhões e ·'"lencnr Guimarães (29). .:.:; · 

•Deixam ·de comparecer com cnusa.justificadu os Srs. Ln mo · 
Sodré, Arthur J.c.mos, fndio do Bt•nzil, José J~uscbio, 'Pires 
J?erreira, ·Fr11ncisco Sú, Tllomar. Aecioly, .AuLonio de Souza, 
Cunha Pedrosa, Walfrcdo Leal, Tiilicit·o de BritLo, Sigismundo 
Gonçalves, Gomes Ribeiro, Oliveira Valladão, .fosrl Mnrcellino, 
Huy Barbosa, illoniz 'l'reire, Nilo Pcoanltu, Lout·cnr;o BapLislu, 
Wlcindo Gurun!lbara, Bueno de .J.>nivu, ,\lfr.cdo .Ellis, Brnz 
Abrantes, .r o sé l\lurtinho, A. "\zcredo, .1Gcneroso Marques, Xa
vier da Silva, Abdon Bl!')ltista, J~eJi,ppc Schmidt, Hercilio Luz, 
.Toa·quim ,.\ssumpr;üo c VJClorino illonteiriJ (33). 

!E' lida. posta cm· discussão o sem dcbatr. approvada a 
acta ·da scssüo anterior. 

O Sr. 1" Secretario declurn l)U·e nfto ltu expediente. 

O Sr. 1" Secretario declara que ·nfto Jm pareceres. 

O Sr. Presidente- HoÍltem :ficou inscPipto pnJ•a Tnl!m· 
no c:\ipedicnLc lln sessão de hoje o St·. nu~· Barbosa. !l'úo 
uslando 'prcseulo S. :J~x., tem a. pnla\'J'u o St·. Scnudor Hibciro 
Goncnlvcs. 

.. 
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' O Sr. Ribeiro Gonçalves (•)- Sr. Presidente, pelli a 
palavra para J'azet• sentir ao Sc,nado que o não comparetli
mento li sessão de ·ho,ic do Sr. conselheim f\uy Barbnsa foi 
determinado por .mt>tivo de ordem superior, conl'ot•rr.c S. Ex. 
me communica cm carta. · 

O .Sr. Senador Ruy Barbosa pede-moJ lambem que leia 
perante o Senado a seguinte t•cctil'icaçü.a que elle faz no seu 
discurso do h ontem: 

«Devo, entretanto, adeantar desde .iú uma roclificacão no 
meu discurso de hontom. As palavras «desta 'data • com quo 
comec;a o doet·cto ·presidencial tinham escapado tL minha 
atlenção, como escapm·arn li do illustl'C Senadot· membro da 
maioria que me sugget·iu a minha critica ao acto do Governo 
.quanto (L sua cxccu~ão immocliala. Alitts, desta rectificação 
nasce contra esse ac.to um t•eparo não menos gravo (JUe o 
(IJnterior. !\las, ein lodo ·caso, o fJOn lo ,; de ordem accessoria 
na minha censura ú delibemção do .Podo!' Executivo, censura 
que asscntu subslaneialmcntc na incompetenoia desse poder, 
na inconstitucionalidade de!Je, •POJ.'tanto ·do seu neto, !l na 
grosseira moxifinadu que cllc encerra, embrulhando uma de
claração de moratoria em uma declaração de feriados c confun
dindo i'órias forcns.es com feriados nacionaes. • 

Era.- .o que ti•nha a dize!', Sr. P·rcsidentc, pedindo a V .Ex. 
que considere inscrip-to o Sr. nuy Barbosa para fallar amanhã, 
nu hora do expediente. 

ORDEi\l DO DIA 

o ·sr. Presidente- Consta da ·ordem do dia exclusiva
mente de votàçüos, e não ha numero para e1'J'octunl-as. 

Vou, pois, Jcvanlnt• n sessão ·e desiS'n·o pam ordem do 
dia da &oguintc n mesma do ;ho.ic, isto é: 

Votação, cm 2" discüssiio, da pt·oposit;ão dn Gamam dos 
Deputados n. 23G, de 1912, .que transfere par·a o Corpo de 
Saudc do E~et·cito, ·com homas de segundos tenentes, os infe
riOI·es que tcnlmm mais de tros amuos de· pr·aca c servit;os 
profissionacs (corn substUnti·vo. da Commr'isstlo de Jl11rinha e 
Guen•fi e ernendas tia de Finanças); 

•Votaçüo, om discussão unica, do parecer. da Commissão de 
Finnncas n. 28, de JO'h\, oJlillmndo pelo indel'et•imonlo do 
requerimento c:m. quo D. Mnr·i!L de Mcllo Sydney solicita rele
vamento .da prescripcão cm quo incOI·r·ou, pat•a o fim do ro-
cebor pensão• ele monteopio n qu•e se ,iulgn com direito; · 
, IV'otnc.üo, em discussüo unica, do parecer do CommiRsiio dc. 
:Fimancns n. 2D, de 10H, opinando pelo indeferimento ~lo 
requerimento em que D. Antonin .Pnos do 'Aimcicln, viuvn do 

( •) Este discurso· nüo 1'oi revisto pelo orndor . 
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alferes do 1Exercito Hy::rino }lnrtins dr.• :\lmcirln, ;;oliciln rcle
vamcnlo da divida .,~m qw• J'oi consirii'J'ada par·a l''nm o 'l.'hc
·souro •O resLituicão das quantias -que 1111~ I.Polll sitio des~:onladas 
do meio-soldo "que [ll!I'Crlw pum inrlcmniza1;iio rln referida 
divida; 

VoLnc.ão, cm 2" di.~rm::;srw, da pl'npo:-;i{.'fio da Camm·n. elos 
Dcpul.udns 11. 5G, de l!ll3, eroando o ltJf1UI' rle :i" prowradnL· 
da •nepublica na sccçfio do Distrklo F-eder·al o dando oul.ras 
providencias (com. )JW'eccrrs l'nntl•ra'ios das Com:nt.issür·s de 
Justiça c Lerrislação c rle Fhta.llf.as) . 

Levanta-se a sessão '11 '1 'hora o 20 m1nul.os. 

68' SESSXO, EM ll DE AGOSTO DE 101fl 

PRilSIDEI'iC!.~ DOS SRS. PTNHI~!RO MACHADO,. VICE-PRESTDEN1'E, E 
,\RAUJO- GÓES. 1' SECRE1',\RTO 

A' t hora. da tarde, presente numero legal. abre-se n scs
são,·a que concm•rcin os Srs. Pinheiro Machado, ArauJo Góos, 
Pedr•o Borges, i\Ietello, Gonzn::;a .Jayme, Gnlll'iel Sal
gado, Silvr.rio Ncry, To'ffé, Mendes . êle Almeida, .Tostl 
Euzebio, Urbano Sanl.os, llibeiro Gonçalves, Gcrvnsio Passos, 
Tavares elo Lyra, Sit;ismundo Gonçalves, Gonçalves Fer·
t•eirn, Rnymundo de 'Miranda, OliveiJ•a Vnllnclão, Gui
lherme Campos, Aguiar c Mello, Luiz Vinnnn, lluy Bnr·
bosn, .João Luiz Alves, Bernnrdino Mont.eiro, Erico Coelho, 
Sá Frr.ire, Aug-usto de Vasconcellos. Bernardo l\fonteiro, Arlol
pho Gordo, J?1·ancisco Gly~erio, Leopoldo de Buhõos, .Tos1í 
Mm•tinho, Alencar Guimarães, Gencro~o Marques, ,Flélippr.• , 
Schmidt e Victorino Monteiro (37). 

Deixam de comparecer com cnu~a ,jnsti1'icacln os Srs. 
Lauro Sod!'•!, Arthur Lemos, Indio do Br·nzil, Pires FeJ·rci rn . 
.l!'rnncisco St\. 'r.llomaz Accioly, Antonio de Soma, Eloy i:J,o· 
Souzn, Epitacio Pessoa, Cunha Pedl'osa, Wnli'Pedo Leal, lli
]Jeiro de Br•ilto, Gomes Ribeü·o, .José Marcc!lino, l\Ioni7. Freire, 
Nilo Pconnlln, Lour·onço Bnpf.istn, Alcindo Guanabarn, Bucno 
de Paiva, Alfredo El!is, Bra?. A!Jrnntes, A. :\7.m'edo, Xnviel' 
da Silvo, A!Jdon .Bnptistn, I:Ict•cilio Lur. e .Joaquim As-
sumpciio (25). · · 

E' lida, posta em discussão . c, sem debate, npprovndn a 
neta da sessão nnteriot·. . " . 

O Sr. 1' Secretario. declat•a que não hu expediente. 

O Sr. 2' Secretario dec,larn que .não h a pnrecores. 
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O Sr. Ruy B3t·hosa ( ·) - ~~·. J'resirlenlc, urr cnr·ln que 
honl.elrl endei'~'C!l'i ao meu nobJ'u ami;;o o hom·w.lo ~·!!IIador 
pelo J'inuiJ)' <]uu :;e :;cntn :'t 111iulm osqucrrla, Live ,iá oceasião 
de reelil'ieur o "quivoco vor lllilll counnci.Lidu. no J'im do llleil 
discurso, quunuo 111e re.l'el'i ao:; lermos em que o decreto de. 3 
do cotTcnl.e nmndava corneJ;at· a tot·nnr obrir;al.orias as suas 
disposições. '.l'inhnm-111e escapado a mim, assim como ao nobre 
Senador que, para o óaso, me chamou a attenciío, as palavras 
inieiaes d('sse deeJ·elo, as palavras - desta data -, pelas 
quucs 'cssu decreto principia. 
· Aliüs, Sr." J'l'e.sidenlc, esse equivoco ilüo Unha sinão uma 
imporlancia muito Hccundat•üt no curso das minhas observa
ções,. porquanto o em que cllas essencialmente se estriba~ 
rum J'oi na inco·nsl.il.ucionaliclade r;t•osseira do uelo presiden- . 
dai o na confusão em que el!e incorrera; ba!'nlhando noções 
disLincl.a~. iclôas 'diversas que qualquer jurista, por pouco· ver
sndo q1w J'ossr! na leehnica das leis, não lei•in cornmcttido. 

1\Jas, 8r.J'residente, si com esta rectifiea~'ão o decreto de 3 
· do col'renLé cseapa a esse topico da minha ·censura, essas 

mesmas palavras iniciacs a que h a pouco me refel'ia mo 
dão ensr.,jo a lcvanlar outra contra o mGsmo decreto. 

1!:' ·ccJ•lo que o neto de 1800, no qual o Governo .Provi
SOI'io esl.ahclceeu a data cm que as leis começam a ser· ·Obl·i
r;atorias, exceptua. a !li dos prazos estnlwlecidos os actos le
gislativos ou ill'csit!enciues, que par·a isso esl;ipulaJ•cm data 
clivcrsn'. Essa disposição ei'U rwcessaria, Sr. Presidente, não 
só pnm nwdit· aos easos em que o le:;islarlot· ou r· Governo 

·sentissem ncl'ossidadr inevituvel de tornar ns leis imme'dia
tamentc• ohrir;nlorins, mns ainda para as hypothcscs tumbem 
possíveis c lambem r·olcvantcs em que fossem nccesstL'rio 
ndia1· JlUI'a mais tarde, adiar pór dias, mezes ou nnnos, como 
succrJdo cm relação a cortas grandes leis, as ~odificar;ões por 
exemplo, a data cm que essas l·~is comcr;nm a obrir;nr. Mas 
si a respeito dessas leis, si a respeito desses netos adminis
trativos, a respr~il'), em summa, desses decretos de qualquer 
natm·e~n se· permitte que cllcs comecem a ser obrigatorios 
desde n .data em que determinarem, não é menos clm·o que 
a data do começo para entrarem cm vigor esses actos, por 
mais dOJli'Cssa Que ehcr;uem, não pó de sor an lcrior ti' da pu
blicação clelles. ' 

Um neto nfio pódo .começar a set• olJC•igatorio dosdo o 
momento 1!111 quo <Í dclillemdo no seio de·. uni consolho nrlmi
nisl.rntivo, nn I. os quo med innte a. publicidado esse neto che
fl'UC ao menos no• conbeiJimcnl.o dos intm·essodos. O decret.o 

·de 3 do eOI't'enlr, datado ent.fio, não podia se ennsidcrnr obl·i
;;n.torio dosdc o momento em qu·e om nssignnclo nos conselhos 
pi·e~idcncinr.~. nnles que mediante o Diario Of{icial tivcsso 
~~no elwgado no conhecimonlo do publico. 

(') Este discurso nüo foi revisto pelo orador • 
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Ha pelo menos, portanto, nisso, Sr. Presi.dentc, ttm erro 
de trclmit!U lr.p;islal,iva, palpavel, nu circmnstnncin de 9110, 
segundo os lct•mos pt•eeisos desse clcercto. a sua fot•t;n oht·tg-n
toria devia eomet;ar dcsrJe n data do 3 do cort·r.nte, quando 
olle Linha cxisl.cncin apenas nn intimidade elo pt.•esiclente c 
dos seus amigos. . . 

Et•n deste modo o dcc!rcto que enliio nascia cm um. cir
culo l.:io t·cslricto de pessoas inl.imas no Governo um neto· ~a 
mcsrnn nnLut•t)za que o dcct·cl.o ele .\ ele IIHll'ÇO, - n cloct•elnç:~o 
do est.nclo ele sil.io, - cm qtH\ o acto elo Governo se eonsJ
deJ'Ou obrigatorio desde o momento em que J'oi expedido, an
tes da sua publieaçü.o no mario O{{icial. para se levnr a 
effcifos as medidas vcxalorias que o GóvcJ·no punlta · em 
~xeeuçiio. 

São pois, dous actos mora.Jmcnte gemeos, semelhantes na 
sua inco'nsti.Lucionalidade, no modo como nasceram, no caJ•acter 
de surpresa que ambos revestiram, ua 'instantaneidade, c, até, 
sonhoriJS, na •relr•oadividade eom que procuraram acl.un t•, um · 
o outro, tendo iJJ'J'ciLos anteriores li sua divulgação n·a ·rolha 
official. 

O Sn. Rnmmo GoNÇAT.VES -Apoiado. 

O Sn. RuY BAnnosA - O decreto de 3 do cort·entc, Sr. PÍ·c
sielcntc, antes de ser grnvemcntc censuravel pela sua inconsti-· 
tur.ionnlidade, começou a ser ·defeituoso pela precipitaçüo, 
peln ineflexiio, p;elrt insl.ant,anc.idado com que fôra elaborado. 

Certo estou, Srs. Senadores, de que, si os amigos do Go-. 
vemo tivessem tido tempo de reflectir, se lhes houvessem.dei
xado folga para estudarem com certa mcditaçiiiY o assumpto, a 
solução adoptada não se rescnLi,ria dos vi cios, das inconvenion
cins, das ille:;alidades e dos riscos que o caracterizam . 

. A maLC'rin ora de alta gravidade c grande melindre Justa
mente pelas circumstancias delicadas cm que .a nossa situação 
cconomica. cm que n nossa situnçiio po!HJCn, om que a nossa 

. siluaçüo financeira neste momento nos •callocum. Os termos, 
senhot·es, cm que pronunciei o meu di·scurso de antr.-hontem, 
deixam bem claro que a uma parte das medidas adoptadas pelo 
Governo cu não teria hesitado em dm· o meu apoio se viesse 
a momtoJ•ia votada regularmente pelo Poder Legislativo; ess:J 
expediente encontraria por certo nas circumsLancias ncl.un'cs, 
nus extremidades cm que nos achamos, n minha ndhesão .. Mas, 
qun)quer que fosse 11 natureza da medida udoptnda, eu não 
podm passm· par· eima 'da sun illcgit!icladà constitucional pnm 
nbt·ncm• um expediente J•esolvido, usurpacloramcnle, por um · 
neto d~ um poder quo n ConsLi tuição cln Republica negava com
petenclll para o dclibcl'!lr. 

0 Sn. RmEmo ÜONQo\T,VES - Apoiado. ' 
\. . . 

O Sn. RuY :J3ARllOSA -Apropria morntoria, Sr. Presidente, 
par~ ser rcso,lvtda, esLava suborclinailn n considerações ele du
llfiCI10 de extensão o ele. modo que não poderiam deixar de ser 
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pcsndnB com cuidado pm·n que se não excedessem as medidM 
do sLrir:f.amen te ncr:essario ·na oecasião. 

No momento scnlwres. cm que as difJ'ieuldndcs se encon
tram o os inLcriJsSeB so oPP•icm, em um.conl'licl.o tão .serio como 
o actual, para não Bncril'icnr aos intct·csses ns direitos, paro. 
não snerificnr os inlm·csscs de uns nos interesses de outros, 
pm·a níio cnJ•iqucccJ' os mnis J'cli~cs cm JH'.e.iuiw dos mais 1'rn
r:os c humildes •l preciso Ler o prumo nn mão com um senti
mento muil.o seria de nossas rcsponsabilidndcs- isso ainda 
quando se Lml.nssc de mcm suspensão dos vcnr:imcnl.os dns 
o!Jriguçües civis ou commm·eiacs, dos processos de cxccuçíiti, 
das prcscripP.ües, como Ol'dinnt•iamcntc se fa~. como se cst;', 
:l'n~endo cm Óu l.t·os paizes c eomo aqui mesmo se J'c~ cm outra~ 
ilpocas, tanto mais tratando-se como se truta de deliberação 
do Rt· .. Pt•csidentc da llcpublien, de suspender não s,\ as obri
g-ar.ües commcrriiacs, mas de inl.m·vit• 110 regímen dos deposito,, 
:l'crÍhamlo ns pm'lns dos bnneos úqucllcs que alli tinham reco
lhido seus capilnes, suas economins, Lalve~ seus uHimos re
em·sos, contra ns necessidades, eonten ·as miserias, al(\ quem 
sabe, eonl.m a. l'ome; nessa oeensião em que todos eobrum o 
ningucm pngn.; .cm uma oecU:sião em que o Governo da Repu
bJi.en. t) o primeiro a enhit· cm banen1•rol.a, em umn ocensião 
cm que o Thcsouro Publieo tem fnlt.nclo a todos os dcvm·c~ 
da lei, da. hon!'a c do dccôro, não só al.rnzando-sc na satisfação 
dos seus compromissos, uns ainda violando obrigações legues 
de natureza que não pódcm,. cm hypol.hcsc nl::;umn, ser viola
das por um Governo Slll'io, cm uma occasião ... 

(On1JC-se animado 1'U1ll01' da convm'Sa nos corredores.). 
. Senhorr;s, 'hn tantos gaQJinctcs nosl.a Casa, tantos. corre

dores ! .T:\ Lemos o I'U ido dos automovcis e ainda havemos do 
tm• aqui, eonl.ionunmcntc, o susstwro das conversas, não pcr
mitl.inclo que os mombl'os desta Casa cumpram .seus clcvercs'. 

O Sn. PnEsJDJ~N1'E - V. Ex. I. cm lo da rnzüo. (Soam o.~ 
ltJIIJ.}l(I.JlON,) , 

· O Sn. RuY BAnnosA - Sr. Presidente, cu estou cumprindo 
um dever ingrnlo que a minha ccmscicncia me impõe o elo quo 
cu mo cvnclirin como outros se evadem si n minlm eonscicncia 
me doixqssc lihol'dndo para, cm situat)Üo dessa nnturr~n. r~aleat• 
a's J•csponsabilidnclqs que estão pesando sobre os meus hom
lJJ•os. MemhJ·os de uma opposicão do~nrc~acla, enlumniada, im
potr.nl.c, mas quanto mais desprezada, quanto mnis calum
niada, qun'lldo mnis impotente, mai' convencida. no intuito do 
sua conscicncin do que cst(~ cumprindo seus devores c con
eorronclo de um modo ul.il para que se guarde, an monos, entre 
nós .as appJircncias do regimcn que nominalmente cont.inun n 
vigorar nesta torra cli~ia ou que cm um momento do tantas 
duvidas, tantas nfflicções, tnntns ameacas, tanto' soffrimcntos, 
cm que todas ns clnssos sentem as cxLrcmidaclos cJ•iticns da 
privacão c da necessidade, fechar ns portns elos banco.• n todos 
os dcposil.nntcs, t\quclles que nlli tcem recolhido o fructo elo 
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seu trabalho, os seus . escassos capilnes, as suas mcsr]uiulms 
economias c que vêem, nesses .recursos a unic~ laboa de »ai
vacilo contra a miscrin c a J'ome, é um caso dfJ l.unla !'cspon
subilidadc que o Governo de um pair. não pódc nssuiJlir sinão 
depois de conviccão absoluta de não poder por ouLI'OS meios 
evitar medida tão crúa. · · . 

IÜ's nobres Senadores, .quo Icem, como cu, os jornues, .hão 
de ter começado a encontrar :nas suas columnas os documentos 
·da inconvcnicnciu dessa medida, na cxLcnsrto com que o Go

, ve1•no precipil.adamenlc u lo mau. Honlom, por •exemplo, dizia 
o Corre-io da Manhã, em uma das suas notas: 

· "Em consequencia do decrelo que eslllboleceu que 
sejam feriados Lodos os dias até ·CJuinzc do corrente, 
.constava ·honlom •Que algumas fábricas Vil() fec·hnr as 
portas, pelo facto de :não poderem os indusLriacs levantar 
dinheiro nos bancos, ando teern suas contas correntes. 
J~cC:hados os bancos, nã() podem os indusLrines obter 
·dinheiro pnru pagaml}nlo das fúrias aos opmoarios ». 

Por outro ludo, hontem ainda, em uma das nossas folhas 
vcspertinus, li cu esta outra noticia e as pondoraoõcs que a 
commcntam: 

«Os tolegrn;mmas de -Franca narram a miscria, por 
falta do recursos, cm que se encontram os brasileiros 
cm Paris. Os americanos tomaram para <>s seus nacio
naes ·a recurso salvador do lhes cnvim· quatro milliõcs 
de dollars ... Nós não podemos mandar· dinheiro aos 
Mssos poDquo não Lemos, mas al•l irnp·r.dimos nos 
parentes rlo Brasil de lhes enviarem os recursos precisos. 
E' o cas() que, devjdo aos feriados estabelecidos, os 
bancos, de portas J'echadas Lambem não ·recebem di
nh-eir() a cnvim·. Casas commerciacs que Lecm saldos no 
cslrwngeiro Lambem nada podem fazer, porque a postura 
municipal prohibe, sob mulla de um conto e quinhentos, · 
rcn.lizar qualquer opci·açüo cm ·dia de guarda. 

Tal é a conaição que se acaba de crcar para os bra-
sileiros na Europa ... Pura quem appellar? » . 

Mas, não ó só para· os brasileiros na Europa, Sr. Presi
dente, que se acaba de crenr esta ·co,ndição; .é rpura nós mesmos. 
N() intci'i()r do Brasil, ·de um pura outro EStado, onde, grnças 
á medida irreJ'leetidn ·C()JU .que a prcsidencia da Republica nos 
surprehcndcu no dia 3, não ha meio de transJ'e!'ir llwncm·iu·
monle ·cupilu-es do um para outro Esludo. Do maucirá que, 
além de efiLurmog, por esta medida., insulados llornpleLamcnL!.', 
neste ussumpt.o, do r·esto .do mundo, achnmn-ncrs insulados uns 
dos .outros, de uns .para oulros J~slndos, ·pela impossibilidudo 
C()mpletn de se r·emeltcrem onpituos de uma pura out.ru rcgiiío 
da Republica brasileira. Não hu quem não esteJa neste mo
illlento experimentando as inconvenicncins desta medida vexa
torin, ·que se nito sabe de ando scihiu, P.or .que veio o em que so 
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funda, quando o que, no que sr snhia, desejavam os eslabelr
.oimcmtos bancarias ncs/.1\ prata " pediam ao Governo cm 
slmplesmcnl.r a susponsflo dos rm~amenlos commcrciaes. 

. A este proposilo lerei ao .Senado urna .curta, que h a ]lOUcos 
momentos roco!JI nesta Casa, de um negociante osl.ahelecido 
Mm capitaes J•enes na pra(la do Rio de Ja,n.cit·o e corn dinheiro 
nos bancos deste mercado, em .qne mo faz, a respeito da me
dida presidencial, as seguintes observações: 

• .Os · dous grandes factóres da angustiosa situação 
da nossa praça, são os .dous cancros: Banco do Brasil 
e •Governo, por haverem, cri'minosamente, desviado o 
nosso dinheiro c agora este lembra-se de nos dar {é1•ias 
só pelo motiv·O ·que, cm verdade, ó o que vou cxpõt•: 

T.eem ha longo tempo os bwncos desta praça em 
deposito no Banco do Brasil avultada somma, c como 
um delles, sujeito, ha dias, a corrida nas suas contas 
correntes limitadas, pt•ecisou reforçar o sou encaixe, 
para isso reclamou ao referido .banco o seu deposito. 

O Banco do Brasil não poude attcndcl-o porque 
tal deposito havia transferido para o Governo, Da h i 
a aeleb1•e reu.nião para as. férias, porque o ·.banco depo
sitante declarou que fechava a sua porta se no dia sc
~'Uiutc não lhe fosse restituído o deposito feito, c isto 
mesmo pela impr~nsa declararia. 

E' tudo quanto se passou ·e que bem revela que 
· ,iá não somos uma nacito constituída, mas simplesmente 
um a,iuntamento criminoso. , 

Ora, Sr, Presidente, sendo a materia de twnta ponderação 
tendo sido tão irreí'lectidamento resolvida c ag-gravando ainda 
a solução que recebeu com o vicio grave da incompetencia 
do pod·er que n adoptou,' lha de pcnmittir V. Ex., Sr .. Presi
dente, o espero que o .Senado, na sua bcnevolencia, .me .per
mitta insistir ainda hoje neste assumpto, dcsenvolvcnao as 
considerações encetadas no meu discurso anterior, rmm mos
trar, não só a illegalidade fundamental do :wLo que censuro, 
inas ainda a inacliabilidnde absoluta do expediente '1uc nelles 
se consigna. 

Em relação :\ competcncia, ou notes :í incompetencia do -
!Poder Executivo paro o acto eonstuntc do decreto de 3 do coJ•
i!'Onte, al!eguei cu ante~hontcm, n~ui, Sr. Presidcntr, algumas 
comsidcraçõos juridicns, mas não as pude concluir. Nem mesmo 
no ponto em que me foi rcrmiLtido tocar, me foi passivei dm· 
:í cxplnnaçiio do nssumpto toda n extensão que clle merece, 

Voltarei, pois, n cllc, insistindo nu minha dcmonstraoiio, 
para convencer de. modo mais ]'lnlruvel a esta uuAUsla Camnm 
<la justiça, da proecdenciu, da incontestabilidade dn minha 
opinião, da minha critica, dn minha censura ao ·Governo, da 
min:ha impugnnçiio no seu neto. . · 

Pnrn mostrnr a sun illegitimidade constitucionnl, o caracter 
usurpatorio que assignnln esse' acto, bnstnrn, Sr. Presidente, 
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.recordar a ltisl.oJ·in dos ncl.o;; que, <'ni.I'C nós, anlcriormonf.c se 
estatuiram no Brasil, dc"rctnnclo l'eriallos fot•ettscs, o feriado 
nacional, · 

«O primeiro ado, depois da nossa cmancipu~iio, •que · 
i!'Cgulou as férias forenses, ú o clecpeto n. 1 ,:?.85, ele :10 de 
novembro de 1853. ~las esse acto, o govet'IIO imperial o ex
pediu, como no seu procmio formal•mcnte se tleclaru », usando 
da aul.orizuoüo concedida na lei n. GOt,, ele:! de Julho de JS51 >, 
lei ouJo urf.. 1 ", ~§- c ~". delemli.nu '<lU e « :l'iea <) C:ovm·no 
autorizado a organizar um novo rcgimeulo de eu;;lns ,iucficiaes, 
c a designar as férias '' dias {e1•iados pal'a o J'(do ». 

A matcria 'ficou assim regulada al<) ú mudant;n do •nosso 
regimen constitucional, quando o GoveJ·no Provisorio adoptou, 
a esse respeito. duas medidas, r:om o dcct•elo u. Gi, de' 18 de 
dezembro, c o c)ocrelo n. !uu B, ele H rio Janeiro de 1800. 

Desses dous actos, o primeiro se limitou a lt•alat· unica
mente das férias forenses, n!Lerando o diSJlOslo no decreto 
de 1853, para Hw accrescenlar as datas de 13 do maio c 15 
do· novembro, reduzindo, DOI' otllm rmrtc, do -10 a 17 dias as 
l'órias do Natal. diminuindo, ouLrosim, de 15 a 8, as da Semana 
Santa, c supprimindo ns do U~spirito Santo. 

O outro decreto, o de !.\ de jnneiro de 1800, não Loca cm· 
i'<lrias forenses: occupa-sc .exclusivamente com os J'criudos 
nncionaes, consagmndo nessa categoria o. 1" de Janeiro, o 21 de 
abril, o 13 d·e maio. o 14 de julho, o 7 de setembro, o 12 de. 
outubro, o 2 c o 15 do novembro. 

Em ambos esses decretos, porém, expedidos na phase de 
trnnsl'ormuoão, exercia o Governo Provisorio que os expediu, . 
o 'Poder· -Legislativo. Um c outro cmm actos legislativos~ deli
berados pela autoridade, que então encarnava mn si as fumccões 
de legisladora. 

Mas apenas se organizou a Republica, entrando em vigor 
as institui~-õcs constitueionaes, assim que se leve do intro- · 
duzir na materia uma alteração, pam aclclicionar nos feriados 
nacionaes o anniversario da Constituir;fw republicana, foi o 
Congresso Nacional que ·o resolv-eu, adoptando a disposicão 
promulgada com o decreto n. 3, de 28 ele fevereiro do 1801. 

Mais tarde vem o dccl'clo n. 51tü, de 21, do -dezembro do 
1808,, .que estabelece as l'ét•ias da Justir;a fcdet·al c da Justicn 
:no DisLricLo F-ederal, fét•ias forcn~cs umas e outras. ]~ qual 
foi o poder quo decretou essa procedencin ·? O Poder .Legis
lativo, o Congresso Nacional, com a sancc-üo do Presidente. 
.. Alúm disso, ainda lros decretos ha, na legislação bt·asi-

lcira, que eslutucm sobre o assumplo: 
:0 decreto n. 3. os.;, de 5 de novembro de tsns, nos seus 

Ul'·!.s. 2G1 a 205; 
O decreto •ll. S, 332, de 3 dé novembro de l'!l'l O, nos seus· 

arts. 1. 03ü a I. OH; . 
E o decreto n. !l. ~G3, de :!8 de dezembro r.! o J !lH, nos 

seus nrls. 250 a 253. 
O primeiJ•o é o que consolidou us leis concernentes tt 

justicn l'cdcral. O segundo, o que promulgou o Codigo do 
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l'wecsso Civil e Gommcrciul no Dist1·ieto Fcdct•nl. O lereeiro, 
o que rcot·ganiwu a ,jusLi~a deste Distr'ielo, 

Esses I,J•es adas silo do .Poder Exeeulivo. Mas todos tres 
se pratieuram no excl'eici.o, de autorizuoões legislativas. O 
primeiro, scrvi•ndo-se o {iovel'IIO da auLo!'iZal;fio. que lhe con
J'i:\l'a a J.ei n. 2~1. de 20 de novembro do ·1~0.\, no seu a!'L. 87 •. 
O segundo, utilizando-se da autorizaoão que llie déra a lei 
n, '1.338, de !l de ,ianciw de l!lOG, no art. 50, n. 1. O ter
ceiro, ·Cstribando-sc ,ff!l lei n, 2. ~5fi, de 31 de dezembro de 

. 1010, urt. 3", n. JTI. 
Foram, vois, tt•cs actos da legislatura, exereidos ainda 

que viciosamente, mediante a deli!!;acão, .que o Congresso Na
cional houve .por bem conferir ao Govcmo da· União. 

Mas, ai•nda assim; nesses l!'es actos; .quanto op em que 
entendem corno fürias forel!scs, as unieas de que !.ratam, o 
.Pod€r Executivo obt·ou nos limites das suas altribuioües consti
iueionaes, pois so reduziu a consolidar o. disposto uos actos .. 
prcc.xist<:~n.Lcs, do Congresso í\"acional, ou por cllc autorizados; 
não nddicionou, ou eliminou, nada a!Lei'Ou ou innovou. 

:De modo .que, sc•1hores, Ludo quanto se ·cncorrtra, no corpo 
do· nosso direito pos Li v, 1~111 maleria üc J'<jt·ias forenses, ou 
nacionaes, é obt·a do i'oder Lcgislalivo, por a·el.o clirectument·o 
seu, ou o oxct•eieir .1a sua autoridade solcml!llmcnto delegada. 

J~' um dominio cm que nunca o Poder Legislativo se 
esqueceu da sua competcncia privativa, nem o ·Poder Legisla
tivo jamais lh'as. contestou. <E'is, St·. Presidente, o que V. Ex., 
csqueecu, o que esqueceu o Presidente da Carnara dos De
putados, que esqueceram as Commissões de Funanças de uma 
c outra Casa ·dO Congresso Nacional, quando no ·eondave presi
deneial de a do corrente não aeharam uma palavra para oppôr 
ao ·alvitre dessa usurpação, antes incitat·atú o Presidente ela 
JLepublica a usai-a quarrto anLes, a deliberai-a para logo alli 
mesmo, sem mais escrupulo, sem mais corcmonia, sem mais 
resguardo, ,juntando os pés, cntes'antlu os brios, c cntrcgn:ndo
sc ao impulso 'elo salto. Desta vez {]Uem animou o eogo, o 
Marechal, nessa acrollaeia pct·igosa, quem lho l!slicou as cordas 
ao trapezio, .quem lhe deu os upas, quem llw extendeu por. 
baixo, ·como um tapete, ou uma palhagem contl'll a quéda, a 
autoridade JcgislaLiva, foram as altas .dig~nidadco !ÍarlamentaJ•es, 
os muis eminentes orgãos, os c·hcJ:cs do Congresso Nacional. 

Bravo,· sen'hores do Partido l\cpublicano Conservador.; 
Bravo ! Bravissimo ! não SI! pódc fazer mclhoi· a politica repu
blicana. Com esses pt·oeessos tmuxesles a Na1;üo ú ·barra do 
todas ns desgracus, Com <Js&cs mesmos processos lhe estnes 
agora t\ cnb·eceim éomo Medico ele Molierc, t.omanclo-lhe D 
pulso, ,cmp~sl.ando-lhe as ·Cimgns c propinando-lhc us dro:;as., 

O Sll. lliBEmo GoNçM.VllS -Apoiado. 

· O Stt, ~lluy .Riti!JOH.I- Ala;;, Rt·, l'l'esidenl.c, estes netos 
lngislntivas e nd!ninislf•a.l.ivos, a~·ot•a por mim euumm·adós, nhi 
ficam pura oviclcucitu· o OUI'aelet· c<!n:;uf·avel da i'acilidaclo com 
que os amigos do Pl'·esiclenlc da llepublicn o ujudnrum n, po~ 
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:este modo, pOr debaixo dos pús a Co,nstituicão e as leis do 
i[laiz. 

O assumpto das férias parlamentares constitue cornpc
tencin privativa do Congresso Na,,ional, porque as relações a 
que diz respeito se encerram no campo das leis elo pr·ocesso, 
civil, commercial, ou cr•iminal, matoriu a · respeilo da qual, 
pelas disposi('ÕCR mais terminruntcs da r1ossa Consf.iLui('üo, ·a 
cornpetcncia privativa é do Congresso Nadonal. 

O Sn. RIBE!IlO GÓNÇALVES - ArJoiudo. 
O Sn. RuY BAnnosA- Não preciso, anf.e uma Gamara 

composta de .iuristas, advogados o homens praticas no estudo 
ou na elaboraçãO dil leis; não pre~iso, Sr. Presidente, de E\Utra!" 
em desenvolvimentos, como si me · alihasse na pr.esenoa dEI 
caloiros para demonstrar uma proposição de .. evidencia tão 
elementar, como a do que só o Poder Lcgislaf.Jvo póde, entre 

. nós, ostatuir sobre as leis que regulam o processo e a do que 
no' domínio destas lois estão incluídas as disposições que regem 
as férias forenses. · 

Em todos os constitucionalistas,. em todos os tratadistas, 
em todos os manuaes que do 1nosso processo ahi se o~~upam, 
em todos elles acham-se as respostas neste assumpto, a con
firmação, o desenvolvimento, a comprovar;ão desses principias 
elementares em ma teria de dir.eito privado e de direito .. consti
tucional. 

Nem é, porém, sómente no Brasil, Sr. Presidente, que no 
assumpto a compctencia do Poder Executivo se acl1u limitada 
e excluída. Si volvermos os olhos para os Estados Unidos, aos 
quaes pedimos o modelo da nossa Constituição, Já cmcont.ra
l'Cmós nos seus expositores, nos seus commcnf.ador·es, nos seus 
tratadistas, ensinada como cousa elementar, a nocão de que 
em mater•ia de férias forenses ou nacionacs a autoridade exclu-

. si v a é a· do l'oder Legislativo. Tomarei algumas autoridades, 
Sr. Presidente, para não deixar sem comprovação o meu 
asserto: . 

·~Na A111.e1'ican and Enalish Encuclopcdia o( 'Law no artigo 
Sunday anel Holidau (Domingos e Jeriados), vol. 27, ·pag. 414, 
assim se exprimem os autores desse grande reposilorio da 
jurisprudcncm o doutrina americana: · • «Existem geralmente kis (statutcs) que' exce

pf.uam outros diaS' como feriados (holida·u); e. regulam 
a sua observancia dentro em certos limites. ·Essas l~is 
(statutes) não silo tão amplas nas suas regras como as 
lens (estatutes) concernontes ao domingo. De ordinario 
poJ·t\m, apenas quanto ú suspensão dos uctos judiciaes, 
i\ aprtlsontacüo o ao. protesto de títulos. commerciaes no 
primeiro dia util subsequente, á suspensão do serviço 
nas 'estações publicas e á restriccão do commercio de 
bebidas ilm certos feriados. Todos os netos não abran
gidos nas publ icacões da le'i (within the statutoru pro
hibit'ions l so podem ei'fectuar como em qualquer outro 
dia •. > 
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Eis, senhores, o tcxiu do idioma original: 

Statutcs Cour:cl'nina llolidays. Sta.tutas exisL gencrully. 
sctting aparl. ·~Cl'Lnin duys as lwlida11s und rcguluLing to somo 
cxlonl. Ltlcir propor o!Jscrvunee. ThesrJ statutas urc noL so 
general i11 lheit• t•cgulnLion as Sunrlay slaLuLes; Lhcy usunlly 
nrovid" ·nwl't:ll/ for tlw snswmsion uf ;judicial pmcccdinas, for 
tho jJresenLaLiou and proles!. oJ' comrncrcial pnpcrs on tho ncxl. 
secular husiness rlay, l'or Lhe suspension oJ' business in tho 
ptiltlie oJ'l'iccs and, J'or the regulat.ion of Lhe inLoxicating li
qúors ou eer•liiin lwlidays. AI! ü·ansaeLions noL wiLhin trc sta· 
tul.ory proldbiLions may 1J ecarricd on as in any ohor day.~ 

O outro r•cpm·iorio da scienuia ,iuridica na União .Ame
ricana e no Imporia Brilannico é a Cl!clopedia of Law nud Pro
ccdurc, a Bnl:uctopcllia do DirC'ito c P·rocesso. Ahi no volume 
XXI se exnucm as norrnus rruo regulam o assumpLo, .dizendo-se, ú png. 110: · 

. « 1'enHc dei· rotado varias leis gue esLaLuem sobre as 
fórias ,iudiéiarins, c doLc!'Tninam a sua acção suspensiva. Va-
7'iuu .. y, slal/llr.v lw:oe ·uean enapted making provision l'or legal 

' holydays anel designaLion Lho el'l'ect Lhcroof in suspending bu· 
siness. ~ 

Depois ft pag. H2: 

« :;\, ·regra geral é que os Lr ibunaes podem l'unccionar, e 
despachar mal.crias ,inridicns, nos l'crindos lcgaes, salvo quando 
a lei cxpt•ossarnonte pr·ohi!Jü·, Em algurrías ,iurisdiccões, to
davia, o exei'Cicio clns f'uncçües ,iudicinrias nos feriados legues 
est,ú su,icilo n reslrieçõos preseriptas a respeito de alguns casos 
expressamenl.rJ pr•escripl.os nas lei.• o·u Constituição. Nenhuma 
lei que pt·oli iho a rrsolu~.iío do negocias forenses pelos tri
bunacs nos fcr·iados Jogues se npplicn a outros actos de na
tureza .iudiciaria quo não esses. Assim a designuciio lcaislativa 
de um dia ·corno :fnl'inclo, corn intuit.os cornrnercines, ncro obsta 
ao despacho do rnalerias forenses nest,a data. 

Eis o texto inglcz: 

« Thc general ruJo is thal thc courls mny sit nnd t.ransact 
!iuclicinl business on a legal holidny, unless expressly pro
hilJitcd stalutr:, Tn sorne .iurisdiclioris howevcr the transaction 
or ,judicial Jm~incss ori legal holidays is. sub,iect. to prescribecl 
qualificnUons in some cases, nxpressly forbidden by statutes 
01• b11 eonsLitu tion. Bü L although I. h r. transnction or ,judicial bu
sincss. on holidny is oxprcssly forbiclden by stntute, acts of a 
ministerial chnraclr.r. performcd on thoso dnys may be lawful. 
Nor is a stat1ttc prohibiting the Lransaction of judicial nature 
othcr thnn L! tose perrormed ,by the courts. 

So t.he gtatutwu designation of a day as a holiday for 
cornmcrcinl rurposo dons not. prohibit. the transnction of .iu· 
dicial husincss on ihnl dny.~ 

:Binck, ouiro celebro Jurisconsulto c consLitucionnlista 
jU!lericano, autor de tantas obras com que estamos família-
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l'izados no Brazil., es~revc, no seu truLado sobre o direiLo das 
scnLcncas: 

« ~laxima ü do dit•ciLo conunum que !lics domJnicns non cst 
jnl'idicus; de a~curdo ~om ellu não se poderá proferir domingo 
sentença, que valida se,ia... · 

Quanto aos ouLros feriado:; u ferias legues a regra geral 
é que, rtumulo as leis, quu os reconhece ou ~riam, não prohibem 
duJ•anLo o oxorcieio das fuu~çõos ,iULlieiarius, os tribunaes po
dem vulidamoule pronunciar os seu~ julgados c praticar os 
demais actos sociaes do seu ministe1•io. (A l1'eat-ise on the lew 
o{ ;iudoemcnts, :!" ed. 100~, vol. I, § ·JS2, pags. 2GG c 2Gü7.)) 

Assim nos EsLados Unidos o na Grã-Brctanha, •como· no 
Brazil, só a lei póde estabelecer feriados ou ferias legacs.
IAssim uos Estados Unidos c ua Igluterl'!l, como no J3razil, só 
as leis, ct·eando taes ferias ou !'criados, púdcm ycdar·aos tribu
nacs durante ellcs o cxercicio das suas J'uncuões. Assim nos Es
tados Unidos e no Reino Unido, como no Brazil, não se con
fundem as f<írias eonsagradas :ís gmndes restas nacionaes 
com os domingos que ex~luem de lodos os, actos .iudicinrios, 
como as outras ferias ou feriados legues, a que. se liga a pro
hibição dos actos ,iutlici!ll'ios, quando a lei explicitamente o 
determina. As pl'imeiras equiparadas aos domingos, ao dia 
do Scnhot·, observado cm toda a clll'islandadc, teem entro nós 
legalmente o nome de festas rtacionaes. l~' assim que lhes 
chama o decreto n. li7, de 18 de dezembro do -J88!l, o decreto 
n. Hí5 B, ele L~ ele .i~ncit·o de 18!l0, ll o decreLo ri. :J, de 28 do 
1'cvereit:o do -1801. 

Dumnl.e esses, O> J'ct·indos ou ft;l'ias naeionaes, não se 
suspcudenr 8Ô os actos ,iucliciarios, mus os administrativos o 
os politit:os ela na,,fío: nilo funccionam os tribunaes, nem as 
reparl.i<.,ões publicas, nem o Congresso Nacional. 

Eis, senhoi·cs, por que ante-hontom me e.spantava eu do 
qun, em um dia rlc 1'eriado nacional, pudesse 1'unccionar, 
r:omo csl.avn 1'tmcciOllnrtdo, o Bonnclo Braziloit·o. 

Foi, pois, ne-ces3nl'innwnLc, :Is f!!rins dcssn. calcgot·ia, que 
se J•ef.cria o decreto prosiclencinl, o demelo n. H. 03G, de 3 . 
do coJ•rcnLe, qunnclo nos declm·ou que 4desLn data uLó o dia · 
15 do eorrcnLe, incluRivc, é considemdo [c·dado naciona[). 

Verdade se,ia que esta disposiçflo não l~m grumma'Lica, 
;porque o redaaLor do decreto se .esqueceu do sujeito ,da Ol'a-
çüo: não lh'o deu. · · 

«Desta ·dnta al<\ o din 15 do corronté, inclusive, é con
siderado 1'cl'iado nacional). O que ? Que é o que se considem 
j'orindo nacional, desta data até 15· do COl'J'onte ? Não sabe
mos, sinfio pot· adivinhaçiio, po•· intuicão, ou por suspeita. 
Dovtl sei' o l.cmpo dceol'l•ido. ~lns n !;'i·nmmatica exigia, ao 
muuos, IH\ JII'Oposição pl'incipnl closlc pcl'iodo, cn1 C!Ué consisto 
o nrt. L" do decreto, a menção expressa do sujeito a que o 
verbo obedecia. 

Mas, através do solecismo, que macula u linguagem do 

,. 
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l'residcntc da ·R~publica c seu i\linistt·o, não nos dcixn. duvido. 
nenhuma a dcclai:ação nlli peromplol'in, do que os dias d~
corl'idos eni,J·c a data do clcereto u o~ Jr.i do cOJ·rcntc consti-
tuem r e:riado nacional. ' 

São as palavt•as do dctll'cto, 
.T(L não deixa de set· taluda a m·i;;inalidnde que estabelece 

· um feriado nac·ional de doze dias. Até ag-O I' a nüo se conheciam 
[c1•indos nac'ionaas 'que durassem mais de um dia. Os nossos 
feriados naéionacs oram: os doming-os, o i do ,jo.nciro, 'J 24 
de fevereiro, ·o 21 de abril, o 13 de maio, o 11! de julho, o 
7 de setembro, o 12 de outubro, o 2 e o 15 de novembro . 

. Pr·ccisamentc pO!' dcteJ•minurom uma intcrrupr;úo lota! 
no movimento dos negocias, uma cessação total na activ!dade 
,iuridic:L do paiz, os {a1'iado.~ nacionacs não duram mms de 
2·i hol'as. . 

Os conselheiJ•os do Presidenl.o nem ao menos lhe ~ouberam 
ponderar que a declaJ•ar;iio ele um· !'criado naaional por J 2 •lias 
1'eclwvn por J2 dias as portas ao commercio todo; visto como 
as posturas municipaos, nesta cidade e cm toda ·a parle, vedam, 
sob pesadas multas, a aiJcrtuJ•a das casas e estabelecimentos 
do industria c negocio nos !'criados nacionaes. 

1\fas, senhores, ou quizesse o Governo decretar, realmen
te, um !'eriaclo nacional, como formalmente declara· o sou do
CJ•eto, ou não ajudasse a língua ao Presidente c seus 1\lmislros, 
c, quando usou da locução {a1•iado nacional, fosse o sr.u pen
samento der:retar farias {m•ans~s. como todas as nossas leis e 
todos os aCtos do Poder Executivo, entre nós, chamam aos 
dias de vacancia legal para os actos do !'oro, o que, com osso 
docroto, se praticou, é, cm todo caso um disparato jurídico, 
um monstruoso erro de ol;ficio administrativo, uma viola\•ão 
clnmor·osa (lo nosso direito constitucional. 

Isso é, senhor·es, porque nem feriados nacionaes nem fa-
1'ias fo1'enses se podem instituir• pO!' acto do .Poder J!:xecut!vci. 
•Os dias í'cJ•iados, como os doming-os e os dias santos, niio são 
terias tio /(n•o, diz Teixeira de .Freitas no sou commonlario a 
Pereirn e Souza (no I .. lt31t), eslabelocondo csla discussão que 
o PI·esidento da Hepubliea devia sabor, ou ter, pelo menos, 
no seu lllinistro da ~ustiça quem se Julgasse obrigado, pela 
lealdado o competoncHI de seu cat•go, a lhe ensinar. . 

Mas, ainda posta de ludo a distinc~•ão o admittindo que o 
intuito do Gover·no foi dar ferias ao l'ôro por -12 dias, subsisto 
o altenlado contra os deveres do sou ofl'icio, eonlrn n Con~t.i
tuiçiio, contra o sonso commum. 

Pm·quç!, senhores, o famoso deerol.o, mnnclatJdo considc
l'Or [c1•larlo nac'io1lal o prazo de trcs a 12 deste mez, accroscentn :· 

~ficando, durante este periodo, suspensos todos os 
actos hn.JII'l!tlcavcis nos dias {e1•iados por lei.» 

Vc.imnos. pai~. quacs são, 1108 r/ias ta·rüulos JlOI' lct, os 
ucto,, im.pmtlcavels. · 

r~.N ( 

I . 
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O decrclo n. 38.\ tlc 1SUS, que consolidou as leis coneet·
ncnLes tL .iustica federal, que nos diz elle, quanto aos actos im
praticaveis durante as ferias: 

' Art 261. Durante as ferias suspondein-sc as fun
cuõcs dos juizes e do Supremo l'ribunal Fedc"ral, deven
do ser considerados nullos todos os actos pra ti cactos 
nesse pcriodo. 

Art. 262. Podem, porém, ser tratados durante as 
ferias e não se suspendem pela superveniencia del\aH: 

a) os actos de jurisdiccão volnntariu, como testtt
mentos, contractos. posses e todos aquelles que forem 
necessarios. para conservação de direitos, ou que fica
riam prejudicados, não sendó feitos durante as ferias; 

b) os arestas, sequestro·s, penhoras, d)3positos, pri-
. sões civeis e suspeições; · · · 

. a) ractificacão de processos, penhor, soldadas, ali
mentos provisionaes, causas de divorcio, nullidade ou 
annullacão de casamento e interdictos possessorios; 

d) os processos de habeas-c01•pus, fianças, Jorma-
cüo de culpa e recursos crimes; · · 

e) os actos de policia administrativa ou judiciaria, 
as sessões do ,iury e preparatorias de !Ias. 

No mesmo sentido. estatue, Sr. Pr~sidente, o decreto 
n. 8.332, de 3 de novembro de 1910, nos arts. 1.03G a Lo.IO, 
que promulgou o codigo de processo civil e commercial no 
Districto Federal c o decreto n. 8. 259, de 9 de setembro do 
1910, que promulgou .o Codig-o de Pt:ocesso Criminal no 
Districto Federal erri seus artigos H8. e H 9. . 

De todos estes textos, porém. senhores, resulta que só não 
:são irripraticaveis durante as férias, nacionaes ou forenses, 
·L1S actos exceptuados ta:~:ativamente nas leis. Salvo para esses 
m;sos cxccpcicinaes, para esses actos excepcionaes, os tri
lmnncs da justir;n, durante as férias, estão fechndoi!. 
r•ão funccionam; c o que praticar incorre na pena de nullidade. 
E desRcs trilmnaes o primeiro indicado no decreto n. 8.\8, de 
i!l90, assim como no decreto ri. 3.084, de 1898, é o Supremo 
Tribunal Federal. Os termos dessas leis são cathegoricos: 

«Durante as férias s~tspende-m-se as f~tncções dos 
juizes e do Supre-mb Tribunal Federal, devendo ser' con
siderados nullos todos os actos praticados nesse pe-
lriodo .~ · · · · 

Não ha, pot•tanto, necessidade absolutamente nenhuma de 
interpretnr,üo, não ha duvida imaginava! quanto ao alcance 
do qutl -dispõe G dcci•cto presidencial de segunda-feira. Deter
minando que, dt.> 3 a i5 do corrente, «ficam suspensos todos 
Oti netos impi·nticaveis nos dias feriados pela lei,, o que essr. 
decreto prcsct•evc tí que, durante esse periodo, •se suspendem 
as funccões dos jui~J).s !3. ÀO S!Jprl)ffiQ Tr~b!lna! ~~derab. 

' 
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Apurada ~sta conclusão inquestionavel, della resultam 
imperJoHamenlo . varias questões. 

Prlme!r[t questão. Era isto o que o commercio, o que os 
bancos 8olwlluram do i\1aredml .PJ•esidente? 

Segunda qL!Oslão: Era .isto o que o Marechal Presidente 
devia fazer 'i 

'l'orceim questão : Podia fazer isto o Marechal Presi
dente ? 

-~· primeira qucsl.fio. :;onhores, está respond 1da pelos factos 
notorws do momenlo. :\üo me eonsta que nas solicitacões en
dereçadas pelo commcrcio e pelos bancos destn pra1•a 110 
Governo, se tivesse incluido a de se suspenderem as func'nões 
nos no>oüs tribunaes de justiça. · 

'l'odo o interesse do commercio c dos bancos estava em 
olltm· uma diiac•ão pat•tt o vcneimento c para a exccucão das 
obri~a,;ües civis o commerciaes. A cessacão absoluta das fuu
ccõcs rlos · tribunaes· de· ,juslica foi uma deliberacão não so
l,cituda, inesper·ada, uma deliberação de surpresa, que cahiu 
Jr,O m01o da uossu situa~iw, at;il.adu u confusa, como um cle
n.ento uddicional de perLurbacüo e desordem. 

O" Su. Rmmno GoNÇALVEs - Muito bem. 

o Sn. nm: BAnBOSA- Sr. Prcsipcntc, peço a v' Ex. ljUO 
fmda n' hora do expediente. 

O Sn. RUY BAnnosA - Sr. Presidente peco a V. Ex. que 
consulto o Senado si me concede meia hora de prorogaQiiO, 
afim de eu terminar· o meu discurso, 

Consultado, . o Senado concede a prorogacão pedida pelo 
Sr, Ruy Barbosa. . -. 

oO Sr. Ruy Barbosa (continuando) - Segunda questão .. 
Era isL:J o que d•evia ·fazer· o Marechal Presidente? Não 
creio que em vossas consciencias, Srs, Senadores, possa ainda 
pairar a tal respeito duvid-a grave, Que exigencias de in
ter·csse publico existiam para que além da moratoria solici
tn,da pelo commercio, desejada c requerida pelos bancos, se 
é.;tabelecesse essa interrupção completa nas func~ões da jus
tiça ? Para que se desse esse en!ypsb na actividade jurídica 
do pair.? Si interesses ha, niLO podem ser os 11 que alindo o 
decL'Cto quando se I'Ol'oro ú sil.uação cul.'opúa e ú guerra quu 
abala o antigo continente. 

':Aili, no proprio theatro da guerra; no territorio das 
1mcões ju por e !lu ncommettidas; alli, na imminencia o FOh o 
risco da urn eneontro dos exercitas; alli, com a docJ·otaçüo 

·da lei marcial por toda a parto, nenhum Governo determinou 
que. os tribunnes de justica suspendclssem us sua; funccõos. 

Como é -então, e por quo mul.ivo, Sr. Presidente, como 
é então que aqui no Brazil, a centenas ·e contenns de logua.s 
do cün l.inento que a guerra do vasto. neste momento, é que 
hav~mos de levar o rigor das medid!!B !!XC!'Poionaes a ~xp~-
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dicnLcs do que os proprios pn.i:ies devn;stados pela guot•ra 
uúo se lembrarum nem se utreverum u usar . 

.l'oJ' que inversão do somo conunum ha ·de sr!r que uas 
medidas cmpregrudas aqui contra circurnstancias de naturezas. 
tüo diversas c tão menos gmvcs do que as que Lrazem hoje 
cm constantes af1'liccões os paizes de ultramar, havemos de 
senti!' o peso da :;uarru com ma1s dureza, com mais opres
sito, com mais erucldade 'i 

Eu quizera, Sr. Presidente, que ttlgum dos membros do 
Gov-erno, que algum dos seus amigos, que a,lgum dos. orgãos 
mais competentes desta Casa nos viesse praticamente ex
plicar, moa.t.rar, dizer ond•e ú que se acham precisamente os 
motivos pelos gun.es o mareeha.l Hermes nessa momento, em 
vez de se limitar á decretação da mm·atoria, mandou que 
todos os tribunaes de justica suspendessem as suas funccões. 

Agora a tcrccit•a questão; Sr. !~residente ... 
Podia, o Marechal Hermes fazer' o que fez ? Tinha o 

Governo da Republica o direito d0 praticar o que praticou ? 
Nilo ha nesta Cus~. não ha no Congresso Nacional, não ha
verá um homem de intel!igeneiu., do scienciu, de responsa
bilidwde, que se atreva a a:l'firmal-o. · 

O Sn. RIBEIRO GoNÇALVES - Apoiado. 
O SI\, RuY BAJWOSA ·- Pois, senhores, para que o Pre

~idcntc da Republica tenha nus suas mãos a attribuicão de 
c.lefliarur o estudo de sitio foi nccessario quo tt nossa eonsti
tuic;ão cm artigo especial, mediante cuidadosas disposicões, 
lho eonfcrisse essa autoriducloc, n definisse c .!h' a limitasse. 
Essa uutoridncle, 'Jntrctanto, se reduz ú de dispensar certa~ 
formalidu•dc~ proLecloJ•as dtt liberdade individual, habilitando 
o Governo tt prrmdor c dcslcrrnt•, ao seu arbítrio, os cidadão~ 
que cousid·cre suspeito de cumplicidade na porturbo.cão da 
.ordem; E', pm·tnnto, umn i'aculda·d•e rcstricla, de conseqnen
eins incomparavelmente menos graves, de extensão incom
mcnsuJ•avciJmnLc mais a"anlmda. Nilo suspende uenhum dos 
podct•cs politicas do estado, deixa l'unccionundo os LriJJunaes. 
Agora mesmo ahi oslfto cllcs eouccdendo habcas-cor)Jus con
tra us Wcgalido.des commettidas pelo Govel'llo nos actos de 
OXI!Cticão do r.stndo dt' sitio. Sob o osl.ndo de siLio, portanto, 
Sr. Pt•csidente, os tribunaes de ,iustica continuam a fun
t:ciOtHll". g•, uüo sô doutrina constitucional ovident.J nos textos 
da nossa lei or:;nnit:a, mns ainda n pratica, a jut·isprudenciu, 

. tl direito usua I dos nossos tribunacs. ., 
o Sn. nmEIIIO Go"'ÇAI.VES - l\lu.i lo, bem. 

·:·, 

O Sn. RuY Rumos,\ - J'nl.retnnlo, St:. l'rcsidento, hn. 
do V. Ex. J'a?.er-mo um fll,,,,r; dê-me V. l~x. n honra, 
docm-m'a. os uohres Scuadoi.'CS, tlecm-m'n alguns dos mnis 
dediendns amigos do Governo nessas cadcim.s, decm-m'u, o 
cu lhes rogo, cncarecidnmcnte, a honra elo mostrar entro 
os dispositivos constitucionaes nquclle pelo .quul. o Governo 

:·':-·i'-.',',. 
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da Republica púde mandar interrompei', suspende!', cessar a 
::wcão dos tribunaes. 

Ainda sob a lei marcial, nos Estados Unidos c na In
glaterra, .cm ·Lada a parte, muitn,s vezes. quando excrciLao> 
inimigos accupam o tcrriLoria do pniz, na que respeita aos 
netos ela direito privado, as tribunncd de justiça, as. notarios, 
os funccionnl'ios ,iudicines canl.inunm a exercer as sua~ fun
cções; de modo que, atl.ribuil-as ao Presidente da Republica, 
avocar a oi a .compeLencia .de mandar fechar· as tribunaes 
durante 12 dias, é inventar, rí for.iicar, é sur~ar da seu 
bestum.ta uma situação mais grav·e da que a do estuda de 
5itio, da que a lei marcial, do que a lei de r,íucrra, uma si
tuacão pela qual ficrt ao . arbitri·o do Governo suspender a. 
Justiça, eliminar os Lrilmnacs, daixando · as rclar;õe• jul'idicns 
ele ·ardem civil sem a protecção ordinnria. Idas leis. 

Como, Sr. Presidente! Sed passivai concilinr isso com 
· o regimen constitucional ? Com o que no caso está escripto 
na nossa I,ei fundamental ? 

Como e, por que, no caso do estado de sitio, necessitou o 
Presidente .dtt Republica de faculdades escriptns na Consti

. tuição para dellas poder usar, quando o estado dll sitio dtí 
apenas no Executivo o direito de deter c de desterrar sem sus
.pensffi() dos tribunnes, ao passo que .• neste caso·; sem nenhuma 
disposição que o autorizasse, o Presidente da Republica, sm
pende, rndicalmentq, no paiz n nccão as funcções, a existencin. 
da justiça ? (Apoiados.) 

Até. n~;01ra, na linguagem de todos os publicistas/ de tad~s 
os constitJucionalistas, de todos as parlamentares. o estado 
de sitio era a mais temerosa do todas as medidas do Governo · 
-6 esta a expressão usual, ordinal'in, camesinha de todos os 
que sobre essa ma teria teem escript.o. Ta das elles consideram 

·<> estado ct.e sitio como a mais fo,rmidavel dns medlidas do 
excepção no r·egimen constitucional. Mas .agora, senhores, 
11ão sei de <>nele, por evocação do Marechal Presidente, temos 
11m a situação excepci.onal. de natureza muito mais grave; 
porque no passo que aquella dando no Governo o dir.eito de 

, deter e desterrar, deixava-nos, todavia, a protecciio dos tri
bunnes, cmqunnto que esta começa por abolir completamente 
essa protecção. deixand,o-nos sem ,justiça, ficando unicamente 
no paiz o arbitrio, do Governo, servido por um Congresso do 
amigos. (Apoiado.) · 

Quando, senhores, .nn Monnrclh•ia, hn cincoenta nnnos, ostn 
metropole o o paiz se viram a lbrncos com n formidavel crise 
bancaria daquello tempo, que r\ o que fez o governo elo impera
dor ? Decretou, porventlll'n, o !'criada nacional ? Mandou que os 
tribunaos fechassem as suas portas e n justiça suspendesse 
Sl)ns funcçõcs ? (Paltsa.) 

Não, senhores. Eis o que, sobre a Monl\ll'chia, debaixo dn · 
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·corOa ()0 •Pcd1·o If. no . ., ornnio~o . .;; le1npos rinrJur•JJe l't':~inwn, en
t.nlJClcccu o decreto n. :l. :108, do 17 do setr.mbro de 18ü1: 

' 
«Ficam suspensos c proros·udos por GO rlins, con

l~dos da .di~ O do corrente mez, os vencimentos de 
lel•J'OS, notas pJ•omissorias e quaesquer outros titulas 
commercines, pagaveis na Côrte e Proviltcia d'o Rio do 
Janeiro o tnmlmm suspensos e proroguclo;; pelo mrRmo 
/.empo os protestos rlc lrtras. recursos . o gat•antins e 
prosoripções do regimen titular.» ' 

Isso 6: nada mais simplesmente que morntoria; simples
mente a dilacão aos vencimentos dos titulas civis e commer
ciaes. 

Como, pois, Juntar a· novidade I)Scnndalosa :dessa lem
brança? Onde a foi buscar o Marechal Presidente? Qnnl é 
:. lei. CJUe debaixo do seu govern·o · está regulando ho,ie o 
paiz? 

E querem, Srs. Senadores, que eu me cale; e querem 
que, deante dn gravidade penosa das circumstancias em que 
lirlnmos, eu emmudeQn, em um acto de generosidade, para 
Mllahomr com o Sr. Presidente da Republica e com o par
tido que o serve, no trabalho de snlvnçüo de nossa terra 1 · 
Querem que eu entrouxo as minhas idéas. ciue eu reneg:ne o 
meu passado, que . cu me <JSqueca das minhas responsnbili
rlrtdcs, ·para cooperar na obra de cegos, no trabalho nmaurose 
moral, dessa cegueira absoluta, que nos vae arrnstnndo ! 
Ouerem que eu venha concorrer tambem com o meu hymno . 
~io côro. de louvores officines n esta situncão, porque as cir
cemstnncins do paiz são graves !. . . quando da gravidade das 
eircum~tnncins .está se aproveitando o Presidente para au
gmentnr seus erros, recrudescer .nos seus attentados, pnrn 
multiplicar seus crimes. 

«Nenhum (10mem - disse o grande .iuiz americano 1\Iüllcr 
. - nrnhum homem, neste pnir., occupa Jogar tão elevado que 
eRLeia neima dn lei. Nenhum funccionnrio sujeito á lei a p6de . 
nffronlnr impunemente. Todos os 'lrgãos do Governo, desde 
o mais alto, nté o ultimo de todos, são crenturas dn · lei, 
adstrictos a lhe Qbedecer. A lei é o unico poder supremo 
no nosso systemn de governo o quem quer que das funcQões , 
delle participa, ncceitando um cargo, está, por isso mesmo, 
aindn mais estrictnmente obrigado n respeitar lhe n suprema
cia o n ob~ervnr-lho os deveres por ella impostos ao exP.r-
citüo da autoridade, que àelln decorre.:. . : 

São. pnlnvrns de um ,juiz i Ilustre, de um magistrado no
tnvel""'nos Estados Unidos, referindo-se no cnso ,iuridico nn 
pleito «United Stntes versus Lee:o, definindo por esse modo n 

. situncão de todos os funccionarios, desde o ultimo dos ser
ventes .nté o chefe dn Nnçiio, om um pai?. repul1licnno, dotnclo 
dl·l Constituicüo e servido por leis. 

Esse é o meu progrnmma, esse tem sido o rumo constante 
do minha vida, Sr. Presidente, ·eU não o esqueci nunca; aind(l 

'' 



,'·1 ' •.•• ·,' ·,·· ...... 

mesmo quando membro da dieladurn, quo reorg-anizou o 
pai~, na passag-em de um para out.ro regímen, cu propugnava 
sempre para que todas as leis, emquanto leis, emquanto não 
revogadas, fossem religiosamente observadas por aquelles 
dictudoros, suscitando uma vez a observacüo, tantas vezes re
petida pelo meu honrado ex-éolle:;a nuquelle Governo, o nobre 
Senàdor por S. Paulo, Sr. Francisco Glycerio, que me eslra-

. nhava querer eu obrigar os meus companheiros a respeitar 
até as ordens do Thesouro. 

Eis, SJ•. Presidente, porque eu ataco o chefo do Eslndq, · 
porque não ensarilho deante delle as minhas armas, porque, 
no meio desta situação, me julgo mais do que nunca obrigado 
a' reivindicar esses direitos, de · f!UC elle agora, mais do que 
nunca, se esquece. · 

O Marechal Presidente, para•mim, para o meu r.spirito, 
que ·nunca teve adias, que tem vivido sempre de esquecer e 
perdoar, que nunca encontrou nos seus adversarias, nu sua 
condicão de inimigo, o motivo para lhes não acudir quando a 
opprcssão os afflige; pura mim, com o meu temperamento, 
com o meu espírito, com o coração que eu tenho, incapaz de 
odios c de vin:;imças, o Marechal Presidente é apenas n expres
são momentnnen e fugidia de uma situar,üo abominnvel. Quan
do elle terminar o seu quntriennio administrativo, nunca mais 
me lembrarei de que a politica do meu paiz houvesse sido 
atravessada por essa entidade fatal. 

·Mas, por ora, é um , malfeitor, um grande malfeitor da 
minha patJ·ia. E, dcnnte dos seus actos injustificaveis, inde
fcnsnveis, inatimaveio~, dcante dos seus netos, emquanto mo 
der alento aquellc cm cu.ias müos está o resto da minha vida, 
6 meil dever hn de ser ·cumprido, ainda quando excedendo a • 
medida ·natural das minhas forcas. 
· . Eis porque essas pequeninas, insignificantes, miseraveis 

cousas ·de imprensa, essas cousas grotescas, essas prisões de 
.iornalistas, essas nrnsurns lorlos os dias exercidas com invasão 
dos .iornaes, com humilhação dos seus donos e redactores; eis 
porque essas cousas mínimas do nosso estado de oppressão 
tanto mo interessam. · 

Grotesco para mim, Sr. 'Presidente, 'é só o caracter dos 
ii)fe!iz~s qJ.Ül medem a .iustiça, o direito e o enthusiasmo uni
camente peja import.anciu dos favores que recebem. 

· Nn nesson do um cidadão, por humilde que seja, a justiça, 
n perseguição, o nrbiLrio representam para mim, nos meus 
olhos, tolalirlndc inteira do direito dn nossa organização oon
sl.itucionnl, dn toda esta instituição que nós fundamos, porque 
estou cqnvrnciclo, r.nmo aqucllo grnnd.e publicista inglez, que 
tudo de. que se compõe o g-rande mecnmsmo do governo de UJli!Jo 
gr:ancln nar,iio, 1 nrlos o R poderes do Estado, o concurso de todas 
ost.ns instituicürs cngcnhnsnmrnl.e comhinadas, tudo isto nl'io · 
so de~tjnn, ~m )lll.ima Ul]nlyse, siniip n persovornr o direito 'e 
a xqanter n JUsllca. .. / 
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Ora, n manuLen~iío d:t ,iusLir;n o prcscrvnr;iío do direito se 
manifc,Lnm, sobretudo, mt ollscrvancm da lei, cm rclacúo aos 
mais humildes, aos indefesos, aos dcsprol.cgidos. 

O Sn, lliBim1o GoNÇALVEs-1Apoiado. 
O Sn. IluY R111BOSA- Do qtic nasce, Sr, •Presidente, d() 

que resulta, S1·s, Sena e/ores, a siluuçfio actual1 Não é da 
guerra cuJ•opúa, não é do cataclysma das nações "do velho con-
. tincnlc, não é desse lerrcmolo sanguinolento que agita ia 
Europa. A nossa siluucüo interior, eslava ·dc:finida o consum
mada 110s seus mais odosasl.rosos l'csultados, antes que por Já 
lwuvcssc estalado uma cntastroplw. A siLunr;ão actual do Brasil · · 
rcsulla unicamculc do desrespeito ÍL lei (apoiados), do do
minio exclusivo do arbitrio, da seria incessante de atteutudos 
quo toem cnl'nctcrizndo a situação actual. 

lloi violando a lei das leis no regimcn do. parlamento, foi. 
violando lodos os unnos cscanclalosamentc a lei oroamentaria, 
foi gastando sem oscrupulos l'ôt•a dos ot•r;amcntos, votados 
nesta e na oulm Casa, foi dclapidando assim o suor, o dinheiro 
c a sullstundn da Nação,. que nos arrastaram á banca rota; 
que o Governo nos I'ebuixou a esta situação ignominiosa e que 
se acolho ;i sombra da guor·ra curopéa pura .ver si a commocão 
daqucllcs factos estrondosos nos far. esquecer aqui a gravidade 
incalculavcl das suas culpas.' · · . 

O Sn. Rmgmo. GONC:Ar.vgs -Apoiado. 
O Sn. RuY RmeosA- Graças á quebra continua, habitual, 

systcmatica, acinlosa <la lei das leis, cm -todos os seus ramos, 
da lei em lodas as suas csphcms, da lei cm todas as suas dis
posições mais sagradas, de todas as leis ordinarias, das leis 
goracs, da lei constitucional, foi. que o Govcrn• chegou no 
ullimo extremo, de nos considerarmos ho,io como um paiz des
governado entregue no acaso, onde ninguem se entende, onde 
a impressão pm· mim sentida é a ·de estar assistindo, no convés 
de um nnvio, atirado ao rochedo, n uma discussiio entre tri
pulantes c passageiros, omquanto os que dispõem do leme e 
da núo continuam n n"l'undnl-n, nada vez mais, no cscol1ho em 
,que a perdem. . , . 

Hei de, portanto, Sr. Presidente, ir seguindo o meu ca
minho, ató onda as minhas ·rorcas •Chegarem, até onde Deus m'o 
pcrmittir, c ainda que todos se rendam, e ainda que todos cor
tejem, e nindu que todos possam emmudecer, eu, prefiro que 
Deus me tirasse a razão o a consciencia untes. do que ns forcas· 
pnrn protestar nt1í o ultimo momento contrn os 1lessrncadores 
de nosso terra, contrn os arruinadores deste rcgimen, contra os 
inimigos mais perigosos da nossa Patria. Etiamsi omnes, euo 
non. 

Nest~s ·quntro annos, Sr. Presidente, o Governo aujo termo 
se npproximn. c cu,io :l'im o pniz nmbicionn com tnntn anciodudo1 
tom commoltido nttentndos sobro nttGnt.ados, onda um dos 
quaes, em outro regímen, seria llnst.nnte, nii.o J?[ll'U fazer cnhil1 
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um mouanlw, ma' pura determinar n 'qu<ldn de uma dymnnstia., 
Qualquer de;;es e;camlnlos memor:wcis que recontados pela 
imprensa l'ut•ium ul'fluit• o' sangue ús J'aces de Lodos os brasi
leiros, qualquer desses cscaudalos, teria at•rastado á ruinn. uma 
dymnust.i a const.i t.ucional. 

·X ada valem, porém, St·. Presidente, nada valem contra 
a inscnsibilidadP, eontt•a o cule.inmenlo, contra n indifi'erenc.n. 
glaeinl c a auwncin absoluta de senso moral dos nossos tempos, 
da nossa si.lunr;üo e do nosso Governo, arrastando-nos por esse 
eaniinllo que lodos os dias nos uppl'Oximn de ttm t.ct•mo fu-
nesto. · 

0 Sn, Rmllll\0 GONÇAT.VI'S -Muito bem. 

O S11. Rm: BAIIBOSA _,Acredita o ·Marechal Presidente; na 
sua .innoccncia impagavcl, csl.w continuamente sct·vindo aos· 
r;randes in ter·csses do paiz. l~' assim que o outro dia, no quu 
me contam, cm uma convc~·sa cm caminho de Petropolis, di
zia, em pnJavras que cumpre ficaren1 memoradas, o Chefe da 
Nação Brazileira: - Approxima-sc o fim do meu governo. 
Possoalmenlc, nada rnc ser:\ mais agradava!, porque necessito 
de repoiso, pt•eciso de it· vin,iar, estou fatigado. Como bt•azi
Jciro, pot·úm, csli·cmcço pelo receio dn. soTLC ela minha obra, 
pelo Lemot· do seu destino nas mãos dos· fJUC me suceederem. 

«0 Sr. vti), dizia e !I e ao seu interlocutor, <eu tenho con
solidado a ordem no pai.?., consegui moralizar ti imprensa. Não 
se ataca mais a ninguem. Firmei o p·rincipio da autoridade:• 

.E '' isto, Sr. Presidente, a inconsciencia qu~ nos governa, 
Dcantc della, si não se tratasse de quem tem nus suas mãos 
os destinos du nossa tcJ·rn, o arbilrio de tudo poder e de ludo 
i'azer, sô nos restaria um movimento de piedade. Mas uma 
vez que nessa ineonscicncia se personil'ica a autol'idade su
)Wema, o poder ahsolulo, n dietndurn. it·r·qsponsavcl, todos o~ 
clamot·es são poui!OS pam condemnar o mal que nos tem can
cor·ndo, qur. nos dostróe, que nos continua a ameaçar, pura de"
nuncial-o ao paiz, cstygmal.izal-o nos olhos da postel'idndc, 

• par.n J•csponsnbilizal-o pelos seus crimes. 
Si querem a collahoraçüo dos seus advcrsurios, si real

monte entendem .que a situação é de uma attitude concilia to .. 
ria, si acham que devemos ensarilhnr armas, pura trabalha'l' 
pelo progresso do paiz, pura o salvar elo abysmo em que o ar
J•omessnrnm, cessem de perscguirt•, ;,esscm de opprimir, ces
sem dG violar a lei, não continuem a t.r.azer a imprensa debaixo 
dn mordncu policial, lovnntem o· estudo do sitio, .rJesurmem-so 
dos insl.t•umentos da opprossüo. 

· · Então c sô cnlüo, poderão com sCJriedadc nppellat• pnt•n n 
collnbOi'ução dos seus antagonistas. (Mu:ito bem .. : muito /JCU/ .. 
Palm.as nas oalarias.). 

O Sr. Presidente - Antes rio passat·-sc ;\ ordem do dia 
vae so proceder 1\ leitura do pt•o,jccto· quo se acha sobre n 

· mesn, oJ'fol·ecido· pela Commissüo de l!'inuncas, e que. deixou 
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de .~m· lido no n:-qJedion/.o pa!'a que não !'osso in tr~rJ•ompitl; o 
Sr, Senador Ituy Bnl'hosa, a quem ,i:i havia sido duda u pa~ 
lavra. . 

E' lido o vao n imprimi!· o ~eguinto pro:ieeLo da Commissiio 
de Finanças·, 

N. 5 - 1!JJ.í 

O Congi'esso Nacional cloCI'eLa: 
~\rt. 1." Fieam suspensas cm touo o tcnitorio da nrpu~ 

hlic:a, pelo PI'U~o de 30 dias, contados da data desta Joi, po
dendo o Governo prorognr c.sse p1·a~o por um ou mais moze~. 
aLrí o maximo do mais 120 dias: 

a) a exigibilidade das ohrigílciJes resuJLanLcs de letras do 
cambio, de notas promissoJ•ius ou do quaosqur.r ouL!·os Litulos 
commorciacs e bom assim do prestacüos por dividas hypotllo
c:ru·ias ou do pcnhot· ugricola, wio so c:OmJli'Ílhcudcnuo, porém, 
nesta suspensão o movimento de contas cot'I'C.ntes bancnJl'ins 
para o el'J'eito do I' O tiradas monsacs que wio excedam de 
i: 000$, cm uma ou mais par~ollus, i'~ vontade dos bancos; 

b) n troca por ouro das notas da Caixa de Conversão, po~ 
dando, porém, dentro dos. prazos d<;stc. urtigo, o Governo ro~ 
soh'Ol' que n; suspensão se,iu continua ou inLermiLlcnlo ou per~ 
mittir a troca do quantias dinl'iamente urel'ixadns. 

· § 1.• O ouro existente na Caixa de. Conv.crsf~o conLinuar;í 
cm deposito, par.a o fim exclusivo da tJ·oca. das notas por elln 
omiLUdus, nmnLidUJs conli'a qualquer desvio us garantias o 
penalidades estuluidas p,oJu lei n. Ui7ú, de ü de dezembro 
do I OOG. 

~ 2.• Ji'il>n appt·ovado, para tactos os cJ]eitos, o dec:reto 
do s' de agosto corrente, que eslabolecen Jéria.s de lt a 15 dP 
mesmo moz. . 

AT·t. 2." Revogam-se ns disposições em 'contrario. 
Sala das sessões, G do agosto rlc 1011. - Prauc·isco Gly~ 

cc1•io, Presidente. - Joüo L'll'i: Alves. - Vict01·ino Jl.[onleii'O. 
- 1!:1•iao Coelho. - Urbano Santos. - Gonçal·vcs Parreira. -
Tavares de L?J1'a, - Sá Freire. 

ORDEM DO DL\. 

E' annuncinda n votacão. em 2' discussão, da .proposição 
da Cum11rra do.s .Deputndo•s n. 230, de 10'12, que tt•unsl'Cl'e pura 
o Corpo de Saude do l<lxorclto, com honras de segundos tencn~ 
tes, o.s .iaJ'oriores que tenham mais de tres rtnnos de praan· c 
sewico.s pi·ol'issionttes. 

O Sr. Presidente - Consta a ordem do dia e:~:clusivam!lnte 
de votacões e não Im no rocinlo numero pura c!'fecLuul-as. 

Vou, .pois, mnnç!ur procei:loJ' ú chamada. . . -. ' ' . 

' 
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. . ~J·oe~cl·endo-so ú chnmndn, vori:ricn-sc a auscueiu dos Srs. 
G~OrJel i:lalg-ndo, GcJ·vnsio · .l'n.s;o>, GuillwrJne Campos, Lu i~ 
Vwnna, BcrnaJ·dino Monteiro, .Josi) .Jiuscbio, Urbano Santos 
TnvaJ·os Llc LyrnJ Goru;nlves .Lilerreil'a, ~João Luiz Alves EricÓ 
Coelho, Sú FrciJ·e, Adolpho Gordo, Francisco Glyccrio' Goa-
zaga .Jnyme u Vici.Ol'ino Monteiro ('Hi). ' ' 

O Sr. Presidente - llr.spondct·am :í. ehnmada apenas 21 
Srs. Srnar.lot·es. · . 

Nfío ha numct'o; fica adiada a vo!,nuüo. 
Nada mais havendo a Lralat• vou lcvanLar· n. sCI.lsão c dos i

gno para ordem do dirt da S%'llinlc n mesmo. de ho.ic, is lo é:· 
Vola.ção, em 2" discussão, da proposição d:t Camura dos 

Dr..puLndos n. 23G, d•e 10.12, que trnnst'ere pura o Corpo de 
Saude do Exercito, com Iwnms do sur,'llnrlos tenentes, os in-
1'et·iot·es que Lenham mais de Lr·cs armos dr. pt'nCa c servi1;os 
proJissionacs (com. subslilntl·vo da Comm:issão de Mrrl"inha c 
Guerrn e crnrmdall da de Finauças); 

:Volnçúo, cm discussão unicu, do pnrceet· da Commissão de 
Finnnçati n. 2ll, de 101·1, opinando pelo indoi'ul'imenlo do J·e
qum·imrmto cm que D. Maria de Mello Sydney solicita role
vnmen LO da prcscripr;ão. um qui; i ncm·reu, pnt·n o Jim de ro
IJCllOl' pensão rle monLopio n quo se julga com cliroilo; 

Volnr;üo, em diseussão unicn, do pnt·coor da Commissão do 
Finanr;ns· n. :!9, de -!Oi!i, opinando pelo inclcJ'erimcnlo do rc
qtWJ'imenlo cm que D. Anlonia Pacs d'o Almc.ida, viuvn do al
;orcs do J!:xcrci.J:o Hygino Min·tíns de Almeida, solicita rcle
vnrilcnLG da divida em que foi consillel'Udn pura com o 'l'hc
souro 1; resmuir;ão das quunLins que lhe Leom sido desconta
das do meio-soldo que pe.r<lcbe pura. indemnização da rci'c
rida divida; 

V0Lação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. GG, do -191:3, crcando o Ioga!' do G" pt·oeurndot· 
da novublica 11:1 secção elo DisLt·,iclo Jlcduml c daudo outt•tts 
ptoôv_idencins . (corri pa!'CcCJ;cs cont1'al'ios das Cornu~-lssücs tla 
Just.1ça e Lca·,.sla~ÜIJ c de J<'manças), . 

. Levanta-se a sessão ús 3 horas o /jO minutos. 

ü9" SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1 OH 

·pnJISTDBNCTA DOS STlS. PTNHI~lllO ·~!AC:HADO, VJCJl-PI\Ef!IDTc)lTJl, E 
AfiJ\U.TO oógs, 1 11 SJJ:CRl~TAniO . 

A' 1 hora da Lnruc, presllnlc numero legal, abro-se 1t 
ROSSÜO a que eODCO!'['•lm os Srs. Pinheiro Mnch~do, Al'UU,jO 
G6cs, Pedro BOJ•ges, Mctollo, Gonza~a .Tayme, Gnhl'icl.Salgndo, 
Silvorio Nory, TofJ'(•, Indio do Brnzil, Mendes de '..hnetr!n, José 

• 
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Euzehio. U1·lmno S~niM. !1ihr.ir·o Gon<::ilws, G··r·va<io Pns
sos, 'l'l.1omaz Aecioly, 'J'nva1·us do I ... yra, .l~piLrwio Pnsson, "'ai~ 
J'rodo Leal, Sig-iszmulCio C:on<;nll·cs, Gonç.nlvcs Fet•J'l'Ü'a, Hay
mundo de Mit•nndn. Olil·i>it•rt Valladüo, Guilherme Campos, 
Aguint· o Mollo, LtUz Vinnüa, rtuy Hnt·bosa, Jofto I uiz Alws, 
Jkt·nnt·dinn Monl.nit·o .. l~l'ico Coelho, S:'t Fl'flirc, Aw;mslo do 
VnsooJWJdlo~. lJ"J'JJUJ'do Monteiro, Adolpho Gor·do, .Frnndsco 
Glycrn·io, Leopoldo do Jlulhüc,, Bt·ar. Aln•unlcs, .Tos,) Mur
tinho, AltmcnJ.' Guimar·üos, Gcnm·oso · Murq•ws, Felippc 
Schmidt., Her·•:ilio Lur. ü Vielcwino Monlüh·o (lt2~. 

Dobmm de compnt'cccr com causo. ,iusLificnda, os Srs. 
J,nm·o Sodr<J, Arthlll' Lemos, l'iros Pct·reiru, .. Franci~co S:\, 
Antonio do Souza. J~loy de Sou"""· Cunha .Pedrosa, Ribeiro de 
.Britto, Gomes Hibciro, José Marcollino, Moniz l?reire, Nilo 
.Pcoanha, I,ourr.nço l3apLisLu, Alcindo Guanabara, Btv:no de 
J'niva, Alfredo Ellis, A. Azcrcdo, Xavier da Silva, Abdon J3n
ptisLa c :rou.quim Jlssumpc:1o (20). 

El lirla posl.a cm discussão c, sem deb11lc, npprovndn a 
acl.n da scssiio anterior. 

O Sr. 1" Secretari; dcclnrn qur. niio hn oxprdicnle. 

O Sr. ~· u Secretario dcclnm IJUO não hn p~rocerns. 

_O Sr. João Luiz Alves - Sr . .Presidente, tendo sido lido 
hont.cm o ho,io publicado e rJisLribuiclo cm avulso o pro.i~
clo Ol',<;anizndo pela Commissüo de Pinanr;as do Senado, re
lativnmenLo ú rnom!ot·in. ou ;\ snsp<msüo dn cxig-ibilid~do r!os 
pnr;amcnl.os dos t.iLulos por ah;um prazo, o sendo este as
sumpLo m·gcn lissimo, per; o a V. Ex. qu·c consulte o ~cnado, 
si conscnLIJ nn inversão da. ordem dos trabalhos pn1'a quo 
este pr·ojocto sejn. rJisrmLiilo r. volnclo immcclialamrn!•J. 

O Sr. Presidente - Os senhores que appt·ovnm n ur_:;~ncia 
.rcqnet•idn pelo S1•, João Lui1. Alves para quo •antro Jmlll'c
dinlumcnlo r.m cliscussJ1o o pr·o,iccl.o cln Commissüo doJ .Fi
l'l~nç:h~ relnLivo :i morntorin, qucirnm lcvanLal'-sr., (Pa.Jt~ll.) 

· Foi appl'ovudo. 

SUSPENSÃO DO VmNCIIMilN'I'O .DE OBRIGAÇÕES 

2' discussão do pt•o,ier.to rlo Scnndo n. 5, do 1914, rletet:- · 
minando a smpr.nsão, r.m lodo o tcrl'il.ol'io d:t nr.puhlien, pelo 
pruzo d<J • .10 dins. do vencime.nLo dns obrigncücs resu!Lnntes' 
de lelrns de eamhio, nol.ns vromissol'ias, ou quncsqu0r outros 
titulas commcniar.s c bem ussim de pr·csLaçücs por ·dividas 
Jzypot.heenl'in~ ou pcnhot• agt•icoln r. dnndo outras providen-
cias. . · ' .. 

• 
• 
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São I ili~Js e, JlOI' "~lat·nm ril'vidnmcnle apoiadas pelo nu" 
mero dn as~ignaturas, •mLt·am eonjurwtamcnle em diseussüo 
com o projeclo a::; ~uguin ~~s 

EM E:-! DAS 

. SubsLiLua-sc a u!Lima parte da lcttra a, do art. :L", pelo seguinte: 

Não se ·comprchcndcndo, porúm
1 

nesta suspensão, o mo" 
vimento do contas correntes bancarJUs, par·a o el'feito de re" 
tiJ•adas mcnsacs, que não excedam de :LO o/o do respectivo saldo, 
cm uma ou mais prestações, ú vontade dos bancos. 

Sala das sessões, 7 do agosto de :10:14, -Jo& Lu-i: Alves~· 
-F'. Glucm•io,- Urbano Santos.-Sd F1•eire. 

Accrescente-se: 

· § .Fica cnt.cndido que o prazo da suspensão de CXIS'J" 
bilidndc das obrigações de que trata a lcttra a, se contará do 
vencimento de cada uma dei! as, 

Sala das sessões, 7 de agosto de :1014. -João LU'i: Alves .. 
- F. Gtycerio.- Gonçalves F'erre·im.- Urbarvo Santos.- Sá Freire. · · 

Ondé convier, accrcscente-se: 
c) o andamento do processo dos executivos fiscaes da Mu" 

nicipalidade do Districto .Federal. 
Sala das sessões; 7 de agosto de 1014. -Sá Freire . .:..... 

E1•ico Coelho.- Victorino Nonte'i11o,- F. Gluccrio.- Gon
!'al·t!cs Fm·rch·a.- Tavm•cs de L-y·ra.'- Au(Ju.lto .de Va.l'con· 
cellos. · 

O Sr. Ru:r Barbosa ( • )- SJ•, Presidente, si esta discussão 
não se encetasse hoje, si o projecto não entrasse em debate 
sinão daqui a 2ft horas, eu me limitaria contra ellc a U!Il 
móro protesto, a um neto oscripto, em que resalvasse o meu 
voto c a minha responsnbilidade, evitando no Senado o enfado 
o a it~utiliclado do um discurso meu. (Núo ap'oiados.) 

Discurso em uma assembléa deliberante suppõe e quer 
dizer debate. o exume sério c collectivo de ·um assumpto, a 
oommunicacão mutua dó idóas para se apurarem as melhores, 
n tr.oca sincem do eonviccões para se esclarecerem umas ás 
out.J•as, a collnbomcão, omfim, de ospiritos independentes em· 
J.orno de um problema cu,in solução todos buscam, animados 
todos pelo empenho eommum de lhe darem a mais acertada. 

· illns, Sr, PJ•esiclr.nl.c, a ingmta cxperir.neia politica dos 
ultimos tempos mo tem demonstrado a ausoncia completa 

. ,(') Est,o discurso não foi revisto pelo orador. 

,,.. 
-~· . '. ,( ; .. 
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do seriedade nestas c'erimo'nias parlamentares, com que nós 
r:eprosentumos deautc do puiz a comedia. constitucional, em 
que lodos somos aclares, uns constrangidos, outros satis
:l'cil.os; uns humilllados, outros victoriosos. Niio o!Jstante, Sr. 
!'residente, a gravidade singular desta situação, a seriedade 
cxtr·ema dos interesses nella envolvidos e as rcsponsabili-

' dados que sobre o Càngresso actualmente estão pesando, me 
forçam, contrn minha v.ontade, a tomar. a esta assembléa o 
seu precioso tempo, aborrecendo os illustre·s Senadores com 
o!Jscrvacües, idéas c objeccões que tenho a certeza de vllr 
rejeitadàs, para que afinal, satisfeitas essas solemnidades 
corisLituilionaes, vinh'Ue o projecto ora submettido ú nossa 

· deli!Jeracilo. 
Contra esse projecto mo pronuncio com friezá de animo, 

sem prevenções ou paixões, buscando unicamente nas luzes, 
muito escassas do meu espirHo os meios de corresponder ás 
cxi;;cncias do nosso dever nesta situacüo. . . 

l'ronuncio-mc contr·a olle, digo, com frieza de animo, sin
cera e desapaixonada, não porque seja infenso a todas as 
idêas ncllc envolvidas, mas porque se corri alguma das suas 
idéas estou de accOrdo, essa mesma, na extensão que. lhe deu 
o pro,ieclo, pccca contra a minlla ma'neira de .vêr o assumpto .. 

Começando, Sr. Presidente, a analyse da .proposta sub
iriettidn agora no Senado, a minha diveri;encia iriicial está 
nos prazos JlOL' ella esta!Jelccidos para o regimen de excepcão 
{JUe vamos decretar. A minha opinião a respeito .da moratoria 
oslú definida. Jtl o Senado sabe, pelas minhas riranifestacõcs 
auteriores, que rcr-onlle•;o a necessidade inevitavel de uma 
medid!t que detci·miniJ a suspensão de vencimentos ás obri
garões civis c comnierciaes, assim como as cxecucões, emfim, 
de· uma medida geral pela qual se corresponda com um ex
pediente de equidade tí situacão insoluvel de umq insolvencia 

; cm que se acham actualmente todas as classes, as menos favo
reciclas dn fortuna como as mais abastadas. 

:Não posso, entretanto, Sr. !'residente, admittindo a mo
ralorin c votando· por ella, convir na extensão do prazo •que 
o projecto logo nas suas disposições iniciacs lhe assigna, 
Não comprchendo a necessidade. que inspirou os aut_ores do 
pro,ief!lo quando, tendo ostnbelecJdo o termo de 30 dras. au-

. tor~ir.a imniediatamente depois o Governo a prorogal-o até a 
extensão de quatro mczes, se assim entender conveniente. Não 
posso assenti!· nesta .a!Jrlien('ão dcsnccessaria da aut'oridade do 
.Congresso agora reunido. J?L•evejo a ~vcntualidade po~sivel, 
provável, Lnlvcz, ela nocessrdade ulteriOr da prorogacuo do 
prazo que arJui se formula; mas, ·desde que o Congresso está 
funccionrindo, nüo posso concordar em que se dispa das suas 
attribuicões constilucionaes pnrn as conferir ao Poder Ex-
ecutivo. · 

0 SR. RIBiltnO GONQAr,vgs-Apoiado. 
o Sn. RuY BARBOSA- Estas delegacões em toda a parte 

:e semp~~ contestaveis e contestadas, não Si! justific!IID sinã~ 
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quando ns dJ·euuJ,Iruwia,; n:io abt·em · ao Poder Legislativo 
ou~ra saiiJ(Ia pat·a ,;e Je,;emtwnlmr de necessidades impe1·iosas 
C lllCV JLUVCJS. . 

Vae-se cslnbcleceudo cni.J·u nós agora o habito de le:;is
lar!nos POl' .atacado, essas l'ül.mncias do Poder Legislativo. 
Fo1 o que llzemos, o c]ue aquJ ,;c deliberou quando ao dis
cu.ti!·-sc. a prorog:u~'üo do estado. do sipo actual, prorogaoão 
Ol'JI:>UJarwrnenle vwwsa pula sua mconstLtucionalidade o Poder 
Lugislatil•o; o Congresso i\'aclonul, couveiu em que sunsistisse 
o arbltt'!O do Governo, pelo qual o estudo de sitio estava de
toJ•minado a que durasse por quatro ou cinco mezes e em coin
cidencia com a reunião do Corpo Legislativo. 

Hesignar assim a rcprescutacão nacional a sua autori
dade, pôl-a deste modo aos pés do Governo, abdicar do poder 
a que se ligam tão altas rcsr,onsabilidudes, como aquellas que 
a Constituição reserva ao Congresso Nacional, unicamente em 
homenagem a considcraçücs disciplinares de partido, sacri
ficando a cllus os intcresseti do paiz, os interesses. das insti
tuições, os interesses tum!Jem duraveis c permanentes do Es
tudo, o um vicio Jumcntuvel, Sr'. l'L·esidentc, cujos fructos 
havemos de experimentar cm oonsequcncias cada vez mais 
graves, porque é ela 11aturezu do mal que as suas sementes 
germinem ·com rapidez c!'escente sempre, cada vez mais fu
nestas, cada vez mais cheias de resultados pet·niciosos. 

Não comprchendo que homens, cuja profissão de fé con
sisto em uma constante homenagem aos principias republi
canos, :\s instituições rr!pu!Jiicanns, ús verdades republicanas, 
concorL·am lodos os dias, pela sua cumplicidade constante, para 
que essas verdades, esses 11rincipios, essas instituicões se des
moralizem c extingam, reduzido todo o apparelho •constitu
cional ú absorpcão de lodos os poderes do Estado pelo Poder 
Executivo, :\ climinar.üo completa de leg-islatura, a essa hy-
pertrophia monstr·uosa da autoridade presidencial. · 

•Pois qüc, durante a primeira disposicão a que o projecto 
se refere, haYemos de csta1· :iqui reunidos, porque nüo ha 
exemplo de que o Congresso Nacional termine a sua sessão 
annun antes de dezembro; pois que uüo ha este nnno, motivo de 
espccic alguma para suppôr que se nbrirú uma excepção a essa 
regra geral estabelecida, a essa tmdiçflo constante, que mo
tivo húvcrú para de antemão entregarmos no Governo o nr
Jiitr.ib da prorogação ·do medida tiío grave .como a suspensão 
geral .ele pagamentos, a moratoria geral. . · 

. Prevejo eu- como· h\ cliss~ -.a eventu,alidade b~m pi·o
v,:ivel de que niio so possa prescmdtr de uma proroga~ao; mns 
nós niio estamos aqm para outra ·cousa. 

E si dr.Hsa vez. si no primeiro acto, cm 24 ou ·iS horas, 
cm dous ou lros dias, o Poder J,ogislativo, no inicio dn con
cessfio dessa medida tiver cimcluido n elaboração da lei que a 
vaf! de(cJ•minar, por qur. motivo o mesmo não fm•emos daqui 
a ·28" ou 30 dias, na vespern de se extinguir esse prazo, para 

·:····· 
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quq_ lol'llcmos ·a examinar, r:om u madmcza convcnionto, a 
necessidade, a uLilidadc, o accl'lo dessa providencia gravo? 

ConJ'csso a V. Ex., Sr. /'residente,. que si tal moLiYiJ 
existe, que si razões de natureza condudenle pódo haver nosso 
sentido, o meu espirita as não alcança. E parlamentar edu
cado na velha escola do amor do Parlamento ús suas attri
huitües, d11 responsabilidade· constante do Govet·no perunte o 
l'arlamento, nüo posso· cClmtll'elwmlcr, em. um regimen ·que por 
sua nalm·eza u mo pouco J•eduziu ossa responsabilidade, mais 
essa abdicação excusada, ociosa e injustificavel. · 

Continuando, postas estas consideJ"Uçõos preliminares, a 
examinar o projecto, a medida que Jogo no seu topico imme
diato se me depara é a seguinte: 

~ l'ica suspensa a cxigibi!ida:de das obrigaoões re
sull.antos de Jel!•as de cambio, notas promissorias, ou 
quacsqucr outros titulas eommcrciàes, c, bem asúm, 
ele presLa~úos por dividas hypothecarias ou ele penhor 
agricolu; nüo se ll0111pr"hendcndo, JlDl"lím, nesta sus
pensão o mov imenlo de contas eorL·cnles bancarias para 
o fado. de retiradas mcnsacs, ·que não excedam de um 
conto 'de réis, cm uma ou mais parcellas, á vontade dos 
bancos.» 

Divide-se esJ,,! topico cm llous membros, no Jll'imeiro dos 
quacs se estabelece u m01•atoria e, no segundo, a fórmula, o 
rcgimen destinado ao movimento das eontas cot•rcntes nos esta
belccimcnlos bancarias. 

Qua1lto t\ rnoratoria, lenho manifestado a esta augusta 
ns,embló:t a minha maneira de sentir .. Considero-a razoavol, 
aconselhaviJ!; indispcnsavcl, uma vex ::;uarduclas as medidas 
Justas do .tempo, Quanto ao Pl'llW, em que so deve manJ.er, uma 
v••z rcsalvada a aulol'idarJe e.onsLitucional do Congresso para 
as Jli'OJ"o;;a~õcs do prazo cstallclecido. Alas não posso concordar 
tamh•~m com a rlispo~ir;ão concernente ú rcliruda de dinl1eiros 
depositados nos bancos em conta cOI'l'Cllte. 

Nesta medida, Sr. Presidente, se envolvem interesses -
muito melimlroso~. Qlll!, a meu ver, o projecto resolveu com 
precipitação e temeridade. H a, neste assnmpto, uma com-

. plexiclnde exlren1n de interesses c de direitos, que se envolvem 
o eontradizcm, direitos c interesses, J101'tanto, cm relncão nos 
quae~ o Poder Lcgislntil'o se deve haver com a considerncãl) 
e u medida nr.cossnrins scmpt•e cm casos onde n situncüo obriga 
a procurar a linha de cquili!Jrio entre solucões igualmente 
cluvi(losn.<, <!llil'c riscos i::;lllnlmcnle Jll'Ovnvcis, entre irucon
venienti!S lgunlmenJ.c elm·os. 

·Porque nol.c V. Ex., Sr·. PJ•nsidcntc, não era unicamente 
nos in!Nr!s.<rs dos bancos quo havíamos de al.lendcr noste 
ponto. Cornpl'rilruclo n aneiednr.Je, n inquiet.nr;ão dos cstn!Jele
cimentos ]Jancmio~. cm face de uma crise para a qual não 
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concorreram e que os collocu na contigencia dos mais graves 
riscos. 

· A maior parte dos estabelecimentos bancarias nesta praca 
e nas· outras nrw podcl'ia resistir, evidentemente, ó. corrida 
geral .que se cstabeleeesse por parte de todos os depositantes, 
para .haverem, de [H'ompto, de um dia pat•a outro, todos os 
deposttos cxisl.ent.es nas eaixas destes estabelecimentos. Dahi, 
porém, não se eonclue, S1•. J>rcsideutc, crue hajamos de sus
pender totalmente as mlirudas, que devamos ~ondemnar os 
depositantes, os .[JrO[ll'ietal'ios desse dinheiro recolhido aos 
bancos, t\ sombra da llOnfianr;.a das obrigações do deposito, que 
lhe devamos .tit•ar eompleturnen!.•! os meios de entrarem na 
posse do que é -seu, de recursos indispensaveis, sobretujdo 
agora, crn uma situação cm que, por todo lado, se fecha u todo 
mundo o recurso ao credito, o recurso ao trabalho, o r•ecurso 
t\ renda ordinariu da propriedade de cada qual. 

Desta medida estabelecida com u presteza e irreflexão com 
que a estabeleceu o Governo no decoto de 3 do ·corrente, re
sulta entre nós, uma série de inconvenientes cada qual mais 
temeroso. A elles tive occasião de me referir, em parte, no 
meu disrmrso de h ontem. 
· Pois, ·sen'horcs, na situacüo actual, o Governo da Repu

blica é o primeiro a não pagar nenhuma das suas dividas; a 
não satisfazer- digamos assim- nenhum dos seus compro
missos: não paga ao funccionalismo, não paga t\ magistratura, 
não .paga ú officialidadc, não paga ao Congresso, não paga aos 
seus credor·es civis e commerciaes: limita-se a pagar á sol
dadesca c .á maruja, as duas unicns entidades respeituveis, 
porque silo a. expressão mais directa c menos dominavel da 
forca. Não paga, pois, o Govemo, a ninguem. 

Por outro lado o commercio escasseia, falham a lodo o 
mundo todos os recursos habituues para a subsistencia c para 
a vida. A alguns restavam pequenas economias, mais ou inenos 
escassas, amealhadas nos bancos; outros e1·nm gcrent'cs das 
casas oommerciacs, das companhias, das gi·andes fabricas, cujos 
recursos se acham todos recolhidos· u esses estabelecimentos 
bancarias. Mas, de ,repente, Srs. Senadores, as portas dos bancos, 
por uma. deliberação do ,Govemo se fecham u todos. Todas essas 
economias se inutilizam precisamente nu occnsiiio cm ·que se 
torna mais prcmt~nte u necessidade geral de a e !las recorrer. 
O pobre, o abastado, todos uquelles que tinham alguns vintens 
nos estabelecimentos bancarias·, no momento em que· o Go
verno não lhes paga os seus vencimentos ou os seus salarios, 
não .podem recorrer no pequeno patrimonio depositado nos 
bruncos. · ,. 

E as industrias, as companhias, ns casas commerciaes, 
cuja administraciío canegu com a responsabilidade quotidiana 
rle pagamento dtJ um pessoal nu'mei'Oso. ora de.wixeii'os, ora 
de opel'lll'ios. ora de nclminislrndnros, de lci!lmicos de toda a 
al'(]em, l'ir•am impossihil ilntlo~ totnlment.e de acudir n toda~ 

· o~sas rcsponsullilidndcs ·,do saLisl'n~rt• n esses 'tmgnmcntos. 
~·" 5 
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. Alfmm~s J'~brieas ,i1i l'ce·lmmm. oul!'as estüo fechando ou 
vão l'ecliat·. Scenas du toJo o IJUI'aeiel', algumas singularmente 
11\mentareis, ,iú se turn pi.'otluziclo om consoquoncia desta si
L\l3Ciío penosa. 

Sei do uma :l'nbrica, JIOl' exemplo, onde us opemrios, ·em 
numm·o Llc mais de .~00 (é uma l'abl'ica de .ellUfiiÍOs) se re
uniralll para impü1· a :;cus patrões o pagamento dos salar.ios 
quo se vCilclam. A resposla. J'oi, .que ilirihoiro hnvi:i cm casa, 
dinheiro havia nos col'ros ·da fabrica para os pagamentos dr
seus servent.uarios·, mas esse dinheit·o se achava recolhido aos 
Jl~ncns, cu,ias pot•tas o Governo 'fechara. 

l'ergunl.o 011 a V. Ex., ::ir. Presidente, si é licito, si ó 
passivei, si é do orJtlitlade ou do sonso commum, clesall.euclct· 
a essas eousidet·ut'<jes u unuullut· do Lodo esses recut·sos, não 
aó aos. pequenos, não só aos pobres, não só tíquclles "que 
ten\Iam nas suas Jl~[Juuuas ''wnomias recolhidas aos 4aneo,, 
a sua tabou de sulvaeijo, mus aos Mmmrtreiant.os, aos gmnclcs 
indust.riaes, aos chefes elo companhias, de ·rubricas, para ·os 
qua~s cessqr:am todos os meios de manl.ei· as suas inpust.rias 
e do pag-ar aos seus empregados. · · ' : 

Ora, sonllot•es, sendo essa a situaoiío, evidentCIJtCUlo não 
ú ,insto, não consulta os iutoressscs goraes a medida pela qual 
se·'ostabcleco .a suspensão talai das rel.il'Udas aos depositas por 

· ébnl.a· corceute. lllas si ossa snluoão não é ,insta·, Justa não. pódc sei· ii que oJ'ferec·e O projecto, f]lJandQ, na ultima parte deSSO 
pàrugrapho, lm&cando all.enuat· o caracter radical da disposit;ão 
cónCir!a· rio primei t•o, jlcJ•miL!c as i·elirarlas mensaes do um 
oonto âe róis. ilfelhor ó a suspensão total das retiradas, do 
que apparencia risivel dessa ennccssão que importa cm rJousa 
nenhuma. · · 

O conto de ré is de t•etimda para quem tem um osta!Je
lacimeuto com mpia duzia de contos· em pcnosito, será uma 
grande concessão: mas para os '0Ue possuem ·cincoenta, cem, 
duzentos, ·quatrocentos ou. mil oonl.ns. '' preciso decretar como 
succede, em um aeto lcgislat.ivo, a l'aculdade para as retiradas 
reduzidas a essa somma. · · 

O que era natural, St·. Presidente, o .que seria indicavel, 
a meu vm·; na minha ·humilde opi·nifio, era 'que se cstal1elürlesso 
uma nrnporcionnlidadc, uma percentagem razoarei, Ufllll ncr
contn:;cm equil.nl.iva, bom considomda sobre as 'spmmas depo
sitadas, habituanrlo-sc assim euda nm dos rloJlDSif.~ntcs a tr~ar, 
sinão na sua totnlidqdc, ao menos cm uma parte util. dos seus 
direitos. 

O Sn. ~lsNn~s nr~ .AL~\lEIO.\- H a uma. emenda n.pl'escnl.ndu 
sobre a r•ercen tagcm. · · ·· · · 

0 Sll. Li,OPOLDO DE BULHÕI>S- Percenlagern de 5 %, 

O •. 
t:~n . 

• 

l'~>DRO BonaEs- Nüo, senhor, do tO o/o. 
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O Sn. nuY IllrmOsA-Estirno muito, Sr. Presidente, tanto 
mais Que um urn pro,ief'to {JUn ou !.razia l'or·mulado cm sull
stiLuit'fio dcsl.c, o art. :)" estabelecia uma percentagem exa
clamenl.c do 10 %. 

O artigo do projecto por· mim for·mulado exprime-se assim:· 

Art. ~ .. " Dmante n fll'azo rio arti~o antccerlente os 
i·r·ndor·cs dos eslaltPlneimontos bancar·fos, por dnpositos 
cm eonla eor!'ente, não podr.rão exigir l'f~l.i[•aclas mnior·cs 
rln W %, mcnsalmonte, das sommas em que ora montar 
o credito de cada um. 

V. Ex. me poded enviar a emenda? (O orador r! salis!'r1Uo.) 
. Per·feitamnnto. Nest.c caso não t.nnho senão que me l'cli-

citm· r)[! coirncülnncia entre o alvitre por mim formulado c o 
que ,i[í. se formulava nessa emenda.' 

Ha entretanto, umn differcnça entre ella e a minha. E' 
que nw emenda apresentada f1 ll!esa, os 10 % se tomam sobre 
a imnortanr,in do ~aldo. Não sei si os autores do proJecto se 
referem no saldo actual ou si ao saldo que mensalmente fôr 
restando, deduzidas essas retiradas que se fizerem. 

10 Sn. MENDEs Dil ALMEIDA- Deve ser o 8aldo disponivel. 

0 Sn. RUY BARBORA-Pcrdoe-me. Mas V .. Ex. 'compl'e
hendc que si se entender como relativa, a concessão •que aqui 
se 'faz, a peroentagem qu11 aqui se estabelece, si se entender 
r•elativn, mno ao deposito actual, mas ao deposito que fôr res
tando (! merlicla ·que· ~e operarem ns retiradas mensaes, essas 
retiradas serão mensnlmenf.e menores, o que não é .iusto, o que 
nüo <í razonvcl, porque nãn ~ .razoavcl nem .iusto que á medida 
que a situarão eommPreial sr fà1· desafogando e os banqueiros 
se acharem 'mais nllivinclos, ns corrcntisfns vfio diminuindo em 
direitos, vãn se lhes reduzindo as concessões que a lei lhes 
faça. O ·que se deve suppAr (. que ou a situação de ora cm 
rleantc melhore c então não ha motivo nenhum para que o 
depo~itan te que neste mêz ·retirou lima certa quantia no mez 
subsequente tenha de retirar uma •quantia menor por força da 
lei, nu que a situação se mantenha a mesma, e neste ilaso si 
rí n. mc~ma a situaçfio, tnm!Jem nfio ha motivo nenhum para 
qué se vão ~ncurtando nos rorrentistas os sr.us recursos; 

E' nor isso quo formulanrln o alvitre ria percentagem no 
meu prp,ir.cto. tive eu n cnut.oln d8 ·dizor: « ... não poderfio 
exi:;ir retiradas mniores dr tO %, mrmsalmento, das sommns 
cm que ora montnr o crerlilo rio cndn um>, isto ó, em quo 

· montar o credito de cada um no momento da lei. 

O Sn. Mr.NDES ALMlliDA-E' n~sim que deve ser. 

O Sn. RY BATUlOSA- Liquidado este pontp, em que fe
lizmente vejo, com j)razer, não me achar tüo longe quwnto no 

' . 
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que respeita ao resto do pJ•ojeclo, elos seus honmdos autores, 
passaJ•ei, Sr. Presidente, n considerai-o em uma disposicão 
em que a minha divergcneia com os seus signatarios é fun
damental. 

Alludo .ao topico onde ncllr. se dcc!at•a que «fica suspensa 
a troca por ouro das notas da Caixa do Conversão, podendo, 
porém, dentro dos prazos deste artigo. o GoveriJO resolver que 
a suspensão seja continua ou intermittente c permitLit•. a troca 
de .quantias diariamente prefixadaS». 

Nüo posso, Sr. Presidente, subscrever com o meu voto 
esta medida; nem para que a suspensão seja permanente, nem 
para que deixe ao Governo o arbítrio de tornar suspensiva 
ou continua, cooforme lhe parecer. 

E' com escrupulo e ·receio •l]ue entro no assumpto, já 
tão esclarecido pelas observar;õcs a seu respeito aqui desen
volvidas pelo meu honrado amigo, o nobre Senador por Goyaz, 
o Sr. Leopoldo de Bulhõos. Seus argumentos. deixaram bas
tante illuminado o assumpto para excusm· a contribuição com 
que hoje venho conéorrer para discutil-o. 

O Sn. Lmo.POLDO <~F. BULI-IÕES -Dando autoridade á minha 
opinião. 

O Sn. RuY BAnsosA- Não o farei, SJ•, Presidente, sinão 
porque, estabelecendo-se agora o debate, Justamente sobre o 
projecto onde se consigna esta medida, offcrecc-se a occasião 
precisa ·de a examinar, approvnr ou .·combater. 

Dirijo fundamentalmente, Sr. Presidente, por 'entender 
que; nesse terreno, o Congresso exorbita das suas attribuicões, 
''ae praticar um acto contrario á moralidade dn nossa missão 
e- excede os limites da ·•nossa competcncin constitucional. 

0 Sn. RIDEIJlJO GONÇAT.VIlS- Apoiado, 

10 Sn. RuY BARBOSA_:_ Instituindo a Caixa de Conversito, 
St·s. Senadores, no meio das impugnações n· que essa medida, 
tão problcmatica, tüo. cmpirica, tão duvidosa c contestavel, 
deu ense,jo, os uuto!'es da 'idéa tivsmm, faca-se-lhe, justica, 
o cuidado mais escrupuloso· do lhe darem um caracter de 
estabilidade c seguranr;a, •que lhe podiam :;rangear a confiança 
dos capitaes, com cuJo ·concurso contava o novo estabeleci
mento .para se estabelecer o prosperar. :Esse caracter foi o de 
se qualificarem as entradas pum alli a1'fluentcs como verda
deiros ·depositas, sujeitos ao regimen dos depositas, garruntidos 
com as sanccõcs legues, quo tornam os depositas inviolaveis 
e sagrados. · -

Permitta V. Ex., Sr. Presidente-, que recordo os textos 
da lei de ·J 000, onde de timbrou cm dar n maior clareza, pro
oisüo c vigor a esse caractcristieo de depositas recolhidos á 
Caixa de Conversão. :\:qui no § I" do at•t. I", se diz: 

«Os bil'helcs emittidos pela Caixa de Conversão terüo curso 
legal, possuindo assim efreitos libet·ntot•ios para todos os con-

•' 
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trnctos c pagamentos cm gcn1l, exceptuados os referidos no 
nrt. 2" desta lei,· -c serão ·resgalados e pagos, t\ vista a quem 
os entregar, para serem trocados JlOI' moeda de ouro mi mesma 
Caixa». 

Nessa primeira disposicüo o Estado, o poder publico, o 
Congresso Nacionn:l, a Nacü.'o tomom para com os capi!Jaes 
nacionaes ·c -os .capitacs estrangeiros, pois com esses e que 
especialmente se contava para fundação c desenvolvimento 
dwquella Casa, o compromisso solemnissimo de os entregar á 
vista a •quem ·am apresentasse os l,itulos representativos das 
suas .entradas. 

E no paragrapho subsequente· ainda oC exprime alli: 
«O ouro .que a Caixa de Conversão receber cm troca dos 

bilhetes a cmittir será ·conservado cm deposito c não poder& 
ser destilllada, em caso algum, nem. por ordem alguma. a outro 
fim que não s-e,jn o ele converter ao typo de cambio fixado os 
billhetes emittidos, sob a responsabilidade pessoal dos membros 
da Caixa do Conv·ersão e com a garantia do Thesouro Nacional~. 

:AJqui não se ·contenta a lei de estabelecer como garantia 
da observancia -de suas disposições nesse caracter de deposito 
que imprime aos dinheiros ~IIi recolhidos, o Thesouro Na
cional; accrescentn ainda a essa gor!lllltia a -responsabilidade 
pessoal dos membros da. Caixa de Conversão. E', portanto, um 
deposito em defesa dó qual, por disposição J~gislativa, se 
reunem todas as garantias de que a lei póde -dispilr, c a ellas 
se 'ajuntam, responsaveis pela obervaneia escrupulosa desse 
compromisso, não só o '11hesou-ro· Nacional, 1mas ainda os seus 
funccionarios :naquelle estabelecimento. 

No art. 3", ainda a lei do 1906, de modo muito explicito, 
friza o caracter do deposito com ,que .qualificou o contracto 
estabelecido •entre a Caixa e os seus depositantes. 

«Cessarão, diz a J.ei, as emissões da Caixa de Conversão, 
quando os bilhetes omitlidos ú taxa fixada nesta lei attin
girem o valor de 320.000 contos, ·correspondente no deposito 
maximo de 20 milhões esterlinos, podendo entüo por lei do 
Congresso ser elevada a taxa de que ·trata o art. 1·.~ · 

No art. 5', ainda se C~"Jll'!eSSo. do mesmo modo: 
«Os marcos, francos, libras,. dollars, al~m da libra ester

lina, serVirão para a constituição do deposito de que trata 
o art. 1', guardada, para a emissilo conveniente, a Lnxa esta
belecida no lmesmo artigo, para as libras esterlinas c as taxas 
a ella 'correspondentes para as medidas a ,que se refere~. 

No art. 6", ainda é identica a linguagem da lei: 
«A Cai~a do Conversão mantcrtl urna conta .especial para 

os bilhetes a emittir e o ouro a rcccbet•, publicando mensal
mente o estado dos dClpositos c das emissões.~ 

E', portanto, de deposito exclusivamente que so occupa 
o. lei de dezembro de 1906, e todos os dinheiros cm metal 

, ... , .... 
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u·ecol'hidos, por força desta lei tl Caixa de· Conversão, assumem, 
por efJ'eito della, o tarucLer geral de deposilos. · 

l\Ins; pura que não houvesse duvida a respeito da precisão 
ligada ,por este texto ao ,quali!'icaLivo de deposito, nellu em.: 
pregado, o paro. quo o contJ·ucto I'ecobessé a Slli!lcçüo mais rigo
il'osa. de •que dispõem as nossus.leis, ainda o arL. 8" ·decreta: 

. -· 
«Pelo desvio 'dó deposito a 1que s'o refere 'ó § 2" d6 

art. 1'd inco,rrem os m·r.mbms ela Cnixa .de Conversã'o lias 
penali ades do art. 221 d1J Codir;o '.Penal, al6m 'da respon-
sabilidade pessoal do que trata o referido artigo.» · 

No art. 331, c Codigo ·Penal, 'occupando--sc corri o crime . 
de furto, a elle equipara as viola~.ões de deposito, 'cstnbele
c~ndo ,que "ct•iriJe de J'urto se considerar:\ e· ser:í pmiido .com . 
as mesmas .penas o procedimento de quem se apodet·ar de 
cousa •Que lho foi ·confiada ou eonsignnrla por <]Ual·qu~r lit\llo 
com a obrigncito de a t·estituir ou de lho dar um uso dcl.cr
mi·nado.» · . . 

O desvio do dcposil.b, portanto, . cm face .cJes~n disposição· 
do nosso Codigo 'J>ennl,' ficou e qui parado ao el'ime de furto' 

. Os. violadores dos clcposilos perante a nossa Jegislncita 
penal, teem o. nome de ladrões. As 'penas impostas a es!ns 

· clclictos, são, como sabem melhor do que eu os Srs Scna'doroR; 
as ·de quatro mezes n .quatro annos de prisão ·ce)lulàr: ... · ., . · 

.• 

. Mas a, lei de 1900 não se contentou para a expiação dos 
que violassem o deposito da Caixa de Conversi!o com as pena
lidades estabelecidas contra ·o furto; foi'buscnr as. do peculato; 
no nrt.· 221, do peculato, Sr. Presidente, ,que •. em verdade, não 
é, sinilo, em ultima analyse, o furto .coanmottido pelo funccin-
nario publico. · · . . 

De modo ,iqun a caracterização desLe deposito, como depo-
sito, é rigorosa, perfeita e .solem.nissima. · . · .. 

O crime de peculato a que se refere o art. s• da lei de 
1906, acha-se defiriido no art,. ,Z21, nestes termo~: · 

· « ~<\rt. 22L Subtrahir, ·consumir ou exiravinr di
nheiro,' documentos, effeftos, generos óu qilaosi:Jiler bens 

. pertencentes á fnzenda.'pubUca, confiados ít sua guarda 
ou administracão ou á de outrem .sobre, quem excrcet·' 
fiscalizacão · cm razão .·do officio; conseni!Jir, por. 1qual 
quer modo, ,que outre~m se n,proprle indevidamente. desses 
bens, ou extravio ou consuma em uso proprio ou.alhêio: 

•P'enas, de prisão ·cellular por seis .mezcs a. qUatro 
·annos, perda de emprego· c multa. de cinco a 20 % da 
quantia ou vnlor dos cffeftos apropriados,. e~~:trri.vfndos 
ou consumidos.~ · 

'' 

. Sendo ·estas.: pois, ils dlsposicõeiJ terminantes . da ltii do. 
dei:embro de 19u6, hão aJa dúvida iiehhúma que ô Estiidd ce~ 

.. . 
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lebrou eóm cada uni· dos que entravam cdril dinheiro cm ouro 
pa~a. a C[Lixa de Co'nversílo, um deposito J'ormal, garantido, 
n~o ,só·. POr .tod~s as di~posicüc.s ;~o ilosso dii·eilo civi·l,· mas 
amda peia·sancçao espccml do tln•cJto penal. 
· . Ora, senhores, qu:ies são, no direito civil, as -obrigações 

do dépo~itario? Niio as enumerarei todas; Sr~ P1•csidente; limi
tar-me~hei ás ,que :ctizêm i·espeito -especialmente ao ponto ora. 
cm discussão, Não irei JJuscar autoridado's ·estrangeiras para. 
n~o alongar · o debate e fatigar o menos possível a a.ttenção 
dos nobre· Senadores; Jimitar-me-llwi a busca!' a doutrina · 

· corr!lnte no direito patrio, conforme se acha .formulado em um 
' dos seus cxpositor·es mais recentes. e autorizados, no livro do 

Sr, Carvalho -de l\lendonça, sobre contractos. . . .· 
. "Enumerando as . obrigações do ,.deposita.fio, ·diz. elle que 

uma dessas obrigações consiste. cm restituir. ·O ób.ieilto do de
posito a todo o tempo que lhe seja pedido. E depois, êónLinúa.: 

« domo no contracto .de deposito qualquer prazo 
~stipúlado o. é scmp1•e no interesse do depositante; se
gue-se tque nenhuma convehcúo dcsignàndó o <lia da 
riJstituiolio póde restringir a filciuldade que terri 6 de~ 

, positailtc de re~lamar a cousO.. clepositaaa em quiiltJüér 
tempo . .Isto se dá, quer o depositante tenha tiiltorizad6 
o uso da cousa, qTher _quando o -deposilo e feitíi no seu 
interesse, quer ,quando. solidado ou inesiü6 •tiüiitido 6 
irregular. . . . · . · . 

. '· ~Esse princiJliO domina ,tàdas às lerj-isld~úcs, as quàes 
só éxceptuám,. como .cm nosso di~eito .devemos except:uài·, 
o :caso unico.âc existir· penhora feita· dó ob.iêeto cm mão 
:cto depositaria., · 

·· Tão rigorosa tl; .Sr. Presidente, a obrigacão em 'que o 
diipôsitario estt\ de entregar ao dcpositàrite a cousà depôsiLada; 
que nãti sn pódc furtar a essa obrigaÇão, aiiida cjuàhdo ó depn~ 
sitô se acha estipulado com prazo convencioriàl, poréiüe esse 
prazo, o que se entende -sempre, é ciile foi. éiinvenéionatlti erh 
fávb;: do d~positantc, · ctq: rpaneirà •cjuc, . ciriilili!-'à cixist.a .~· .côii~ 
veneno -do .prazo; o arb1tr1o; (; que o depositante reclama o 
olJjecto depositado ,quando iquizer, 1\iil oi;ihvehlia ii pareca. 
. Esta· ú a doutrina gil:ral, . coiisLã· uriiversiilmiliité, ·o ,e ii. 

.. poi· vós rriesmqs co!)sjl>ntidã, . B!·s.~ ,S,rinaâo,i•cs, :P.~N. ,Congresso 
Nübiílnal, nas. dtSJl!JSICúes de~sç proJecto, d-esse malf!lândo pro
jl!cto ·cte .Codtgci. Ctvll,_ ygtOOo JlÍ. ;nes.ta Casa e tí csp~ra ·dll sua 
ultima votnciio n11 Gamara dos Députados. . · 

.o projecto do Codigo Civil deLéfmina: 

.•. 

' «Art. ·1-.267, ·Í>.elo cóntracto éle :deposito recebe o · 
dopositnrio cousà movei parà guardar, àtê cjue o depo~ 
sitante a reclame·. . · . . , .. · · . , 
- ... Esbe. ·ÍlQ<ttr.~a\o J .#~~ll.ito,. inns,. pódçqt .. âs partes 
esti~ular quhlCiuer retr1burolio plilo · aeposltó;, · · 

1 
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Diz o.art. 1. 208: 

~O depositaria deve prós lar, no. guarda c .conser
vação da cousa .depositada, o cuidado c .diligencia· que 
costuma llmprcgar na guarda c conservação do que lho 
pertence e 1'ast'ituil-a, quanilo lha {ü1• e.~ioüla pelo de
positante, com todos os seus fruc•tos -e nccrcscimas.» ' 

:Ainda no art. 1.270, diz o projecto do Codigo Civi•l Brn.: 
zileíro: · , 

· «Art. 1.27.0. iA.inda que o ·contracto {i'ce- pra.:~ 
para a 1'estituü;ão, dava o dcpos'itario ant1•eoar o de
posito looo que lhe seja azia·ido, salvo si o objecto . 
tiver sido judi{)iaimente embargado,. ou sobre. ·elle houver 
execucüo pendente, notificada ao .depositaria,. ·ou si este 
tiv-er .!undada suspeita de ,que a ·cousa é roubada ou 

·furtada,» · 

Mas, nos .depositas regulados pelo decreto de dezembro 
de i90G não se estabelece a <mtrega t\ conversão das notas, 
deLermina-s.o ;que .estas notas serão ;convertidas em dinheiro· 
mctaHico, .no momento 'em .que forem apresentadas a. troco, 

-o~. garal!tia do deposito, portanto, senlhoros, é innegavel; 
· ó pet•emptorta, é absoluta. · · · 

iDes te modo, ·não o temn ·entendido· sómente· aquelles que, 
cm nosso paiz, da nssumpta se toem accupada, entre e!Jes, os. 
autores da lei que ct•eou a Caixa de Conversão, o Sr .. David . 
Campista, cu,io nome ainda outro dia, nesta Casa, foi invocado 
pelo· nobre Senador por Goyaz, mas os aútores extrangeircs 
que,. com o nssumpto .da nl)ssli Caixa de Conversão, se teem 
ocoupado. · . · ' . -: · · 

Para arnostt·u, ·Sr, !>residente, lerei nó Senado as palavras 
do Sr. Forestier, na obra especial publicada o anno passado, 
sobro as Caixas do Conversão o as reformas monetarias na 
Argentina e no Brazif, (La Ca'isse de Converf'ion e la reto'l"'ffe 

, monetaire en Aroentin'e at an Brésil. ) ' 
Diz o Sr.. Forestier, .estudando a nossa Caixa: · « N.o que 

toca nos bilhetes da Caixa de Conversão,. a' garantia do reem
'bolso é absoluta, pois· que om principio o papel não se entrega· 
sinão mediante a entrada do ouro.» - . 
. · .Sondo assim, Sr. ·Prosid9nte, a figura juridica das rela

cões êstnbolccidas entre o depositante e o· depositaria da Caixa 
de Conversão o a ··de um deposito formal é a de um contracto 
do natm•eza civil, regulada pelas disposições das\ leis dos 
contt·actos concernentes tí mataria dos depositas. · ' 

Ora, Sr. Presidente, falta• ao corpo legis·lativo, falta no 
Congresso .Nacional competencin em absoluto para alterar con
tractos ou sejam elles celebrados en\re particulares, uns com 
os ·()u.tros, ou sejam elles •celebrados entre a Naciío e parti
culares. Essa disposição da i~re4'o11otividade das leis tAo so-

,. 
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lomncmcnle consag-rada na ConstituiQão brazilcira é uma das 
manil'estacões mais importantes que tem., E' sob esse aspecto 
que nos Estados Unidos e na Ing-later·ra clla mai& especial
mento.se estuda e expiíe. Quacsquer que sejam as ·deliberações 
do •Poder Leg-islativo para ellas. são inviolaveis os contractos 
preoxistenlcs. Pouco importa .que o contracto resulte de urna 

· ' convenção entre individúos, que resulle de um ajuste entre 
par'ticulares e o Governo, ou que emane directamente das dia
posições de uma lei. Nesta hypothese o contracto emana di
rectamente das disposicões de uma lei porque a, lei de dezembro 
do, iü103 imprime car~cter de deposito '.ás entradas na Caixa 
de· Conversão. Quando o contracto reveste esta ultirim fórmr., 
a fôt•ma, pot• assim dizet·, legislativa, por derivar das dispo
sições de uma lei, por nascer directamente· della, o contracto 

. ~ a!.nda mais. solemne, mais obrigativo, mais imperioso, mais 
mv10lavel. . . . · · , 
. De niodo, Sr. Pmsidente, · que pretendendo ·suspender a 
inoonveJ•sihilidade ús notas çla Caixa de Conversão, jurídica- · • · 
mente o congresso exorbita das suas attribuicões, ·essas at-
tribuicões que nrlo onhem a nenhum dos po.deres do Estado. 
essas attribuicões ·que a· soberania nacional .lhe negou e negou 
a todos os podet·es publicas; pondo acima de si .mesma a san-' 
tidude dos contmct.os, santidade tanto mais inviolav.el quantD 
se achar• mais directamente garantida pelas leis c quanto nesse:r 
contractos mais directamente intervier a dignidade do poder 

· publico·. · 
Não posso, portanto, Sr. Presidente, .iá por esse lado, 

apoiar com o meu voto o projecto. Do mesmo modo que hon
tem aqui combati uma usurpncão praticada pelo Poder Exe
cutivo, combato hoje a· usurpação que se pretende arrastar o 

, Poder Legislativo a praticar·. .Todas a·s usurpações siio aS' 
mesmas, todas igualmente illegHimns, todas igualmente con
demnav'eis, todas igualmente ~nnrchizadoras... , 

O SR. Rm!lrno GONIJALVEs·~Muito bem. 
O S1~o Ruy BAenasA- ... c si ha ·quem de tacs excessos , 

deva fugir; quem mais se deva abster dessas irregularidades, 
é precisamente o Iegisladór; a quem- toca dar sempre o ex
emplo de obscrvnncia da lei d!ls leis; da maxima das !'eis, da 
Constituição do·pniz, debaixo de cu,io.·autoridadc legisla. 
· Mas, si. ,iuridicama:nte s·eria infcnsa essa lei, ·porque im

. porta em uma usurpaciio •commettida pelo Congresso, moral
mente não ú menos indefcnsavol porque importa em uma gros-
·scirt~. deshonestidnde. (Apoiados,) · · : · . 
· Não csquccnmos, Sr. IPTcsidonto, que a primeira das obri-
gações das leis é ser honesta. 

Não mo digam, Sr. Presidente, como· pretendo o projecto 
com a sua disposição immodiata, que o respeito devido aos 
contractos do deposito está resalvado, pois· o ouro existente 
.na Caixa do Coúversão. cont.inunrú cm deposito para. o fim· 
\exclusivo da troca- das notas· por alia. emi~tidas, mantidas• 

• 
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cdhtrri qtialqtie!; ·desvio ús ·:;ar.nnlius c penalidades estatuidas 
pelii lo! 1L L575, de o de dczem!H·o de lOOG . 

. l%lo sophisllin; St·: Presidente, não é digno do legiSlador. 
Nild vJ[jhl u dépusilo sthnenLo .quem o desviá pam um uestino 
diverso; a vJolacUó o:tisle desde que o tlefloSitlirio nlio cumpre 

. rls tihrlgaljõés .do conlrnelo, réclisando-st: a tmtregar o deposito 
·nd !Hbtilctil.o cm ~Lili pelo tlcposilrtrio·lhé fOr exigitlo. ~ 

. Quti me lhii,brln u milh rissegurnreih a consel'Vacfio do 
mel! depôS!Ld si m'o não i·e~L!tueih? . . · . 

. Pots ali;uns· ·dos ti~hrcs · Senadores. ficaria satisfeito si, 
tendo oiitregile em deposild; nas inãos de alsuem, unia quantia 
ou ilrii olijeclb .do qualqUer rialurczn, e Jhdb buscai-o ·O de
posililrici tivcssê tiorilb resposta que o seu dinheiro ou o seu 
oo,jerito esUtvri li l)Oin b!ctltil não lh'o n\JLrbgandb cdmtútlb? 

Picrtriii com· csl:i. resposta satisfeito algum . dos nobres se~ .. 
nadares, ou lançaria miio das. leis do paiz para· punir iin'riae~ 
dintnmêlite o depositar lo inl'Jcl; · chnmarido-o nos tribunaes, 
fitli;ioiii:lô"lhé í) cárrl'Citer drí 'ludrrw que ás leis do paiz lhe im~ 
põ.tml, o buscniitlrJ nHràlil!' sohro a si! !i c:ibr.ou. a corrilsponi:lettt~ 
expiril;ão Jeg:i!? . . 
, .. )Has, _Sr.: Prêsidentê, i'iífliêtii ~r: Ex.; reflictam· ós ilabl'liS 
Scriádbrês ria ·espeéie o verão rtindà que não se ·limitam os 

· Ml'dito~ ~ci~tn ,í:lispp~ii;üó nos :que rité :agora·· tenl1iJ apontado! 
\S~d .éi a lllC9~Pe.tcnc~n do Oorlgrosso, a Jmmornlidade, a desho-
nestwadc o. a tmprobttlnâil da medida: · . · . . 

Outras inconveniencias ainda nellas so envolvem: Uma -
· dcllas é 11 dns edrisequcncins que ncar.retavú, para o. Thesouro 
'N'nciónnl. ·A 'l'ialaciio doS depositas determinart\, necessnriac 
merite;· éontm· o violador a qbt•igaçfio .de reprírar os. da.mnos ... 
causados: Cada .um ·elos deposJtnntcs ·a quem. o G;o:ye~no. fechar 
as portas dn Oaixn ele Conversão,. recusando os recursos que 
n!li tom depositado,. terá, .amanhã, ·o direito. de chamar. aos 
tribunaes: as autoridades .ou' .a Fazondn Publica para. d~_lle~ 
rchaver os prc.iuizos rosultnnf.cs da recusa indébita, illilga! e 
criminosa dos depdS!tàs 'l'ialndos; . 
. Nessa lei hn, portanto, além de tudo o mais,. um. viveiro 

. 'de. roclarrincõcs có'ntril' o Th.csotlro, tiO· priJ.iilizos. contra. a fa~ 
iiiri~it. P.ti_!1liêd,, .. c!ti riispon.~~bilit acJ~s rutriras,. ·de responsá~l~ 
!Jdnclc~ nao morncs sómonlc, mns. flecuniarlas contra a nacao. 
· Si tdtlos esses hrgilmchtos não valem pilra demonstrar qüe 
essa !llCC!idn 6 iriàtlinissivel; menos valerá, estou certo. a eblJ
~.i.der~ciid ,tled éjüp. êll!l,. o . ürtJ iiist,rurtio.rttb J~ i:!Çs~redi_tó ~gn7 . 
trli.o pnlz, o que, em umn 6poca em qtili .todos· os. nossdil · 

· ãõ'ffrirtilint.os flilaiicriiros. süb, mais óu incrias; originarias. da . · 
ucrda total cm quo incori•omos da iionfinnca· do nossoil credores; ' 
atlôptnr essn providcriêiii ó uggravar as nossas difflculdades, · 
I) .a1,1gm. çn,t!lr. o.rl~spo!]ceit.o que .i .. 1\ .tnn.to. i10. s .pr.ejüdjêli.; é .J.iis~ 
t!:tlcar mnts urna vez n pocha Mm •que se: a:ndn, por nh1, a 
fórn,., .espccinll!lnrite. no o~tríiriS'oi~o. a erixovtilhnr il nóss.lj; 
Iionra; ó ppt•lnntn concorrer com um elemento. poderoso para; 
. q ~o~clll~li~p, ,cnf.l~ .:voz ,htaibr; de. nossti .. economia publica; ~à. 
itbssa · ndmmlstrnc!ítl, tliJ nossas fmanc!ls :: . : · . . : 

' . 
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Não ácl'edileis, Srs .. Scnaddres, que o exemplo da viólação 
• dos contractos, dos cótripromissos se possa dar impunemente, 

quando risses cjwtrtplos baixam de tão alto; quando; coriiCI 
ngoi·a, são dado' ao rtaiz, ú naoüo, áos nossos p!itricici.s em 
geral, por aquelics; que re[lrescntam o poder publico ·il ela~ 
bOJ'!lm. as leis nncionaes; Acima de t.odris as garantias de està-

.. llilidarlq c dh ordem, ricslu mundCI; está o seliso ·moral irinatd, 
profundo, l'Csistcrilc dos incllviduos e, no sentido geral1 das · 
populações. . . .' 

Essá é a giil;:ltLtia suprema de todas ásJeisi e o àlicerêe 
·mais rijo de todas ris instituições; é o cimento mais poderoso 
da ordem social. · · . 
. . IAttenttir contrn este iJlemcntô tlé estabilidade e de paz, 

sobretudo em rnomeritli coiniJ este; Sr. Pi·csidertttr é um tlos 
maiores perigos en1 qile a pà!Hic!l de iim paiz p6dil incorrér; 
.Numa época de mis~rin o diJ fome, qumido a propriedadii plir
ticulav se 'ac1m ameaçada pr.lri miseri:i gorai, quando a popti:.. 
Iucão ferve inquieta,. nas ruas; quando nüo sabemos a •qUe 
'extremos ri necessidade podert\ levar os indigentes, a multidão, 
aquelles a quein se fecham. todas as portas; é um mui, Sr. Pre
sidcnte, .. um. grande mal, o maiO!' .dos males, fur..er crer no povo, 
fazer crer· aos pequenos e nos .humildes que. a lei niio· se apoia . 
soniio .na forca, qu~ a lei niio respeita u moral, que todos estes 
sentimentos .,humanos .. do .. respsito ao direito, . de observ~ncia 
. ~gs _n.qs~9s dgy~res. süq, i)lVO!)~o.cs s~m yrilÇ>r, que não existem 
scnao para aquelles que as nao podem VIolar. · 
· .· Porque, senhores; se ii forca é a base. unica de todas as 

leis, n maidr do. todas ns ·forcas é ri multidão; é a massa po.:. 
pular; ·é n miscria accumulada nas runs; 
• •. !lesn.ivcmos,: port~r~:to,. Sr,. .• Presidente, e!ri' dêfésa. ci~ 1/ii 

contm esse movimento IrrcflcxJVel e irreprímiVel da multidao,, 
ii invticnçiió J'(iÔraJ'déssêi Principio, u que todas as leis e tod!is iis rolnoões· humrinas . estão . subordinadas, fricamos crer aqà 
iii:issbs ,patriciios que n riiorálidade não é simplésment.à uma 
formulo: verb'ríl invo.cnda. pelos podcrbsbs contra os fracos. 
Sêjnítios ni:ís os. primeiros ·a danios nossos coilcidàdãcis,. nos 
iiossôs act.ôs legislativos, o éxemplo da ,iusticà 'e tia hones-
tidade. · 

O Sii. RTiíilrno GdNÇM,vEA ~Muito bem t 
o sii. RUY BlinllOSA .-Eis porque, . Sr. p,residente; eis 

.porque, Srs . .Scnador·es, com todns ns forcas me ôpponho n esta 
disposiçild do projecto; como illog!Liriia, corno immorul, como 
pcrniiíiosa. . . . · · . . · 1 

· . · . Po\lsniido. assiiri, Srs. Senndoreso peÍísnndo rissirri não. mo 
. serin licito ripprovnr a disposicüo contldri ne~ parte final do 
projecto, ando se declara npprQvndo pal'U .todos o.~· offeiLós. o 
gecr

5
el<)_, qe 3 .. d_é, 1\s:ostô cori·entc, qull eàtaboleceu féri~s 'de 

·"-a .do mesmo mez. 

. . 
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I 
. · · Approvando 'esse acto, o Congrçsso n.ão faria mais do que 
sobrepor a uma 1usurpaciio do PodQr Executivo a usul'pacão da , 
legislatura. Decretando o acto de 3 do corrente, Sr·. Presi
dente, o Poder Ex.ecutivo avocou a si nttr·ibuicões que n Con
stituioüo da Republica lhes recusa; invadiu o terreno da com
petencia legislativa, apoderou-se da faculdade privativamente 
.reservada. no Congresso Nacional. O seu nela é originaria-

• mente illegal, originariamente criminoso. ·Não póde ser, por
tanto, revalidado por uma deliberação posterior do Congresso 
Nacional,. porq'llc e:;te niio tem, por disposioão nenhuma da 
nossa· lei organica, o arbitrio de absolver nós outros podereR 
os excessos de incompetencia em que incorrér. . 

Nüo estamos no rogimen do governo parlamentar em que, 
fundidos, Cnmara e governo moralmente em uma entidade 
especial, como ó o ·gabinete nos gover·nos parlamentares, .os 
arbítrios a que o Poder Executivo recorre i'óm das suas es
trictas faculdades constitucionaes, ·podem ser posteriormente 
sanados pelos bül de inclemnidude, por. essas deliberacões ·•tão. 
celebres no regimen pat•Inmontnr. No nosso, Sr. 'Presidente, 
neste regimen de attribu.iryões definidas. ao Congresso cabA 
a competencia .. de julgai· o Poder Executivo nesses excessos, 
por elles' responsubiliz:il-o. Poderá deixar, quando muito, do 
exercer· sobro clle as lr.is ·de responsabilidade constitucional, 
mas nunca legitimar, nunca .sanccionar, nunca prote.nder ·le
galizar, por meio de actos seus, actos inconstibucionaes do 
Poder Execu•tivo. · 

Já por este Indo me parece inadmissivel ·a ultima .dispo-. 
sicüo do projecto, mas além deste as.pecto me parece ·elle or-. · 
ferecer outro pelo quàl o considero igualmente censuravcl e 
inconveniente.. · · · ' ' • 
. Pois, senhores, que ir1amos nós fazer, approvando para 

·todos os o.ffeitos, o acto de 3 do corrente .? Dar a noss.a au
toridndo ú confusão estabelecida neste acto onEre. entidades 
jurídicas dis~inctas, confusão cujas consequencin.s . acaba-

. mos dr. vôr peJ,a nttltude gemi dos tribunaes nesta cidade. 
Pelo decr•ato de 3 do corr!lnte, que é o que se estabeleceu? 

· · E' que este prnzo .. de 12 dias será. ferindo nncionOJI: Os fe
. riados ·nacionnes acarretam necessariamente a lU~pensiio to-· 

tal da viela judiciaria, ndministr11tiva e legislativa .no · paiz. 
Nos domingos, nos dias do .festas nncionaes, nos for!Udos na
oiilll'nes, emfim, defi.nidos pela nossa lei, não funeçionam ~s. 
tribunaes, ·niio funccionnm as ropurtioãcs publwns, nno 
funr.eionu o Congresso Nuciona·I. . I I 

Em prosenca do absurdo crendo assim pel,l decr·eto de 
3 .do c-orrente, que o quo suc·cedeu, Srs, SenacluJ•ns ? Que. o 
Congresso Nacional se reuniu como se esse dacreto não exis
tisse; que os tribunaes de jusLic.n funccionnrm,n, 110s ,;~m se . 
referirem -a esse decreto, r..omo se ell·a não trvosse exJsten-

. c ia nenhuma, outr·os procurando explicar a sua al.titudo,. co. m 
a interprel.ncão do quo o neto· do GovernÇ> niío s~ r~fr.rm ás -
deliberacõL'S judiciarias. . · 

' ' •' 
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Essa inlorprelucüo, evidenl.cmcnte; insuslentuvel, não ser
viu, Sr. Presidente, sinão para envolver em um acto de cor
tezia a. censura palpavel do Poder Judiciaria t\ exorbHancia 
clamorosa do Poder Executivo. Nüo é a aclos desta natureza 
que o Congresso Nacional deve ligar, Sr. Presidente, a sua 
·I·esponsabilidade. 

Eu recuso ao projci:lo, com rnuHo pezar, o meu ·apoio, 
mandando ít mesa, 8~. Pmsiclc·nle, o substitutivo que vou lêr, 
não pela esperança que illusüo a. la! rcspeHo não tenho de 
que o ,Congresso possa anlepôr um trabalho meu, t\ oora das 
suas Commissões, mas simplesmenle como um meio de de
finir !1.. minha opinião e a minha responsabilidade. · 

O pro,iecto que submetto. no Genado é o seguinte: (Lê i' 
Vem 1\ Mesa, é lido, apoiado c poslo cm discussão o. se-· 

guinte 
. . SUBSTITUTIVO 

O Congresso Naconal decreta: 
Art. 1:" Ficám suspensos e prorogados por· 30 dias, ·con

tados de '"' deste mez, prorogaveis por noto do Congresso Na
cional, si as circumstancias o .. exigirem, . os vencimentos de 

. letras, notas !}romissorias o quacsquer outros titulas de abri- · . 
gacüo, commerciacs ou civis, em todo o territorio do paiz, 
suspendendo-se,. ou prorogando-_!>e, igualmente, os !}rotestos, os 
i'ecursos em garantia, bem como as prcscripções, .que a estes 
ti tu los digam respeito. 1 • · 

· · ,\rt. 2.' Durante o prazo do artigo •antecedente os cre
dores dos· estaiJelecimerrítos bancarias por deposito ·em conta 

·'corrente não poderão exigir retirodus maiores dll 10 •j•, men
salmente, das sommas em que o:ra montar.- o .credito de cada '' 
um. ·' · . . -

Art. 3. • O Governo continuará a converter em oUJro, na 
forma .ct•a lei n. 1.575, de 6 de d~zembro de 1906, as notas 
da· Caixa de Conversão. 

Art. 4.' Fic·a revogado para toclos os effeitOIS o· decreto 
.n •. 1 L 036, de 3 de all'Osto de :1914, mediànt~ o qual o Go
verno declrurou feriado nacional os 12 clias decorrentes dia sua 
ct'ata a :15 deste mez. · 

Art. 5.' lte\llogam-se as di\S!}Osicões em contrario •.. 
Sala àus sessões, 7 de agosto de :19:14. - Ruy Barbosa. 

• o ·Sr. Francis~o Glycerio ( ·) - Sr. Presidente, a Com
lilissüo de Finlbncas não póde uccoitar o substitutivo do hon-
rarlo Snnndor pela Buhia. . . · 

· S. J~x.. como fundamentou clarnmentc; quando teve 
occnsiüo de clisr.ut.ii' o· assumpto, é contrnrio t\ clisposicão do 
nosso· pl'Ojr.cto, que, cstnbclenccndo a morntorin por 30 dias, 

. ,("),.Este discurso ,não foi revisto pelo .orador .. 

•, .. 
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confere ao Poder Executivo a faculdade de prorogal .. a por 
innis 120 dias, no .rnu·ximo. 
- :. S,, Ex.,. as~im . opina pura salvaguardar !L: a).ltoridade le
S'!Sl[ltivn do Congresso, a qual segundo sua opmiiio, não ~deyo 
cjelr!gar as suas: funccões a outro .poder. · · · 
. . ;1. doutrina do ho.nrndo Senador, Sr. Presidente,. ó ve~

dnqmm. Em these, chgarnos mesmo, na cornmum ·oxecucao 
dos ·mpr:citos ~onstilucionues, o Congresso devo assim. prq
r:~dêr, rcssuq;rdnr as suas prcJ•ogativas; ma.s JemlJre-sc o 
,hqnr~dp Senqf19r . qti.0 116s· IJOS achamos em 'circumstniJcia~ 
anm·macs, excepcwnuos; Jem]Jrc-sc que •astamos, por assim 
diz~!;, 'Rob ·o estado de· guerra, porque QÜO é licito a homena 
Publicas isnorarem ·que não. ó passivei' abstrahii' rias nossas · 
l'~lu(;ões politicas, · commcrciaes; a.s relacões internacionaes, . 
!J1UXime np mQ+ITanto em que o occidento europetl'-•e .acha. en- . 
volvido em uma conf!agrnoúo geral. ·Para que assim agisse-. 
D?O~, Sr. Presidente! serin prepis!l que .se appli<~~~se o prin
CIPIO desolador elo Jsolamonto do BrnZJ! em re!a()ão ás na
r,ões do v,elho continente. E'· nor ·esta unica razão que o 
pro,iecto da Commissão confere 'ari 1'odilr.'Executivo autoridade 
pnrq proJ:og'ar a morqtorja, ·si fór necessario. · · 

· Q ·,(]bpgresso,. Sr. H~asi(jente, estal:lelecendo o prazo de 
\rint;~ dias para a prorpgacão dos venpimentos de obrisucões, 
~sf;\ · ~Q~vencif:!o. de ~ue pro~Jde l'azonvelmento, . altr.nc!endo .. 
~s · ~w~mnst~nr.1as da occns!ao, . que affectam rtirectamepte 
q · movJmpnto gera) çjp nosso credito; mt~s supponha a Sanado 
i:rllo· n'o din, nn. vespera, ou na anto-veSP!lra do v;;neimento do 
prazo conécdido, motivos excepcionae~ p srayissimos, envol
ynp[lq_ .o !lP~SP crq~ito e ps nossqs in~er.es~es,, oxi.iam a pro
Fot;"_I)CaR ll. esta !P'~çh .. dn., Terá t. empo Q IJqve.rl}o de !IPPellar para 
o · r;nngpesso o estp d~ 'attençlor · cpm n UrS'eUCJ!$ qqe estou· 
iql41l'ili~nrJo ?' Ajlsoh.itnmê~te' ·n~q. Eis p~rqtie o· pro.iPctP 
confci'P esln faculdade ao Poder ExecuL1vo, ·porque P.$(~, 
"Í!:i)pp~e ~Qmq dpyc e$tar, poder.á, .d·antrp de 1~ ou 24 hóras, 
J1l'aro~qr esse prqzo dentro das bmrtes q4e lhe trac-arm~· 

· . Fo 1 estn:. nJ'azão · qué actuou· no espjrito qos 11Jem!n•os d!i 
C01]1[!1iS8ÜO. . . - . . 

.· j:le!J1· sahr.JT!Q~, o de plen,o qccArclo \1Sfl\-m9s .c:cim o _llobr~ 
~ iljusti:~ Scnqqçw pcilfl llqhHf. qUqndq prega n flQ\Itl'lflfl da 
zelarmos pelaf nossn.s nttribúir,ões, mns ~c a:brimps '!Pão dellàs, 
o f~zemq~ a pc~ai; !lP~~R, ,o,b,pq~cpnclo ~q irTJj:lpr.'jo d~ Ulllll fórca 
IDUIOI' ~ l!JCOn•ljeCIVel. , , . . · . . -o art. 2'1,' do.substituL1vo estabelece n· faouldlidc para os 
depositarias de contas ' correntes nos bancos poderem fazer. 
suas l'etirndris, nté á .importtincia de· lO •r•. · -·· ,1 \ · • 

· Nós estamos ·de nccordo ·com esta dispoáicão, mas devo 
declarar que hn uma. emenda da propria. COmmissão de Fi-
nnn'cas estabelecendo ·a mesma providencia. : .- · · · 
· - "ó Sn. MENDE~ Dll ALMEIDA :._ O ponte> dos 10 ·r· ó impor~ 
tantíssimo.' · ' . · . . · 

O . Sn; Fru.Ncrsoo GLYCERI() - A duvida não tem senso 
~ommum, porqúe'il.inguem 'p'ó'de retirar. siiiã?'.sobr.e seu saldo .• , 
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· Nenhum correntista póde fazer retiradas de suá conta cor
rente sinão dentro de ·seu. saldo. Não me parece, portanto, 

·. necessario declarar que os dez por cento são sobre o s11ldo. 
· · .' O SR. Srpr~MUNPo (loljÇALYES - Será melhor declarar, e 

is~q P!lde~se' fazer ;M na r_!ldncóão. J4 síi resolyeu ~q4i ponto , ~ms I!ll!l<Jrtante na reçjaccao: · · ·· 
·' O SR. FnANCJsco GLYCERIO - Póde-se declarar; não faoo 
disso questão; e póde isso ser feito em emenda, pois que es-
tamos na .2' discussão do pro,i ecto. · · 

.. O art. s• não· Íl acceitaveL Estabelece que coptinue a 
conversibilidade d::is ·notas· da· Caixá 'i:JiJ Conversão em 'àuro; 
o ··proJecto i:lq Coiri!Jiissão estal)éle.ce a ·susri~nsã!J. çla coT!vcrsão 
nor lhe ter P!l!'CCJdo· que' é mdispensnvel.· a consorvacão do 
ouro nas· nrcás da Caixa de Conversão. para. ciue não cinigre 
para o· estrans-eiro cm detrimento de úóssn íiirculaoãô maneta
ria:· Não ha-ilissó o inenóí' nttentado contra· ·o (leposito sngra'
do 'nn ·caixil de Cortversão. O ou ró ·uni cóntinuàrn depositado; 
quan'do:·às cousas voltarem· á situação 'norrrii:\1,. os rortàclqres . 
das no tas da Caixa irão buscar o ouro a IIi deposJ trido para 
lhe dare.m o qestino, que lhes co1wier. . 

Accresce essa circúmstancia impGrtnnte : que, no momento, 
a retirada do deposita· da Caixa concorreria para o ,jogo sabre 
o ouro, .produzindo a depreciacãq de nosso credito produzindo 
a alta de tod11s as moedas. metalhcas. · . 

Não ha · conveniimcia nenhmi:m em que as !lltas autori
dq~~s da Republicii ·.concorram parn: es·~e · :iogo deprimente. do 
seu· estado actual. O Parlamento argentmo ncnba .de autol'lZar 
a retirada de- ao milhõé·s de ·pesos da Caixa de Conversão para 
entregal-os nos bancos partwulnres afim de . facilitar ·a c ir;. 
cúlacão. Nós entendemos que o ouro· só póde ter um destino., 
Temos, portanto, prcice~id~ éom a maior prudencia, 

O Sn. M~TELLo .dá um aparte. 
. 0 Sn. FRANCISCO GLYCllniO -. Domais, como muito bem 
diz o honrado Senador por Multo Grosso: rião Rc trata .de'.de
po~ito servicjo p~lns regras communs desses tjtujos. O ouro 

. pãp Pl3_rtel!cp a mnS"Uem. Pertepc~ !lQ portn(lor, ÇJU[\lquer· que 
el!~ se,Jn• Q,pprtndor. dé' 11ot~s emJttidas tení Çl se.l'\ ourp ije~de 

. que no momento 'ópportuno os portadores destes titulA& possnm 
ser devidamente pagos, e assim fica preenchido o' ·princijml 
!:leve r 'do Gqycrqq, que ~ Q guarda cjesse ljletnl' I 

. O nrt. .\" decl11ra que fica revogado para todos os r.frei-
'tos ii decreto '11.036, de 3 de agosto de- 19-1·1,. mediante o 
qual· o. 'Governo· 'declarou fm•iadas··nncionnes' os doze dias de-. 
éorrentes t!n sua dnta·'itté 15 deste mez. 

·O nobre Sen'ndor·pela Bahin fundou a sua impugnação nri 
r~etronctividnde decorrente dnquelle alludido decreto. Mns, . 
S.· Ex. é o primeiro 'que estabelece no nrt. t• do seu substi
tutivo ~que ficam Sl!sp·ensns ·por 30 dins, contnclos de .\ desta 
mez, e. p_rorogaveis por .. _act~ dq Congresso Nacional, si ,a~ 
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.-
ciroumstnnoias o exigirem, os vencimentos de todos os títulos: 
dobitorios•. . · . . · 

E' por~antô .o. noJlr.e Senador ·.que)Il sancciona, com a sua · 
alta autoridade ,JUridJCa e constJtuoJOnal, i:l acto do Poder · 
Executiv.o, estabelecendo a retroactividade· da. disposição · do · 
seu decreto. Tanto p6de commetter o pecando do retroactivi
dade o Poder 'Executivo com os actos da sun alta gestão admi-: 
nistrativa, como o Poder Legislativo a mesma cousa fazendo;· 
pois que· n Constituição, estabelecendo a não retroactividade · 
das leis, não distingue· entre um e outro poder. ··. 

São estas, Sr. Pre§idente, as considerações que ·em nome 
da Commissão de Finanças do Senado tenho· a satisfação e a 
honra de submetter 6. consideração dest!l Casa, aguardando' que 
possamos aind!l bojo resolvei· a este respeito. ~ .. 

Peco excusas ao Senado ·da ausencia dn Commissüo, pois 
que ella estú. na sala .das suas reuniões, em fusão com a Com
missão de Finanças da Camarn, tratando do projecto princi
pal que se refere ao provimento de recursos financeiros in
dispensaveis para a continuação mais ou menos normal da 
:vida nacional. • · · . . . ~ 

O Senado, por seu lado, está funccionando, e assim que 
a Mesa necessitar de nossa presença, aqui estaremos para nos 
desempenharmos dos nossos deveres. (Muito bem; muito 
bem.) · · · ·, · 

o Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. Presidente; peco per~ 
missão ao Senado para, ·em breves palavras, .responder no dis
curso do nobi·c Senador por S. Paulo; quli impugnou o substi
tutivo· apresentado pelo meu Wusbre amigo e mestr·o o nobro 
Senador pela Bahia. - · · . 

Não escrupuliso, Sr. Presidente, em. tomar a palavra neste 
momento, porque o nobre Senador pot· S. Paulo acaba de decla
rar que ps membros da Commissüo de Finanças estão reunidos 
na respéctivá sala, em trabalho-urgente, e não podendo concorrer 
.vara a votacão do pro,iecto, nenhum inconveniente ha que o 
Senado tolere algumas con'siderncões sobre olle. 

0 Sn. MENDES DE, ALMEIDA- 0 PI;esidente da CorrimiSSÜO 
declarou que nn occasiüo de se votar o projecto fos.sem preve
nil-o, que os ·membros da Commissão o acompanhariam· ao re-
cinto para votar; · ; . . . . · · 

O Sn. 'LEOPOLÓo ·DE Bur.IIõES- Sr. Presidente;
1 
cu .sei que 

as ponder.acõos, as ndvertencins que pm-ter,n·. da opposicão, 
· nenhum valor toem pnrn o Governo, pnrn os dmgentes. ·O Go~ 
verno age sempre .em sentido contrario a ollns, dosattonden- · · 

· do-ns .. As votncões desta o da. outrn Casa rovelnm o nonhum · . 
proveito dos ddbntes que so, travam .. Não obstante. a critica · . 
da opposicüo vae ·encontrando éco t: i·epercursito na opinião 
publica. ContimmrcnJDS, pois, no· cumprimento do.nosso dever 
civico, .estudando us. questões que no momento actual· agitam 

.:O paiz e· especialmente n praca· do Rio· de Janeiro. · ; , 
' I. "~ . 

' . 

• 
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Nos momentos do crise, e de crise aguda, de panico, Di! 
cspil'itos alarmados, Sr. l~l'esidenLe, pedem, cm altos brado:;, 
medidas salvadoras, extraordinarias. ~uggcpcm os mais dlspu
l·atndos alviLr•cs, não se contentando, não vendo nus providen
cias que n cxpcrienein c a rcl'lexiio aconselham, sinão paliati
vos que nada aduantam. 

Não mal'avilhu que os dirigentes, que os "'csponsaveis pela 
·situação, influenciados pelo meio, m·mstudos pela onda, Lam
bem sejam victimus dessas illusões, IJCsitcm cm se pronuncia.!.' 
sohl'e as medidas cm debate c se inclinem mesmo a apoiai-as, 
quando muitas dellus, se torem adoptadas, hão de agg1•avar a 
crise, hão de prolongai-a, gencralizal~a c api·ofundal-a. · 

Estudando, SI'. Presidente, as correntes de opinião que se 
lOrmam na praun. e que mais ou monos repercutem, reflectem 
nas Commissücs de .Financas da Camara e c:W Senado, hoJO 
reunidas nesta t:nsu, cu verifico que são as seguintes as me
didas Icmbr·ndas pum dcbellar ou aLtcnuar· os cfl'eilos da crise: 

· · Primeira, a morntorin por prnzo largo, comprehendendn 
ns obrigações commcrcincs e civis; segunda,. a &uspensão do 
tl'oco na Gnixn do Conversão pot· igual prazo; Lerccirn, a emis
são de 300 mil contos cm papel pm·a resgate de upoliccs; 
quarta a. emissão do papel sobre ·wrtrrants; quinta, ·:~ emissão 
do 300 mil contos, papel, sendo 200 pura uttendcr .ús neccssi
uades do Thcsout·n o tOo para cmpresLimos ·nos bancos; scxtu, 
:J'innlmcnf.e, a emissüo rle titules da. di.vida ·rundadn, a juros 
elo ü '"'[, resgato em '10 annos, 'recebiveis at•í 20 "[" nas repnr
ticücs arrccadudorus. · · 

'l'inha-me esquecido ·da setima, Sr. Presidente. E !las ·são 
numerosas ..• 

Setima, emissão de '150. 000 contos de bilhetes do l'hesouro 
rosgntaveis em quatro annos, vt\ncendo ,iuros de 6 %. 
· Antes de en tt·m· no exame destas medidas, peco a V. Ex. 
licencn pnrn l'azm· umas consideracües preliminares. · . 
. Na reunião havida. no Cntlcte, Sr. Presidente, de que nos 
deu noticia o .fomal tlo .Com.uwrc-io, estas ,questões foram de
batidas, mas houve quem dissesse .que o momento exigia so
lu(:úcs mdicaes, . o entre estas indicou a reforma do Banco do 
l3razil, .problema, di~ o .fo1'1lal, que devia ser encarado com 
decisão, pot•.que o Banco.doBrazil ó um cancro do Thesouro .. 
. Sr. Presidente, não pt·eciso .encnrccct· a gravidade deste 

golpe desfechado contra a principal instituição do. credito do 
pai r. cm um momento tão inopportuno, tão critico. Esse fl'O !prJ 
ú injusto c insustcntavcl. Injusto, porque o Banco do Brazil tem 
prcstuclo relevantes serviços á udministracão publica; nesta o 
om outras emcrgenoins, tem acudido :Is necessidades do com
moreia do varias Estudos, especialmente da proca do Rio do 
Janeiro o cl!l do·S, Paulo. · · 

Insustcntavel o golpe, St'. .Presidente, porque si o .. Banco 
do Br•azil tom commcttido ·erros, o Govcmo não póde fonnr-su 
;í responsabilidade dcllcs. . · 

lJir.em que estú atrnznüa a liqu illnçiio elo con tns dns valcs
Olll'O. ·Orn, Sr. Prcsit.lcnte, ossns contas ~t·nm licJuidadas mon-
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snlmcnlr. no pr.riodo do Govcrnn tlo Sr. llodt•igur.s Alves, o 
· 0 produdo da nnccaducuo rcm~Llido pontualm!Jr!le paht J.on~ 
dt•os ul'lm de attcndm· ao sorvt~-o da nossa dtvtdu exlcmu c 
pm·á o Jundo do garantiu. . . 

I<oi do tempo do S•t'. Affonso Penna para ctí que o i'hc
som·o deixou de Jiquidtll'. csl.us conLns-out·o, o ct•eio que isto 

'F.o liga no ·abandono da fJOJ.ilicu t'inancoit•u até então seguida; 
se liga ;l ·creu cito da Uuix11 do Conversão c. ú exLinccüo vir
tual do llmdo ele garantia. 

l•'oi então, Sr. Presiclcnlc, que se iniciou esse pcriodo 
r.! e conversão dn renda-ouro, (que devia seguir para. Lon
, dt·cs), cm pupcl, pm•a ultendcr üs dcspczas internas, cru e su-· 
biam pavorosamente. -

'l'oriil o Banco do Brnzil sponta &Wl alat•gndo ns suas 
trunsaccíics nó nol'lc do· paiz, para fuvorccor o commot·cio da 
boi•rachn ? Ct•oio que houve nisso a inlervcncüo oJ'J'iciul. 

Estou, St•. · l'resiclonte, indicando J'acl.os impol'lnnlos dn 
vida do !Junco,' nos quuos ·a rcsponsabi!idud.o do Govol'!lo ú 
inncgavel, iudiscutivel. . . 
, ~·em-se pt•orlut'ado npplfcut• uo Banco do Brazil as censu
ras oUll''ot·a l'oif.as, o que ainda hoje se ropt·oduzom contt·a 
o cxlibclo Banco da Hcpublica. Ora, St•. Presidente, o Banco 
dit Hr.publicn etivolvtJu-so nu jogalinn do cnsllhumr.nlo ·c foi 
st\érifiertdo por c lia. , · 
· Natht tem de· eommum o Banco do Brazil com o antigo 
bnm:o. E'· um ibsf.ituto novo, vasado om moldes diJ'fcrcntus, 
sobre bases seguras, insLJoumento indispensavcl pnri1 u defesa 
do múl'ttlflt> cambial c do mm·cado de deseontos. 

O Banco do Bt•uzil, Sr. Prusidentr:,. deve ler entre nús 11 
· !ilricc-ão que tem ctit Franca o Banco do ,J?t·uni;u, na Inglutct·t·a 
o Buncn de Jnglàlerl'll, na Allemnnhn. -o noiclt'-Bnnl;, isto é, 
stJJ•vit· de um banco cenlt•u! de redcsconLos. Esltt funcciio ollo · 
jtí comcca a dcsomponllut· com grande proveito para a praca 
do 1\io de .lrinciro, 
. Si o Govcmo tivesse pcrmillido (~ directoria do hnnco in
tngrnliznr o seu cnpilul, let•in ello mais 25 mil c0ntos put•a a 
.inslullar;üo .do agencias cm quasi lodos os Estudos da Uopu
blica. Podia então prestar ~ervicos mais valiosos no com
mercio nacional o ao proprio Governo. 

Quando, Sr. Presidente, rcstahcloccmos o Banco do Bra
?.il, não como um banco do Estnclo, mas como um banco na
cional, tivemos cm vista o exemplo elo outms nn~õcs de so- · 
lida ot:guni~ncil.o oconomica, os ensinamentos quo nos dão a 
l~r:nnca, n lnslntcrra,· u Allemanhil, a Suissn, a Bo!gien, quo 
crenrnm c munlcom cadn uma um banco contrai, scr·vindo ·cio 
m·s·üo do ct•eclito nacional. 

Os F.studos Unidos, onda ninda hoje impct•a a plm•uli
dndo bnnearia, a reforma ultima, ·votada- pot• pr•oposln do 
pt•csidenlo W. Wilson, ,iít- creou m•siios cspeciacs, uns .10. ou 
12 bancos t•cgionacs para o fim de ccntrnliz~r l'Ccm•sos c 
acudir á circulacüo em momentos de crise, 

' ' ' ' 
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. 'Um Senador, .o Sr. Aldriel;, presidente de uma eommissão 
de inqucrilo 'bancut·io c autoridade nc~~es assumptos, depoi8 
de longo esludo, pJ•opoz ·u. ct·eacão de um baneo central nos Es
tudos Unidos, pronostn que não foi votada porque calliu com 
u siLuucão republicana. . 

O Hnneo do IlL·azil, JIOis, nüo ú um mtnct'O do 'riJCsouro. 
rsto se podel'ia cliZCl' do Hunco da llcriubliea de outr'Ol'U, que 
}lnra distl'ibuir dividcudos pedia auxilio ao 'J:hcsoUl'o. Si o 
l3auco do Bt•azil cstít cm situação de não podm· aLtcndcr ús 
unguslins do 'l'hcsouro, o culpado não tí o batwo, é o Governo, 
c principalmenlc a administt·noão ac:Lual. 

Disseram na rr.un ião do Cutlele, St·, Presidente, que o 
momenlo exigia solut;Õt!S !'adicaes. Nãn eomprehcndo como . 
t!lll uma situação de crise, que tí passageira, possamos nppcl
ltu• para soluções radicacs. Situações dcsln ordem exigem pelo 
contmt•io pallial.ivos, medidas qe occnsião, corno a morutol'ia, 
auxílios nos bancos, ele. Qunes as soluçiiics rudicacs indicadas'/ 
Pelo ·resumo do~· delmles publicados uo Jor1111.l tio Comnte!'cio 
.só .d!lscol!ri a celebre reforma do Banco do Brazil. - . 

Sr. Presidente, nüo lm i;ovet•no nenhum, dotado de um 
poueo de senso commum, que '[lJ'clcnda 1•esolvcr r:rises pot• 
mui o dô dcct·cto~. As Cl'i~cs são phcuomcnos nJtLu'raes, leern 
o seu ncriodo de J'ormncão, de explosão c de liquidação. Nrto 
hu governo, não hn mediLln legislaliva que ]JOssn imrlcdit• css:t 
mat•clm J'atal de uma mole~Lia ~ocial. As m•iscs solvem-se pot• 
si mesmas, ·eom as ·liquidações das cmprezas, das casas com
merlliacs, tlos bancos e dos banqueiros que abusaram de seu 
credito, •tJUC compronicttcrum suus capilacs om ·l[lcgocios arris-
cados ou alcatorios. · · 

As intervencõcs do poder publico 'luando não são bem 
estudadas n ct•i LrH'iosas, produzem erJ'eitos eontmproducentcs. 

Na discussão luividn no seio da Commissiio de Finanças 
tive occasião de tH:ompnnhnl.' as pondemçües .que foram 1'eillls 
pulo St•. Dr. Carlos Peixolo, que-demonstrou esln thcsu bri-
lliantcmcntc. · 

A priiÍJciJ•a da~ m"didns é a mornlorin, que se ,iustifiea 
porque. segundo ai'J'irmum, o Govct·no ll'lll crcurlo ns maiores 
difl'iculdades no commet•t:io e :\s industrias pelo atrnzo dos 
pagamentos no 'l'hesouro. Os fornecedores tlc l'Ull!lt'ticües, os 
contractnntcs do scJ•vicoR :federaes cslúo no dcscmbolsCt, por 
largo prazo, do que lhes ú devido, c 1101' esta rar.ão, pnra evitar 
·a fnllenciu, reco1'rcm no Govcl.'no, pedindo uma solução unt•n 
o caso, c um remedia- a moraloriu.. · · 
· Mas, St•. Presidente, a riloratoria tl um recurso que dc\'c 

tm· vidn muito cut•ta; Jtot•que do conlt·ario pre;iudicat•it úquellcs 
mesmos .que t.em em vistn bcncficiut·. · 

A morutorin pódo. cm um momcnlo do pamco, protegol' 
as. insLituicües bancut•ins, mas entrava a vida economica do . 
paiz c crêa difl'iculdudcs extt·aordino,rias ú populncüo. 

-.''~~ 
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O pt•oJeclo .·que' se :cJiscute c tquc estabelece a ·morntoria · 
autoriza o Governo a prorogal-a por mais quatro mczes. · 

St·. P-residente, cu.acompomho o nobre. Sanador pela Bahia. 
S. Ex. fixou no seu substitutivo o pt•azo do. 30 dias, .esLa
bolocendo que, si o Congresso Julgar indispensavcl, poderá 
prorogar a medida opportunamente. 

O nobro Presidente da Commissão de Finnncas .• combatendo 
·esta disposição do pro,jeclo substitutivo do nobre Senudot• pela 
Balda, nada disse que o invulidosse. S. E...:. a1'firmou que a 
necessidade da prorogncão só so poderia tornar conhecida 2·i 
horas antes de expirar o prnzo ·da mcHatoria. S. Ex. não tom 
t•azão. Dado mesmo que o commercio eareca dessa prorogaçiio;· 
o Congresso ·l'h'a podor:'t dar, sabido como ú que temos votado 
estados do sitio e medidas do salvacão publica cm -48 horas. 

Nadw, ·pois, justifica a .delegação incons.LHueional tque . so 
quer dai' ao Poder Executivo dessa attribuição do Congresso·: 

Sr. Presidente,- o pi•o,icctó, como bem frisou o nobre Se-
nado!' pela Bnhia, tem outros defeitos. "' 

O nobre Senado~ propoz, para retiradas ·de quantias das 
cadm•notas uma porcentagem de 10 o/o. Pcrgulll:lo agora ú. Com
missão: esta emenda altera a disposicão actual do projcJlto 
que fixa as retiradas em um conto de r•lis? 

. Bom ·é que se att.cnda que nos bancos ha duas cspccics 
'de contas correntes: .1m as· contas eol'!'cntes de movimento .c 
ha as pequenas contas correntes limitadas. ·Ora, estabelecer 
para as pequenas contas ·Correntes, que são rcpt•osctnLadas pelas 
economias que levam aos bancos os operarias, ·os 1'unccio
narios publicas, a porcentagem ele .10 '7<>, ú estabelecer-se uma 
cousa irrisoria, pol'que esses operarias c esses funccionarios 
precisam retirar suas economias para attcndcr ú sua subsis
tcnciu. Justo 6, portanto, tCJUO se cstabclccn a JlO!'Jlontagcm do 
10 ·% tão sómcntc pura as ·contas correntes commum, dcter
minando"so ,que os pequenos depositantes poderão retirar, de 
cada vez ou parcellaclamcntc no lJlCz, . até á quantia. de . um 
conto de ré is .. 
. O Sn. l'rlllTllr.w_: Neste ponto V. êEx. nã() estú. de ,ac-
côrdo com o nobre Senador pela. Bahia. 

0 SR. El'ITACIO . PESSO,\ -tConci!in as ·duas idéas. . . 

. 0 SR. LllOPOLDO Dli: BULl:IÕllS -:Acceito as 'idclus do S .Ex. 
· quo se conciliam· com as do projecto, •no que .diz. respeito ás 
contas ·correntes. ,. , 

tO Sn. El'I'J'ACJO'PESSOA-Combina um com. ~ 1outro.· 
O ·Sn.. :LllOPOWD DI> Buurõr.s _;J\: ·Tespoito do troco na 

'Caixa do· Conversão ,h\ tive occasião elo demonstrar . que ha· 
violaoüo da fé dos contractos; eitci os dispositivos· cm quo 
me· baseei· pum af!'irmui"O, ·a discussão havida n() Congresso 
o a .opiniiio ;do nclutor do projecto quo,creou a :Cah:a,'o Dr •. 
Duv1d Campista., ·.. · -

'I 
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. O pensamento que deLel'minou n crcncão da Oaixn era 
)~sla!I!e!,ltO converter os· saldos ouro ·cm papel, pondo-os :\ 
d!S]l<OS!C~O dos p~rtadorcs do notas. Assim, parece-mo que n 
'diSJ?OSJCUO do proJecto, suspendendo o troco, vem aul'oilinr ajo
g:ümn sobro o ouro, elevando o ·Seu prece. 

Eslou in!'ormado de que alg-uns bancos, que dispücm !.lo 
I'escrvas 'Jll1 ouro, pretendiam entrar· com g-rande· qunnLin 
para a Cnixa de Conversão; não o fi1.cram po,rque a mo;ratoria 
~uspondeu o 1'unccionamcnto da Caixa. Deste modo, quando 
lw, no momento, insufl'iciencia de dinheiro cm cit·culacão, o 
Governo inipcde a entrada do ouro que iria nu Caixa transfot·
maJ•-se cm notas e augomentar a massa do meio circulante. 

A conflo.g-ração europén impede o embarque de ouvo· pal'n 
c valho continente. O ouro aqui estú, não pódc emig-rar. 
Si nfio tivesse sidO decr-etada a suspensão do troco, este ouro 
voltaria ás arcas da. Caixa c se t.rans!'orma1~in cm .dinheiro . 
. Por conscqucncih, a suspensão de troco é megnl e unti
<Jconomicn. 

Diz o homado Senador por S. Paulo ·que o intuito da 
medida. ó impedir n emigmcão do metal. :Compre11Cndo que os 
governos dn Franca, da Inglaterra c da Allcmnnhn tomassem 
esta. .medida"; porque estão cm estado, do guel'ril; teem neste 
momento necessidade de proteger .as suas reservas melnllicns. 
Nossa situação é inteiramente diversa: o ~turo só beneficiaria 
n circulação, p·o.slo ú disposicfto do publico. 

Tem toda rnzão o honrado ·senadw pela Bahia; o Con
gresso níío pódc votar esta medida, violadora da lc·i c. incon-

' veniente. 
Sabemos que, além dres te pro,jccto n. ii, cm debate, n 

Commissão tem cm estudo outras medidas mais importnnteE'; 
posso a.ntecipnr .o estudo dessas medidas, porque tive a honra 
d~ ser convidhdo para assistir á discussão no seio das Com" 
nnssõcs reunidas; mns, · voltando tí suspensão do troco dns 
notas, pnJ•ccc-mc que a combinação rlessn providencia com n. 
emL~são de 300 mil· contos de pn'p'el~mocda constitue um 
11lano m'nravilhiosamente · nrchilecta.do para completar n ruina 
do credito .do paiz c do Thesouro. · . 

Dizia um velho politico, ho,io retirnrlo tí vida: privada, 
mas que acompanha com interesso os !'actos economicos que 
se desdobram entre nós, que duns pnixües dominam c dcsgt·a
çnm ns republicas sul-nmeriQnnos: o cslodo do sitio c o 
']Japel moeda . 

· Parece, St•. Presidente, que o Brazil estava fot•n de.> Ln, 
·l•cgra; ultimamente, portlm, enlt'Oll nella o creio que ho,io 
t'igurn. n~ primeira. linha", Tomos o sit·iO por ntncnclo o temos 

· ngorn ·O pnpol-mocdn, ·cuja emissão sot•ít um .oscamlalo, um 
·crime, pois iri\ compt•ometlot', inuliliznr a obra.de 15 ::umos do 
sacrifiliios que o paiz tom feito parn molhomr a snn cir-
culncüo · 'fiduoinrin, · 

,.,, .. 
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Quando examin<; n.• rnr.ürs nprcsenLudns pnrn ,iustificnr 
n omissão do papel moeda, nito posso deixa·!' do pcnsnt· que, 
tendo perdido tanto tor1•eno, tendo J•eLrogmdado tanto neslo 
qunLrionnio, não. será de admkn·t· que nmnnhi~ nlgucm so 
lembro; ullegn·ndo n J'altn de brncos, elo propor o rcstabolo~i-
menlo do trafico c da oscravnturn no Bi·nzil, · 

Allegam ainda: n omissão do ]Japcl-moedn vit·i\ prccn-· 
ohcr n doficicncin do meio cil·culnnl.o do puiz. Ora, Sr. Pre
sidente, ó de observu.c1ío vulgar que, i!lOS momenl.os de crise, . 
o dinhoit·o, os cnpilnes se rotraom, Esta •lnflciencia de moeda. 
ú Lrnnsitoria. '1'emos cm eirrmln~iío 750 mil. eDnlos; não 
voaram, nüo emigraram, .não foram indnr.rndos, ahi estão 
o voltarão ú circulncüo, passado csl.c momento do pnnico. 

A omissqo ·do papel moeda,. isto ,,.im, abnln.ndo mnL• o 
credito, de.~erminnrà maior· reLt•ac~iio c exigir-á urnn oulrn. 
emissão, como sempre tom u.<!Oiileuido. A emissão de papo! 
moeda !orcosamcnto detorminar1\ uma outra, porquo o re
traimento dos cnpita•es em époon ele. cl'iso o n dcsvuloriznc1io 
do dinheil·o tornnrr~o ncr:essurin maior· mnssn em cif•cnlnr)fio. 

· Qunndó vr,io, Sr, PrcsidfinLe, n soffreguirln.ci eom c1ue 
cspirilos eullivado;; c J•cspcitnwis voem em nuxilio do Go
vorno, dos poderes publi1:os, · aconselhando medidas de.1tn 
crdom, penso quo o Brn~il J•ecobou um wll'im.atwn .:!<1. gum·t'll 
o que tumborn vnc ser invadido Jl'~Ir1 Allnmnnhn. Paizes quo 
j(t l.r.om a guerra, •declarada, como u J!'rnncn. n Inglaterra '() · 
n. Allemnnlm, r:oncodrrnm a. morni·O!'in JlOI' 30 dias; o Brnz11 
,i:\ a pJ•ovô nocossal'ia pot• qunLI·o l!lll?.os. Aqnolle~ govm·nos 
•suspenderam provisoriamonl.o o. !roca du~ nol.n.l' e o B1·nzil 
nproveiln o onsr,jo pnm nl.ir·m·-se n· umn nova emissão do 
papo! moeda, 

Considero, S1·, Pr~.iiden.l.r, n volta no papel moeda um · 
fncl.o mui,~' (J•osn9lt·o~o dD que n pro(iria guet'l'n, A historia 
J'iilnncoirn ·do nosso pni~ o cmifirmn, u CXfJOI'ioncia ·do. outros 
povQR noJ-o domonstrn. A A'fJl'llQão actual d_ove conscrvm• na 
memoria o acontr.cimcnlo rio 1808: ns cmis,lões do· papel 
mor.dil fizeram bnixnr o cnmhio a cinco, levaram a bnncn 
rliln no •.rlwsom·o, n fomo o n misorin. :'t Jlopuht~•ão. 

1~rnln-se, Sr. Presidente, .do onnullnr todo o esforco om
progndo pa1•a snhil•mo5· dcs.to' id·esg!'l\Cndo regimcn. Abm-so 
a l.oi·nnil'll dns llmissõr.s dr. papel moeda quo .Tonqlllim Mur
tinllo linha. fcehndo, Dfi·o-so no ~l'llc>s.ouJ•o, pnrn· n~ suns despe~ 
s.ns m·gr.nl.ps, 200 mil eonLos, quando o llfin,istro <docln.J•ou que 
ns conl.ns Jll'0cessadns niío CXI!cderiío rle 20 a 25 mil conl.os o 
que n tol.nlirlndc dns responsabilidades 1í do eorcn de 100 'mil· 
contos. . ,1_ . . . 

Com n, pnpol· moeda, os .consorvndoros Stiü ·llbornos: vo
t.nm 300 mil eouLos qunndo com ·J50 mil conl.os po'derinmos 
sntisfnzcr úR nossos compromissos. . .. 

Com mil contos são destinados n emprcslimD!i no~ bancos. 
Mn,q, senhores, esses bancos !cem morntorin, niío Sií\] pnnco's 

·, .... ' 

... 
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de emissão. Estilo de posso do nosso dinheiro, difficullarido 
ns transacções na praça do Thio de .Janeiro. Que necessidade 
l1n, pois, de irmos n,.o seu encontro offcrccendo-lhes papel 
moeda? 

Atirnr o pai~ na voragem do 18fl8, será um crime do 
quo ti. ~'la.çito j úmais absolverá o Presidente da Republica o 
os responsavcis por esta trisLi·ssima situnçiio.. . · · 
· Pc1;o permissão pura lêr no Senado ns palavras de um 
csct•iptor ilaliano. NiLLi (Principias âc Finanças), De pi'O
posil.o nüo farei appcllo a Leroy J3cl1ulicu, cscriptor maJquisto · 
entro nós, porque .teve n inl'elicidadc de estudar as nossas 
cousas, dar-nos. conselhos, prever os ol'foitos dos nossos erros,, 
· ·Tudo quanto disse a nosso respeito se .renliz.::u. Na ultimo. 

odicão do seu tr:atado de finan1:as aconselhou que nüo aban
donassemos a politica do Joaquim Murtinho. Com mais um 
pequeno csforeo chegnriamos, diz e !I c,. ao porto do salvamento, 
a rcnlizaci'io da nossa moeda, ~orno n proprin Grccin o fc~, 
pn.iz pequem> o fraco. Tudo quanto disse s~ r•ealii:ou. Paramos, 
mudamos do rumo, voltamos (L anarchia financeira; no papel- • 
moodn. · · · 

Sr. Presidente, vou ler as palavras de NiLI.i. V~ V. Ex: •. 
que re,pcito a opinião publica, não appc!lo par·n. Lcroy Beau
llcu •. ' ; ... i : .,: ·: ·•l 

cDe todas as dividas, o papel-moeda ,; a peor c · 
n mais desastrosa. Os perigos que clla ncarreJ.a suo 

·inenlculavolmento superioros ao pequeno numero do 
vantngims immodiatas o fugitivas que dclla retiram as 

. finanças do Est.1do. Os reis da idade media deixaram 
otristo fnmn. Elles rliminu·inm o poso das moedas do 

, molnl precioso e pretendiam conservar-lhes o valor. 
:mm nossos àlas, existem meios bem mais simples para 
se chegar no mesmo resultado: a . emissão de papel 
moodn. ú o mais simples c o mais perigoso. 

· Quando um Estado recorro no curso forcado ? Qunn
df) necessita de rocut·sos. promptos c abundantes que 
niio púdo obter· de outro modo, Então nlnrga-se a cir
culação, depreciando o instrumento circulante. Nada 
mais perigoso; as. vantagens immediatas que o . Estndo 
encontra nosso expediente süo pouca cousa, cm compa
mcão do prejuizo que c~ usa à. economia nacional. · 
· Depreciar o 'instrumento ·circulante significa re-

duzir o valor dos credites, diminuir o rendimento cinR 
clnssr.s operarias o sobretudo ns ngricolaR: c do todos 
nqucllcs que .recebem um snlnrio fixo. Significn n!lím 
disso olovnr os preces dos gcnoros, sobretudo daquolles 
que silo importados do cstrum:oiro. Pó.dc-so dizer ~uo 
o. mnl · ú doa tnl na:tureza que cllo arrosta o dctormlnn o 
sou propr.io desenvolvimento.» 

E·,· St•. JlresiclonLc, um escriptor· novo, repetindo o que 
os velhos !com o!'J'lrmndo, com n sua nutoridndc incoutea.-
tnv~l.. · · · 

' " . ' 
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Diz NiLLi que o Estado sll recorre ao curso forcado quan
do precizn de recursos abundantes c niio tem outro meio de 
obtel-os. Será assá n nossa situnciio? )llüo, absólutnmontc. O 
Governo tem dividas n pag-ar ? EstíL autorizado IlCin propria 
lei do areamento a. omittit• 50.000 contQs em bilhetes do 
'!'besouro. 

·O projecto elaborado pelo Sr. Antonio Carlos c ~presen
tado ús Com missões reunidas eleva essa impol'tancin a 150.000 
eontos c d1í outras providencias .Que tornam o titulo mais co
hicnvc! c com garantias sei;uras d·~ cotncão. 

O Sr. Antonio Carlos propõe que ossos hilhctcs do Thc
som•o sejam dos 'Valores de 200, 300, 500 e de um conto do 
a•éis, que tenham os juros de G o/o, sc.iarn· resgatavcis cm qua
tro anuas, c recebidos nas csta~•õc:; publicas até 5 % do se~1 
valor. 

Vê V. Ex. que. a somma restricta a. 50.000 contos, da lei 
orçamentaria, vao ser elevada a '150.000, dando-se ao Governo 
fartos recursos para pagar os seus credores. 

• O St•. Serzedello Corrê a honrou-me com uma contestaciió · 
11elo Corrc'io da Manhã, dizendo que a proposta por ellc .feita 
da· emissão de titulas du. divida. fundada a juros de G %, rece
hiveis nrts estações publicas atil 20 % do seu valor de resgata
veis cm 1 O nnnos era prc!'crivel ti de bilhetes do Thesouro, que 
niio satisf'm•iam 1ís nceessidades :- primeiro, pcln sua insuffici-
encia. . . . . 
. Om, n somma autorizada et·.n do 50.000 contos; é de facto 

-insufficicnte como acabamos de verificar, pois. o Sr. Ministro 
. da Fazenda declarou que os compromissos lo Thczouro sobem 

11 120 ou 130.000 contos. 
Mas o Sr .. Antonio Carlos elevou n sommn dos bilhetes do 

50 a. 150.000 contos, deu-lhes ,ainda mnior garantia, .m(lior 
efi'icncin para. que tenham curso e cotacão. ·A ob,ieccão estíL 
respondida. · · · · . . 

O Su. STmSMUNDo GoNÇALVES - E parn o llc[icit deste 
nnno? . 

O Sn. LEoPor.oo DE Bur.IIõlls - Justamente parn .vro
Qnchel-o ... 

O Sn. STOISMUNDO GoNÇALVES - E esses 150.000 contos 
proencherão ? · · · · 

· O S11; LEOPOLDo 01~ Bur.uüJ~s - . Sim. Segundo diz o 
Sr. ScPztldello, haverú difficuldadc de rosgaté. O Governo niio 
poderá rcsgat.nr om quatro annos os bilhetes emittidos. 

St·. Presidente, estamos em face de um"phenomeno intei
rnmcnt.c novo: a conflns·rnoão dn Europa, que subtrno no trn
hnlho milhões de homens. E'. muito. provnvel ituc esse facto 
r.lr!terminc l.nmllem ont1•os que nos so.inm fnvnrnvcis. O pri

. mcit·o :facto, JlOl' exemplo, jt\ se revelou: o ouro nüo· em1gra 
do pniz. · . 

Impossihilil.ndn a impol'lacün cnropén, ns fnbl'icn~ nncio
nnos hüo ele closclobrnt• n sua. procluer,üo parn nltr.nde!' 1ís ncc<!·s- • 
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sidad(IS do eonsumo. Si os mr.rrndos da Europa estão fr.chndos, 
os da Amarica do Norte não o csLüo. A Amcricn do Norte é que 
consome u maior parte do nooso cafó c pa nossa borracha e 
poderá se incumbir tnmbcm do fc:mecimento do artigos qu1e 
não produ~imos. Conseguintemente, quem pódo prever a si
tunçiio de 1015 ? Póde ser que nf•o sc,ia tão escura como se 
nos al'igurn hoje. Porque o ,Governo não poderá l'esgatnr esse~ 
tiLulos ? , O S1·. Scrzedello lembra a ,emissão ,de npoliccs. Devo 
S. Ex., como rinuncisla que é, recordar-se elo (Jue o bilhete do 
'rhcsouro é Ululo de dividn fluctuant.c. NiLo impede que nmn
nliü, si o Governo tivet• difficuldudes em rcsgaU-os, proponha 
aos seus pol'Ladorcs n eonsolidnciio dn divida, isto (•, n substi
tuição do LiLulo vencido por uma apolicc de G o/o, com a taxa 
de emissão que combinar. Creio que ttLmbcm este m·gumcnlo 

, cstú J•espondido, 
A terceira ob,iccoão do St·. Scrzedcllo é que os titulas cmit

tirlos como bilhetes do Tlwsouro só podem ser appl icndos no 
pagamento de dividas do cxcrcicio. Desconhec;o por completo 

• a lei. que tnl cstnbelecc. A emissão de bilhetes autoriza o Go
vet•no.n cmpre~al-os cm pagamento de sentenaas, de compro
missos velhos ou novos, indistincLamente, 

A quarta objecc;,ão .é a repetição da segunda. A emissão de 
bilhetes lanr:nrt't ns difficuldudcs netuues sobre o Gover·no do 
81•. Wcncesh\o Brnr.. Resta saber si n emissão de apolices de 
G o/o recebidas nas rcpnrLicõcs publicas na. razão ilc 20 o/o não 
trnrtl maiores difficuldacles ao futuro Gov,erno, 

, Sr. Presidente, ouvi no seio dus Commissües reunidas cer
tas objer~cões curiosas contra n emissão dos b'illletcs do Tllo
som·o, Disse um nobre Senador que isto era um!l caricatura, 
uma appm·cncia do Jlapc! moeda, c que prercrivel seria. ·n 
realidade, o papel-moeda puro o simprcs. 

Sr. Presidente. é uma lamentava\ confusão de nocües ele
mentares ele dividn publica. Todos esses W.ulos baseiam-se 
é .certo, no credito do 'Estado, mns ,esses creditas teem vOit'ias 
fórmas. As modalidades dos ins~t·umentos do credito teem na
tureza c effcilos distinctos, Um titulo de divida publica fun
dada ó de urnn natureza inteiramente differcnlc de um titulo 
de dividtt 'l'luctuantc, Um titulo de divida. fluctunnto, corno r\ 
o llilllctc, é inLeirnmenlc diffcrcntc do papel moeda; O papel 
moed!l c\ destinado n substituir ó dinheiro. E' uma. mcdidn de 
valor emilLidn pelo Estado cm notas de pequenos, mrldios o 
grandes valores. Esses titulas insinuam-se •em todas as 
trnnsaccües, t~cm curso forcado. Consoguintemente ningucm 
pôde deixar do rcccbc\-os. Intervindo nus trnnsucçücs o com 
cnl'nclcr de moeda, fazendo n fnncciio de moedn, com cur~o 
i'orcndo, cstns notns influem nos precos, ,influem no vnlor do 
<JUl'O, no cnmbio, Ora, os bilhetes do Thesouro não toam abso
lutamente esses carnclcrisLicos. E' um instrumento do credito, 
sim, !lcsl.inado n opcrncücs resLriclns, como os war1•ants, n 
lctrn de nnmhio, etc. Podem ser empregados cm pngnmontos c 
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cit•cu!nJ•, nws nfio são proprinmonLe moedas, dinlieiiro,.moio cir-. 
culnute. O titulo vonce juros, consosuintomonte ha intet:essu 
om conservai-o em repouso, e aguurdnt• o seu vencimento. 

Msim Sr .. Presidente, os bilhotcs do Thcsom·o nua int'lucm 
nos procos nom no cnmbi9. . · . . 

Custa muito, Sr. Prcstden!o, ost.nr-se a ropott·r nn Lt•tlluna 
cou~ns tüo comosinlms: mas quando a munia do pape.! moeda 
so· apodera da pl'nca n_lío ha sophismn que não appnrcca pnrn 
sustentar ·a sua uocesstdudo. . 

Jlódo-se ndmittk essa confusão quando paizcs quo torem 
uma circulncão convct·si,,el como 11 Tng!ntcrrn, a Frnncn o n 
Allomnnha, etr.. fnzom continunmento emissão de bilhetes do 
'!'hosouro, quo ciJ•culnm ·sem produzir influencia alguma nos 
pnccos c no r:nmbio ? I . 

Na Inglalort•n, St•. Presidente, .n torm classica dos orcnmcn
tos equilibrados, dos saldos, dns nmortizncõr.s· do dividas, das 
llOnvo!'sões, o bilhete do 1'hcsouro ú conhecido desde o se-
cuJo XVII. ·. . · 

«Nn Tnglntorra existem: 1",E:r.chaquar bills, qui!. do
vem ser rosgntndos· o mais tnrdnc· em cinco annos e que• 
om cet•tns circumstanciÍis podem ser dados cm pngnmonLo 
de impostos; 2", os Trrmu!'1'1J lrills, cu,io vencimento rl dn 
trcs, seis ou mais mczcs; 3", os De{iciency advances, 
emprostimos feitos por um ou dous mczos, destinados 
n pJ·ovr.r no scrvico dn dividn no comer;o de cndn. tri
mestre; ~·. os /;'mclwqur1r brmds; obrigacões do ~.'lwsom•o 
por trcs ou mnis mezou 

·Vil V.· Ex. que riqueza extrnordinarin de bilhetes do 
Thesouro lem n TnglaterJ•a. Nndn monos de quatro ospocios. 

O emprego dos bonds do Thesom·o na Inglatorl'a dutn do . 
soou lo xvrr: . 

«Os bonds, rliz Iéon Sny, autol'izndos' pelo Pnrlnmonto, 
destinam-se n rnembolsnr os /Joiuls dn mesma ospocio venci

. dos, n provêr a insufl'iciencia da receita o parn rr.nliznr os 
cnpitncs ncccssnrios n gmndcs l.1·nbnlhos publicas.· J\. thosou
l'OI'in Jngleza chl hojo m·efoJ•oncin. a· outros litulos pnrn nli
mcnl.nt' à sun dlvicla flucluntll.e.~ 

N1io me nlongaroi, St•. P rcsiclcnte, mas preciso ainda 
Ior· Jlnlnvms de nm mestre. 

Rm Franco; diz Ltlon Sny: 

(Est.os valores prcsl.nm A'rnnclos sol'vicos c fornm 
considr.rndos como insl.t•umonlos ndmimvcis de crerlil.o 
poc· um minisLJ•o de :l'innnens. Preslnrnm grnndo nuxilio 

. no Governo na üpocn do pagamento· dn 1jndomniznoflo 
dn gueJ'J'U om 1871. E' um oxcellonto recurso cu,io om
pro&:o I! muito vnnln,joso. Silo nssimilndos fls lcl.rns do 
cambio c ndmlttcm Pl'otesto, rJunndo niío pnsos no von
cimento, 

Dosdc 18Hí silo nnnuolmonto omittidos, ~ 

'• 
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Terminado o Jl'OVel'no cliJ Dncllnnnm, eleito I,incoln, r•rc-. 
sidento dos Estudos Unidos, n el'iso l'innnecirn. desenhou-se 
temerosa. O. 'l'hesoul'o cxhnusl.o precisava do oxtrnordinnrios 
recursos pum aecudit• (ts !'ubulosns dcspezns dn guerra, quo 
Jogo rehentou. 

O Sn. Pni~SlPENTE :...- Previno n V. Ex, que n 'horn da 
scssüo ostt\ a teL·minnt•. • 

O Sn. L1wrowo DE Bm.nüF.s ....,. Nesse cnso continuarei 
nmnnhií. ' 

· · O Sn. PnESIDF.N'I'Il ..:.. Perdiío; não está ainda l.erminndn n 
boro. V. J~x. dispõe aindn de alguns minutos. 

0 Srt, LlWPOT.IlO DE BULHÜES - Bem; VOU terminar. Dizin 
ou que nos l~studos Uriidos, quando· Lincoln assumiu n prcsi
dencin da Hepulllka, o 'J.'hesouro americano cstnvn nus con
dições do nosso e u. guerra dn. sceessiio obrigou-o n rocor·rer 
lorgamcntrJ no c1·edito. O sou !llinistro da l<nzo'nda, &lmon 
Chosc, examinando 11 situn1;ão Jombt•ou-sc ,logo dos bilhetes do 
Thcsomo. Pornm emiUidos bonu.s com juros de G c 7 ?'o rcs
gatavois cm 10 o 20 annos: Bilhete.;; do r, o/o rcsgataveis cm trcs 
anuas e outros de 3 o/o ;rcsgntav0is cm _um anno. Depois de 
't•sgol.ndos todos esses t•cctn•sos, cm 1 SG2, quando os bancos 
suspcndct•nm todas us transtlc';ões, (• que Chnsc i'oi olll'igndo n 
l'Cf!Ol'l'OL' no Jlapel-mocrln. . 

Seu pro.i~Jdo leve longa discussão no Pnt•lnmenlo, que só 
o apJll'ovou po1•quo essa medidn CJ'n inclispcnsavcl pm•a aUcn
dcr t'L guot'L'U. El'll uma medida de guerL'a. Como su sabü, a 
gum"L'n do Sf!I!CSSHO intet•cssnvn n vida nncionnl, todos os sn
el'it'icios scl'ium cmponhados pura. que o Norte triumphnsso 
sobre o Sul, Foi r.nliio. que se votou os ln medida, compl'O
mel.tenclo-se o l'odcr Legislativo n l'esgnlar o pnpoJ-mocda c: 
J•üslahell!eeL' a l!irlmlacüo conversivo!, let•minndn a guerrn. 
A guerra dUL'OII quatro annos; t.erminudn olln, o Govct•nD 
tmton de rosgnl.nr o Jlnpcl c· c:omccnt•am então os pnpolist.ns, 
eomo ·nrtui, ·a rcc:Jumal', ullegnnuo a insul'l'iciencin de moi~> 
ciL•eulnlol'iO, ''i.c.; tudo ~uanlo srJ allogn aqui. Mas niiD 
sn nU.endeu nem nos plantadot•cs do Ohio, nem nos bolsistas 
dn Novn Yot·k. TeL·minndo o mnndnlo, com ns novos cloicücs 
o Pnt•lnmcnlo l'oi dominado Jlelns id1!ns inflaoionistns de Blutet• 
o n nmiot•in espowu eslns id1!us. O Jll'O,joclo pnpoli;;ln foi velado 
poJo genoml ürnnL c .cnhiu. Essa n1:to de GrnnL teve mniol' 
unporlnnoin pnrn o progt•esso o grandeza do pniz (lo quo lodns 
ns suns vietm·in~ sobt•o os fedot•aes, disso Bollcs, Em '187ii, 

· di1.in-so nos Estados Uni elos CJUC n r.onversüo no pnr Cl'a umn 
ulopin. - tudo qunnlo se rr.pntc aqui ..,... o em '1870, oss11 
ulopin OI'U ronlidndo. · · . 

. O Srt. Pnr.AIIlEN'l'F. - Peco 11crmissiio pnm obsei'Vnt' no 
honl'nclo Sonn<lot• quo n horn ostú qunsi torminndu. V. Ex. 
querendo conlinun1' P9dorL\ requerei• !H;oroguciío dn horn .•. 

' . 

.. 
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O sn. LF.or>or.uo ng Bur.rrüEs - Si a hora ainda não· está 
torminnda, Sr. Presidente, poderei concluir as minhas ob
servações dentro de alguns minutos. 

O Sn. PnllSJOENTE - Fnltll ::tJienas um minuto. . 
O S[\. LEor>or;oo· DE BuurõEs - Neste caso peço n V .. Ex. 

que consulte a Casa se consente na Jlt'Ol'Dgn(•ãa. dn. sessão, por 
mais meia h9ra. · 

• 

O Sr. Tavares de Lyra (JJcla m•rlcm.) ..::.. Sr. Presidente, 
sendo passive! que dr.pois do homndo Senador haJa a!gucm 

.. que queira usar da pa!avl'U, requeiro n V. Ex. que, cm vez 
do r,onsultnr o Senado sobre a prorogaçiío da sessão por mais 
meia hora, consulte-o no sentido do saber se concedo ·.essa 
prot·ogncíio por duas horas. 

O Sr. Presidente ;_ O Sr .. Senador Tavat•cs de Lyra rc
CJUCr que a sessão sc.in prorogada por mais duns horas, cm 
voz de meia hora, como hnvin requel'ido o S1·. Senador Leo
poldo do Bulhõcs, 

Os senhores que npprovam o rcquct•imcnto queiram lo~ 
vnn tnr-sc. (Pa.u..Yct.) 

;Jcoi npprovado. 
Conl.irnla com u palavra o· Sr. Leopoldo ele Bulhões. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões ·(aontinnmulo) - Agradeço 
no Senado esta uttcncão para com um orador, .ilt mais fati
gado do que c !I e. · · 

Disse hu pouco, Sr. Presidente, que observava a for
macüo dos correntes de opinião na questüo financeira. Veri
fiquei que, no seio das Com missões l'ounidns, o Presidente· dn . 
Commissiio 'de Finanças dn Cnmnru é-contrario a. esta medida, 
bom como o Vice-Presidentc da Republica, para o quatriennio 
futuro. · Hostis tnmbem são os Rr.J'ntores do orçamento da 
Receita e da Fazenda na Camura e até o Ministro da Fazenda 
a repeli c. Estou em boa companhia, portanto. 
. Si, com estes elementos, si a despeito da opposicão do 
l10mens de tanta responsabilidade no uctunl quntrionnio e no 
futuro, uma medida desta ordem passar. ó que alguma consa 
do gmve, quo não se pódo divisar, influe nesta doliberaçrto. 

Pergunto à .V. Ex. si será o receio de que o Presidente 
dn .:llcpublicn faca cm relaciio (t emissão o que j{t tem feito a 
J•espcito de· outr·as medidas, s: Ex. decretou o sitio á rovA!in 
do Consrr.sso, decretou n moratorin nus mesmas condições •. 
niió pocJerú decretar a omissão de pnpel-moedn, d~ixnndo o 
Congresso nn situação do ter quo npprovnl-a cJiepois? Ou hn- · 
veril cousa mais grnvo? Quem sabe si ha alguma emissão • 
olnndeslinu o que cl noccssal'io. hqmologal-a? 

O SR. Srois~mNoo GoNQ.ÜNES - Sendo o Ministro dn. Fn'.o 
zcndn conli·urio ú cmissiio'? · · . . . · 

·':., 

• 

, 

• 
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0 811. LEOPOLDO Dll BUI.HÕllS- Digo a V. Ex., Sr. l'rc
sidcntc, com a franqueza c a sincCL·idade com que devo ·fnllar 
desta tribuna,_•quc esta hypothcsc cu 'não admilto, não só 
porque o Sr. }l'inistro da Fazenda seja hostil á emissão, como 
porque ·a honorabilidade do chefe do ·Estado o vedar· ia. 

Si icnlio utncado com encrgiu os o.ctos da administração 
actual, nuncu J'nltci ·ao respeito ao chefe do Estado; creio <JUC 
S. Ex. como cidadão e como soldado não sorti capaz do in
fam::tl' o. poder publico fazendo uma emissão clandestina. O 
Presidente que quizcssc abusa!' desta fórnm do sou .. poder, 
mais . J'acilmcmtc .apoderar-se-h ia dos depositas cm OUl'O da 
Caixa de .conversão. E, nestas condições, o seu mandato seria 
cassado, porque a Na•;ão sabe prezar a sua honra c .o povo 
brazileiro sabe defendei-a. · · 

'l'enho dilo. (Mu-ito úa·m; muito bem.) 

O_ Sr .. Presidente- ConLinúa a .discussão. (l'ansa).. . 
Nao havendo .CJUfrlll queira .usar da pn.Iavru, . cnce!'l'Ul'·el a 

discussão. (Pausa.) · 
lTislá encerrada. 
Attcncrw I IVae-sc proceder ti votacüo do sulJstilutivo 

uprcsen.tllclo .pelo Sr. Senador !lU)' Bat·bo~a. que, do harmonia 
com o Regimento, prcfoCt•e o 'projecto. · 

O substitutivo teve ·parecer contrario da Commissão de 
Finanças. · · 

-E' r.cjciiado o seguinte 

SUBST!TU'l'l\'0 

O Congresso Nacional decreta: · 
L<\.rt. 1." Ficam suspensos o prorogados por 30 .dias, cOll

\DJdos de 4 deste 1mez, prorogaveis por acto do Congresso Na
cional si as eircumst:meias o exigirem, os vencimentos das 
letras, notas promissorias c quacsqucr outros titulas de <Jbl'i
gacüo, commcrciaes ou ~ivis, cm todo o terrilorio do .paiz, 
suspendendo-se . e . prorogando-se, igualmente, os protestos, os 
I•eom·sos em garantia, bem oomo as prcscripcões, que a esses 
titulas , digam 1'espoito. 

Art •. 2." IDuranto .o prazo d() artigo untccodonto os oro
. dores dos estwbolccimentos ,IJam:al'ios ·pm· doposi\() cm ·Conta 
corrente não poderão exigir retiradas maiores do 10 o/o men
salmente, das sommas Óm que montar o •cr•edito de cada um. 

Art. 3." O Govcrn() oontinuart\ a converter cm. 'Olll'O, na 
fúr.ina da lei n. 1.57'5, do ü do dezembro de HlOü, as notas da 
Caixu. do Conversão. . 

Art. 4. • Fica revogado, para lodos os cffoitos, o decreto 
u. Jl :03G, de 3 do agosto do 1UH, mediante o qual o Governo 

. doclarou feriado un.cionul os doze . dias . dec·ol'!'ontcs da sua 
. ·data a quinze deste mez., . . .. : 

Art .. 5 .•• •. iR,eyogam-~.Q Ui\ pisposicõgs .!J:Ill )lqntra,·).o., · , .. :·1 

... 
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9i ANNAES DO SENADO 

E' approvado o ~cguiutc proj ceLa com rcsalva das 
emendas:· 

;Q Congt·csso Nacional decreta: 
<.\rL. 1. • l!'icam ~uspcnsas cm todo o lcrrilorio da •Repu

blica, pelo •prazo do 30 dias, .contados da data de~ ta lei, .podendo 
o IGov·cruo pt•orogat· c~se prazo por um ou mais mczcs até o 
maximo do mais. do 120 dias: . ' 

a) a exigibilidade dns obrigacl}cs resulLanLes do .JcLt·as do 
cambio. de notas pt·omissorias ou de quaesquer outros titulas 
commcrciaes o bem assim do prestacões ·pot· dividas hypothc- · . 
carias ou do JJonhor agdcDI!l, não. se compt•chcndendo, porém, 
nesta susponsiw o movimcni.D do. contas correntes ba.ncal'ias 
pura o ei'Ieito do retiradas mensacs que .não oxéedam de i :000$, 
cm !lima ou mais patx:e!las, 1í ventado dos bancos; 

ú) a troca por ouro das notas da Caixa du Conversão, 
podendo, porúm,. dentro dos 'fll'llzos deste .artigo, o Governo 
1·csolver que a· suspensão seja cor\tinun óu intcrmittente ou 
pcrmittir a trDCa do !QUantias diariamente fll'efi~adas, 

§ I. • O ouro existente na Caixa de. Conversão 1JOnLiímar;i 
em doposilo, para o i'im exc,Jusivo da .troca das nolus por cllu 
cmittidas, mantidas contra IQUU:l1quer •desvio as gal'Uutias c 
penalidades .cstatuiúas pela lei n. :L. ti75, do ü do dezembro 
do 1006. . ' 

~ :2. • !Fica approvado, para lodos os cl'J'eitos, ·o dccl'oi.o 
do 3 de agosto corrente, (JUO estabeleceu .férias do ~ a i::i do 
mesmo mez. 

~o\J·t. 2." ncvogam-sc as disposicl}cs cm .contrario .. 

SiiD igualmente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Substitua-se a ultima parte da lcL!ra a, do arL 1" pelo 
seguinte: · 

Niio se Cil'Jnprctliendendo, ·porém, nesta suspensão, o mo
\'imcnlo .de contas. ocorrentes !Juncarias, para o cfJ'cilo do re
tiradas mensaes que niio excedaim do 10 'Yo do respectivo saldo, 
cm uma ou mais prcstacões, á :vontade. dos bancos; 

· Sala das sessões, 7 de ag~sto do iOH.-Joüo 'Lui; A.lvcs.· 
·-'F. GlUcl!'rio .- U1•bano Santos.- Sú li'l'eire. · 

. :.\icc!'escenf..c-se: 
§ · Fica cnlondido que o pi·azD da. suspensão dll ·exigi

bilidade das obrigacõcs de quo truta a letLra a, se contn1:ú do 
vencimento de cada uma dei! as ... 

Sala das sessões, 7 do agosto do 1011.-Joüo Lu'i: ~1lvcs .. 
. .._li'. G.luce1:io.- Qonça!ves Fcrreú•a .- U!•bo,ilo Santos.- Sá 

Ji'rC'i!'C •. 
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Onde ·conviei', ncct•csocntc: 
c) o andamento do proces•o dos executivos fiscacs da 

il!unicipalidndõ do Districto Federal. 
Sala das scs~ões, 7 de ngàsto. do 19l•·í .-Sá Freire.

'El•ico Coelho,--< Victol'ino Monteiro.- F. Gtuverio .-Gon
f}al·vcs Pe·,•rcira.- 7'cwares dr: Lura .-Auyu8lo de Vaseon
cellos .: 

ORDEi\l DO DIA 

Votucüo, em 2' discussão, da proposjc.iio da Cnmnrn dr.s 
Deputados n. :!3!1, de 1012, que tt•tmsfCl'C pnm o Corpo do 
f"aude ·do Exercito, coút honras do segund!Qs tenentes, os in
feriores que tenham mais do trcs annos de pruca c scrvicoi 
pt•ofissionaes. 

E' npprovndo o seguin'le 

SUDS'L'ITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
, Art. 1." ,Os infc·l'iores do Exercito o da Armada, com qunl-
c,ucr dos •mt•sos das faculd'tui<)S de medicina da Ucpublica, 
bon conducta civil o militniL', o, pelo menos, trcs annos de prnca 
tl um do serviços profissionaos .cm estabelecimento milituJ•cs, 
servirão add ídús aos cOl'JlOS • de sande duque !las corpoiL"açõcs, 
oomo auxiliares do respectivo scrvko, dc&i'c que sejam ar•-
P' ovndos cm concurso.; · 

Paragrupho unico. Esses inrcrio1rr.s serão aproveitados de 
profurench~ a quacsqucr outros cO!ICUL'renttes nns nomcar;ões 
ao primeiro posto, ti medida que 1'ot·om occo•l1L"endo as vagas 
nos quadros para que se hajam habilitado, obscL"Vundo-se n~:~s 
nomcar;õcs a ordem de· sua. classificaciLO cm concurso c o di
reito de procedcnci•n\ dos candidatos jú habjlitados cm cot•.
curso antorioot• ·ainda subsistente. 

A:L·t. 2." ncvogam-sc as disposicúes em contrario. 
São igualmente approvndas. as seguintes 

EM~OAS 

Ao tu•t. 1", supprimam-so ns palnva•ns finacs: ca que o Go-
verno mandartí submottet• os que tt requeiram,. 

Ao pumgt•npho unico :..... Supprima-sc. · 
Foi prejudicada a proposicüo da Gamara dos Deputados.· 

V•otncüo, r.m discussão I;nicn, do parecer dti CommissiT•1 
(l.o· Finun~ns n. !!8,, do i OU, opinando pelo indeferimento d•: 

. l'~qucrimcnto cm qqe D. Mnrht d!J 1\lcllo Sydney s~licito. ro
levumcnto da pL'CSCl'LPCÜO oem que mcorrcu, para o í1m de !'O• 
cebcr pensão ·d'c montcpio a que so. julga. com !llireito. 

· Appl'Ova'clll. · , ·.· · ·· · --- - _ .. .f 
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VoLMiío, em discussão unicn, do pnt•ccer da Commissão do 
Pinanc.ns n, :w, de 1011, opina:ndo pelo indcfedmento do rc
quel'imenLo em que D. Antonin Pacs de Almeida, vinVtL do 
alferes do ExcrciLo, Hygino Ma.!'Litui do Almeida, ~oliciLn. rele-

' vnmcnto da divida •am que foi considerada parti com o 'l'hc
som·o 0 restituição das quantias que lhe toem sido desconLu-. 
das do meio-soldo que percebe, para. indemnização da refc-
ridt~ divida. · · 

Approvndo. · 
Vo~acão em !l" discussão, da proposição dà Camur.a dos 

Deputados n. 5G, do 1913, creando o Jogar de 5' procurador 
da Bepublica na secção do DisLricLo Federal .rs dando oulras 
providancias. . · · . . 

llejeitada; vae ser devolvida á .Camara dos Deputados. 

O Sr. Presidente -Está csgolada ti ordem do dia. AnLcs 
de levantar u sessão, convido os Srs. Senadores, a comparecet• 
a uma sessão ·nocturna ;que {IOnvoco para ho,ie, ás 8 c meia, 
afim de ser discutido o projecto que !'oi considerado uro;ente., 

Pnm ordem do dia dessa sessão designo: 
3' discussão elo projeclo do Senado n. r., cJ,J 1011, de

terminnnrlo n. suspensão, cm Lodo o territorio d:t Bepublica, 
JlCio prazo· d~ 30 dias, do . vencimento das obrignclíes t•esul
tnnLes de JeLl'as de oambio, no~as promissorius, ou qune_squer 
oult•os t.ilulos commerciaes o bem assim de pt'rJsLacéos pOI' 
dividas hypoLbrJcnrias c do penhor agricola c dando . outras 
pt•ovideni::!~s · (o{fa1'aG'ido JWla Cpmm'issüo de Finrtnca~ e com 
emendas Jll l!Jl1l1•ovadas em 2" rllscltssüo.). 

· Levunta-S'.J a sessão ús <1. horas c 45 minutos. · 
.' .. 

70• SESS.:i.O, EM 7 DE AGOSTO DE !Ui.\ 

Pl\ESJDilNCIA DO Sn. l'!NlminO 1\IACl!ADO, VlCE-l'UllSID!lN'rll 

(Sessão nocturna) 

A's 8 % horas da noite, presente ·numero .legn!, ·abre~so 
n sessão a quo concorrem os Srs. Pinheiro 1\lachndo, At•au,io 
G6es, Pedt•o Borges, Metello. Gonzaga Jaymo, Gabriel Sal
gado, Silvel'io Nery, 'l'effé, Indio do Brazil, l\loudcs rl1J Al
lll'•lidn, .Tosé Euzebio;- .Urbano Santos, Gervasio Passos, 

·'.l'avar·cs de Lyra, Epilacio Pessoa, Walfredo Leal, Sigü;munrlo 
f:loncalves, · Unymundo de Miranda, Oliveirn Valladíío, Gui
lherme Campos, Aguiar e Mcllo, ,.,Toüo Luiz Alves, Et·ico 
Caolho, St\ Freire, Bernardo Monteiro. Adolpho nordo, 'l'ran- . 
cisco. Glycm·io, Braz Abrantes, Josó ... 1\furtinho, Alencar Gui
mnrües, · Generoso Marques,· Felippe Schmidt e H'~x·cilio 
Luz .(32)~ · · · · · · · · .: 

. . . ' . 

I',, 

' • j ~' 

.. ·~ 
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Deixam ·de comparecer -com. causa jutiti!'icada os· St•s. 
J.auro Sodré, ArLhur Lemos; Pires Ferreira, fiibeiro Goa
calves, Francisco S:í, Thomaz Accioly, Antoriio de Souza, Eloy 
do Souza, Cunha P11drosn, ·mbeit•o de Bril.to, Gonoalves Fer
rch·a, Gome~ Hiboiro, J.uiz Viannu, ,Tosé Marccllino, I\uy 
Barbosa, Bernut·dino i\lont.ciro, . Moniz Froit·e, Nilo Pecanha, 
Lourenço Daptist.u, Alcindo Guanabartí, Augusto do Vascon
cr.llos, Bucno dn PniVl\, All'rcdo JWis, J.copoldo de Bulhõcs; 
Brnz Abrantes, A. Azerodo, Xa'Viet• da Silva, Abcton Baptista, 
Joaquim Assumpeão. e ~ictorino 1\lonLoiro" (30). 
· E'. lida, posta cm discti~~ão e, sem debato, appt•ovudu a 
·acltí da sessão anterior. · . · · 

o Sr. 1." Secretario uecltü•a que não lta CX[l(ldienle . 
• 

o s.r. 2" Secretario docla'l'a. qtw não bu par.ccere.s. 

·. onm;M DO DIA 

ôUI:WilN~lo -llo VJlNClli!I:.'l\'ro vil. ou!IIO,\CÕE:l 

. 3' cli~cu~são .do projuclo do Senado n.' 5, du l!JH, · deter• 
minando a suspensão, em todo· o tet•ritoi•io 1la Republica, pelo 
.prazo de 30 dias,- do. vencimento .das obrigações resultantes do 
letras de cambio, notas promissorias ou quaesquer outros .tí
tulos commerciaas o bem· assim do-prestações por dividas. hy
potheêarias e do penhor agricóla e dando outras providenc_ias. 

. São lidas; apoiadas c 'POSlus ctlnjunlamcntc cm discus-
' são · com o projecto as· seguintes · · 

SUl! EMENDAS ' · 
' ' 

l~in lagar - do 1•espectivo saldo 
primitiva, 

.diS'a : da somma, . 

Sala das sessões, 7 de agosto de. 1014. - .'iioisnwndo 
Gon~alves . . 

· Em vez da -4soninia pJ•imil.ivn~ diga-se: (Saldo ·existente 
· · nà datll da lei:». 

' • Safa. das·. s~s~õi.is: · 7 de agosto. du 101~. - Siyisnúmdo 
Gonoalves. . 

. ~··" o' 8!· João Lulz'Aives - l;eco 11 palttVI'~ .• 
) -

· Ó. Sr. Presidente·- V .. Ex. dará, como n1embro da Com
missão do Financns, e do. accõrdo com o. Regimento, o sou pa
l'ocer vorbal, relativamente ,ti sub-cmenda, visto como, qnan-. 
do hn urgencia, não se suspende a discussão. 

Tem a. palo.vrn .. o nobr_e Senador., · . 
Vol,'IV ·-

• 7 

'· ' 

' 
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O Sr.: Joio Luiz Alves faz. algumãs· considornóõcs sobra 
a emenda do Sr. Sigismundo Gonçalves, demonstrando . que 

. a redacciio dell11 núo detet•mina .com clareza a incidencia da 
porcentagem . para as !'e tiradas das contas cor1·entes do 
bancos. · · 

o Sr. Sigismundo Gonçalves h ...:... Sr.· Presidente, si o 
meu distincto collega que acaba de deixÜr a tribuna o. houvesse 
occupndo em noJllfa. da. Commissão de· Finanças, .nada mais teria 
'eu a fazet• agora sinúo solicitar do V. Ex; o. retirada da 
emenda que. tive a l10nro. de subnietter íL deliberação do Sena.., 
do. Como, porém, S. Ex .. o fez ·em seu nome, individual.., 
mente, o. S •. Ex. peco licenca pam discordat· do s·eu modo de 
entender. , . . . · . . . · 

Quando orava o illustro Presidente . da . Commissíio do 
Financas, na sessiío diurna do hoje,·· o' nosso honrado· collega 
pelo Maranhão, ó. meu· digno amigo Sr.· !<'ornando Mendes. 
solicitou esclarecimentos sobre qual ·a somma sobre que devia · 
reeahir a deduccãl> dos 10 .o/o, si a existente na occasião de . 
entrar a lei em vigor, ou si a .que se fosse verificando mensal.., 
mente á pt·oporciio das retiradas de i O % , . O honrado Senado!' 
por S. Paulo promptamente respondeu o. S. Ex~ que devia 
ser do saldo primitivo, isto é,· do deposito existente na data 
da lei. Permitti-me i:mtiio a liberdade· de dizer a S •. Ex, que ' 
melhor seria se tornai' bem ·claro na lei este ponto, e S; Ex.1 
teve a bondade' de dizer'-me que so podia fazer. uma emenda 
nesse sentido, não me tirando, porém, ·a trabalho do redigil-o..l 
Encerrada. a sessão, dirigi-mo ao honrado' Presidente da Com.., 
missão e pedi-IIJie que reduzisse a escripto a idéa que parecia 
vencedora, segundo o modo de ver de S. Ex., e S.;Ex. sempre 
gentil, deixou-me osso. · incumbencia, a ·de. redigir a emenâo..1 · 
Obedecendo a -s. Ex., elaborei a emenda, deixando o espace 
entre .a minha assignaturo. e· o texto . da· emenda para que 
S. Ex. e qualquer outro collega. tambem a assignassem. Veri.., 
fico, porém, que S. Ex. não· a assignou, ·e que ella está apenas 
firmada por mim. . · · . . . 

· Sr. Presidente, ao honrado Senado; pelo Espirita Santo 
· parece encert•ar um perigo extraordinar.io a deducção do 10 'I' · 
mensa,es relativamente ·ao saldo existente na data da· lei. Eu, 
porém, entendo que o 'periS'I> previsto por S .. Ex. niio existe, 
porque se assim fosse, dovinmos começar por nüo decretar 
essa deducçiio de 10 o/o no primeiro mez .. Peltl -minha· emenda, 
desejo que se deduza exactamente o. somma de :1.0 % sobre 
o saldo existente no momento ·em .que. se faz a •lei. ·.E' propor.., ' 
cional. Dez por cento .sobre: 100:000$ SOl'ÜO i0:000$000 ... 1 

' \"" ,, ' . . • I . '' ' ~ ' ' ,' 

· () Sa. Jo.õi:o Luiz ALVES - 1\las sobre M :000$ serão· tam.., 
bom :1.0:000$ e @bre.SO:OOO$ serão ainda 10:000$, e até mais 

·tarde. sobre 10:000$ serão 10:000$000 •. · · . 

(,•) F.Rie discurso nlto fcii revisto pelo orado~. . ' ' . 
' ' '" 

. 

. . ' ..... lt:i;i..' 
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. 'SESSÃO E~D 7 DE ·AOOsTO DE i9!ã 

O Sn. S.IGISlllUNDo GoNÇALVEs-Mas é urna sornma valiosa; 
ó pt•oporcionnl. Quem tem em deposito 1.000:0001!1 póde dfs~ 
pôr do 100 :000$; quem tem 100:000$, pódo dispOr do 
,10:000$000. Os STandes deposites. respondem por ·grandes 
compromissos· c, .sendo tissim; ó .iusto que mantenhamos na lei 
a mesma propot·ciio. Não partilho dos receios do honrado 
Senador; por isso - salvo manifestação lcm contrario da 
Commissão do Finanças, mantenho minha ornenda, · modifi
cando a sua rcducc.üo - cm vez (lo somma primitiva, somma 
actual. Acccito a· ·redacção de S. Ex,, não p"orque ella mo 
·paroca indispcrisavcl, mas. porque. não p-rGjudica, esclarece. 

Liquidado esse ponto, Sr. Presidente, aproveito-mo do · 
momento do estar na tribuna ·para pergunt11..1· ;í Commfsslio 
de Financns, ou no seu Relator, si os snlnrios, os impostas, 
os pagamentos do Govct•no o aquelles que se referem a cir- . 
cumstancins nncionaes estão inoluidos . no .pro,iecto. de· lei. A) 
rnim me parece que não; que elles silo titules civis e nós 
.logishimos sobro titules commerciacs, · · · 

.Do mesmo· modo as .cautelas de penhore~. •rambem · me 
parece' que são titulas civis. · . • · 

O Sn. Jo,\o Lmr. ALVES - Não, senhor. São titulas com-
ri:tcrciaes. · · 

O. Sn. SJOISlii.ÚNoo Go:>Í~w.yEs - Eu penso que são civis .. 
. . 0 Sn. FIIANCJSCO GLYC~IIIO- Salai•ios c impostos? 

O Sn .• To,\o LU!z AJ.vEs - Salarios não são titules; são 
dividas. · · · . 

O Sn. iii;INCIACO GLYCEiuo- ·Não incidem mt prohibioiio 
. da.lei, na suspensão de quo traln o projecto. · 

' i 

. 
O Sn." SwisMuNoo GoNÇALVES -'- No caso de serem ti

tulas t:ommcrcinns, estão comprehll.llilidos nn expressão geral· 
-'- «ou outros quucsqucr· títulos IJOmmercines:.. Mas, no caso 
do serem titulas civis, éomo :a rnim se mo afigura· serem, a 
lei não trata dclles c ·não parece ser .Justo. que trato. 
· .-Eml'im, nada tenho a prqpôt• sobre este ponto e,.apcnas 

pediria uo meu prôzado amigg Senadot• pelo Espirito 'Santo 
que ·.redigisse ;t sub-cmcnda pfira ou subscrevei-a. . . 

Tenho conllluido. · 

· . · O Sr. Francisco. Glycerio· ( ·) - sr:· President~. os meus 
colloS'a8 , dn Oommissão de Finan~as são contrnrios · ú. emenda 
do honrado Senador pot• Pernambuco. · Effeotfvamento, S .. F:oc • 
. mo consultou a. respoito· e cu pedi no meu. nobre amigo quo 
apreschtnsse a emenda nesse sentido, .nfim .do conhecer do 
·assumpto, tanto mtli~ quanto o . nosso distincto colloga Se-

· .(~) Este discurso 'não foi, revisto pelo orador.· - . 

" •-
.• . 

.. .. 

.: ,,1 ... ,·, \ : ,. ' ,. 
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nadot· pelo i\larrinhão se intet·essava tambem ·por essa sub
cmonda. lllns,' a Commissão não a uceeitn. 

· ; o S11; Sims~IUJIWQ Go·Nç,\LVEs - Eritíío poc;o Úceuca para : 
·. rottral-tr. . · - . 

' • • , ·~ r I 

, .o Sn •. PnANCI~Co GLYCilm? - A Commissão ag·rnd~ce f) 
st•l'VJCO CJ,Ue V. Ex. pt•csta ret11·nuúo u sua emenda. · 
· . O Sn. 1\IEND!ls DE Ar.MEIDA - Mas ficou bom claro que ó 

usla a poJ.•c:enlagcm que se pede '/ . .. . 
· OSn. · lrRANÓJscu GJ.YCBmo- Como Jiss'c, 1ia sessão tki 

dia, os ·!Kl ·.o/o se· 'l'Cfercm · aos ,;ai dos no momento; tal qual 
como acontece quando qualquer correnttstn vao [•etirar qual., 
quer somma da conta corrente: retira-a do saldo existente. 
1!: · a demonstrüçüo do honrado Senndor pelo Espírito Santo é 
concludontB. Supponbu-se ·que o saldo do uma co.uita cot·
t ente ucf.un I é ·de dous, contos, .sendo a impo~·tancia dei depo
;;ito primitivo, de 200 contos. Não seria licito·, .por !'órma 
tllguma;. que o ·.t!Orrentistu ·retirqsse.20 contos.. .. 
. Sr. Pres1c:lontc, o nobre Senwdor.JJO•J' .P.cmnrnbuco. aÜudiu 
LJmbem -aos impostos, . , · · ·· , ._; 

O·Sn. SIGIS~lUNDo GoNÇ.ILVJ~s- A'ti euÚLcluis tlc penhor ... 
· .. O SI\. li'Iuiilinsco GLYCEJ\lo ...,;. · ... its cautelas de penh,or, 

que são Litulos·· civils, aos ·salnrios, que são. benrJ!'icios ·ch'is 
tambem. •.rodas essas . contas não in'Cidem ·na disposicií.ó da 
lei.. Ainda agora, eu o S .. Ex:/, lemos úma declaracão, nos' 
mesmos termos, i'eita na. Camara dos Communs, ho'ntem, pelo 
Ministro da Fazenda, "dizendo que· estes· asst.imptos não in- . 
cidem na dlsposi~úo da morntoria de 30 dias: declarada .pelo. 
~OV·O!Úl'O inglez, · . . . .· . . : . 

. Eu ·UC!'edito que não ha mais 'nada a considerar .. : 
O Sn. ADOLPHO GoRDO - V. lTix. (]lá-mo uma explicacão? 

.Os novos ueposHos Jeitos uo rogimcn drt · morato~·üt incidem 
nu disposicíío da 'lei ·? , · ' . . .\. -' . ' ,• 

· O Sn. Ji'MNCJSCO Gr.YcllniO ...- Claro que uão .. l'orque cl 
prieciso que. ·se· note que· a ll\9ratoria 11iío. é uma obrigauüo · · 
dada uos.bnncos; é um direito"ftuc t\ lc.i lhos. concede, Os ba!!
cos poderão, rm1 pm:ticulm:, sm·vir u. unugos. c fr•cguczes; nfio sao 
obrigados a fuzer resistencia qumul mêma .. Suppon~o que, no 

.r{lgimetl da' morntori:u, se· of!'cctucm alguns depositas claro 
csttí que estás . operacões não. soi'frem a accüo da. nova Íoi. 

' o; Sá, E\l'ITACIÓ''PI!SSOo\ _··Desde quo os··bancos 'ncceiin\n. 
o~· novos depositas, ·dévem iweeltal-os som restriccíío ~IS'Ilma. 

: O 81\ • .l'HANCJsco Gr.YCElllO '-':til' ·o quo tinha a' dizer., ' ' 
(.lln'ito' IJcuJ.; m·l!'ito bam:) · 
•, .·~ • ~ I 

O Sr. Sigismundo ·G~11çalves (pela.m:dem) - 'nequ~ira · 
n !•.otirudu da minha om~ndl\ o d:11 minha sub~empn'Cln; .. 

'. ' 
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.. o Sr. Presid~nte ,-os· s~nhorcs quo .npprovnm o r~quc
.rnncnto rio Sr. ·senador· Scgrsmundo Gonçalves, .retirando a 
surt su~-omcnda, queit•nm ~e manifestar, (·Pausa,)· 

1~01 uppr•ovado, · · . · 
Contim'i'a a disc·ussão, Se ninguem · quet• u>nr dn pn'lnvra, 

dcclnm encerrada :t' discussão, (Pau.sa,) 
J!:sl.;í. cnce~.·rnrln, 
J'' approvado, o JH;o,jccto. 

O Sr. Tavares ·de Lyra (p~!a :nl'dam.l - Sr.•. Presidente, 
~.chando-se sob~e a mesa a redacoã'o "l'inal do pro,ie~to que 
acaba de ser app,romdo, J'equoit•o a .V,. }jx, que eonsultc o 
~cnado. sobro si consente a dispensa rle impressão pnr·a qur. s~ii\ 

. 1mmcdr~tamenl.e votada. 

!lt·• 

ConsuiLndo, o Senado arproYn o !cqucrimento, 

O Sr. 2' S.écretario hl e ri approvado o .seguintu 

. P,\OECER 

N, 32 .:_ :t9it. . 

• 

. ' 

. . . . • I . 

·Reda.cçúo fi'nn! elo Jll'oJecto do Sanado 11.· ;3; da 1914,- dctel"-. 
·m·inando· a ... mspensúo, em. toe/o o !te1'1'ita1'iO ela RcJHibl'ica, 
11clo )iJ•a:o rle :10 dias; tio ·v.ena·i1iwnto. lias clisposiçúe.~ I'C
.mltantltis ele le•l'i'as de cambio. ·nota.~ pi•om·i.I.!Ói•ias on 
quaesque·,• óutros .titulos conunc1'c'ilws c 'bem assim' de 
prestaçúe,q · )JOI' dividas h!IJJOtheem•iiis e de JlCilii.OJ' ao1·i· 
cn/.a. e ti<mrlo outras 111'0virlcmcias 

·o Congres~o Nncional.decreta·: 
ArL. 1.' Ficam suspensas em lodo. o IÚritorio da Repu

blica, pelo prn?.() do · 30 dias,. contados •dlt dntn. ·desta lei, po
'clendo o Governo pmt·oliar esse pi•nzo por um ou mnis mezes,. 
até· o:,mn~imo de mais 120 dias:· 

a) a exigibilidade das obrigações resultantes. do letras de 
onrpbio, de, not.ns promissorins ou de qunesquer outros 'titulos 

· commercines c bem assim do prestnclics por diviodM hypothe
earias ou dó penhora agricoln, não so comprchendendo, porrím. 
nestn, suspensão, o· movimento do contos correntes bnncarins 
pnrn o emciito do · retiradas· mensaes que .uã·o excedam do 
:1-0 o/c, do respectivo ·saldo, mn umn nu mni-'. pnrr.ellas, •;í von-
Indo dos bnncQS; · · · . . . • · . · . 

. b) n troca. po1: •ouro das· nótns •dn Cnixit do Conversiío, po
. dando, poróm, dcn:tr.o dos· prazos deste artigo,. o Governo re
>·olver; qúo n suspensão s•e,ia con,tinua ou intcrmitlcnt~ ou per-
mittir n troca de qunnMns dinrinmonte rrei'i~adns, · 

. c) o 'nndumento. ·dos· executivos, fiscncs da municipnlidnde . 
, do Dislricto .. t"ederal. · . · · 

'. 

'' 
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tOll ANHAIS DO. SENADO 

Jlaragrapbo unico, o prazo a· que oo refere ·o art. 1•, 
letra a, será contado id'a data do vencimento ·de cada umlli das 
obrigações nclla enumeradas. _ · . . 

.Art. 2.• ._O ouro existente na Caixa de Conversão conti
_nuará em deposito, para. o fim . exclusivo da troca dn.s 
notâs por alia ·emittidu, ma.ntidas contra qualquer desvio as 
garantia2. 'I .penalidades esta tu idas pela lei n. · 1. 575, de O do 
.dezembro de 1906. · - . · . 

Art; 3.• Fica approvndo, para todos os effoitos, ó decreto 
de 3 de agosto· correntQ, que -estabeleceu· féria.& de 4 1\ 15 dD 
mesmo mez. · · . . · 

Art. _·i.' Revogam-se lis diSJ)()Sições. cm contrario. \ 
· -- Sala das sessões, 7 de agosto de 19f.i, - Walfrad() Leal: . · 

- .Ga1Jrial Salqadn. ·-::" Olit•aira VallarJão. • · , · · 
' ' ' ' 

· O Sr. Presidente "'- Nada mais hnvendo n tratar, vou le-
vantar a se~siio, · ' · · ·. . · 

Designo pàra ordem do dlin dn seguinte:-
2' discussão_ dn · · propos-lcl'ío dn Carrmrn. dDs Deputnídós 

n. li, ·do 1914, autorizando ro-Presidimto da Republica n: con-· 
c~der utn anno ·de licenca no engenheiro· auxiliar tcchni~o 
da Fi~cnlir.;~ciío dó Porto do Recife,, .To$6 Cnrneiro de Holland~ 
ílhacon, para tratamento de snude, com ot•denndo o cm pro
I'Of:!'ROio i:la om cujo. goso. está (com · pqracm• ravora'l)cl' da 
Commj11/lj) de Finanças); . · .· _ · · · 

· · · cOntinuacão d~ 3' <Jiscuffsiío do projecto do Sonllldo n. 25, 
d~ t918, autori~ando· o Preshlento dn Republicn 11 . prorogar 
por é:lous annos o prazo concedido no l\lonropio Gernl da· Ecc
r.omia dos. Servidores dD Esbaldlo para entrar com à- quantia 
de 292:426$894- pll!'a o Thesouro Nncionnl; do que ó devedor 
(r:om parecer da Commissáo da Ji'inanças, of(crecenrio. emen
das ao 81tbltltutivo dbs Srs. A .. Ellia e ·A. ·Gordo); · 

' . I , . 

. 3' dllicuss~o (!o_proJect.o do· Senado n .. 3, de 1914, in-· 
t~rpretando o ·rurt. 32 da lei n. 2.0·1~, de 31 de dezembro 
de 1908 (rif{crecido pela co·mmissúo .de Justiça e Leuislcu;ão), . . ' ' ' ' ' . ' '· ' 

Levanta-se a sossão ús q horas e 40 minutos. 

,. 
H' SESS.\0, EM S DE AGOSTO DE i9U 

PRESIDENCIÂ DO SR. PINHEiRO MACHADO,' VIOI'!~PRESTOIIIN'Ji!il . ... ,• ' : ' . 

. ' 

'A' I oora da tarde,. presente numero. 'legal, abre-se. !I· 
11esil1o, n que tion®rrem"OS ·Brs. Pi11heiro l\lachndo,, Araujo.· . 
G9es •. J?odro Borges, MeteUo, Gabri-el Salsl\do, BllvorlO Nerr, . 
Teffé; Jndlo dD Brnzil, Mendes do Almeida,. Josó El1710bio, RI
be'irD Goncnlvos, .. _GervasiD Passos, ~pita~io Pessoa, Wnlfredo 

,, 
' ';. 
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SESSÃO EM S. DI!: :AGOSTO DI!: 1914 !.01 

Leal, Sigismundo Goncalvcs, Raymundo de Miranda, Oliveira 
,Valladão, Guilherme Campos, Aguiar o M·ello, · Luiz Vianna 

:João Lniz Alves, Erico Coelho, Augusto de Vascon~ · 
, ' c o lias, Bernardo 1\fontciro, Adolp1lo Gordo, Leopoldo de Bu- · 
· lhões, José Murt.inho, Alencar Guimarães, Generoso Marques o 
:Viétorino Monteiro (30). . 

])eixnrnm de comparecer com causa justificada os 
Srs, Gonzaga Jayme, Laura Sodré, Arthur Lemos, Urbano 
SnntoR, Pires l!'crrcirn, l!'r:mcisco Sú,' Thomnz Accioly, Ta
vares de Lyra, Antonio ·de Souza, Eloy de Souia, Cunha Pe- . 
drosa, Ribeiro de Britlo, Goilcalvos Ferreira, Gomes Ribeiro, 
José , Mnrcellino, · Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz. 
Freire, Nilo Pecanhn, · Lourenco Baptistn, · Alcindo Gu-anabara, 
S(L Freire, But)no· de Paiva, Alfredo Ellis, Francisco· Glycerio, 
Brnz Abrantes, A. Azeredo,. Xavier da Silva, Abdon Baptista, 
Felippe Schmidt, Hcrcilio Luz ci Joaquim Assumpcão (32) • 

E' lida, posta em discussão e sem .,debate ap]Ji'ova·da a· 
neta da sessão anterior. · · 

' . 
O Sr. 1' Secretario dá conta elo seguinte 

...... -· 
' . 

EXPEDIENTE 
orficios :, 
Do Sr .. Dr.· Floro Bartholomeu, datado do Ceará, com

municando que a Assembléa Legislativa do Cearã elegeu a 
Mesa que tom de dirigir os trabalhos da presente sessão. -
Inteirado. · · ·. ·: : 

. Do Sr. D1;. Jonnthns Pedrosa, ·Governador do Estado do 
l\lma?.onas, offcrcccndo um exemplar impresso da mensagem 
que enviou á Assembléa Legislativa por occnsiiio da installa
çiio · dos seus trabalhos. - Inteirado. 

Do Sr. Dr .. Luiz C. C. Ponco ·de J,con, participando 
. que a Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
· ·.elegeu a Mesa que tem de dirigir os trabalhos da presento 

sossiio: ....,... Inteirado . ..e ... ' . 
O Sr .. 2' Secretario declara quo niio ha pareceres. 

ORDEM ])O DIA: 
. • '' ' - . :. l ' •. . . 

WlmiÇA AO llNGENF!ElRO HOLT;ANDA: ClTACON , 
. . ' 

~ . - . ' . 
2' 'rliscussito ila proposioüo· da Cnmarn: dos Deputados 

.n. 5, de Hltr., autorizando o .Presidente da Republica :l _con
ceder \lm nnno de licenca· no. engenheiro au:dlinr tcchnico 

.' ~ . 

'' . ·. 
. ,, 

;·.; 1'. ' ','.,.' 

·, ,· ... 
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'llNNAilS DO SENADO 

cln .Fiscnliznu1ío do Porto (lo JleciJ'o,' .'fosé Cnl'llCÍJ'O. d~ Hollnncln 
Chncon, nnra tral.mnenta de snurle, com oJ·d~nado ,· ·l!m pro-

.:_ J•ot;ntiio rln Hm cujo r:oso .esw.:. .·, 
.r'Adinrln n vol:H)fto. · ,. ·'' 

""· . J·'.\\'Oili~S .10 ;'o!ON1'EJ'IO JJOS SEilVJOOHI~S no· .ES'r.\llO 

,CouLinuuçiio dn .3" discus;;ão do PI'O,iecl.o.do Son1úlo n. 25, · 
de HH3, autorizando o l>residenlu (ln Hepublicn n prorosnt· 
por dous · annos o prazo concedido. ao ~Jontepio·. Gct•nl dít Eco
nomia dos Servidores do .Estado pam onl.rar com n q'uantia 
de 202;.126$8!1.1 pnrn o ·1'hosouro Nneionnl, elo. IJUO ó devedor •. 

Adiada. n ·votacão. 
" . 

JN'l'lmPRE'I'AÇj\o DA J.lll N, 2;0>ó, DE. 1008 

3• discussão do. pro,j.ceto_.do Senado n; 3, de i011o, in
tci•pretando o. n.rt.. · ~12 rln lei,· n. 2. (l/ti(, rlo :tt rlc dezembro 
dr! 1008. · · · ' . 

· Adiada a votncão. 

· • · ·O Sr. Presidente -- Nndn mnis havendo n :1-rntnr •.. voulc
vnntm• n sçssüo, · 
· .Desisno para· ·oJ•dem do_ d.ia dn seguinte: 

;vcitiloão, cm 2' ·discussão, da proposicito da Cnmara ·ii os 
n. iJ, 'de Hlflt, .autorizando o Presidente da Hepublicn n Qon
coder um anno cio licencn no ensorihoiro auxiliai: · toclmico 

'da Fiscnlizncão rlo .Porto do nccii'e, Josú Carneiro de Hollnnda 
· Chncon, pn1•a tratamento de snudo, com Ol'clonndo e em pro

J'Ognçüo ela cm cu,io go~o ~~l:í (~om pm·e~'er tmmm?Jcl da Com• 
m·i.wio rlt: P.i!Jaii('Os )'; · 

. ' ,. ,. . . 
Votnf;iio, flm ·3• di~cusStLO, do· pJ•o,iocto do Senado n .. 2lí, . 

r! e· J 913, . nuLoriznndo o Presidente· da Repuhlicn .n prorognr 
·por dous Mnos o PI'Íl~o concedido no Montopio Gornl da Eco- · 
; nomin dos 1:\ervidores do Estado para ont1•m· :.com. a quantia· 
' do 2\l2 :42.fi$891( paJ•a o Thr.souro Nacional" de que: ú dovcdot• 

( aom )Jal'ecm•. dn Com·múMío da Flnança.1 . o(faracando amcn
rla~ ao ~:UIWUu.tivo dO.! .S1•,ç, A, Ellj.,ç n.A. Gordo); 

Votnr,üo, cm a·· discussão, dO Jn·o,ie'cto do Senado n. 3, do 
1 01!o, inle!'PI'Ctnnclo o art. -32 da· lei n •. 2. M~; de 3'1 do dc
?.Çmbt'g d() HlOR (nffe~·edd(J 11elrr Comrwi:•stio ria Justiç~· c La- · · 
ffl,!laçao). . . . · • . .· • , . . . . : 

' ' ' ' ' . ' . . 

·Levanta-se n .scssiio ,li 1-.l)orn e r,ri minuto!l: . 
I 

. . 
'. 
" . ' .,, . 

·l . 
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72' SESSSO EM lO DE ,\GOSTO DE :l!lH 

PRESJDENCI.I nO SII,.PlNUillliO :\I',ICf!AilO, VICI~·PRESH:l•F.N'l'E . . . . . 

_A' .1 hora da lanlú, !lrescr~Le >.lumm•o le~;al~ abr•c'-se. i\ 
snssao, a qual concorrem os Srs.: Pmh<JIL'O Machado, Arau,jo Góc~ 
.Pedro Bot.•ges, Mct.cllo, 'Gabriel. Salgado, Silvorio Nery Teffé' 
Urbano SanLos, -Ribeiro Gonçalves, Gcrvasio Passos, 1rboma7. . 
Accioly, Tavares· uc ·]~yra, Wnlfr·cdo J~eal, Raymundo ·de Mi
randa, Oliveira Valladão, Guilherme Campos, All'Uiar c .i\[cllo. 
Lu ir. Yianna, .J oiio ~~u ir. Alves, Nilo Pecanha, Erico Coelho Sú. 
:Freire, Augusto de Vnsoonccllos, Adolp1lo Gordo, Leopoldo do 
:Bulhõcs, . Braz "\brantes, .Tosé ')lurtinho, Alencar .Guimarães, 
Generoso Mm·quGR, Fclippe Schimidt .c H'crcilio Luz (O). · · 

Deixaram de comparecer com causa ;justificada os Srs::· 
Gonzaga Jaymc

1
. Laura Sodré, c<\rthur Lemos, Indio· do Brasil, 

i\lendes de·. Almeida, José Eusebio, IP·ircs Ferreira, Francisco 
Sú, ,<\ntonio de Souza, Eloy de Souza, Epitacio •J,>esson, ·Cunha 
·Pedrosa, RibeiJ•o, do BriLto, Segismundo Gonçalves, Gonçalves 
Ferreira, Gomes Uibciro. J osó M:ircellino, Ruy Barbosa; Ber
nardino Monteiro, l\!onir. Freire, Lóurenco Baptista, IAlcindo . 
Gumiabnra,.· Bueno diJ Paiva, Ber•nardo .1\lonteiro, Alfredo Ellis, 
Francisco Glycerio, A. Ar.ercdo, Xavier da Silva, Abdon Ba
ptista, .Toaquim Assumpção e Yictorino ~lonteiro. (32.) 

· . E' litla, i1osta em discussão e, sem drhate, approvada a 
ar.ln da HPssão· nnt.erioJ•. 

o Sr. ·i" 'se~retario !)celnra que niío ha expediente. 

O Sr. 2'' Scretario declara que 11ão ha pareceres. 

·o sr. Presidente (1Ú.wimcnto lle attC'IIçção),...:..sallem .iii os 
meus illust.res 'eollegas que llonLem se finou na Republica Ar
gentina o Dt·. nocrue Pcün, Presidente daquella !l'l'ando nacio
nalidade .• Nüo era, porém, Ineus.illustrcs collegas, esse o titulo. 

· pt•in1:ipal qur: )•ecommendnva uqucllc gt•nnde espirita ú. nossa 
e'st.imn. c no respeito do Bmút·e ·sim ·as ,dcmonstrncões· abun
dnn'tes que o mallogmdóimol'to scm]lro deu do seu. constante 
aft'cctõ •J nprer}o :'L n.o~·sn. Pà.tr.iu, e, mais ·do .. quc isto, a preoc
eupncüo demonstt•ndli. nos ai to;; postos .que .occupou no seu pnir. 

. ·o '1'6ra .delle, 11l'OPU!l'llUUdo peln :;t:nnder.n c pela defesB dos 
diJ•oitos dos povos americanos. · · · · . . · 

Guardamo~ em nossa m·cmoria a phrnsc feliz com que cllc 
... trncou, em um Doiweito. imrilorredo.uro, o. norto quo deviam 
guiar .a Hcpublica Argentina ·e o Brazil o bem· assim as re
Jltlhlicns · sul-amcricana:s, 110 sm•Lo para o pro!l'l'csso o para 
seus respectivos engrandecimentos, CJUBn~o disse «tudo nos uno, 
JJndn nos separa.·~ · · · . · · . '· 

· .. 

No Gilvorno elo scu·paiz d illusLrc extincto.esforcou-se por 
l.ornnt• effcctivn essa forma ~oruilindm•n, .de. modo que as . ' ' ' . 

. ......... - ... -- -~·"· ~·-'"'' .... ~ .. .. . · 
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rivalidades o provencões dcsapparecessem de vez' das relncões 
entro os deus paizes. . . . 

Foi, pois,, uma 'Vida cara ao Brazil, aquella que. acaba do 
desnpparecer dentro os pró-homens da !Argentina e é natural 
que esta corpo.racão, representando o sentimento do povo bra
.sileiro, deixe um trnco indelovçl nos. nossos Annacs de 'quanto . 
do pesnr o do amargura ó Brasil. sente pela morte do DI". Sanz . 
Pefla, que · nüo foi; Senhores, somente. uma gloria ·da llUa · 
patria, mas tambem da ,America. (lftl!l.itq.bcm.;.mttito.bcm.).. · .. 

O Sr. Al~ncar Guimarães- V. Ex.; Sr, Presidente, acaba, 
om. clo:quontes palavras, do definir' diante do Senado da Re
publica •. a figura ompolgnnte e notavel. do cgregio argentino que, 
ultimamente, presidindo aquolla RopubJi.ca · irmíi tüo alta o 
nobremente propugnou ·para ·uma larga politica de confrater
nizacüo: americana. Dispensado, portanto, mo parece que eu, 
om .nome da Commissüo de Constituicüo o Diplomacia .desta 
Casa; "l~enha àizor no Senado da Republica quem era o· notavel 
sul-americano quo acaba de desnpparocor do número dos vivos, 

. Nem era. mesmo preciso que o fizesse, pois, niio acredito· 
que nenhum brazileiro do nosso tempo, que acompanhe a vida 
poljtica das nacões do nosso continente, deseonheca quem foi, 
qual o papo! que representou. qunl a .elevada posicüó que con-

. quistou no 'Conceito das nações sul americanas Roque S.a~nz ' 
Peiia, o estadista que aoaba do fallccer. Tidos .o conhecem; 

:todos o· sabem um grande pensn·dor, .poleniista notavel, soldado 
·. bravo o patriota estadista dos. mais ·.mustre dós deus· conti-

nentes americanos. • · · · · ., · . · 
Interessados nós os brar.ileiros ·por uma politica de .paz, 

de· concordia e. de confratornizacão entre OS\IIIflaizcs do· nosso 
. continente, · é com o mais . profundo. pczau que recebemos a 

noticia do pnssamento do grande estadista ... · · . · .· . 
São ,iustas, portanto, todas as homenagens .que o 'Governo 

o o Pnrlnnionto iBrnzileiro pr0stilm ·á memoria, do grarido ci-
dadão, . . · 

V. Ex. j:l significou cnm n brilho.'de sua palavra o sen~ 
l.imoólo com qu'o a· naciío br,a?.iloira rccebQu essa trist.issima 
noticia. · · .. . . · · . . . . ' · · . · 

Venho eu agora pedir' a>V: E;c. que consulto o. S~nndo da 
RopubJi.cn si ·Consente. {!un na· ac~a,·dos noss~.s trabalhos se. 
lance· um voto de profundo nor.ar. pelo falloOJmonto do .Pro" 
sidentn da Republica ·ArA'ont.inn· o, . no .. mesmo.' tempo, quo n 
l\fosn to!egrapl1e no Scnqdo · dll''Rnnublica co-irmii o 11 fnmilia 
do illustre morto, trnnsmittindo-H1cs esse ·,nos~o sentimento. 
Roqueiro mais, Sr. Presidonto,,;como umn .ius'tn .. homenns'em 
quo so pi•ostn. ao il!u'stro .ostndist:n argentino .. a suspcnsiio dos 
nossos ··t.rnhnlhos. (JfnUo .. bem llt:f11ito bem.!) · 

' ' . '. .· ' ' •. ' . 
O Sr. Presidente- Os sonlioros quP. np!Írovnm o requeri

mento •qun acabn de friznr o Sr. Scnndor Aloncnr .GuimnriiM 
quoirnm lovnntnr-sn .. · '(Pa!I.Y(l) . 

\Foi , npprovndo unnl)imnmcn!c. 

,.11 •'· 
,. . ' 
• ~-. ·,,,:· : ' ,. ,. 
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. SI!SSÁO EM 10 DE AGÕB'ltl Dl!l 1914' 

,1\:. Mesa vae teleg.rnpbnr ao Scnàdo argentino o ú ramilin 
do Sr. Snen~ Pefia c,. cm obedicncia ainda ao voto do. Senado, 
levrmto a sessão, convidando os Srs. Senadores pura uma 
sessão· nooturnu, que convoco para hoJe, rís 8 'h horas, ú qual 
espero .CJUO Lodos eomparccam. · · · 

.. Designo Jl:U'a ordem do dia dessa sessão: 
Votação,· cm ·2" discussão, da proposição. da Camara dos 

Deputados, on. 5, de 1 OH, autori~ando o Presidente da Repu
blica u. conceder um an'no. de licença ao engenheiro auxiliar 
t.ecbnico ·dn Biscalizacão do Porto ·do Recife, .José Carneiro de 

.. Hollailda Cbacon, para Lratammlto de saude, com ordenado c 
'cm prorogação da em cu,io goso está (com. )JCtraucr (a11orave! 
tla. Comm·issão tliJ . F·inarlças). ; · .· 

. 'VIotacão, 'cm 3' 'discussão, 'do·pró,iccto do Senado, n. 25, 
do ·f!H3, autori~ando o Presidente da Republica a prorogar 
por dous annos o prazo concedido no- Montcpio Gemi da Eco
nomia dos Sçrvidores do Estado '!)ara entrar cm a quantia do · 
202 :.\2ü$804, para o 'rhcsouro Nac10nal, de que 1\ devedor (com 
JlaJ•r.ce7' da Commissao da F·inanças -of{aJ•eeenrlo mrwndas ao 
suiJstitut-ivo tios Sr~. A. ElUs c A .. Gó1•do); 
. 'V o tacão, cm 3' cl,iscussão, do pro,iccto _do Senado, . n. 3, 
de tOtl•, int~t·pt•etnnrlo o art. 32 da lei n.· 2.0H, de 31 de 
dezombt•o do · 1008 (of{ercc·ido pela Comrwissúo de Justir.a a. 
Ley'i.vlação) • · · • .. . ' . . ' 

... , 

l~evantn-se n sessão. 

73' SESS,'\0, EM ·10 DE AGOST DE 1914: 

f>RESID!rnCIA !lO Sll, r>JI\'HEIRO MACH,\00, VÚlll•l'RESIDEN~E 

(Sessão nocturna) 
" 

· A's 8 'h horas da noite, presente · •numero legnl, abre-se 
11 sessilo, 11 :que concot•rcrn os Srs. Pinheiro Machado, Araujo 
Góes. Pedro Borges,. MctiJllo,. Gabriel Salgado, .. Silverio Nery, 
TeffÓ, Indio do Brnzil; Jost! · Euzebio, Urbano Santos, Ribeiro 
Gonçalves, Gorvasio Passos, Tbomar. '"'coioly, Tavares de Lyra, 
Epitaclo Pessoa, 'Walfredo r.eal, Raymundo de ·Miranda, Oli
veirn Valladilo, Aguiat•·o Mcllo, .Tono Luiz Alvos,. Erico Coelho, 
Nilo :flccanha; Sá· Freire; Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, 
.Tosú Murtinho, Gcner(lso ~[arques c Heroilio Luz (28) . 

·. Deixam de .comparecer com· causa ju5tific0:da os Srs. Gon
zaga Jaymc, Lnuro Sodré, .Arthur Lemos, Mendes de Almeida, 
Pires Ferreil•a, Francisao S1\, :Antonio do Souza, Eloy de Souz11, 
Cunha Pedrosa, Riboh•o .do Britlo, Sigismundo Goncalv.es, Gon
calves !Ferreira·, Gomos Ribeiro. Guilherme Campos, Luiz Vi- . 
nnnn, José Mnroollino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, 

( 
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.Moniz ~roirc, Lourenco Baptista, Alcindo Guanabara, ·Au.gusto 
Ú(! Va~eonoellos, Bueno de Paiva, Alfredo Ellis, F.rruociscn 
Glyccrw, .L.copoldo dr' 13ui!Jõcs, Braz .Abrantes, A. ,<\zeredo, 
Alenc~,, Gu1marãe~. Xavier dn Silva, Obdon Baptista, F.clippo 
Bchml(Jf, .Joaquim A~slllnpr,iio e Victot•ino Mont.eil·n (31,). . 

]i:' lida, posta em di~en~siío P, sem d•!hnte, uppmvada ti 
nc:l.a tla. SHS8iio nnf.fll'iori. · 

O Sr 1" Secretario dei!lnl'a .que niio l!n· I'Xperlicnte. 

O Sr. 2' Secretario declam que ,nfio h a pareceres. 

· - E'. lido. c, por estar apoiado pelo numero de assignaturas, 
rac a 1mpr1mir o scgu inte proJcllto da Commissiio de Financas •. 

• 

-

·~ 
'\'.1 ,, i'.,; .. ' 

,\, Comi!Jissfio de Pinn~das ofl'ei;~ce :í considoracão do Se-. nado o segumt.c . . . · · 

. 
N, 6~1!H4 

O Congresso· Nacional decreta: . 
. . ~ l . " 

Art. L" Ficà o· Governo nutori?.ado a emittir'.:elll notas do 
Thosnnro Nacional até n onantia 'do 300 .. 000:•006$, da s~guinte 

. 'l'6rmn: . . · . ·- ' · · . · 
' . I, alil; :wo, ooo :000$, prirn oceoJ•rm· :í solucfío do compro

missos do mesmo 'rhcsonl'o; ·1in,~ rluspc?.as ·legalmente :mtori-
7.ndas o .registradas; . · · ·· ·. . . · 

II, até 100,0'00 :{100$, ·Prira mnprest.imo~ n hn1icos, sob as· seguintes condições: .. 
a). mediante eauciio do. ·efl'citos. ·commereiaos <lu· titul~> da 

da divida publica fcdoml, sendo uns o outros·r·ecchidos na·basc 
maxima de 70 %, do seu vaiO!' nominal.: ' . 

b) modiaitte deposito J•egulrir de not,as da Caixa de Con
versão, pelo seu \'aiO!; doclnrado ünú•éis; ou elo mn•o; amoedado, 
nn cambio do W dinheiros, J10l' niil róis. · . · 

§ I." $i ·a. caucüo ofl'oreilidn pelos bancos :l'ôr em qualquer· 
· momento ,iulgndn insuf.ficionto .pelo- Governo, este ·immedia-. 

·. t.nmcnlc exigil·ü do devedor· roforco da mesma o, não ·sondo 
atlendido, 1'at•ú vender cm hnstn publica, independente de in-

.: l.rrpr.llncfío ,judicial; os of'l'eitos caucionndos, nocionnndo -o de
vedot• pelo J•esgate i:lo credito, que · ser:\ ·~onsidcrnrlo . divida 

'Jiqnirla n corta parn os el'feitos I~gne~. ·. . , . · · . •· 
· §· 2." Os emprestimos n que .se rofcrr a l.ottm a do n. II 

.• re·ncorão os .iuros annuncs de 6 '%, pngos iwmestl'nlmente, e os 
r ln lctm. b não vencerão ,iuros, · . · .• 
· § 3." P.nrn o J•osgnto dn .emissão nutori7.nda ·.Pelo n. :1 e 

. destinndn a sammn. correspondente a •10 % da ·I·endn dns alfnn~ 
llcgn~ do fiio de Janeh•o e dil"Snntos, ·convertida cm papel n 

· pni·te' dà renda ourri, devendo o JJroducto dessa· porcentagem 
.. se1• d irectn o dim•inPIIl!lt.e recol.hi o pelos. inspectores das., re- . - ' ' . . 

·~ 

~y.~t~ ·''· '····' ... · .. ,.::;.', .. ,'~_::\,;,.' ... 
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feridas alfandegas ít Cni:m de Amorl.izaciio, cu,io dil•cctor fartí 
incincrat• semanalmente as notas assim l'ecellidas. ·Ao~ fun
ccionarios qu1J deixarem de cumpt•it• esta disposif;ão serão appli
cadas as penas do art. lO .da Iui n. :!.1·:1•0, de 30 de setembro 

, de 1909. , · ' • ' 
. § \F.u Sel'fw. iSu'almcnte appli1~ados ao l'Bsgalo ·ua. inusma 
emissão do n. 1 os ~nldos dos~juros estabeloéiclo~ uo § 2•, dedu-
zidas· as dcsJ)ezas -com o scrvico da emissão. · · · 

§ 5." Os emprestimos autorizados pelo u. li deverão estar 
rcsgutttdos atfi 31 d1J clczembra de 19:15, .recolhendo os bancos 
devedores dit·cl:tametttiJ. ú Uaixa do Amorl.izal;ão as notas cor
respondentes li amortiza1,\ão de seus dchitos, 11~ quaes . SIJrão 
incineradas Ill!la mesma :fórma o sob as mesmas penas do § 3", 
não podendo set• feito novo cmprestimo si u maximo da emissão 
já' tivm· sido attingirlo. A' medida que forem sendo feitas essas 
amortizacões, a Çaixa d:u·:'t guia de. recebimento para que o 

.. 'l'hesout·o cxonet'f' o devedor, l'l!stituindo-lho. a cauciio corres- . 
po!ldente. Si ao rim do l.ct•m:o, o banco não.cumprk essa ·obri
gação;· o , Govm·no .. JH'occder.:í em relaciio 119 ·. devedor r;~;n\1 :no 
caso ·do ~ 1", .prcvalccondo na hypnl,lie~u os·mcsmos prmcJp!Os 
ali i cstntuidos. . . . , · ·• · 

· . § !i." Os cmpt·cstitnos do 11. li serão concedidos formt\ndo 
os~ buneo~ por elles favorecidos um consortitun pelo qual todos 
se obri~!lflll1 it adoptat·· nas operacúcs .cambiaes' as taxas accor
dadnH com o. Banco do· Brazil; havendo dosaccôrdo na. taxa a 
affixar, deeidirá .o Mini~tl'o da J!'azenda ·c a sua decisão sertí. 

, ohrigatoria para todos; ·o banco pertencente ao consortium, 
que pe niio submetter a essa decisão ou cm ·qualquer occasião 
não observar a [axa accordada,. scrtí. compellido pelo Governo 
a mcolher ·immedintamcntc ú ;Caixa de Amortização a im
ro,l'tancia .. de. smt. (febito, observadas as mesmas regras pres-

. ct'Jptas no~ 1". . . • . ~ 
§ 7. • ·Pum concedél' IJlll!H'CSLimo a .]muco ,eslraugeiro ve

rificará !1"L;viamento o Governo si clle ,i·:i tem realizado no' puiz 
· dous ter~os, pelo mcitos, do· seu capital, conformo pt·escreve. 
o § ·1" do art. !,7 do rlect:cto n. 1,3!,, de 4 uo Julho de 1891; na 
J'alla, accordará.·com elle um prazo rnzoavel para tal fim,- sol! 
pena de ser r:assada a aulorizacüo para ru.ucciouar na Republica. 
A rcgt•a gemi~ quanto ao' capital fica· extensiva ao fundo de 

~·· 

l'Cscrva. .. · . · 1 

. · § R." J~sLá lei eutrur:í em exmiu~ão dusdo a data da sua 
publicaciio, cessando a mot·atorio. c o. suspensão dos executivos 
i'iscaes decretadas· em lei ao fim dos primeiros trinta dias con
cedidos, continuando, porém,· om vigor as dispdsicõos relativas 
à· sllspcnsão da tt·oca ·das )totns dn Caixa do 'Conv~rsão. 1 

;At•l;, 2." •Hevogurú-se us disposicõcs em ·couti·nrio. 
Sala . das Commis-sõos;· lU de ugo~to ~lo . .toi·L- U:rbatw 

Santos·- João L'tü::. ;ll·ves ,__. \'icto>rino Mon.teil•o .- Ta·varei; 
de, L'/it•u, l'CSI1lvando· o sou· voto ccmtrat•io .ti preliminar da 
omissiio.'...-Stí Frci·re,. aom voto em· sopurudo .. -Erlco Coelho,.· 
•com J:estt•iccõcs. · · ·· '· · 
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' ' YOTO E~I SEPAIIADO A QUJ:l SI:: 1\EFlll!l:ll ~ J.>I\OJECW·SUPM 

Voto vancldó 

, Vencido 'airida 'uma vez, peco vcniâ parâ declarar que O· 
pro.1ecto não satisfaz o interesso publico, não concorrerá para 
soprtar a crise cconomicu, sobrecarregará o Estado 'de diffi- . 
auldades, l'avorucondo bancos que contribuíram directamente 
pura a aggravacüo dessa mós ma cl'iso. · . . ·. · 

.Movidos muitos por interesse de desmedidos proveitos 
atiram-se os bancos estrangeiros contra a politica financeira· 
do Governo, retirando sommas enormes da Caixa de Conversãa; 
r·otcndo em suas cartcit·as todas .as notas da Caixa que não pu
deram trocar, e. romettendo para. a Eur:opa tanto ouro quanto 
puderam, sem depositas· garantidores do sou funccionamento 
rio Brazil cm- vlsta da• iniprcvidoncia dos poderes publicas. 
Agora, segundo o proj cato, conseguem auxmo em sommas apre
ciaveiP. para, à ·titulo do proteccão ao commorcio, poderem com 
mais ·.'liberdade, segurança· do exito 0 fartura de , numeraria 
cmpi•estndo · cm condições 'favoravcis, 'operarem em cambio, 
descnwlverem o jogo o auferirem fabulosos lucros. · · · 
' lia longos mezcs o commercio se estorce, as. fallencias so 
succedem o os bancos estrangeiros publicam os· seus balances 
accusando desmcnsurados lucros, tendo suas carteil'às ·fechadas 
ao commercio honesto. ·Contrario' como me manifestei á pc
rigorosa providencia de emittir papel-moeda, considero desastre 

·ainda maior não liP!itar• a emissão á remissão das obrigações 
do Estado para com os seus credores, · · 

·Não se. comprehende ~esmo . como , se inverto substaa
cialmenta o· programma de severas economias .. As· rendas pu
blicas não bastam par•a solução :dos compromissos ordinarios 
da Nacüo, e em tanto se entrega a i'nstituicões de credito, que 'no 
consenso de todo o mundo rcclarnaram moratoria, não ,porque 
lhes fosse 'impossível nttender a seus compromissos, sim por
CJUO desvio.1•am bens pnra suas matrizes nó intuito de àbalar a 
segurrmcU: do. Caixa do Conversão, que tinha us suas port~s 
abertas, proinptns · a fornecer cm ·troco do ouro . o ;numerarro . 
preciso para manter il circulação do notas ·sufficicntes ú. nu-
gulacão da orisc,. : 
· . •Não pareée · prudente quo os . bancos nÍícionaes . recebam 
igual .auxilio o ·si contra todos ollcs não seja,iust'? allegar .os 
mesmos argumentos adduzidos contm os estrangeiros, ó f~ra 
do, questão que manifesta desigualdade vae n~sper• da medrda . 
proposta.. , . , : , 
· Attendidos que sejam os· bancos dll Capital Fodoral, os dos 

!Estados pedirão com justica iguacs auxilies •. · · · 
. , Como .é corrente, jÍi S. Paulo os reclamou c uma voz ,ql}G 
seja satisfeito, Pa~á e ·Amazonas, com mais forte razão, terao 

·direito a se~ attendidos,. assim como ()S ·demais Estad~s QU& 
. I 
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agora: todos jiot• •certo -não allogurão a sua autonomia c <I ·li
I.Jürdade iJlena clü resolver sobt•e negocias do seu peculiar in-
teresso. · 

A Uniii.o pt·ccisa • dar exemplo do circumspccção de suas 
fuuccões. adminisLruLivas o J'inancoirus ~ ·como nos ensinou o 

·eminente. Sr. Senador Glycerio(... quando ·combatia o projecto 
soi.Jt•c emprestimos externos aos .I!;Stados. . · 

E' indiscutivel ·quü. o exemplo consubslauciatlo .no projecto 
não revela prudencia. · · . 

·Agora a emissão SC!'tl do cem mil contos pura os bancos 
!l'ão satisfeitos todos os Estados, reclamarão seu quinhão, com 
iguaes direitos dos favorecidos e não será !'acil avaliar até que 
somma attingirá.a emissão. 

Emquanto · isso a providencia de resolver crises, com 
ci'nissão de .papel, dcterminarú a baixa do cambio, a elcvacão 
·uo prcco da vida, já. ·quasi insupportavel. . 

E' preciso que a Commissii.o se não illuda, uct;editando que 
a omissão vac se1· feita sobre base metallica •. Os bancos, apro
veitando a baixa do cambio, com as sommas que receberem do 
seus devedores peiQ 1·esgatc das contas dQ Governo, adquirirão 
.ti tu los por baixo pro~o. o simulando uma alta como donos do 
mercado· farão .opm·acão o .voltando ao, primitivo preco os· 
títulos que fingem de lastro do papel-moeda-: . · 

· ,O ouro ficará para o desenfreado jogo do cambio em troca 
de grande massa· de .papül-moeda de'svalot•izada. 

Divershdo, pois, da maioria e protestando desenvolver 
mclhot• os argumentos aqui' ligeiramente expostos, aconselho 
ao Senado a· niio approvar o projecto .. -Sá F'1:circ • 

. · ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A ordem do• dia consta cxclus•ivamcnto 
de votacões, e não ba numero. . •, . 

· Levanto a sessão, de'siS'llando .para qrdem do dla da se-
guinte.: · · 1 

· Votacüo, em 2'• discussão, da proposici1o dá Camara dos 
. Deputados 11. 5, de -1914, autorizando o Presidente da Repu

blica a conceder- um nnno do L1eenca ao engenheiro au:cilint• 
-~cchnieo da Fiscalizuoii() do Porto do Recife José: Carneiro de 
· J.iOLianda Chacon'. para trata,mcnto de. saude, com ordenado o 
em prorogaçiío da em cujo. soso os tá (com parecer (av.orav{ll 
da Commisscio de Finanças) ; · 

Votacão, em a• ·discussão, do projecto dD .·senado 11. ~5,. · 
àc i913 autorlznildo o ·Presidente da Republica a proroga.t• 
por dous nnnos 9 :prazo. concedido no Montepio Geral dn Ecq~ 
nomia dos .S!1t:V~do~.es do. EsL.I!dO P.Brll .~ntl'a!: com a quanL1" 

' 
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de 2!12: -126$8!)4 para o Tli.osouro Nacional· do que ·é devedor 
(com )Jarecc!' tllf Commissüo da J<:inanças' o{{e!•ecenclo emen
das ao substl.tutt:eo dos S1•s. A. Bllts a .1'. GOl•clo); 

Votacüo, em -:J~ disctÍSSÍIO, do pr;ojecto do S·enado n. 3 do 
1 OH, inlorprotando 'O ar L. 32 de lei n. 2.0~<! do 31 de 'de· 
~cmbr•o. do HJOS (of(c·l•ccido tlc-lct Cou1.rn·issão Íla .rusti(}'a a Lc• 

·oisla(:áo).. · · 

Levanta-se a sessão ás !l :1.12 hora:; da noite . 

7-í• SESSÃO, mr li DE AGOS'.rO DE I !JI -'t 

PRI~SIUENCI,I, UO~ SllS, PIN.HI!IIIO i\fo\C:HAIJO, VU:E-Pil~tlllli~N'I'.F., Jo: 

.• \llAU,ro OÓES. 'l" SllC:RWI'o\1110 ' . . 

A' 'l hora da Lartlc, pr·esento numet•o lugal,- tibre-se· a i:Íe.s:lão; 
· n 'que <:oncorrem. os S1·s . .Pinheit·o l\Iachado, Arau,io G.íes. Pe

dro llot•ges, i\letello, Gabriel . Salgado,. Silverio Ncry, 'l'L•f1'•í, 
'Lauro Sodré, Jndio do Brazil, Mendes de Ahneidu, .Jo~ú Eu .. 
r.ebio, Urbano San los, Ribeh•o Goncalvés. · Gervusio · Pa.~sos, 
'J:homnz Accioly, 'l'avarcs de· Lyra, l~pHa!lio Pes~oa, Walt'J·edo 
J~cal, . Sigismundo Gouculves, Gonçalves Fm't'eira, Raymundcr 
de .Miranda, Oliveira Valladão, Guilherme Campos, 'Agui!u• e 
Mclio, Luiz Vianna, ,Toão Luiz Alves~ Nilo .Pecanha, Eo:ico 
Coelho, Alnirido ·Guanabara, Sá -Freire, Augusto de Va8r':on
i;ellos, Domardo Monteil•o, Adolpho ·Gordo, Francisco Glyrcrio, 
:Leopoldo de Bulhões, José i\Iurtinho; Alencar Guim:uiíes, 
Generoso Marques, Felippe Schmidt, Hercilio Luz c Yic.to!•ino 
Monteiro (4-1). . · · • . · . · . . 

Deixam de compal'ccer com causa .iustii'.iMda os Srs. (Jon
zaga Jaymc, Arthur J.cmós, .Pires Ferreira, Franciseo S:í, An
tonio de Souza, Eloy ·de Souzu, .. C'.unha . .Pedt•osu, Ribr.ir(i de 
Britto. Gomes Ribeiro, ;rosó lllarcellino, Ruy Barbosa, Bernar- · 
dino Monteiro, Moniz Freire, Lourenco Baptista, Buenu de : 
Paiva, Alfredo Ellis, Dmz· Abrantes, .A. Azet·edo, · Xnvim·. da 
SHvn, Abdon Bap!istn. c Jonquim Assumpc.üo (21). . . . ·' ' 

· E' lida, posta . em disuussão c sem debtile. approvnda a 
· nela da sr.ssfto anter.ior. . : · . . . 

, 'O Sr .. t" Secretariá declara quq nüo hit -r.~pediento. 
- . . ., I• , 

o .Sr. 2" Secretario rlecinrn que nito lltt pareceres. •. . ' . 

' · . O Sr. Francisco Glycerio .- Sr, ~rcsidenle, dada a t•olo
\'nncia· inconlest.nvol o incontestada do. ·projecto· que trata .dn 
emiss~o do. papel-moedn nfim de occ,or.~ci·.:.ú .sojuciio,~ dos pvm
prO!mssos elo Thesouro e dtí outras .. provrden~ws, requet~o a 

' ''· 
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SESSÃO EM ii DE AGOS'!'O DE 1914 

V .. Ex. gue se digne consultar o Senado si julga conveniente 
a. mversao dos trabalhos da ordem do dia ú vista da ur~en-
cJa que ha para a discussão do--referido projecto. 0 

9onsultado, o Senado approva o requerimento ae ur-
genc!a. · . . 

EMISSÃO DE 300. 000: 000$ EM NOTAS DO _TllllSOURO 

2' discussão do projeéto n. 6, de 1914, autorizando o 
· Goverp.o a emittir, em notas do 'l'hesouro Nacional, atoí a 
,quantm de 300.000:000$, mediante as condições qu~ estabelece 

· O Sr .. Le~pold.o de Bulhões - Sr. Presid~nt~ pergunto a 
V. Ex. IS I·, ·d:1scutmdo o art. 1 • me é permltttldo fazer re-
ferencias a todo o pr-ojecto. . 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento estabelece que a 2• 
disc.ussão seja feita artigo por artigo; mas, como o art. 2" do 
pr-ojecto em debate apenas determina a revogação das dispo
sições em contrario, é claro que V. Ex., discutindo o art. 1•, 
:poderá referir-se a todlo o assumpto principal db projecto. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. ·Presidente,- eu SÓ 
tive conhecimento do projecto depois que •entrei nesta Casa .. 
Mal pude fazer uma leitura rapida. V. Ex., pois, me per
·mittirá que eu fundamente o meu voto, fazendo uma exposição 
e:enerica sobre o assumpto, lll proposito d6 art. 1.\_reserva.nldo
me para, em 3" discussão, adduzir outras conskrerações qu!l 
elle me suggerir. . . · 

O nobre Senad'or pela BnJhm, em uma de suas memoraveis 
orações na sessão do anno passado, apreciando o desdobrar 
dos acontecimentos, assignalando o declive em que o Governo 
resvalava para uma situação clesespera:dora, afflictiva e som~ 
bria, disse: 

«0 .estado de sitio será decretado e a emissão do 
papel-moeda imposta.~ · · 

· .A prophecia, Sr. Presiden.te, infelizmente está'rea!Ízada. 
O Congresso iniciou a s'!la sessão e a encerrará sob a pressão 
do· estado de sitio. A propesta pal'a a emissão db• papel
moeda -aiSsentada no Cattlite, está em -debate para ser appro
vada. ' A<:onselh·arnm-me que nã9 dis.cutisse, porque , serão 

. baldados ~odos os esforces .Para 1mped1r a P,RSSaf1e.m db pro-
lecto e mesmo' para. modliflcal-o nos seus drsposlt1vos . 

. • · Sr. Presidente,· eu sou. da .velhlll guarda, ~ai]Uelles que 
nüo so rendem, daquelles que entendem que nao ha es{m"CO 
perdido qunndo empregado em favGr de uma causa naciOnal 
que deve triumphar, que triumphnr4 · .quaesquer que sej~l!l os 
obstn·culos que lhe .opponham a pohl!ca cega ~ _1mprev1dente 
" os interesses subalternos a que ella está .obedecendo. . • 

Nunca tive desalentos na ,luta renh1da pela . abohcao, . 
··nunca a duvida me assaltou na campanha pela- i~_d!)racão~ .. 

Voi •. IV .. , · ij 
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ANNAES DO SENADO 

O Sr. A.i'fonso Penna, então candidato ú presid~ncia da 
Republica, ou com promessas de o ser·, escr·evejl-me longa 
.carta sobre o assumpto. Respondi-lhe mostmndo a desnccessi
dade da creacüo da Caixa de Conversão para o fim que se 
tinha em' vista: 1", porque o Banco do Brazil, que ,iá tinha 
conseguido sacar cerca de seis milhões para as obras do 
porto •do Rio de .Tanciro, sem modificaclio S()nsivel nas taxas 
de ·cambio, poderia se incumbir de sacar para a compra de 
café nas mesmas condicões; 2", porque o instituto da Caixa 
de Conversão, mesmo com caracter provisorio, importava nG 
abandoM da politica financeira do •Governo, politica que 
tinha contribuído para a situação bellissfma que atravessa
vamos então. Tempos depois, fui nrocurado pelo Dr. David 
Campista .• que, em nome do Dr. Af:fonso Penna, declarou-me 
que S. E;x:. insistia na idéa da Caixa e que o incumbia de 
entrar em accõrdo com -o Governo para a fixacãG da taxa. 
para. & .emissão. N egui-me a eollaborar nesta obra e, expondG 
ao Presidente da Itepublica a proposta do Dr. David Cam
pista, S. Ex. approvou a minha resolucüo. Fez mais ainda 
S. Ex.: perJ'ilhou-a. Na ·sua mensagem dirigida ao Congresso 
escreveu o seguinte: . . 

~Em. toda a parte, sabeis meJ.J10r do que cu, o problema 
da moeda é encarado como ·O de mais delicado funccionamentG . 
dos apparelhos da grande machina administrativa, e o padrão 
legal, uma vez estabelecido, só se altera se comcca a faltar 
confianca nos recursos do paiz. Não é, felizmente, .a nossa 
situnciio e 'tudG está nos indicando quo podemos e devemos 
perseverar na execução dos planos iniciados por meus ante
cessores, com vantagem para . o credito publico, e tendentes 
á valorização da moeda. :o 

· «Seria um erro- continúa S: Ex·.- recuar, como seria 
obra de patriotismo afastar de vossas deliberações a idéa 
da •Quebra do padrão mon<Jtario e fixação do cambio, que 
contrariam prol'undam·ente aquclles planos com tanto exitG 
experimentados. :o , · 

Sr. Pr.esidente. a idéa da creacúo da Caixa de ConversãG 
apaixo~nou os espiritos, e alguns viam nella a solução do pro
bleml) monotario, o saneamento rapido da circulação; outros 
apenas a consideravam um modemdor da taxa cambial. I 

Após largos debates, foi votada a lei de dezembro de 
i OOG c reando a Caixa de Conv<Jrslio nas condições de ser um 
instrumonLo provisorio para impedir as altas bruscas dG 
cambio. Infeli~mente a reforma de 1!!10 veiu peiorar esta 
lei, alargando 1\ som ma dos depo,sitos. As CO!!S·.equ!'nCii\S desta 
aventura, prevrstas pol.os opposrtores da Cmxa, mfel1zmernte· 
se realizaram uma a uma. IV ou enumerai-as; s'em fazer com
mentarios, para nüo alongar o meu discurso. 

Primeiro, dispon·do etntiio de abundliiltes r1ecursos accumu
lados pelos Governos anteriores, livre dos onus, dos encargos 
que a politica do resgate e da volol'izaciío da moeda impõe, o 
Governo foi .acommottido de meg-alomania, Reviu o contra,cto 
da Estrada de ·Ferro NorGeste, elevan·do o custo .Jdlometrico 
de 30 para 40 contos, ouro, impondo-lhe a 'obrigação de rea., 

\ 
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lizar todas as obras no prazo de 30 mezes. Decretou n con
struccão da Estrada de .Ferro de Santa Barbara, apressou a 
execução de outras e, finalmente, atirou-se aos .gastos fantas
ticos da Exposição da Praia Vermelhn. Como os recursos de 
que dispunhn o 'l.'hesouro eram abundantes, o deficit veiu a 
surgir em 1008, parn .não mais deixar o areamento. 

Primeirn con&equencin da mudança de politica: o reap-
parecimento do deficit no orc!limento da •Republica. . 

[Segundn consequencia: o fundo de gaJ•!JiUtia, .que repre
senta um esforço, um ~aorificio cm beneficio da circulação, 
uma economia que para tal fim nos impomos, foi desbaratado. 
Até então recebia annualmente a quotn em ouro, ascà1.1dendl> 
já n ·cinco ou seis milhões. Um milhão foi recolhidD ·ú'\ Caixn 
de Conversão, outros applicados em despezas ordinarins;, 
Finalmente, um só milhão applicadD ao resgate do papel. 

Segunda consequencia: a elimDnacãD do fundo de garantia, 
que tanto nos tinha. ·custad.o. · 

Terceira oDnsequencia: os saldos em ouro na nossa c~>nta 
internacionlll, .que vinham normalmente elevando a t11.'1:a dD 
cambio, e assim tornando a vida toleravel, e ,que amenizavam 
os rigores das tarifas 11lfandegarias, foram recolhidos tí Caixa 
e tNIIlls;formndos em· papel. ;,\.largada a circulllcão, como era 
de prever, os precos subiram, veiu a carestia da vida'. c<\. taxa 
de JUros baixou, f.omentandD negocias aleatorios. 

•Terceira consequencia: crise, carestia da vida. 
Quarta eonsequencia: encarecido o .custo da vida, o Con

gresso teve de attender nos •clamores ogeraes do funccionalismo 
e das ·classes militares que pediam augmento de venctmentos, 
de SDldo, do etapas e de salarios. Desde o servente e o continuo 
das repartições até os Ministros de Est!lido, do Supremo Tri
·bunal, Deputados e Senador.es, todos tiveram auogmento de 
salarios, vencimentos ~subsidio. Tambem foram mP-lhoradas as pensões c aposentadorias 
que se multiplicamm, restahelccido finalmente o montepio nas 
condições em que tinha sido instituído em 1890. 

Quarta consequcncia: auogmento do peso morto do orca-
menta. Qutnta consequcncia: es-gotados os nossos recursos or-
dinarios, tivemos de appellar repetidas vezes para o credito, 
para as dcspezas· communs. da Nacüo. •Foram tantos os em
prestimos, que este .Governo, em ·quatro a unos, como ·,i ú se 
fez aqui· ha poucos dias a somma, fez operações na impor
tnncia de 30 milhões esterlinos, e para liquidação das contas 
deste exercicio, co-gitava-se de u.m emprest1mo igual. .Scss·cnta 
milhões cm .quatro annos, isto é, 15 milhões por anuo de 
despezas, fóra do areamento e que as rendas ordinarias mão 
comportavam. Quinta consequencia: bancarrota. . 

Sexta ·consequenoia: fracassado o emprestimo externo, o 
que era de se esperar, porque um -gove11no que só tem s11bido 
aocumulnr deficits, que vive na ostufa do sitio, que não póde 
apurar as suas responsabilidades nem fazer ·economias, que 
tem abusado do credito, nüo podia inspii'M' oonfiooca aos pres-

. 1 . 
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tamistns, a crise explodiu e foi aggrnvarln pela conflngracüo 
európéa. . . 

Verificamos então que a insutuir;ão milagrosa da Caixa 
de Conversão, com os 10 milhões esterlinos, não pôde impedir 
a descida .brusca do oambio. O troco das notas foi suspenso, 
quando, pelo contrario, devia set· facilifndo. 

Sexta consequencin: baixa do cambio. 
· Setima consoquoocia: o. !Governo, no meio das diffipul
dadcs ·que crcou, só pensa ~m removei-as com a cmissã~ (]O 
papel-moeda. . . 

Setima cons·equencia: perda do terreno conquistado em 
15 annós de sacrificios. · 

Or'a, .confrontemos a situncão .de 'l0H com a de 1900, 
posta ti parte a conflagrncão européa. Meçamos a yrofundcza 
do abysmo .que as separa c confessemos que a r.reaçao ela Caixa 
de Conversão, que a murlnnoa polil.ica financeira muito custou 
a este paiz. . 

O decroto da emissão é a ultima pá dê terra lancada sobro 
a obra de Jon.quim i\!urtinho, a un iea obt·a financeira de que 
se póde gabar a Republica, em 25 annos de vida. A Caixa do 
Conversão que elle condemnou cahe por si mesma, porque 
nfi,o tem hnso na exporiencia, nem n consrigrar,.í\o da sciençia. 
Em vez de nos conduzir á sit.uaoüo mr,Lallie11 como apreg'oavnm, 
em vez de nos dar a 'fixação do cambio, deu-nos n clerrocad:t, 
:a ruína financeira, atrnzou a evolução normal do problema 
monetnrio, 'COmplicou a. vidn do ·oniz e foz-nos .perder todo 
o terreno conquistado em '15 annos de lutas e de sacrificios. 

Mas, Sr. Presidente, nllcgnm os seus defensores que a 
Caixa de COI)~ersüo tem produzido bons fruclos na Argentina. 
Ponderarei cJúe si a Caixa· não produziu logo na Argentina 
os fructos que patenteou entre nós rl po;·que :"'primeiro, a 
!Republica c-\•rgentina rl mais rica, dispõe do mais resistencia do 
que o Brazil; segundo, porque os argentinos, mais previdentes 
e cautelosos, crearam um fundo do co·nvcrsão pnrn o sou 
papel do Thesouro. e esse fundo de dia para dia so augmenta. 
elevando-se a mais de 30 milhões rle pesos, quando o nosso é 
consumido em despezas ordinarias. 

Mas, Sr. .P·residente, nüo ó exacto quo na Ropuhlica Ar-· 
gentina se ·cogite de manter a Caixa. de Conversão. No governo 
do Presidente ·Alcorta, o Ministro ,da Fazenda Iriondo propoz 
a sua suppressão. passando a emissão para o Banco da Nnoão. 
Essa proposta n!io teve andamento no govor.no . do Sr. Saenz 
~efia. · 

O Sr. Grego rio Cu r belo, no seu jornal A Arnentina Eco
.nomica, e em um trn:balho. recent,o que ptlblicou. mostra os 
perigos da Caixa. denunciando a inflncrjüo que el!a tem pro-
(luzido na 'o\rgentina. · i' · 

·Como süo curtos. os trechos a que mo refiro, peoo. licença 
para lei-os. 

· c A actual lei. de conversão, tal'qual est'ti concebida, 
· cm nosso conceito, 6 a mais ruinosa\ das leis .oreadns 
. neste paiz .. Elia- nos levará direito ti rui na. ~ 

' ' ' ' ' ' 
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Arlean te aern'·I!Sct•n t.a: 
• , « Lnsistimos, pois, em I]Ue pura entrarmos em t\m 

\ futuro estavel, livre de semelhantes perigos e sobre~ 
saltos, é necessario que se modifique quanto antes o 
nosso systAlma moneta~io .. ~ · · · 

No. trabalho a .que me refiro, diz elle: 

« Nt\s outros em nove anuas temos inflado a nossa 
oirculacão de 293. milhões de pesos a 732 milhões, ou 
seJam 15.0. o/o, emquanto que a nossa pop\llàcão àilgmen-, 
tau de 1. 331. 0,00, habitt~ntes,, ou sej rim 2·\ 'o/o • · 

Que remedia sugger.e Curbelo. J,Jara o mal aponLaC\o? 'V. Ex. 
:Vae ve\' que é o plano de Joaqium Murtilllho, que nós exe~u,ta~ 
:Vlllmos e que hoje desprezamos: · · ' _ •. : .. ~ 

. ' -~·-•'-' 

«.Um plano de conversão no par de nossa moeda 
nacional em fórma gradual e paulatina e em p.razo de 
'10 anD;os, com beneficio da industria, da producéã'o e 
do commercio em geral. ~ · · · 

-Desenvolve em seguicla, e~sas idéas e· termi[\il. dizen,go: 

« Emqtianto subsistir o . actual regimen monetario 
é i11util tratar de sanear a moeda nacionaL Suas bases 
sú.o instaveis e inseguras o os seus result~~:d'os tendem 
seJmpre ~ ser ephemeros. ~ 

Eis o que diz um argentino .qu-e deve ser uma autoridade, 
povque est~ ·i\ frente do um periodico conceituado e. que trata 
ele assumptos economicos e financeiros. Considera '!10je a 
Caixa de Conversão argentina :(umlado. em bases POt\~P ~ç!Nras, 
instaveis e -de resultados ep•hemeros. · · · 
. Sr. Prosidente, eu tenho insistido nessas idéas, porque é 

preciso considerar a Caixa -nii.o em si, mas em sua influencia 
em todas as relações do paiz, nas finanças, na administração,. 
na eeonO<ffiia geral. ' · 

Vou te~minar, Sr. Presidente, porque ainda temos a ter
ceira discussão, 11a ,qual, proyavelmonte, terei d~ voltar q tri
buna para analysar o projecto, ,cujo estudo· ainda nAo P)Jde 
~azer. · · · 

Não desejo, Sr. •Presidente, envolver a politica em assum
ptos financeiros, mas sou pbrigadp a faze!-o. · ·· 

V. Ex. talvez se lembre do pro:;vamma do Partido Repu" 
, blioano Conservador. EJ)l um dos ar~igos ·_desse · pro:;valll!Jiª 

<i Partido toma o compromisso com a Nacao de ~efender os 
appnrelhos financeiros actualmente existentes, nia:z:imé- Iio que 
t•espoita ú estupilidade cambial, vnlorizahdo grndunlmcnte a 
nossa moeda, como preparo pam i1, oirculaciiri "rriotnllicn ·do 
!llOSSO J?aiz. 

• 
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. .Pegunto si é por essa fóvmn que o Partido Conservador · 
realiza a sua promessa ao paiz. Iii:' assim flagrantemente vio~ 
!ando-a pela emissão? , • 

Não quero, repito, trazer para o debate assumpto desta 
natureza; quizesse-o, e eu ,diria que o unico ponto ainda não 
violado do proll'!'amma desse partido era esse. Sacrificado o· 
unioo que abnda estt\ intacto, desses compromissos nada ficar<~ 

. :de pé. (Apoiado. ) _ 

.0 !SR. JOÃO LUIZ ALVES- E' um engano de V. E;:t . 
. IQ SR .fJilDPOLDO DE BULHÕES- Não póde ser programma 

do J>artido Conservador querer fazer do regimen presidencial 
um regimen dictatorial, impondo-nos obediencia ú dictadura. 

O Mi•nistro da Fazenda, fiel ao proll'!'amma do partido e 
ás suas idéas financeiras, insurge-se contra a emissão de papel
moeda e, assim procedendo, vê-se ·abandonado por seus amigos 
e é obrigado a capitular. . 

Sr. Presidente, onde estamos? Neste paiz não ha homems? 
Joaquim Murtinho não teria deixado exemplos que apro-

veitassem a um só? (Pausa.) · ' 
•Para terminar, recordarei a .V. Ex. e ú Casa, Sr. Presi~ 

dente, as impressões que um viajante illustre recebeu em 
nosso paiz. Refiro-me a James Bryce, soci.ologo de alta capa
cidade. Pois bem; James Bryce disse: 

« O paiz impressiona como um paiz velho: Não h a 
1ne!le nem mocidade, nem energia, nem vigor. Nesse 
paiz a Constituição e as leis nlto. teení sinão uma auto- ' 
ridade platonica. Os homens publicos vivem em intri
guinhas e em competições de mando, não present~ndo 

. os B'!'andes problemas, de ,.cu,ia solucão dependem. o 
engrandecimento e prosperidade de sua ·Patria. ~ 

Ten·ho conoluido. (il!Uito bem; muito bem.) 

' O Sr. Pinheiro Machado (*)'-Sr. Presid·ente, ·eu não 
pretendia tomar a palavra neste debate,' pois que o projecto 
apresentado pela illustre Commissiio de Finanças terá sem 
duvida defensores muito mais competentes c autorizados do 

·que o orador que occupa a attencão do Senado ... 
0 SR. LOOPOLDO. DE BULIIÕES -:Mais autorizado do que 

IV' •. Ex. não. ' 
O Sn. PINHEIRO MACHADO- ... mas a oracão do illustre 

Senador por •Goyaz forca-:.ne a vir, rebatendo algumas das 
proposições por S. Ex. alludidas, affirmar ao 'paiz, aos meus 
illustres .collegas que o progr111mma do Pnrtido ·.Conservador 
mantem-se intacto, não fo1 j ámais violado e não sevtí pelo pro- ' 
jacto em debate lllo Senado. 

'Antes de fazei-o, porém, Sr. Presidente, :devo· notar que o 
illustre adversaria do projecto, ao iniciar o debate, fez uma . . . 

( •) Este discurso l!ã~ ).'evisto pei·O orador~ 

•. . . 
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incursão pelo passado, revivendo a debatida .questão da Caixa 
de Conversão, que, permitta-me S. Ex., não tem lir;acão re-
mota ou actual com o projecto ora cm debate. · 

E' uma resultante essa preoccupaciio do nosso illustrt;~ 
ooller;a de um odio velho. S. Ex., talento de escól, intellir;encia 
esclí:Lrecida por abundantes leituras economicas e financeiras, 
tem, -entre as varias virtudes que tornam a sua individuali-

. dada respeitada e acatada por nós todos, um grave defeito., 
· Niio é a firmeza das ,convicções, a ser;urDJnca dos propositos, a 
enerr;ia da resoluciio, é a obstinaciio ... 

[Q SR. FMNCISCO GLYCERIO-Apoiado. 
O Sn. 'PN<iHEIRO J.liL\CHADO- . . . a tetmosia, que atravessa 

os tempos, as situações e .que não se accommoda júmais ..•. . . 
O Sn. JOÃO iLmz ALVES ...... Nein deante da evidencia. · 
O Sn. PINHEIRO 1\IACHADO- . . . a novas continr;encias da 

sociedade rno seio da qual vive. Eu não vou acompanhar pari 
Jlassu o nosso illustre collega, r·ebatendo as suas accusacões 
á Caixa de Conversão, .que, até o momento em que se pronun
ciou o grande ·cataclysmo que abala a Europa, era um appa
relho de segurança para manutenção da taxa, que representa 
os factores exactos da fortuna do paiz, de suá produccão, de sua 
exportação. · Sr. Presidente, -estamos, sem duvida, atravessando um. mo-
mento de suprema gravidade; não h a .quem niio o sinta e S. Ex. 
mesmo, ao proferir a brilh:mte oracão que acabamos de ouvir, 
procurou cHminar de seus argumentos o elemento, aliás im
portante e imprescindível para as nossas r·esolucões, que· se 
encontra no conflicto europeu, que a todos 1nós afflige, alte
rando completamente a situaciio econornica de todos os paizes 
cultos. 

O Sn. TEFFÉ- Muito bem. · 
O Sn. PINHIRO l\IACHADO- Não estamos em uma situacão 

commum, em que as delibe·racões devam ser tomadas em frente · 
, . de dados e factores normaes. Embora o paiz niio csLej a inter

namente soffrendo as consequencias. de uma r;uerra. cruenta, 
pois o conflicto armado nüo · existe cm .nosso territorio, es
tlll!llos todavia soí'frendo todas. as consequenoias da r;uerra, 
quer .se olh-e pelo lado economico, quer pelo l!l'do .financeiro; o 
Brazil estli sendo atormentado por uma crise profunda, anr;us
tiosa, que. attirnr;c a nossa producciio·, eJCp_ortacüo e importação 
cerceando o primero elemento que a Nacuo possue para a sua 
manutencüo, que <l o imposto de importaciio e não permittindo 
que levemos a nossa produccüo ao estrangeiro; existindo, por-
tanto, ·uma paralysia geral na vida nacional. · . 
. O meu illustre coHega, espírito versado, como os que mais 
o forem, nas questões economicas e financeiras, nüo trouxe, 
e estou certo do ;que nüo trarú, neste momento de angustia 
para o seu paiz, um 1•emedio para attender a esta situação 
dolorosa. S. Ex. nüo poderá apontar outro siniio o reclamo 
fl.O ;nosso proprio •credito, e ess-e só se póde exero~r appellando 

·' ' . ,. ;.,~:·, ... 
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l:]a Nacão para a Nacüo, pois que S. Ex. sabe pcrfcitamcnto 
que antes de se da!' a con['!agL'aL'ão européa, .iú. o BL·aiil tinllu. 
tentado uma operacão externa, a qual não poude realizar-se, 
não por causa do estado de sitio, mas pol'que as exigencias 
dos prestamistas e!'am de ordem a não poderem ser accqitas 
PO!' um povo digno, cioso de sua soberania ü ·de seus brtos. 
(Muito bem) • Eram 'Jmmi!hantes, .no terreno moral, prejudi
ciaes no terreno finnnceil'o, pois importavam em .onus .posa
dissimos para o paiz, difficeis de serem solvidos, não direi ' 
já, mas em época mesmo remota. 

S. Ex. attribuo os males todos que nos acab!'unhum á 
mudanoa da politica financeira do Governo. 

O Sa. LEOPOLDO DE BuurõEs - Que enfraqueceu o paiz 
e o impede '[!e reagi!' no momento de crise. 

O Sa. iPoJNHEIRO 1\IACHADO- Mas sejamos justos. S. Ex. 
deve confessa!' •que .esta politica foi alterada desde que sallio 
do Governo o Sr. Campos Salles. Não foi sómente o Sr. M
:ronso Penna (apoiados), não foi sómento o Sr. Nilo Pecanha, 
não foi sómente o l\!al'echal He1•mes o culpado da modificacüo 
desta politica; foram todos os brazileiros que occuparam a -. 
direcção da Nação após o Sr. Campos Salles. 

0 Sa. VICTOIUNC l\fONTEIRO- PrinciipalmenLe OS que 
comeram o fundo de garantia. 

0 .Sa. FRANCISCO GLYCE!\!0- Mas o Sr. Bulhões não tem 
culpa disso. -

. O Sn. 11'INHEiao MACHADO -Esses nossos conterl'aneos 
- pergnnto eu--' ,quando intentavam servicos, pl'omoviam 
obras paPa o progresso, para o engrandecimento ·da nossa· 
patl'ia, fazirum-n'o ou não convencidós de que os seus esforces 
não poderiam jámais importar no enfraquecimento do credito 
do paiz? . 

·Eu devo ser justo, dizendo que todos ellcs ngi!'um con-
vencidos de que bem serviam ú. sua patria. · 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES- Sem duvida nenhuma. 
Ó Sn. ·PINimrao MACHADO-· .os factos ahi estão para 

demonst!'ar que elles tiveram ·confiança . demasiada nos re-. 
cursos da Na cão. . ' _ 

· Mas· esta . modificação da politiço. financeira d·eve ser 
levo.da ~:m culpa trumbem do meu i!lustre collega, que ·foi mi
nistro do Sr. Rodrigues Alves, em (\U.ÍO Governo se iniciaram 
as obras custosas de melhol'milentos no pair.. · · , ' 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLitõEs-tFico.ram :rmuitas pagas;. 
e as que não fol'am, bastava,m os recursos O!'dinnrios para 
as pagar .. 

O Sa. ·PINHEmo 1\o!ACitADÓ...,... Ficarnin pagas . COlO os re
cursos .que avaramente o benemel'ito SI'·. · Campos Salles ·Linha 
l;leixado no 'llltesouJ'O. Esto. é a verdade inilludivel. .. 
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Devemos agora, Sr. Presidente, neste momento, verificar, 1 
sem fazer taboa raza sobre os governos passados, o sobr-e o 
actual, como fez S. Ex., é si a medida aconselhada pela 
illustre Commissão de Finanças alLcndc ou .não ás necessi-
dades do paiz, neste momento. Esta é a questão. · 

Si S. Ex. tem outro alvitre mais sabio, mais patriotico 
que possa VIr soccorrer a Nação, atormentada na sua vida 
oconomica, na sua vida· ar;ricola, na sua vida financeira c 
administrativa, .S. Ex. que o traga; mas cmquanto o não 
fizer, direi. ao meu illustrc collcga qnc nfLO 1\ proprio dos 
seus talentos, dos seus servicos ú Patria, dos 3eus moreci-
mentos, exerecer a cri ti c a por amor á critica. " · 

Nós bem sabemos- e jú um grande cscrijltor franccz 
dizia: la critique cst ai.yiJe. Facil é ·criticar. {Muito bc11t; 
muito bem. O orador é omnprirncntado Jl01' rnuUos dos Srs. Se-
nadores.)·· · •· . 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr,. Presidmite, poucos mi
nutos tomarei a at.tcnção do Senado parn explicar o meu valo 
contrario ao pro,iccto cm debate c porque adopto, em todos os 
seus termos, o voto om separado do Sr. Senador Sú Freire. 
· Não posso, cm alguns dias simplesmente de n:;itação como . 

. a actual, modificar um passado inteiro de combate tis emissões 
de papel-moeda. Para' não fatigar muito o Senado, lerei a 
minha declara~ão de voto, 'que opportunamente mandarei á 
Mesa. 

Ella reduz a poucas palavras o meu modo de pensar: 
I . 

«Voto contra o projecto n. 6, de 19-14, sóbrc 
emissão de pnpcl-inoeda, porque adopto os termos do 
voto- em separado do Sr. Sá Freire considerando que, 

a) o commercio .pediu no Governo o pn:;amento dns 
suas dividas e não um auxilio ·aos bancos, para estes 
-defendere;m suas reservas-ouro; 

b) dos o!'edores do Governo, parte fez forneci
mentos em ouro -ou a precos baseados sobre a taxa 
fixa de i6, e parte em papel; . 

c) os credores. <lm ouro, caso agora rec;ebnm o pa
gamento em papel, níio poderão desde já effcctuar seus 
pagamento nn Europa devido ú guerra, ou soffrerüo 
S'l'ave pre,iuizo com a taxa do cambio; 

. d) o deposito do notas da Caixa de Conversão para 
receber notas inconversiveis, servirá unicamente para 

. fomentar a especulncüo, e o deposito, de ouro· á taxa 
de 1.6 outra cousa não é sinúo o que está fazendo actual
mente, do accôl'do com a lei, a Caixa de Convorsüo, 
emittindo notas do curso legal; · 

e) a fixacão da taxa -cambial pelo Banco do Brazil, 
de accdrdo com os outros bancos estrangeiros, porres
ponde a collocnr esse banco na dependencia destes; ·ulma . 
vez que com o deposito das notas dn caixa lhes são for-. 



,. 
:( . 
-·: 

" . . . 
-~ '-- r • 

~·:. 

•, 

' 

\ 

ANNAES DO SENADO 

neci.dos. os meios de conservar as suas reservas-ouro, 
podendo assim forcarem a baixa ·do cambio; 

f) é •complctamenbe contrario aos princípios do 
direito de revogar a faculdade de retirar o ouro aos. 
possuidores do notas conversíveis, sendo bastante para 
evitar a sabida desse metal para o estrangeiro um forte 
imposto sobre a respectiva exportação.) 

Peco Lambem a V. E/'. que me permiLta mandar publicar 
.como fazendo parte do meu discurso, o que contelm as Notas 
semanaes, 4a ·Secção commercial do Jornal do B1•a:U de 
·hontem, e qpe representa a minha opinião 1em materia de 
. emissilo de rpilpel-moeda, afim de que, ao menós, conste o meu 
modesto protesto a um acto que reputo pre,iudicialismo ú 
Nação. (Muito be·~.) -

ARTIGO DO 4: J'OaNAL DO BRAZIL ~ A QU!l RB!'ERE EM SEU DISCURSO 

" O SR, SENADO!\ MllND!lS DE M.M!liDA 

«Notas Semanaes- Rio, 9 d·e agosto do 19·11. 
A semana ora finda vae marcar uma clatn.' importante na 

historia .economioa do Brazil; é o inicio de um período .. de 
recuo na politica financeira mnnti·cla ú custa ·dos maiores es-
forços durante estes ultimos annos. . 

As oonsequencins desta mudança nos princípios ccono
m1oos, representada pela emissão do papel-moeda, far-sc-hiio 
sentir pol' longos annos na vida do paiz. 

E' preciso, porém, accentuar desde logo ,que si não tivessli 
havido a politica de prodigalidade destes ultimas annos, poli
tica .que levou o Thesouro ú situação do não poder fnzc!' face 
a seus comprdmissos, não estaríamos agora na contingencia 
de emittir papel-moeda para sahi!' .dos apuros momenta;neos 
cm que nos achamos, e de ,que se aproveitllm os que baseiam · 
suas .operações sobl'e o cambio baixo para conveneer os in
genuos de que não temos ·outra sabida. 

A sem!lna p!'inoipiou declarando-se o panico no merendo 
monetario; .cte todos os arrabaldes da cidade comocaram a 
chega!' ao .centro pessoas que inm l'etirn!' seus depositas para 
comprar ouro c em poucas !wrns as libras valiam 18$ o no 
sabbado passavam a custar 2<1$000. 

Foi uma 'loucura, foi o p0;nico que s-e desenvolveu com 
te das as suas consequoncias; os preços dos generos n:Jimon
ticios ausmenta!'am de hora em hora, a corri·da nos .hanuos 
estl'angeil'os se ia avolumando; mais clinJheiro se retirava dos 
bancos, maio!' procura de oul'o se ·dQsonvolvia, e mais n,Jl.o 
subia o agi o da 1ibra . 

. Onde iria parar essa verth~tnosa debacle? Ha ·Quem dign 
que isâo aoabnrin al'rnstando tudo, c ba ;quem acl'edHo no con
trario: obrigados os bn.ncos estrangeiros a i'·etil'al' as suas 
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reservas ouro para J•eembolsur as conlas wnenLes a luxa do 
cambiO Üevcri'a forçosametl~e :lllbir nova,mcn[.c, normalizando 
o mercado, devido tt· impossibilidade de se e::~:portar o ouro 
accumulado. 

,Seja como fôr, . o Governo, sob a pressão -dos aconteci
mentos, na necessidade absoluta de amparar a situação, mo
derar o panico c restituir a calma ao mercado, resolveu pro
clamar feriados os dias 3 até 15 do ,corrente. 

Os bancos aproveitaram a occasiilo e, em obediencia' ao 
decreto do Gover.no, fech'uram; a Caixa fechou tambem: nã() 

· houve mais possibilidade de retirar dinheiro, -ele modo que 
u compra do our() puralysou-se, e, como era natural, () preco 
da libra cahiu novamente nos cambistas entre 18$ e 19$000. 

No primeiro dia do i1echamento houve grandes offertas 
de soberanos á venda, mus nilo havia compradores. · 

.Logo, porém, formou-se uma <:orrente formidavel a favor 
· da emissão de .papel-l!lloeda, ü us of!'ertas de ouro deso.ppo.
receram; deante da possibilidade de maior •CJUéda da taxa 
cambial, os que o possuíam, tralaram .de guardai-o. 

Paralysaram-se, pois, todas as operações e a nossa praca 
se encontrou na mesma situacão em que se encontram as dos 
paizes envolvidos na guerra. 

Sem tuxa de cumbio, sem dinheiro pura movimentar-se, 
som base para calcular os precos du mercadol'iu, nu impossi
bilidade de solver compr()missos ou de tixigil-os, ua indecisã() 
completa do futuro, a situacüo tornou-se insupportavel e () 
desanimo se generulizou. 

'A -situacão, jú por si desgraçada, ainda pei()r se tornou 
com a deliberacão dos tribunaes de continuar a julgar os 
feitos,· augmentando. assim a confusão. 

As vistus ,voltarum-sc então ús mlldidus que o Gover.n() 
iria tomar para reslllibelecer a calma e a normalidade, o, com() 
sempre acontece, não faltaram os alvitres lembmdos: o Con
gresso e us vespectivus Commissões de Finuncus procuraram 
estudar o ussumpto, mas a difl'iculdade de avaliar exactame.nte 
a situação em · uma época de para!ysacüo mundial tornou 
ainda muis complicudo esse estudo. 

Eu muis de um anuo que o Governo vem proieland() por 
falta de meios () pagamento -de .quuntiu nüo pequena '(dizem 
150,000:000$) uos seus fomececlores. . 

Além disso ha ,cerca de um anno 1que os paizes eur()peus 
procuraram a todo transe ubsorver maior quuntidade passive! 
de ouro, ufim de augmentar as suas reservus -e preparar-se 
á guerra. · 

Jl'i lutavumos com essas clifl'iCl.ildudes o todas as espe
Imwns se voltuvam pam o empreslimo que se ostnvu nego. 
ciando; ouLm modidu não se tomou, salvo estudar a roduccão 
possivel nus clCSJlezas pul)!icns. 

A declaruciio dr. guerru curopétt v-ciu colher-nos de sur~ 
preza c foi o golpe ele gl'Uca puru u. nos~a situação; tantC> mai~ 
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que ella_ se deu justamente na ,época em que principia a 
exportaoao dr. café. . 

Nessas condições, o '1Governo· c o CoÍig!'esso deviam aLien-
. der a uma situa~'üo complicadissima o trataram de dividil-n 
em duas partes: 1nn primeira, tmtaram das medidas ui·genLcs 
para evitar a derrocada completa; na segunda, das medidas 
pam substituir a realização do emprestimo. 

As primeiras constam da dccretacüo .da moratoria por· 3Q 
dias (prorogayeis atú 120 dius) e fechamento da Cai):a de Con
versão; as segundns se •condensam na emissão do papel-moeda .. 

A dooretacüo da moratoria tem por fim especialmente 
afastar o panico, minorar a affliccão em que se encontra o 
commercio, auxiliar os bancos, impedindo a insistencia da 
corrida, e, principalmente, 'estabelecer uma medida Cjue per-
mitta esperar o . e! feito da emissão do papel. . 

Estão sendo· publicados, como de costume, os balancetes 
dos bancos, e, felizmen.te, delles resulta .que :todos os .IJaucos 
estrangeiros ,se encontram perfeitamente apparelhados a re
sistir contra .quakJuer •corridn. 

Com effe.ito est.a é a situacão dos principaes bancos no 
.que diz respeito ao dinheiro existcnl.c em caixa e aos d epo
sitos r.eemholsaveis á vista, em contos de réis: 

Lond on BrasHian ........ . 
British ................. . 
Brasilianisch e .•......... 
River Plate ............. .. 
Germanioo .............. . 

Onlxn-' Dinheiro 

9.075:000$000 
15.049:000$000 

·4 .631:000$000 
. 8.017:000$.000 
1. 571:000$000 

' D opositos .á vis tu 

9.262:000$000 
13.588:000$000 
11.24G :000$000 
li. 099 :.000$000 

. 2. 654 ;.000$000 

Para os depositas a prazo os bancos podem fazer fnce ·com 
·outras verbas do activo. · 

J~ntretnnto, vale a pena cit.nr os algarismos referentes ás 
caixas matrizes dos quatro bancos estrangeiros mais an
tigos: 

London Brasilian ... . 
.British ............... . 
Brasilianische ...... . 
River Pla.te ......... . 

No activo 

12.407:000$000 
8.451:000$000 

18.735:000$000 
5.428:000$000 

45.011:000$000 

No passivo. 

3.907:000$000 
8.042:000$000 
7.019:000$000 

' 6. 667:000$000 

25.635 :000$000 ... 

· Verifica-se pela leitura destes . ~!garfamos que o British ., 
il o Ri ver Pia te mantiveram nestes ultimos · tempos ~quilibra-. 

. . 
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i:las suas operações com a séde centml, não remettcndo dinhei
ro em excesso: no passo que os outros dous bancos envinran1 
cerr.a de vinle mil contos, ulüm do ne.cessario, ficundo .a<sim 
desfalcada a nossa cir,culacão. 

Se.ia como J'ói·, o decreto du morutoria limita em 10 "I' 
. mensalmente do saldo existente us importancins que se podrriio 
retirar dos bancos : consta, porém, que muitos bancos não se 
ap,Prov·eitnrão dessa autorização, salvo o caso de novo panico, 
preferindo manter as tradições de pontualidade que consti
tuem a base principal do cre.dl to. 

Sobre u suspensão du troco. de ouro da Cnb:a de Conversiío 
·as opiniões são desencontradas; e hu quem sustente que a lei 

ll!ctnal não póde derognr a lei basica de constituição da mesma 
Caixa; certo é que· elle vem dar um .golpe talvez mortal a 0~sa 
instituição, o· que redundariu provavelmente em vantagem para 
o futuro economico elo Brnzii. · 

A11pare!bo compressor do cambio, não )lCimiítindo sun 
alta, mas de·ixando que se estabelecesse a barxn, sem elastici
dade alguma na circulaciío da moeda, a Caixa de Convf''São 
conseguiu grande numero de defensores emqunnto o r.ambJO, 
tendendo par.n a alta, vinha dar a illusão de um grande 
augmento de riqueza, poJa affluencia das notas em circulaçfLo; 
estabilizou ·O cambio á taxa de. 15 ou :16, e o Brnzil esquecpn as 
antigas oscillacões. ' . 

A polilica de expansfio cconomicn, como foi chamado o 
systr.ma· de prodigalidade c csban,jamento seguido ness.es 
ullimos oit.o annos, levou o Brazil no pont.o de não poder fazcL' 
face a seus .compromis~os sem recorrer a emprestimos. 

Emquanto este~ vieram preencher os claros, a Caixa de 
Conversão .continuou a funccionnr a conten.to ger.al, mas logo 
que comeoamm a surgir as .diff.iculdadcs na realizacão dos 
emprestimos a Caixa principiou a ftmccionar· no sentido in
verso, supprindo com o sou ouro a falt.n dos emprestimos. 
e ·reduzindo a circulação do papel conversível ,que se achava 
misturado .corn o inconvert.ivel. . 

Do ·lOO mil contos for.am os depositas de ouro lln.'L'I:ando 
até 150 mil ·contos, em uma médin mensal ·de sa:llida de 
cumllio baixava ligeiramente do limite legal, quando a 1!Uerra 
além de recusar ou difficu\tor os emprestimos, ia ·sugando 
e ~bsorvendo n maior quantidade passivei do ouro ,esp:albado 
no mundo inteiro: na Argentina clnva~se o mesmo pheno
meno.' 

,ftj eomer.nvnmos n. notnr escassez das ne.tas ·da ,Qab:a .e o 
cambio hnixavn !igeir.ament.e do limn,t.e Jegnl, ·quanto .a ·guer·ra 
.csta,lou, ·e •antiio, como si um à mo lia escondida tivesSfl ,que
brado n alnvannn que a comprimia, o cambio desv,encilhou-se 
das peias creai:Jns pela Caixa o evoluiu s6sinho, readquirindo 
improvizndamente a liberdade antiga, impellido pela espe~ 
culucão e pelo panico. · . . 

'.,;, "•, ,.. ' 
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A insufficiencia das no tas dn. Caixa provocou maior pro
cura de ouro: c assistimos assim ao pllenomeno•, já nestas. 
columuas apregoado muitas ve~es, de. uma baixa do cambio 
qunndó ainda existe nu Caixa ouro sufficicnte para fazer face 

·ás nossas necessidades para muitos mezes; . 
l'icou assim provado que a Caixa só serve· para os fau

tores dõ cambio baixo, c nunca para os que almejam a abo
lição do curso forcado no Brazil; assim se explica, pol'que os 
industriaes süo os mais fortes defensores da Caixa de Conver1 Bão, quando não podem conseguir as emissües do papel
moeda. 

Fica suspensa agora a troca das notas da Caixa: qual o 
resultado ? 

A procura do· om·o augmentará ainda mais,. e a taxa de 
cambio subirá a limites impossíveis. 

Que se puzr.ssem impostos ou outras peias ú subida ouro, 
comprehende-se; e que esses impostos tivessem sido decre
tados quando começou ·a grita da exportar;üo do ouro, era 
cousa tmtural. , , · 

Mas Ruspcnder a troca actualmente, quando as compa
nhias· 1~cusam segurar as remessas de ouro to!'llando, por
tanto. impossival sua exportucão é cousa que não se eli.'Plicu 
facilmente, salvo si os i 50.000 contos de notas so achassem 
reunidos em poucas mãos em vez de circularem em todos os 
pontos do Brazil, o ·que é mais natural. 

A suspensão da troca vae tirar a coni'iunca completa que 
o publico tinha no funccionamento da Caixa; quando levavam 
o ouro para depositai-o, declaravam os defensores da Caixa 
.que custe o que custar esse . ouro seria devolvido contra apr<J
sentacão das notas; c o Dr. David Campista, em sua defesa 
da Caixa, frizou varias vezes a possibilidade della se esvasiar 
quasi ~or ·completo, para encher-se novam.ente quando o ouro 
:voltasse ao paiz. · 

E essa confiança' ·er!L tão espalhada, que vimos nos dias 
passados a grande quantidade de notas apresentadas ao· troco, 
não por estabelecimentos banoarios, mas por particulares que 
as trnham guardado ha muito tempo, e agora, sob a a,meaca 
da guerra, pensando qu-e o ouvo todo desappareceria do mundo, 
corriam a trocai-o confiando na palavra do Governo. 

Da mesma fórma ,que isso se deu 'no IRio, é facil imaginar 
quantas pessoas· ainda conservam no interior do paiz notas 
da Caixa; suspensa a troca, comecarú a nascer a ãesconfianca. 
<~ si mais tarde a Caixa voltar a funccionar, . ninguem mais lú 
'depositará . dinheiro, l'eceiando no momento oppo1•tuno . não 
podei-o ma1s receber. 

A Cai;x:a- assim terú deixado do ,. existir:. a falta de con
fiança pela suspenoüo da troca e a prova de •Que esse insti-. 
tu to inüo impede a- brusca .baixa do cambio (nunca no Brazil 
houve uma baixa tüo rapida como a destes dias desde 1G 
até iOl acabarão por cónvencet• a todos d·e sua perfeita e com
pl,eta inutilidade. · · . . . .. . . , 

I 
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Melhor ú .~1Ue enveredemos no 'camirtho das economias, 
que nos levará ú u!Jolicão do curso i'orr;ado c ú creacão do 
banco de emissão. . 

Sobre a emissão dó iJwpcl-moeda mel·hor. é esperarmos 
na proxim.D;. semwna para v·er a i'órma que scrú adoptada pelo, 

. l3•overno, ailm ~e minorar o mal. » • 

O Sr. Erico Coelho -•S:t·. Pa·esidcnte, o momento é de dar 
as. minhas explicações ao Senado sob a !'ór•ma de emendas ao 

• projecto em debate e de re!'erir-me ·ao occorrido perante as 
.Commissões Reunidas. . . 

. Fui, como V. Ex. pódc dar testemunho, 'do numero de re.-
'· presentantcs, da Camat•a c do Senado os quaes, sem rcluctuncia, · 
Clhegaram n. ·convir em uma ·nova emissão de papel~moeda.: 
Mas, uma vez. acceito esse aviltre, ·ncou deliberado que n.s 
Commissões Reunidas cogitassem do modo de não aggravar o 
mal, com relacüo ú quwntidade desses bilhetes inconversiveis 
do Thesouro e suas gn.rantias de credito e resgate no menor 

·lapso de tempo. · · · . . . 
Meu ponte de vista. foi presente ás Commissões Uleunidas, 

a deficiencüt do numeral'io, consecutiva ás sangrias, por assim 
dizer, !'citas á Caixa de Conversão, nesta quadra, cm successivn.s 

. retiradas do deposito metallico. . 
.· Entendo que· a emissão do papel-moeda está para num e-. 

r'ario insu!'ficiente, assim como· a. mjecciio de ser um artificial, 
está para a escassez deis globulos vermelhos do sangue. E'. o 

· · !remedi o her.oico, a!'im de entreter· as condições dynamicas da 
circulacüo monetnria representadas .em papel, assim como para 
restabelecer as condições'- hemadynamicas antes que o coração · 
d'aça ponto final. . . . . . 

'.·' . 
" 

li? asso a .ler as emendas qué ofiereco, · e:oplicativas das 
restriccões .coni que assignei •O projecto· em debate: . 

\ 

. ' ' 

AO art. 1. o .Eni vez de 300.000 :UOO$ da emissão de 
1 papel-moeda, diga-se- 150. ooo :000$000. . . 

Ao numero 1, do art. i. o- E' autorizado o Poder 
!Executivo a einittir· letras do Thesouro, juros de 
O %, a titulo de antecipacüo da receita pertinente aos 
exeroicios de 1%4 o HJ•i5, ató a importancia de 
100. 000 :·000~, no· 'proposito do satisfazer seus debitos 
pelas' obras· administrativas o mais fornecimentos ús 

· repartições publicas. . . · , 
iLettra. a.)- As letras do The&ouro serüo dadas 

· a prazos de G, 12, 18 e. 21,. ·mezos, nn ordem chremolo
.gica· dos· despachos do :\linistro da: Fazenda,. por (jespezas 

· legalmente autorizadas, depois do processo c registro das. 
respectivas contas. . · 

Lettra b)- Não scrüo recebidas nns. repartições 
· arrecadadoras de rendas as .letras do '11hesouro, snlvo 
· si os prazos de vencimentos se achurcm decorridos. 
.. ;,~o numct'O II. do art. 1." ._A, sommn de ...... · .. 

.. · HíO. 000 :000$ do. paJ}Ol-moeda a ser emittido çiostina-sc 
u · au;\':iliur os 'institutos bancarias nacionaes e estran-• . ' 

Vot, IV g 

,. ' 

.. 
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gciros com sédc, ·uns o oull'os, no.' CupiLÍll da Hepublica, '' 
sinão em cid.adcs dos Estados, mas auxilias ao crilerio, 
por equidade, do Ministro· ela Fazenda, como fór mister 

. · a cada banco de per si. · · . . 
Lettra a)-0 ·instituto bancaria entregará cm cau

cüo pelo valor nominal apolices da divida interna da . 
União, a ,juros de· 5 %, cm .quantia cohaspondente ai) · ·· 
au;1o:ilio cm papel-moeada que o i\linistro da Fazenda lhe 
conceder. · 

. Lettra b)-Estas· apolices serão ·guardadas na .~ 
Caixa de Amortização depois de apostillarlus em nomt1 
do instituto bancaria a que pertcoerem. Ahi l'ar-se-ha 
semestralmente incinerncüo de papel-woeda na propor
cionalidade dos ,juros dr.sses ti Lu los monto:ntcs a 7. 500. 
contos. · · . 

. ·.· -Lcttra c)-Da mesma sorte a Caixa de .Amorti~ 
zacão incinerará .papel-moeda na .somma do vO:Ior no
minal das apolices caucionadas, a medida que o Instituto 
bancaria, accudir ao r·esgate desses Litulos aposLillados 
em seu nome. . ' 

Lettra d)-E' facultado ao instituto bancaria cau
cionar lottras, do 'J}hesouro constant,as da ·presente ·au
torização pela, importancla nominal, comp·rehendidos
os juros dessas notas promissorias, até a concorrencia 
dil 25 mil contos de lettras cmittidas, segundo a ordem 
chronologica, . as quues serão canceHadas na :caixa do 
Aniortizacilo logo aà pa1·. · . · 
. Lcttra,. a)'- Ficam com ,a·· liberdade, os ·instituto;; 
bancnrios. favm·eCidos . crh virtude da nova emissão . do 
papel-.mooda, de ._el'l'octuar·em, com os ~eus congcneres 
.quaesquor oporaçues commerc)aeS>. ·, . 

São .. estas emendas que submetto ao exame do Sanado· o 
seu elevado ,iuizo. Agora qmro Ler a h.oma: de formular al
gumas reflexões sobre o fino.! c!G discurso do· meu nobre amigo 
o Sr; Leopoldo de Bull!ões, a quem admiro pela sua brilhante 
intelligencia .e rara e'l'tldicão :. 
; .. · .o Sll. LEOPOLDÓ 01~ BuLJiõEs ""'E' a amizadq velha, que ' · 
falia pela boca de V'. Ex. · 

:Q Sn. Emco· GOULHO- Parece-me ouvlr·· ;;este momento, 
0. écho de uma phrnse de ;roaquim ~IUl'tJ.nha~: por. or:casiilo ·do 
.ofi'erece)' o nosso festim pnrtidaJ•io aos 'candidatos . Ml'onso ' 
Penna. c Sr. Nilo Pecanha cm vespe1•as da. eleicüo presidencial: 
«A colligaçíio não é papQlistn», 

Ent.retanto,' os \lodÓriJs elo Governo. dúranlo o quutriennio 
clw 907-910 instigaram a expunsüo ferr·o~viaria, insu1'lando as 
respectivas emprezas npolices .inte1·nas da. União a juros de 
5 o/o. Esses papeis nüa tinham nom trazem n· earacteristica 
.cté consolidadas da divida publica. · . " 

•• 

' . ' 

·• 
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As apoliccs .não foram o resultado de um appello ao cre
dito interno. Funccionaram apenas as machinas Jithographicas 
o a papelada occorreu ao .pag-amento das .vias-ferreas de inter
nação projectadas, 

O•Sn. FILINcrsco Gr.YCllflJO- Como moeda. 

0 S~. Eruco COEUIO - ... do papelismo. · 
. Quero. com islo dizct· que ns finanças de Estado se fazem 
por con.ioelut·as e lenl.ath•us, na melhor hypothese e na peior 
hypothoôo por aventurus desabusadas, em um caso e em outro, 

··sem do terminante scienli'fico . 
. , Acceitas. as emendas como offereco ao proJecto, não se 
insuflarú papel-moodil, pm·ém, dar-se~ha legitima operacão de 
credito interno.. . • 

Um dos versículos do Koriio, 'assim .chamado o programina 
politico dos republicanos conservadores, prohibo emissão de 
papel-moeda; mas, nesta .quadr·a, nós não hesitamos em ap

. plicar .o r'.cmcdio extemo de salvação das finanças da Repu
blica periclitantes. 

O Sr. ·Sá Fr.eire- Não supponha o Senado que .vou tomar 
longo l.empo, procrastinando a victoria do projecto elaborado 

.pela Commissão de Finanças. . ·. · 
. Combatente radical e convencido da emissão de papel

moqdu, só. encontrei como impugnação no principio que sus
ten.to. a situat;üo especial em .que se acha o paiz; ·não houve 
um só dos. illustres membros da Commissão de Fioancas que 
tivesse a coragem de nffirmar que n emissão de papel-moeda 
· tí um J'ecurso financeiro sustenlavel c que o papelismo ·se.ia 
programma de governo, que merece ser desenvolvido no.paiz. 
~rodos dizem <somos obrigados a acceitar o principi<> da 
crnissflo de papel-moeda, por.quo o momento o exige, porque 
é indispensavel que assim se fuça ugor11 :o. 

Sr. Prcsideutc, ainda viiJram os echos da brilhante dis
C\jssiio ·~uc se travou no seio das Commissõos do Senado e 
ela. C amara, a Jlroposito do assumpto tão momentoso. Affirmo, 

. par6m, ao Senado, com coiwiccfio arraigada, em um estudo 
detido o demorada· obscJ•vação, ·que ainda considero um erro 
a approvação do proJecto em debate. ••' 
. . Posta a .questão nestes termos, feita a declaração cathc

·gorica, incontrnstavel c indiscutível de que não me passei 
·~' para o lado dos que susl.entnm, 'como snlvacão da crise actual, 

. n · omis,ão de papel-moeda, chamo a nttencão do Senado paro. 
.que ·considere o projecto debaixo de outro ponto do vista
consideraciio grnve tamheri1, merecendo sincero e severo exame 
dos rcproseritantes da •Nncüo. · 

" Sr. Presiclenl:e, discutindo, depois de muitos alvitr.cs, todos 
pa'l'a debellnr· ou diminuir os effoitos da crise financeira a 
oconomicn ·do Brazil, es.Lnbeleoeu-se no seio das C~mmissões, 
como preliminar, a questão de saber si se dever1a votar a 

' . 
. . ' . 
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emissão do pupel-moedu ou outra qualquer providcticia lem-
brada pot• .qualquer d'o seus momlJros. . 

Approvuda que foi, Sr . .l't•esidenlc, a preliminar de que 
se devia acccilur cl'feclivnmcnle a emissão.de papul-moeda o 
nomeada a comrilissüo de Lres membros para elaborar o pro
.ioclo,. levantou-se umu .questão, JlUt'a mim mais grave: pro-

. Lendcu-sc quo csLe auxilio •niío se limitasse apenas, Srs. Se- · 
nadares, ·ti remissão das ob'rignçõos quu o· Estado tem ·para 
com o com mareio e pat•Licularcs. O auxilio ia nlais longe: ora 
preciso auxilior os bancos, •Que, poucos dias nnLos, haviam 
pedido moraLot•iu pot• não podet•em pagar _suas obrigações. 

Pol' que, Sr, PresidonLc, esses Imriuos pediram moraLoria? 
Nilo osLamos vendo o ussisLi11do, hu .quasi um mez, esses 
bancos, principalmonLe os estrangeiros, a se atirarem contra a 
Caixa de Convcl'são, par à dali i roLit•arem todas . as suas t•cscrvas 
c que o papel-moeda que esLava cm circulacão o que podo·ria 
servir ·pat•a nLLondcc.. aos corrunLisLns, dosapparoccu; · que o 
ouro dcsnpparoce da ·Caixa do .Co•tlversão para n caixa dos 
bancos c .das caixas dos bancos para as ~uas casas matrizes 
na Europa'? · 

Então, si sentimos que foram ess~s bancos <JUC croamm 
principalmente n crise, tirando da circuiacão grande massa 
do moeda papel, nós, os representantes dá Nucão, quo Lemos · 
estabelecido como norma de .conducl.it a mais a~soluLa eco-• 
nomia, que dclibcravamos cot'Lat• os vencimentos dos :Cu•ncoio
na:rios publicas, desde o Pt•csidonte da Hopublicu: aLú o mais 
modesto; nós, que sentimos a necessidade do J'nzcr IJsLus eco
nomias, vamos nccciLar -como clcmcnLo do solucão (t criso essa 
proteccão aos bancos estrangeiros c míciouaes, proLcccilo aos 
maioros factores da crise c rcsponsavcis cm grande parlo pelas 
difficuldadcs cxtraordinarias com que lutam o commcrcio o 
todos os demais ramos da actividade •no Brazil'l 

Sr. Presidente, é preciso pondct•ar, é pt•cciso Lor uma. 
profunda calma I 

Porventura, é esta a primeh·à crise bancaria quq, nos as
soberba? Nós não' vemos, Srs. membros do Senado,. que ,as · 
fallencias nesta Capital, cm toda:i as- capiLaes do Brazil; se 
~uccedcm? E por .que? Porque os bancos fecharam as portas 
·ao commercio honesto, obrigando-nos atú a fazer I'cviver,. a · 

- - providencia da .moratoria, para esse commercio, instiLuLo esse· 
condemlllado pelo direito commereial, mas que era ncoessario 
fazer reviver, para niio permittir que o commercio succumbisse 
na vor11gem das fal!en.cias, promovidas· dircuta ·ou indirecta~ '· 
mente pelos bancos, que, abarrotaàos de dinheiro, · tiraram o 
ouro da Caixa e retiraran1 de circulncão a moeda papel ! ·En
tretanto, somos nós, .que pretendemos fazer economias, cortar 
todas as despezas -rmblicns, suspender serviços .]lublicos, que• 
nmos levar auxilio aos bancos, dando-lbes o numeraria que. 
elies precisam para especulacões, e, ainda mais, é para ·isso· 
que vamos augme·ntar 0wandemento a emissão do nosso papcl
.moeda I, ... 

'· 
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' Senhoras, hnvertl nlsuom qu0 seja capn1. de sustentar que 
n inflaçiLO de papcJ-moeda niLO pódc detm•minnr a baixa do 
cambio? 

O SR. JOÃO Lutz · AÍ.vlls- Púde determinar, mas póde 
sustentar. 
. 10 SR. S,\ Fmmm ~Determina fatalmente, na situacüD que 
att•ilvessamos. ' ·. 

• •O SR.' JOÃO J;mz ·ALVES- E' preciso demonstrar. 
O Sn. SÁ Fmcmll-Ha ainda ouLrD aspecto muito grave 

,que ó 'preciso .considerar. · · · 
Quero me referir tí siLuacüo dos Estados perante a emissão 

pro,ieclnda. · 
. Tenho ém miios o precioso livro publicado por um illusLro 

rio-grnndensc do norte, ·o Sr. Lyrn 'fnvarcs. 
iQ Sn. J,JilOPOr.oo Dll. Bur.HÕllB- E' uma obra maS'nificn. 

. O SR. SÁ 'Fiumuc-.Lcrei o dingrnmmn dn divida externa 
dos iEst.udos c peco a t.odos os ropi'OsonLnntcs dos Estados que 
perisem Lambem uns obrigações que os Estados tom a cumr,rir 
para com o. estrangeiro: . 

· 1 Uniüo ........•............ · ........... . 1. 553 .·555 :700$000 
50,000:000$000 
33.000:000$000 
0.600:000$000 
9.000:000$000 
5.250:000$000 

.. 

·:Amazonas ....... · ... ; ................. . 
Pnrll ................................. . 
I\1nranhão ............................. . 

· Conrft ................................ . 
nio Grande do Norte ................. .. 
Pernambuco ...................... ; .... . 
Alagôas· ...... ~ .· .. , ... ;, ............... . 

.. \Ba.hia. o, • ••• : •••••• ~~ ••••••••••••••••••••• 

:Espirita Santo .. ; ..................... . 
Rio do .Tnnoil'O ...................... : . . 
S. l)aulo ............................. . 
Parn.n{L ......... ,· ...........•...• · .... . 
Sãn La Cntha'l'ina · . : . .................... . 

· Minas .. Goracs · ·······••;•:···.············· 

36',íi02 :000$000 
4.109:700$000 

28.128:422$000 
17.437 :3.42$000 
45.000:000$000 

107.957:070$000 
33.000:000$000 

3 .. 586 :81G$303 . 
100.!>80:000$000 

Total .. ~: ..... .'.; ............. 2.037.207:050$30.3 
' 

O· .Sn. Mll'I'ELLO- Matlo Grosso não figura nesse dia-
gramma. 

0 SR. SÁ FREIRE- Não. 
O SR. MllTELT..q -<1\!atto Grosso não deve ·vintem. 
ü SR. SÁ ·Fn~Mnll-A éslatisLica é perfeita, completa. 
Pois bem, Srs. membros do Congresso N aciónal, repre-

sentantes dos Estados,. pensem bom e reflictà.m; a emissão d1> 
papel moeda vae determinar a baixa do cambio, ficando· a 
União e os Estados com a obrigação .do resgate e ·pagamentos 
dos juros no estrangeiro em ouro. · ' 

. . . .... ' .. '' \ ... .· .. :~· .. . ,,. 



. . ' 

. . 

' 

' .. 
:!3i ANNAES DO SENADO 

. . Nestas condições t\ conlm o nrcn voto vencido, mas uüo 
convcnciuo,· quq se vae volat· o JH'o.ieelu cm uiseu~siío. 

Não desejo tomat· mais tompo, imüilmentc, ao ·::;enado, 
·não' é objectivo meu pr·otelur nem procrasliUil!' os[a discussão, 
mas. apenas. frizar bem csl.us qucstõo~, pura as. •Quaes peco o 
incito a todos os representantes dos JJ.stados n· eons1dcrur nas 
responsabilidades .que vüo assumir COJ:ll a grande cmissiio d0 

·papel-moeda. Tenho concluido, (Muito bem; m·uUo bem). · · 

São lidas, apoiadas e. postas conjuntamente em ·discussão 
~om o projecto as seguintes ·. 

EMENDAS 

.Ao art. i•.-Em vez de tresentos mil contos do réis, da · 1 

emissão papel-moeda, diga-se 'cento e· cincoonta mil. · · ' · · 
.Ao n. :l, do art: 1•-E'· autorizado o Poder Executivo a 

.emittir letras do 11hesouro, juros .. de 6 %, a titulo de ante
cipacão da receita pertinente aos exei·cicios de 10H o 1015, 
até a importancia de cem •mil contos, no pro·posito de satis
fazer seus debitas pelas ob1·as administrutivas c mais' i'ol'ne" 
cimentos a reparticões publicas: · 

a) as letras do Thesouro serão dadas a . prazo de ü, ·12, 
18 e 24 mezes, na ordem chronologica dos· despachos do. Mi
nistro da Fazenda, por despezas legalmente autorizadas, depois 
do processo o registro das respectivas <:antas; · 
· b) não serão recebidas ·nas repa;ticões ·nrrecadâdoras do 

rendas as letJ:as do 'l'hesouro, salvo si os prazos de venci
mentos se acharem decorridos. 

Ao n.· rr; art. i•: 
A somma .de cento e cincoenta mil contos do papel-moeda 

a ser emittii:lo, desUna-se a auxiliai' os institutos bancarias,. 
nacionaes e estrangeiros, ciom séde, uns e outros, nu Capital 

. da Repulicn, si não em 'cidades dos Estados; mas auxilio: no 
criterio, por equidade, do Ministro da l!'azenda, como foi' mister · . 
a <:ada banco ele per si: · . , · · : . · .. · · ' · 

· a) o instituto bancaria entregará a . caucão,. ·pelo valor 
nominal, apolices da' divida interna da. União,,ju~o ·5 o/o, em 
· qua:ntia correspondente ao auxilio em ·papel-moeda que .o Mi-. 
nistro da Fazenda lhe .conceder.; · , · · . ' · · · · 

ú) essas apolices serão guardadas ·na Caixa de .Amorti
zacão, depois de apostilladas em nome do instituto bancario 
a que pertencerem. Ahi l'ar-se-ha semestralmente incirieraciio 
de papel-moeda, na proporcionalidade dos .juros desses titules, 

. montantes a 7.500 nnnuaes; · · . 

.. :, ,. :" ··,, ' 

c)_ da mesma sorte a Caixa de ·Amortizaciio ~nutilizarú 
pàpel-moeda, nn sommu do valor nominal .das apolices cau-. 
oionadas, á medida que o instituto bnncurio acudir,no.resgate 
desses titules, apostillados em seu nome;.. . · . . 

/ •,•, 

•' 

' 
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li) ú l'acnlladn no inslilnl.o hnn"ario eaucionar letras. elo 
'Thcsolll'O, · eonslanles da Jll'"'''nlr aulnri~:acflD, pela. impor
tancia nominal, comprohcndidos os ,iut·os dossas nolas pro-

, · missarias, al.IÍ a concul'l'onr:ia ·de :l5. 000 conlos de lel.ras emit
tidas segundo a ordem chr,onologicn, us ·quacs sol'lio cancelladas 
:nw Caixa do Amorl.izacão Jogo após; · · · ' 
· · e)' ·ncam com libqrdadc 'os institulos banmirios, · favore:.. 
ciclos cm virtude da nova 'emissito de papel-moeda, ·de effo

"ctuar,em com os seus congenorcs quaesqucl' ·operações com-
mercJUeS. · 

Sala das sessões, li. ele agoslo de 101ft • ..,-Erico Coelho • 
. I 

Emenda substitutiva: 
·I 'I 1 , , 

0 

. Art. 1." Fica o Governo aulorizado. a' pagar os seus cre
dores por. despezas legalmente • autorizadas o· registradas na 
fórma seguinte, (t escolha dos. mesmos credores: 

a) om letras elo 'l'heso~ro em ~uro, ~·.juro de 7 o/o, pa
gavois a ·12, 'LS, 2'•· 30 e:3li'mezes, resgataveis, no caso de ser 
of.fccl.undo o emprcstimo ·exterior, untes do vencimento; · · 

ú) ou em ,nolus dil T'hesouro Nacional rosgataveis com 
10 o/o. das r:ondas. das nl!'andilgas de Santos o Rio cje Janeiro, 
convertida. om papel a parle ouro, de ncoõrdo com a .parte 
terceira do projecto apresentado; pam esse pagamento nrio ·se 
calculará n qifferença c]e .cambio. 

Art.' 2.•' Terminado o ·prazo rla morntoriu, ou antes, a 
juizo do Govcrno,:'sQrá renbcrla n ·Caixa de Conversão. , · 

· Art, 3." O ouro amoedado pagar(t o imposto de 20 o/o de 
expor•laci\o para ·o. estrangeiro, .. quando· fOr· remottidn' em 
quantia. &upcrior a 'LOO· libras, 'ou .2,.000 marcos, ou 2.500 
francos, ou seu equivalente. . . 

Sala das sessões. H de agosto ·de 1914.- Mendes de Al-
meida. . . . . . 

-, 
. Emendas:· 
Supprima-se o n. U do art. 1". 

· . . Si esta emenda não :fOr npprovadu: . 
· Elimine-se ila"letra ·a, 'ii. "TT, do ·'art. t•;·as palavras: « de 

teffeitos ·commerciaes ·). . • . · ··'· ··• · ·· ., 
· Substituam-se na letra b ns palavras «notas da Caixa de 
·conversão')· pelas seguintiis :' «do riri:nbiaes a· 90 dias de .vista 
sobre banqueirQs acreditados na InglatC"rra ou na Franca, ou 
de ouro;t..· . .··'"' " .. c.l ••• ':·1· .... 

:Accresocnte-se ao § 8?, in fine: que 'oonti·nuar1ío a ter 
curso legal. · · · · · : · , , · .. ' 

·sala das sessões, H· de agosto de i9H .-Alciru!o Gua-
··1labara. · ·-. , .,. ..,.. ·'~': 

' . .. "' • L, ' . . . ' . 
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m .. ANNAES DO 'SENADO 

. ' . o Sr. Fran~isco G!ycerio · ('')-Sr .. Prcsidcn te, apesar do·. 
doente, sou obrigado a occupar a attcnção do Scnadl} por dous 
m~~ . . , 

Estándo nusi:mtc dos trabalhos .das Commissõcs Reunidas, 
:do Senado ·c dn· Guinara, encontrai J10jc já elaborado .c nssi
gnndo o projecto .que se discute. E' passivei que cu. oppuzosse 
algumas diverge·ncias, mas abriria mão dellns, si, porventura, 

· · existissem, nttendendo ;\ ut·gencia do assumpto. o n dccrotacüo 
dn medida, e em homenagem nos quo, nnquellas Commissõcs, . 
reflectiram mai:Juramentc, examinando detidamente o problol]l!l. 
actual sob todos os seus aspectos, sem terror, som prcvencuo, 
cncamin.hando n discussão c este·. exame· •geral com a mais 
ampla liberdade passivei, As Com missões' Reunidas att.cnd~ram 
a todas ns ob,icccõcs formuladas pela sua propria conscicncin · 
c i•eccbcram de . todas as Jlcssons que. se quizernm pronunciar 
sobre o assumpto não só na imprensa como Junto mesmo i:las 
mencionadas Corilmissões. 
,. ·Respeito, .muito os· cscrupulos · evungelicos,, intangíveis; 
superiores ;\s cousas subaltcrna·s deste mundo, quo . L1into pro-· 
ocoupam a legião dos sacerdotes adversarias do papel-moeda. 
Essa legião ó muito .1:cspcitavcl; nós'.n,catamos os seus :cscru
pulos c ató agradecemos de coração a dofosa que .olln tomou 
t.ão ·galhardamente relas' nossas proprin.s '•convi·ccúcs. ·'Jl0!1QU() 
felizmente ·entre todos ·os. parlamontams .do Bt:aziJ, ll i;cral a 
opinião contraria ao pu.pc'l-mocdn. · • · · · . · 

Estamos de pleno· ac·c~rdo ;- apenas ,divergimos . nn . nprc
ciacfio do momento cm que devemos recusar on ncõcitar. essa 
medida supplemental\. no nosso regímen .financeiro. A Com-. 
miss(io de ll~innncas sente não poder acceitnr o sub~t.itutivo 
apresentado pelo honrado Senador pelo D'istricto .Federal. . 

o projecto foi n result~nle de uma larga. discussão; do 
uma Jnrgn transacciib de princípios o de propositos. llfcmbros 
proeminentes das duns Commissõcs tivcrn.ín de cndcr de suas 
opiniões no intuito de nlcnncnr um nccôrdo. Eis porque a 
Commissiio pede' licenca para não ncceitar. emenda algumn, 

··,esperando que o Senado se dignará resolver ·a quesl.ií6 .já 
e já. (Muito bem) Muito bem.!) 

o Sr•. Presidente....:.. Não havendo mnis·quem·qucfrn n pa
lavra, declararei .. encerrrida. li discussão. (Pausa.) , . , · ··. . · · 

Encerrada . . ·:. ' .._ · r-
São rejeitadas às emendas substitutiyas d9s .Srs. Mendes 

de. )\.!me ira e Erico Coelho. · · 
E' approvado o' projecto. ' . 
Si\fl ·rejeitadas as emendas do· Sr. Alcindo, Guannbarn ,: 

~ . 
( •) Este discurso não. foi revisto pelo ·orador . 

. ' 

'I" '' 
~' ........ '• ·\ .. '.· .. · .•. i', ' •.• ~ ' :,t ,I 

• • ' . . . ' 
' ·,1, ' ' 

'!-~-- ·'· ~ ,_,_~~ ----~·- ,:·~''·1,,• ··;,...' 

' . 

. ' 

• 



• 

I 

' . 

RgSSÃO EM :l.i IJJ; AGOS'I'O Dll 1914 i37 

· O Sr. A! cindo Guanabara (pala ol'dcm) 'requer, c o 'Se
nado consonl.e, a re.Lirada da seguinte 

I I~MENDA 

•AccrcscenLc-se no § 8", ·in fine: Quo conLinuarfio n ler 
. curso. lognl.~ 

Vom.á M~sn e é lidn• a seguinte 

, lllr.Cf;AllAQÃO Dln VOTO 

Vol.oi conl.ro o· pro,jeol,o n. G, do 191 1,, sobre' emissiio elo 
· pupel-moedn, porque ndopLo os !.ermos do volo om sr.nm·udo 
do Sr:sá Freire;considot•ando que, 

. · a) o commol'r.io' pediu ao Govo!·no o pngumonlo. dos .suns · 
clividns o nfio uin auxilio nos bancos, pnl'll estes dnfenderem 
suns reservas ouro;':· · · · · 

. ú) ·dos credores ·cJo ·Govemo, parle for. fornecimentos em 
OUI.'O ou ri p1•e•;os husendos soiH'o n f.axn fixn.· do lü, o pn.rLn oni' 
papel; 

c) os crodoros om ouro, caso agm·n. rocoham o pagamento 
em pnpol, niio podoi·iio desde ,iú offocl.unr sons pagamento, na 
Europr~ devido n. guerra, ou soJfre,rão gmvo pre,iuir.o com a 
Lnxn do cambio; · · · . .. · 
~ d) o dopos1l.o do nol.ns dn. Cnlxa de Convorsfio pnra rw•ber 

nolns inconvevsívois servirá unicamente para fomentar n: es
poculnciio, o o depositó de ouro, ú taxa rle 1 ô, outro cousa não 
ó sinüo o que esl.(~ fu.r.ondn acl.uulmenle; de nccôrdo com n J.ei, 
a Caixa de Convorsiio, •cmillindo nol.ns do cur.so legal; · 
· n) a fixação da taxa cambial pelo Banco do Brnr.il, da 
ncaúrdo eom · os out.roB bancos estrangeiros, corrrJs'ponde a 
collocnr· esse banco nn dopendencia dcst.cs, ·.uma vez qu~ com 
o dcposíLo elas nolo.s da Caixa lhes são fornecidos os meio~ oo 
conser'Vnrem ns suas reservas ouro, podendo a.~sirr\ :forçarem a 
baixa do cambio;· · .. · · 

· 'l! é completamente contrario aos princípios, do direito re
vogar a faculdade de ·retirar o ouro aos possuldorps de notas 
conversíveis, sendo bastante para evitar a sahida desse metal 

' para o estrangeiro um forte imposlo-·sobre a respectiva expor- . 
ta~. . 

Sala das sessões, .H ~de agosto de 1914.'- Mendes de 
Almeida~ . · ·, · 

O .Sr. Presi~ent~- Antes de passar .. á.ordem dodin, creio 1 
não precizar encarecer ao Senado a importancia e urgencin da · 
materia· que acaba de ser votada, Quer se,inm ncceitnveis ou ·· 
não as -providencias inclicadas. pela Càmmissúo ·de FínaP.ças, 
indubitavelmente ·-euas se referem a um assumpl.o que está 

_, preoccupando seriamente a attenção do Brnzil. Por isso eu 
convoco ~ma. sessão nocturna. para hoje, ás oito e meia, que 

'.. I ' 

. ',•, ; ... ' ,., ... : .. ·~ .. .,: ''• . ' 
' ·' 
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torú por ordem db ciia a terceira discussão do IJI'ojedo, o, .:ou
vido os meus illust.re collcgus · a ·comparecer•em a essa ·sc1süo 

• pura que o Senado' possa ultimar tüo .momentoso ussumpto . . . ·.· '' ' ' ' \ 

ORDEM DO DIA. · .. · 

Votacüo, em 2" discussão, •da proposioão da Camnra dos 
Deputados, n. 5, de 1014, autorizando o PTcsidentc da !to
publica n conceder um' anno do licença uo ,engenheiro auxiliar 
teolhnioo da: Fiscalizacüo do :Porto do Recife Josó Carneiro de 
Rollnnda.·Cll~con, •para .tr.atumcnto do.•snude, com ·.or.donado e 
em pror.ogacuo dn ·cm ou,1o goso ·estú. · : · ·. ·, · ..... · 

Approvndo. . "' ' " · '· 

. vo'iar;ão,:~m 3" discussão,· do vi·ojecto. do. Senado n. 2::;;. 
do 1913, autorizando o Pr·csidcnte da ·nepulllicn ·a prorogar. 
por dou~ annos o ·pr~tzo concedido' ao:Montepio' Geral ·dd. ·Eco
nomin · dos ··Ser.·vidOJ•es: ·dO· Est.ado para•! cntr•ar.· ·com ·n quanl.in 
do 292 ;1,26$894 pura o Tllesouro Nacional, de que é devedor:· 

' .:. • ' r,., . ·: • ' • ·; '·'' ' • '' •' \ '' L' \' 

E' approvado .o seguinte 
• •i '. 

SUBSTITU'riVO ,. ' 

' Artigo unlco .. Fica• o. nfinisterio da. Fazenda autorizado 

·, 

' ' 

' 

a receber, em' )iquidaoão do debito· do. Moritepio· Geral da I•!co
nomin dos Seryido~as· do Estado; .para com ··o.' Thesouro, apo-
Jices da· divina ·publica, ao par; I•evogndns as dispos.i(;õcs cm· -· 
contrario:··-..~·:!-~,~,:-.,,-";··:··· : ·r-- .. ~-. _,.•,. 

·· Prejudicado 'o ~rojecto. · 
,·. :.1 '.' ' . 

São iguàlmente ~pprovadns as seguintes 
' ' ., 

SUB-l!MENDÀS · . ' : 
~-~"r-' c' . ' . , \.I 

Em vez do: «Ministerio da .. Fnzenda,; diga-se: cPresi- .. 
dim'te da Republica>. . , · . . . 
· ' Accresbente-s'e depois .. das palavras: 

'«federal>. · · · · · 
' 

«divida !JUblica~, 

J Vae á Commissão 'de Rednccúo. · 
·-·~ .·, ,, ·. ,,·.,: ··.r- .. •· ; ... · :~: . 

Yoiacãó, em 3' disctissúo, do projecto do Sonndo n. 3, de 
1914,. intet•protando o· art. ·32 dn.·lei •n; 2;04-i;· de 31 de de~ 
zembro·de 1006:· ·,. · · · . ·· • ••· ' · 

.A~P,f.OVado. Vae li ComJ!lj~sl!o de Re~ncoio • 

''' 
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.. -. 
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. 

O Sr. Prosidonto - Estnnd.o"csgotnda a· ordem do diu, vou' 
Icvnntnr u sossão. ·,)' · 
. Designo pnrn ordem do dia· du sessão uocLumn .convo~udt~ • 

· pnrn tis 8 lJ., homs dti, noite: ' 1 

· 3' ~iscussão do pro,icclo n. a, do 1!H4, aulot•iznndo 'o Poder 
·gl(ocu.Livo. u. emiLLir em -nolns do 'l'hesouro Nncionnl nttl ·a 
qunntm ~lo 300.000 :000$, modinnLo ns ·condicõcs que estnbeloco 
(of{crcculo pcl11.' Commissl1o de Finanças), 

Levnnln'-se n sessão tís 3 horas c 15 ·minutos. 

75' SESSÃO, E~! 11 DE, AGOSTO DE l!llol . ' 
Sossrío rwatnrna 

. ' 

Pnl~S!IJENCIA DO 911. PINI!.Íl!l\0 MACHADO, VJOE-Pili!SIDI~NTIC 
. ' 

· · A's 8 % horas da uoilo, pr·esonlo numero Jognl, abJ·o-so 
n sn~são :l ,qun eoneoJ·f'~m OH 8r•s, J'inhoiro Mnehndo, ,\J'!lujo 
Gôes, J•erJJ·o Bm·ges, J\o!fJLello, Gnhriol Salgado, Silvorio Nory, 
'l'ol'l't", Jndio ·do Brazil, Mendes lle Alma ida,. Jo:~é guzebio, 
Urbano. Snnl.os, nibeiro Goncnlvcs, Gervasio l'aSROS, 'l'homar. 
AcciG!y, •ravnr·es de Lym, EpiLncio .Possoa, Wnlfr·wlo Lenl, Sl
gismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Raymundo, de Mi
J•nndn, Oli1•r.ira. Vall~diío, .Aguiar, e Mel!o, Luiz Vianna, Ruy 
Har·bosa, .foiio Luiz Alves, Nilo Pecanha, Erit:o Coelho, Stí 
J>r•eire, Arlolpho Gordo, .Tosé Murf.inho, Alencar· Guimarães, · 
Gonf!roso Marques, Felippc Sehmidt, Hercilio Luz e Victorino 
1\fonLr.iro (35), · · · · , 

Deixam r](; comparecer com cr;usa ,iustificacln o> Srs. 
Gonzar;n Jayme, J.auro Sodré, Arthur Lemos, Pires Ferreira, 
Frnnr:isco Sú, Antonio de Souza, EJoy de ·Souza, Cunha Pe
drosa. niboiro de .B1'itto, (fomes nibciro, Guilhm:me Cam
pos, .. Tosú Marcellino, Bernardino· Monteiro, Moniz Freire, 
Lourenço Baptisln, Alcindo Guanabara, Augusto d~ Vascon
cellos, Bueno .. de Paiva, Bel'nardo Mon~aíro, Alfredo Ellis, 
.l''ran1:iscb Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz ·Abrantes, A. 
Azeredo,- Xavier dn Silva, Abdon ·Baptista e Joaquim · As-
sumpçã~ (27). · " · , 

E' lida, po2ta em. discussão c sem debate a.pprovacla a 
acta ·ela sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 

E.'\!ISSÃO DE 300,000:000$ EM NOTAS DO TllESOURO 

3; discussão do projecto n. fl., de HH4,. autorjzan~o o 
Poder Executivo a emitlír em notas do Thesouro Nacional 
até· a quantia de~ .. SOO,OOO;OOO$, mediante as condições que 
.estabelece.· .. · · 

' ·~. 

' ' '' "1,' 
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. ;' ANNAES .llO SEN;\00 

'o Sr. João L~iz Alves _: 1~crei toáo o J;J~:w.cl' ()ffi r.edcr a · / 
pnlnvra no honrado Sennllor poJa Baltia. . · 

O Sn. lluY Bt.imos,, -··'-rFico muito obrigado .. a v. Ex., 
mns pr;cfíro ouvil-o c fnllnr depois. Nüo snbin que·V, l~x. es-
tava ·inscripto. · · · 

O Sii. JoÃo "Lmz Ar,vEs -· Na· scssüo di uma solicitei do 
Presidente do ·senado a inscripcüo do mou nome par.u justi
!'jcur o ~cu voto. Em tod.o o caso, cohtinúo a diz~r que pro
firo ouvrr a pnlnvrn lummosn do honrado Sonndor ·pela Bu-
hia, ·.~m cujo favor desistiria da palavra. . . 

O Sn;. Ruy' BA'1Ulct3A - 'l'~roi muito praze>r de ouvii· a 
V. Ex. · 

. . O Sn .. ToÃo Lmz. Ar,::Es -·.Assim cu Lerin o pt•uzcr de ou
VIr V .. :Ex., .c Y. Ex. nao tcrw o dcsp!'llWt' do m•l ouvir. 

O _$n. Rrri: BAnuoSA- Ouvirei V. J~x., com muito prnzor. 
,o .Sn. JoÃo Lurz Ar.vlls.:.__Sr. Prcsidcnl.ri, acredito quo nüo 

hn numero· na Casa pam a vol.acno e, nestas condir;õcs, nüo l1n 
inconvonicnto 'ilm que cu abuse. da. nttcncão do Senado por 
alsuns momentos, justificando· a attiLudc muito. modesta, mns 

· . muito sincr.ra, que tenho tido nestes ultimas dias cm rclacüo 
:\ questão. cm debate. . . . ·· ' 

Devo 'COnfessar a V. Ex .. que fn.l!o com o cspirilo bas- · 
· tante conturbado por uma noticiu; que . actiedil:u, quo deso,jo 
c esper-o não se,ja verdadeira. om r.olncão a um p~t!'icio illus
t.re c eminente que -todos nós. veneramos. 

· O Sn. Nn.o PEQANHA......: Apoiado .. 
O Sn .• To,\ o Lurz Ai.v1is -. Esta ~~nturbncüo, Sr. Prosl

i:lcnte, vem aggravnr de. certo modo a pcrturbucão de 'nm es
pírito pouco affeito :\s questões financeiras, no~ problemas 
polit.icos. de certa gravidade que se . dcbal.cm no pair., nos 
qunr.~ só toma attil.udcs 'il posicões, por sentir-se no dovr.r do 
dr.finil-ns. . , 

Nüo venho disc.utir; venho explicar c ,iustirienr a razão 
de ser do meu voto; venho dnr. a minha opinião, v,enho jus
tificnl~n. sem .offerecer emendas ao projecto . em dab:rle, por
que, como bem disse o .honrado Senadoi· Sr .. F'runris·co Gly- · 
cerio, este pro,iecto é· n resultante de umw séri'a dé opiniões 
que venceram em' reuniões,· em que todos transigiram mais 
ou menos com as suas convicções pessoaes, parn chegar n 
.uma solucüo capaz de satisfa~er aos interesses do palz. · 

. · Na hora angustiosa em que nos achamos,· n situncüo não 
Á evidentemente uma situacüo de discursos, é nma sit.uacão 
de votos. Niio é uma situncão dê' discursos, porque n nr:;mnen
tacií.ó por mais brilhante ·que seja não demowrú as. con
vicções; é umu situacão de votos;• em que esses votos pos·
sam ser fundamentados, e-m que eada um diga porque votn 
deste ou daquclle modo. ·. , . ·. ~ : 

Eu me limitaria u votar iJiJ.enciosnmente,.· SJ•. Presidente, 
si V. Ex. me observasse que hn ·numero no. C usa pnrn · so . '. 

)::,,'·.;,,I,'.-'"',:,,~·:" '' 
ft{t,.,l,,.ll·1•,o·.\Y',,,Ã,r, 1 ,, .1 ,' .. • -~~--'·, , ... ,-_ ,·, ' , .. ' .;· ...• ·/ .... ,. 1 .. ·,', : .. ;.,, .··, 
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S~SSÃO Jm l1 Ílll .IGOS'l'O Dll .lU H i4l 

p;·ocudcJ' ;\ vo!n~ão; J~nHl\IUTllo is Lo não se dor, a niió sei' quo 
pr.l'l.urhc, a uao set'. que ·uwomnwtlo u aLLençúo d0s honrados 
coll•'ll'~ts ou pre,judiiJUO o audumuu/.o dos /.t•ubalhos, conli-
nutll'CI. . . 

'J.'~ntlo lido a hont'll ,lle suhmeLLet• ;\ cousid~->rnciio dns 
Comrmssür.s I'Ctlll i das - n fi o ufJ'iiJ inlmuu Lu - uu Cumnrn o 
.do Sumula, l!rn' jJl'o,iecLo do lei rulaLivo uo ussurnplo quo 01'11 
SJ dcbnlc, ,lulgu-mc 1111 nueessiduuu tio jusLiJ'icm• n uLLiLudo 
quo cn Liío nssumi. ' 
., AC! ~J'fcJ·o~ct·. o. 'mciu · pro,jccLo ·;\ cousidet'l!CÜo dnquellns 
Comw;ssucs, ltmtl.tJt-me u 11\t• u que StJ' publtcnva, purn, no 
mesmo Lmnpo conciliut• os reelamos quo su l'nzium nes~us pu
blicu(;•;t!S com us idúus, os princípios 'J os sunLimrmLos que eu 
Linha/ i:lnlvo ·rt um velho ·amigo, de .rnl'lt compllLoncia o in
susp~icilo,. alheio (L polil;icu o ú prnçn, niip ouvi n quem quer 
tJUO J'ossu;.fil-o por mim :Owamo, Nrlo li v e n proot!cupaçúo de 
vilr vicLot•ioso o pro.iocLo quo npt•osm!l.oi; Livo n preoccupacüo 
do r:ol!nbot•ur·, mas de eollnbor·n;• consLt·uindo, o niTo de ·colla-
borar· destruindo on irnpod indo u consLruccão. · . 

De .urt:os; J'tt!Lns, dcl'cilos, rlllLUI'n!menLo, JJer:essaríamente, 
corno ohra humairn, u solJI·.r.lmlo ·.como obra do inr:ompetente, 
(não aptriudos), o meu projecto, as minhas idéns haviam de 

· ~1.! r·esunLir, mos ·am coriLmposição· [I ollas nada vi 'rle constru
cLivo, nada vi que edificasse, quo apontasse remedi o, que· 
uponl.assc soluciio para o prohlomn que nos preoccupa. Ho,ie 
ouvimos aqui.· um diocu t'HO de critica destruidora, prof~rido 
pot· uma .das mu'nLulidadus mais competentes em mnb•1ria de 
finanr;as nesta · pnir., o Senador llulhões, cuja, ausencia 
JamenLo, sem que S. JGx. aponLusse em •mbstituicão · 
dessr.R pcss'im.os rcmclríos que nós outros Monselhnmos, 
nm romcdio• melhOJ•, SC!m nttertcüo fts causas que ge.
rnrnm o mal estar, por~ue n6s niío vamos discutir us causas, 
mas discuf,ir 'os c!fciLos e procurar remcdios para a ~itun
cfio, visto como alf\11mas causas .iá passaram e os el'feitos 
ahí rsfiío; nós vimos esse espirif.o eminenf.v fazer uma· cri-

. ticn wh.emcnie dos remedias aponLactos e vimos o meu emi
·nentr. chefe,. o Vice-Presiclente do Sanado, em um surto de 
cloqU(mcia, r.m uma manifesLacão do seu vigor de esLudista, 
àír.cr· que não hasta discutir,_ não bnsta r:riticm•, que é pre
ciso que {t critica se siga rt construccão ou a proposição ·de 
remedias, •<Jm substituiçãq áaquelles que propomos . 

. l\!as, Sr·.· Presidente, eu não quero· fugir á propria cri-· 
-tica · eu não quero fugir ás difficuldad'es que se •apontam 
úquélles que pretentdem · construir aJguma cousa, por peior. 
que ·seja por aquelles que criLicnm essa construccão. o honrado sr: Senador L~opoldo de Buhões, cuj~> nome 
1:om toda venia declíno e cu,in m.usenci•n., neste .momento, me 
impedirá. ,taJv.ez, de ~xpender mais amplos e mais precisos 
nrgumentos, o honrado Sr. Senador Leopoldo · de Bulhõ~~ 
disse que as causas do mnl q11e sof!remos estn.vtUm el!l n~o 
tumos cC1Ditinlllado a politica ~abia e previdente· do quatr1enmo 
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CnmJ)<ls Snlles, executada pel:a müo forte de· Jo,nquim Mur-
tinho. . 

l\Ia~, senhores, o que fez. o immortal Joaquim Murtlnho. 
<l que !ez o saudoso Campos Sallos 'I Supertributaram a Na
~üo, por uma. necessidllde n>acional; decretaram o regimen du 
economia severa no djspendio do dinheiro publico e insti
tuiram o fundo de resgate e,.o fundo de garwnltia. · 

- ' ' 
O Sn. SÁ Pmmm - E' por isso- que melhor seria quu 

pril!loiro so :fizessem as ,. econonyas o depois votassomos .. o 
jJ!'OJCCtO. , 
. O Sn. VICTOruNo MoNTEmo - Mas isso nfio 'resolve o 
problema do momento. · 

· · O Sn· .. ToÃo Lu1z ALVES - Pe-rfeitamente. Quando ohp
gasse o remedia, o doente estaria morto. · 

Q Sn. SÁ l!,nmnE dá um ~parte. 
·· o· Sn. ,TOÃo Ll)IZ ALVI~S ..:. Por on;~quanto, mo .permUto 1\ 

liberdade ·de responder ás ponderações do honmd·o Senador 
Sr. Leopoldo do Bulhõos; opportunamonto, terei occasiüo ... 

O Sn. SÁ Fllll!RE - Si o ·i~commodo c·om os meus apar
tes, não os darei maJs. Penso,· ori~rotnnto, que é este ·Um di-· 
rcito do Senador .. : . . . . 

O Sn. JoÃo Luiz. ALVES - ••• OPJ:iortunamento, .terei a 
honra de rcspond~r ao aparto do honrado Senador, que me 

.. merece toda consideração; . · · , . · · · 
. O · Sn. SÁ FnlliRll - Ao hei opporLuno dar este aparte. 

S6 por isto o· dei.· , . .; . . 
. ·, O Sn. VICTORINO MoNTEIRO - P~is espere "a opportuni-

dade da resposfln. . · , . · . 
, O SR.. Jo1<J Lmz ALvEs - Dizia cu, Sr. Presidente, que 

n politica do Sr. Joaquim i\!urtinho oonsistin. nisto: a su-. 
pertributa('lio, a creacão do impostos novos para augmonto 
da receiua, a diminuicíio da despez,n e a creaçüo do fundo de 
res;;ate, e ào fundo de garantia ... creio que .ninguem me con
.l.estar!l esscc proposição. E, como· estou respondendo ao hon
rado Senador Sr. Leopo-ldo de Bulhões, cuja· ausencia con
tinúo a lamentar, eu·, pergunto: que fez ·o Gqverno em que 
foi Ministrp da Fazenda. o Sr . .Bulhões e que succedeu áquolle 
em que era. ~Hnistro ·O Sr;. Murtinho ? 

· . · .. Em . reÍacão ü · supert~ibÚtaéii.o, ~anteve-a, ·· · one~ando o 
povo; em relação á economia no dispendio do_s di~he1ros pu
!Jlicos, niio a manteve, ,abrindo, ·rasgando nvemdns, executando 
projjl_ctos.de estradas de ferro e de portos,~ outros tantos pro
gressos que ahi estão para .nossa nclnuracúo, para nosso 
gaudio, pa11a, nosso desenvolvimento. · , . ' . . . 

O ·sa .. V!CTOR!NO' MoNTEII\0 :__'E' muito'.faoil ser 'Mi~ 
D istro da Fazenda com o Thesouro repl800 . .... 
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' 

I 
• I 

• 

' ' ,,,' ', ' ·'· ' ~· : ' ... · .... ·.:·_: .: .. ,··. ·,,'. ··'.:.··-· __ '·.·'_·.,,. ·-···., .. ·.-_.·.·· '• 
;::~ •. ::;.r~~-~~;.;:.1··tr·~.;;.,:.::;;; •. ;;::.•·,;::;;.·.i.:· ·..;.··.;_....:.....:.· ;.;· ·..;.· _,;_;·:.;:··,.:;.· ~'-"-- ··- -- ·· --

~~~.;r., -, .· .. 
,,·•,:,·.'~i:I,',J __ ~1!1.1'f<::;•~ ,,,•,.',1,,",, I• ','" 



SllSSÃO !CM H Dll AOOB'l'O Dll Hl [.1 H a 

. 0 Sn. ,TOÃO LUI7.· ALVIC8 .:_ ]~ 110 res~o liC Lodo eSse pro
!;l'llllllllll, ottd,J f'ienrum o J'uuuo de resgnLe 'o o :fundo de b'·l
J·unLm cou~l.anl.u~ •ultt poliUéu do Sr. Mm·Linho 'I 

Q 811. VIC'l'UlllNo MoN'J;H;uo - gvupomrum-so. 
tJ Sn. :r~Ão LUIY. Ai.o~Es - Ct•Hic~r, disse o honrndd Se

. nndor pelo lltg ,Orando do Sul, nosso digno Viee-Pr.esidenle é 
fnolJ:. «La Ol'tltque ast 'aisr!a; l'úl'l ast di{{icile ». . ' 

. Qual ,Olll\ _•o pmgrummu. do Sr. Joaquim MurLiolho ? 
VttiOl'lZIICUO lia moedll.. . . 
Cqrno 'I .l.'ot• meios •ni•Lifieincs, ou por meios naluooes? 

. ~os Loqos, _Sr .. PrcsidonLo, quo conhecemos nque!Je beiJo 
ospu·I~o. cu,1n presonl,'ll· TiesLu ansa lrnzln sempre mnn especic 
do nlonLo n LQi.los os que· cogiLnvnm do hern publico cuja 
ausericin nlé hoje nós Lodos, si,i:weramenLe, lamentamos.,., 

· O Srt:·PEono Bonmcs .- l\!Uilo !Íem. 
. . . I , , 

. O Sn. JoÃo. LUIY. A,~vE~ --:-- ... sabemos que o seu prin-
cipal escopo era .n, valorizncao da moeda. Mas por· que rrioios? 
.I' o r moi os nttturaes· ou por tnoios artifici!ies ? ·De nccOrdo com 
n cvollicfio na Lural das cousas ou por uina valoriznciúo a 
grolpes ? · · . ·. . · 

Valorizar;ão a· golpes, não, Sr. Presidente' I EspirHo 
u!.feilo no eslud·o de Lodns as sciencias, sobretudiQ de todas 
as sci~mcias n111turaes, S. Ex; COO•hecia como ninguem todas 
as leis da evolução. . .. '.. · , 

VaJ.orizacão paulatina, vmlorizalcíío gradual; va!ori1.nção 
nntuval, não' valorização arliricial. · , · 
· . . Como p por que· não s~guiu o émi!lente ex~MinisLro da • · 
Fazenda, o hOnrado Sr. Sen•odor Leop<lldro d'e Blilbões, a po
JHica .. do sempre. e. prantewdo. Sr.. Joaquim Murtinho? . 

S. Ex. - e eu-lamento que S. Ex. nãó esteja presente, 
porque fico tolhido no que pretendo dizer- s.· Ex., não com 
a obstinação que lhe .attribuiu ho.ie o honrado Vice-Presidente 
desta CaM, o Sr. Sen~i:lor Pinheiro Machado, mas com a obces.: 
f·ão de uma· convicção, acceitn t.odos os processos capazes de 
matar a Caixa de Conversão, porque, no seu\ conceito é ella 

· um mal para o· paiz, tanto qu.e, no Governo Rodrigues Alves,, 
·como Ministro da. Fazenda,. a elln se oppor. e· vem;. no· fim--do 
quatrienrtio Affonso Penna, no Governo do Sr. Nilo Pecanba, 
meu nobre amigo; ,a quem Lnnto prezo e considero:- tentar, não 
a. valorização natural,. evolutiva. da moeda,. m~s. fazel~ai arti
ficialmente, procuTando• mat.ar· a instituição benefica .d•a CaiXi31 
de·· C'onversão;. contra a qual. S. ·Ex •. se man·ifesta continua
mente, na sua exagerad'a: do.utrina, filha-do classicismo,. ricar
diano, que o leva a suppOr· que o' mal do paiz só repousa na 

· emissão· inconver~ivel. . 
Ouvi- não apontarei o lado onde buvi - mas ouvi agorr> 

a reprovação, não tanto á verdade tjue ennuncio, mas á auda
cia de: ennunciar essa: verdade. E' nestas horâS precisamente 
que os homens, como eu, que não teem a. res:i;lonsàbilidade dllr 
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direcção politica e sómente ns' rosponsabi!Ídndes d~ sua opi
nião pesNal, podem il d'evem. dizer. a verd,ude tal qual ella é 
e tal qual deve ser dita. . 

. Si a!guem me contestar qu(J o cambio foi' artificialmente 
elevado contra a Caixa de ConV'IJrsiío, ou · Ol.'POl'ei, immediata
mente,, um facto. . . · . . · · . . .·· '. 

O Sn. NILO 'PECAN!IA 'o:- O limite da Qad."i:a fõt•a attingido . .': 
· O Sn. JoÃoLUJz'·ALvEs·- Si 'a!guem mo contestar que'o 
cambio foi olevaao artifioiUilmen:te; eu darei a proVl!. imme

. dia ta, com um facto. . • · · · • 
. O Sn.: .: NILO ·PECANHA - :O !i~Jite .marcado peLa lei, que 
oroci.ru a Caixa :/.'Ora at!.ingido. Q.ue · fc~ o Governo? Dirigiu-
se· ao Congresso, pedindo umtt nova l.axa. , · ' " 
. o SI\, JoÃo LUJZ ALVllS - ~Ias v. Ex; cohtcsta? Não 

foi al'tif.(ciul a Õlcvucüo do cl\mbio'f · , ' . 
' o Sn. NILO .PllÇAII\'IIA -·Nem pÔdia ser. -~rendo a cáixa 

alcancado o limite, do 20 milhões, marcado pela dei,• o Go
verno de ontão dil'igiu-so ito. Congresso pedindo: ri.ova .to.."l:a. 
Nem sr.. pódo ·dizer qne coubesse ao. Governo murour a ·nova 
to.."i:a. O Governo pediu a 'taxa de i6. O Congresso é que não vo- · 
tau, como· era do seu ·dever.·. · . ' : · 

O SR. 'JoÃo LUJz AJ,vJls ..::.. O Govemo· pediu a taxa do 
1 G c .poucos l;iias depois ; o Banco do Brazil afllixavn a taxa 
de :iS! · 

·O SIÍ'. NILo ·PECANHA.- A Caixa não podia ~ais receber 
á tn.xa de i5 porque o limite de 20 milhões fõrn attingido., 
. O SR. JoÃo. LUiz :·ALvns - Então o Governo ·pediu a 
ta.'l:a de, i6 e poucos dias depois o BnnciJ nffixava a ·taxa 
de iS. · · · 

Para a justificacão da min'li:i attitude - porque ·a creve
!açãoà do facto neste momento àt\ niio traz :absolutamente 
IJre.iuizo para ;t situac~o do Banco cnvolvid() na questão . e 

. por isso foi que eu provoquei a contestação -.posso dizer:· 
1 

membro da Commissão . ·de. Financas ·do Senado·, quando. o 
honrndo Senador por ·S. Paulo, Sr. Francisco. G:Iycerio; 

•apresentou ·o projecto no Senado, J'i::.:ando a to.."l:a 'de cambi•a 
em 16; de '!IGcõrdo com o pensamento do Governo, o .Sr .. Mi
nistro da· Fazenda de então veitr solicitar -o nüo andamento 
deste ~ro,iecto ?OI'que el~e 'trar.ia ·sérias -diffiiculdndes .. ab 
Banco. do Brazil.' Ora,. isso signi.ficuvti que o Banco· estava a 
descoberto e sj estava. a .descoberto é porqUe forcara a· ele-
''aciio ·do cambio. • • , . · · · . 
· Siio rovelacõeà' que.:rnc(i porque jt\ agora não podem pre- . 

. iudicnr. úquel!a instituic.iio- do credito, nem ao Governo. ,Ac~ 

.cresce que estas revelações süo em defesa propriu, quando 
ouco dizer. que IJós outros, q'ue queremos a emissilo, que nós . 
outros, ·que creámos a Caixa de Conversão; estamos preJu-
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i:lionndo os interesses do ·pniz,. commettendo um crime peior , 
do que n guerra! · · · 

Sr. Presidente, a situncilo, ora estn; o cnmbio chegou 
a lil, porque r'roeessos não sei, mns chegou n ill. O Presi
rlcnlo dn llepubl i cu de onliio, mou honrado amigo, sempre 
lcvndo pelos• sou~ sentimentos do pntriotismo1 solicitou do 
Congresso n J'ixaq;io dessa l.axa,. ~ 

O Sn. N!!.o l'ECANHA - Dn l;n.>n 4e 16, porque, tendo a 
Caixa atLingido o muximo dn lei, não poâin mais reoeher 
a 15. . . . 

O Sn. .ToÃo J...mz Ar.vrns - ... e dous dillS dopo·is de 
S. Ex. env·inr no Congresso Nnciono,l essn mensagem, em que 
expun,Jm ns rnzües· por que a Ln.>a devia se manter .em iü, 
o cambio. se olevnvn, por· esses segredos do chimica bancaria, 
a 18 • 

. O Sn. Nrw Ptl()ANHA - Si estivesse em vigor a lei Alves 
Branco, poln qunl o Exec.u.tivo tinha a Jinculdade de julgar 
o poder dn moeda, ll clnro ·que o Governo niio se teria dirigido 
no Congresso .. 

O Sn .. ToÃo J,urz Ar.vEs - PerdOe-me V. Ex. Não es
. tou respondendo no Executivo do ent!i.o, estou respondendo 
M Senndor que atacou •n Cnixn de Conversão, sob este funda
mento, e continuo 11, dizer que lamento a. sua nusencia. 

. S. Ex.· declarou que si o proJecto do Sr. Gllycerio de 
nccôrdo com a mensagem do Presi.dente da Republica, ho,ie 
Senndor Sr. Nilo Pe!)llnha, fixando a .taxa em 16 tivesse an
damento, o Banco do Bra~il ficaria em grave posição. 

O Sn. Nrr.o PROANHA - E' o unico ponto importante do 
discurso de V. Ex., porquo não eonsta de documentos offi
cines. E' 'uma d{lclnrnr;ão do Ministro no Sr. Senador Francisco 
Glycerio. 

O Sn .. ToÃo J...urz A.r.vEs - Não: ú Commissão de Finanças. 
Ora, se tal era a' sil.unção ó porque o Banco estava a des

coberto; se estava a descoberto r. porque forcava n alta. do. 
'cambio; e se assim fazia, fazia-o â custa do Thesouro. 

Censurem-me embora todos aquelles. q)le fizeram parte 
dn Commissiio de Finnncns, censurem-me embora todos os 
homens polit.icos; nesta hora, fico tranquillo com a minha 
censoiencin, porque posso garantir que se houve. momento em 
que a Cnixn de Conversão não preencheu os seus fins, foi elle 
por uma elevação artificial do cambio.'. 

O Srí: N!!.o PEçANHA - Elia ,preencheu os seus fins. Nem 
'o Sr; Bulhões disse o contrario. Apenas. attingiu o limite da 
'lei. ·.. · 
. O· Sn.:Jo.\o J...urz ALVEs - A Caixa de Conversão preen-
cheu os seus fins ·e nem nunca o Sr. Bulhões disse o contra-
rio, affirma o honrado Senador pela Estado do Rio. , 
~~ w 
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0 Su. Nn.o. Jlgç.\NH,\ - Blle Jr.nlm'cnle respeitou a Caixa 
do CouvcJ•siw, Adversaria da Jnedida, rruundo.Mínis~ro respc]-
iou-u. ' · · · 

" . P. ~11 .•. Jo7io Lwz -~,v1c~ - Esta Já ó outrà questão. · 
~~~ q.Jií!iX~ p)·poucJipu Q~ s~us J'ins, S, Ex. não nodia cen

surai-a; porl.nnlo, uuo a respr,Jlqll. 
O Sn. Nu.g PJI()ANH4 -,.. llospoilou .. Y. J]:x. ,JJilo cslú ~!JI)o-

1/ilf!f)!:] 11 (/!/~~~~~o .n!Js ,~cus tr.rrqq~ .. s. l~x. nodm . ~f1J.' opm1ão 
nonl.mJ'm a mod1da, mas rospe1lou-a r]uando Muustro . 

.O Sn. ;r.oxo ·Lm~ Ar.v1~s ...:.. Nijo O. rcsp.cHou quando o PJ•c-· 
~id•JJ]~p t!il flr!Jmll)ica }tl'fi!'/lln'la no Gongmsso J'!ucional r]ue 11 
luxa not•m.nl .closl,a PUIZ ora de '10 c logo ctopo1s, sem causas 
i1~.011qini0r,~~ l~Qvn~. o flanco p.J'fixr.I.Ya · n l.axn 'de J 8· o nilo u ele
vou a 2 , polo recaio do darmos .andamento no projecto rJo Sr. 

f
qiytcçt•iq; isso so passou hq. eorpn do cinco .unnos, lll\lS ó um 

· ae o .. ' ' ........ , ' 

nnsqulpo-mo, w. Ex., l:ir. Pl'IJSidJmto·; 80 aulJal'' ~ue é.slou 
fóra da ord·em, queira mo chamar a atlr.ncüo o eu cumprirri 
as dolorminl)cües de V, )!lx. , · , 

,; , Wiiil [Í 'j1Drp. do qS~H!'lllO# epw fiq,qllps, pijp é l!Cif\1 .do a~" 
i~rm,q~ J?P.I!P )l;i}!Hl,q a yçrfl~ClP. 11.q IJill~· · .... • 

O· Sn .. !Nu.o l?EQaNHA - A verdade d·ovo stlt' ditrr. Era uma 
situ~p~q .OJlO dcjx:\yu cm ,cnixu '100 IJ1i1 c.o.nto&. · . . · 
' ' o sn: JDÃQ Lrm Ar.VES -. El':t um Gov~rno (]UC legava um 

deficit oie 'i!l 'mil eonlos ú. Cai~,·; rlli · !Jonycrsnri·; orii üP,f Gb~ 
vcrno que loJó'nva um deficit· oi10rme [larci com o Bá'ni:io · do 
:Grazil, cm rcs)l)lfldp qa. 1,11ln do cambio; era un1 Gov.r.rnn· que 
Jcg~vn Wl~ .·s,cp.s: ~~cc~sor,l;is, como ,Ot!I•.J.',OS, · p :osgotnmento .dos 
fppqmi pc rçs~.~t~ ç de /:l'lll'l).lll,i;t. 

O Sn. NILO PnçANHA -- O fundo de resgato foi npplicudo 
procisamcnlo no resgato de 11m ct)lprost.imo cxl•)J'no <lo Tm
;Ilill'Í,o, Cl)1ltr~hidp pelo gulJinr.to .de ·1~70 ,o ;rill sottiill~ d13 :j mi
. HJpcs flSt~rl]P.9S; · n\io !]i.Qi!J;t. ter )nalliOr appl~C?f.•iio o fWldo .de 
resgat9. ,~IIJUQ · re$g-~t,q~ iltvums. p~l.er~a.\1 · vcn.cl<;lns.. · ' 

o .s~. Jo,io r;m:: .o\.r,vEs - Não m·a o oovot·no . de v. Ex., 
el1/llll os GGvernos .•. 

' ' • j ' • ' • ' 

· Q Sn. NILO .PllÇANHA ·- ~lns permil.ta-m•! V. Ex. ··~ue rnrl 
d fel).âa. 'Efá' tüiia situâ .üo . Ü'e' ,tintre:>'àvn'"l) nçtuúl ~6~ mi! 

. êgnt.ós, ~úe "rião deixãy{~"~N .. ,~~r~ \'.~~i'ê)an; no.Jh "~nj~ con~.~ 
por pagar. · · . . . 

... ··os ~rs. Rotc)lilds decliJ.raroln ao i\lnrec'~al ;Hermes . dll 
Fons!ilia- qtfe 'ó ~i·à?.il t\Íiliâ aWiigidó' naciuellii hÕrll li"üinll si.,. 
tuaciio de excepcional prosperidade. · · 

o si\ . .Toã,o I.i(]IZ ALVES - Nãq estou. accusaildo a v. Ex. 
Os factos siio os· factos. y;· Ex. 'coittestii ~úe; iú)'iiitervllliO de 
dous dias, õ s~'u Miliistro' elevou ü.' faxa'"do :êumbio?· v .. Ex; . 
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conleRLn que o 'J.'hesouro lenho. pago esta differenca do 
enmbio? 

O Sn, Ntw PEÇANHA - Contesto; não ha documento pu-
blico neste Renti.rlo. · 

O Sn . . ToKo LUiz Ar.vu:s "-- Sem duvido., mas htl o jogo 'cto 
eonl,nH com ·o Bnnco õo' Bra1.il, cujo cordi10 umbelic'al; que ·o 
Jigu :1 placenta do Thcsouro Nucional, precisa ser cortado 
para bem .ela .realidade orr,omenlnrü\ da Nur,ão. . . . 

0 Sn. NILO PEOANHA - E VV. EExs. aggravam ngoro. a 
Noção com 100 mil contos puro. entregar o. esses bancos. 

O Sn. Joiio LUiz ALVES - E por que motivo essa taxo. de 
cambio do 18, que era tão normal, tão nal,ural, passaria no dia 

. seguinte u ser de 15 ou i!i, mudado o Ministro? ·J Ministro 
quo succcdeu jqgou na baixo.? determinou a baixa? 

O Sn. Nu.o PEOANHA - A doclarn.cão do Ministro de en-
tão. foi que p .cambio devia ser de 16. · · 

. O Sn .. ToÃo J,mz ALVES - A declara1;fio do Mini'st.ro de 
então foi que o cambio devia ser de 20, permitta-me o hon-
rhilo Senador.. ' . · 

O Sn. N1w PrlCANHA - O Ministro successor naturalmente 
se rJii•iJ>!JI ao Congresso Nncionálpedindo o cambio a 16. 

0. Sn. JoÃo·LUJz Al.vl)s- Cambio niio se d~cre~. 
o S!J. NILo PEQANlll\ -'Entretanto se decretou. 
o Sn. JoÃo J,UJz AI,Vtls - Não se decreta cambio, accei

ia-se u taxa mais ou monos normal ao tempo em que resolve 
um .prohloma economico, como o da Caixa de Conversão. ' 

· o. Sn. )S'Iw PEÇANHA - Aliás esta questão fq,i mnito bem 
resolvida. · 

o í'(n .. Jn;i.o Lniz Ai.•:Fs - Mas porque não á tax.'l tle 18~_se 
·a 18 estava o cambio ?· Porque não a 20, si 20, informou o ll'li
nistro da Fazenda, meu bm:trado amigo Sr. Leopoldo de Bu
Jhões, ora a taxa normal de accõrdo com as condições econo-
micas· do piz ? · · 
· O factP é que a Caixa de Conversão só teve, na sua exis
toncia, dous oclypses: um, determinado pelo meu honrado 
amigo, Sr. Leopoldo de Bulhões, seu adversa rio;. outro, no 
momento presente; rleanL& de uma crise mundial Pm que a 

· retirnda do ouro se impunha para satisfação das necessidades 
desse ouro cm todo o mundo civilazado. Apezar disso ella se 
mantem, olla se a~onta, ella se aguentará, omquanto aquelles 
que a defendem, sem artifícios. estiverem dispostos a d~feu-
del-a. · .. 

Estas observações, Sr., Presidente, foram talve~ v~hemen-. 
tes, não por desejo, ma;. por temperamento, e pela ne~~~~idade 
de resposta ,que achei que devia dar ao meu prezado amigo· 
'Sr. Leopoldo de Bulhões, no. ataque que fe~ á instituicilo da, 

t "' ' '~ • . ' 
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Caixa de Convm·sãQ, como não precnehendo os scus_l'ins .. an iz 
demonstrm· que se e lia falhou em algum dos sc.us fms, foJ por 
netos do seu. maior adversaria. '·· . · · . 
. Entro com muito constrangimento na mataria em debate, 
c ontt·.an'do nella ·maiO L' constrangimento eu !cnho qUI;ln~o a 
mim, porque o honrado Sr .. , Leopoldo de Bulhoes, cx-Mm1stro . 
da :Fazenda, deu 11 perceber que o que nos faltava eram ho
mens cnpti.zes de entender dos nssumptos financeiros. .· 

!lealmente eu coqfesso sem falsa modcstia, e:r-abrtndantia
cordis, que só entendo delles o necessurio para dar o· ·meu 
voto.. . · · 

O Sn. VICTomNo MoNTEIRo __,. Provoeamos a solução e não 
nos deram. . . · , . 

O Sn. Joi\o' Lmz ALVES-... e para dar o meu. voto que 
venho ,justificar. · · 

Estamos dcante de uma. situacão que se póde definir por· 
nlgllrismos, deste modo: · · 

· Dividas do '.L'hesouro, exigíveis já ou exigíveis depois de 
votaciio de creditos pela Camarn (por·que eu só considero como 
dividas do ·Thesouro as que forem legalmente autorizadas, .as 
que forem legalmente processadas,. as que forem. legalmente 
registradas pelo Tribunal de Contas). na somma de 130 11. 150 
mil contos. Tomemos o maximo de-150 mil contos e tomando 
esse maximo niio ex11ggero. Não quel'o saber como os compr·o~ 

·' missas foram tomados, não quero saber dos abusos qué foram 
praticados; quero apenas saber quanto devemos pagar legal-
mente. ·' · · · 

Decroscimo de rendas aduaneiras e outras do Thesouro 
Nacional, dada a crise interna e n · eonflasracão européa, no 
valor de 90 mil contos. 'São 21,0 mil contos, neste. momento, 
de que o Thesouro necessita, evidentemente. ·· , .. 

A situa~iio· dos ·bancos.- e, quando digo dos bancos, digo 
dos nacionaP.s e estrangeiros, do Rio de .Taneiro, de S. Paulo, 
do Rin Grande do Sul, de Minas Geraes, do Pará, do Amazonas, 
de todo o r,aiz ernfim - é a de falta de numeraria para acudir 
ás necessidades dos depositas neJ.les feitos, e principnlmcnte
pam acudi!• iís necessidades do commorcío, da lavourn P dn. 
Industria, neste momento angustioso. . · 

Postos de parte os erros. que cu não contesto, porque não 
tenho n presumpcão de contestar com sinceridade aquillo de . 
que estou convencido, postos de parte os erros incontestaveis 
da actual situnc.iio üm ma teria de dispendio de 'dinheiros JHl
blicos, erros.que outros tambem cómmetteram, c11usas que de
termmnm esta situncüo financeira nnomaln: estamos em tace 
d~· urna pessima situncãó economica, economlca··sob'o aspecto 
commercinl, sob o. aspecto 'industrial; sob o aspeôto·.ngricola, 
sob o aspeqto. 'bnncario, que. todos elles se resumorh; nosta· 
hora, em.crtso monetm:in., . . · ·• 

. J:!esvnloriY.nQiio •aos~ ndilsos i)J'incipnos produritos de·•expor- · 
. tacão-· o rnfq, ti' bórrilch1'Wd''iissucnr, o algodão, ate.; riltiradn 
crn grande mnssn · dn ou'ro depositado nu Caixa do Conversão, 

·. ·''. ' 
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-trazendo uma retraccão brusca de cerca de 300 mil contos na 
circulação ,monetaria do paiz, retimda que tem sido, por um 
espirita de jacobinismo exaggerado, permitta-se-me dizel-o, 
atLribuida a ganancià dos bancos estrangeiros, como se em ma
teria de negocias não fosse da previsão de quem recebia o depo
sito do ouro, .a certeza de vel-o retirnr quando delle neceSsitas
sem os depositantes: .. Todos estes pheuomenos foram aggra- · 
vades pela crise tremenda que causa no nosso commercio de 
erportacão, ao no.sso •commercio de· importação ao Thesouro 
- a guerro. na Europa, 

Todos esses males, que se synthetizam na falta de meio 
circulante, indicam que a ·presente situação é peior do que 
aquella em que nos achavamos, em 1888, sem crise de es
;pecie ·alguma, na qual os melhores estadistas do imperio repu
tavam como ineio circulante indispensavel ás necessidades do 
paiz a quantia de GOO mil contos e do que a ein que nos 
achavamos, em 1890, na qual o estadista, que, in,iustamente 
atacado se defendia dizendo que o seu plano não foi lealmente 
cumprido pelos· seus successores, sustentava a insufficiencia 
do meio circulante em relação ás necessidades de um paiz 
novo como o nosso, que vinha de sahir do elemento servil para 
o trabalho livre, que via o . desenvolvimento da lavoura, o 
desenvolvimento do com!'llercio e· da industria, a. duplicação, 
quasi, da sua população e que precisava attender ás crecla
mucões) que diariamente eram levadas ao Ministerio da Fa
zenda, pela praça, que exigia augmento de numeraria. 

Eu considero a situação actual . muito mais necessitada 
de mei,o circulante do que a de 1890, e devo neste momento 
dizer ao . honrado Senador pela Bahia, cuja attenciío, por 
e~cepçúo, tanto me desvanece e tanto me honra, que não 
como um argumento ad lwminem, mOJs como uma opinião de 
mestre... · · 

O SR. ·RuY BARBOSA - Eu me considero sempre um velho 
estudante. · ' 

O SR. JoÃo Lmz .ALVES - Velhos estudantes somos todos 
nós e é por isso que aprendo sempre com os 'mestres e V. Ex. 
foi c será sempr.e um delles, · 

Na exposição de 29 de agosto de 1890, S. Ex. mostrava · 
a conveniencia de amvliar o. meio circulante, não só para 
attender á proporção do augmento crescente do ·trabalho re
munerado, gracas â ·extincciio do elemento servil e ao desen
volvimento de emigração, como tambem pela necessidade de 
attender ás reclamações ~que nilo cessavam .de chegar ao Mi
nisterio da Fazenda sob a uroencia de acudir . á praça, mal 
provida de rect!rsos, para o exito·de especulações fundadas nas 
mais legitimas espectativas,) · 

Diante desta situação, Sr. Presidente, me pcrmittirá 
V. Ex. que não me cale', porque as minhas responsabilida
des, embora eu represente um atemo na politica do paiz, silo 
grandes,. muito grandes para mim, para o meu futuro e para 
o meu passado; diante d~tas considerações,. Sr. Presidente, 

. "·' ;r;·' r , . , . . .. 
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eu quero collocar o problema nestes trcs termoil: ou nado: 
fazer, ou ·emitLir bomts, ou emittir papel-moeda. Eslt\s !orain 
ás soluções propostas. . . . , . 

Nada fazer, é' tla1''1uinis.mo politi.co, que s6 póde ser de
. fen.didiJ por um .espirita sufficientcmente forte; nadri ·fazer 
. será p·ermittir; declarar, 1\econhecer o crack geral dei Tlúi~ 
· souro, do commercio, da industria e. ela lavoüra, Einittir 
IJ/inüs niio seria rêsolver o ,problema. Os boimi; seriam entre~ 
i;iles acis credores do Theso.uro; que, por_ sua vez tem ci•IJ'
dores o esses por sua vez teem outros a pagar. Quem descon
taria esses bonus, si os bancos, ·que são as · i.nstitl.iicões do 
descontqs; não podem acudir aos. proprjos c!1JP.O~itos ?_ . . . .. 

Em1ttir bonus erá faltar a .. ! é. dos .compromissos ao po~er 
publico. Só nos restava appellar para a -emissão do pàpel~ · 
moedà; Em i ttil-o, porque . nüo s-e podia conta r cciíri o eri:i
prestim.o externo. E , affirmal-q, neste mome.ri,to, é A~
~onst~al~o; Menos a~nda so. poder!.n ~ontar com u~ .. ~!!l .. v:r:e,s"
timo mterno, . que .nao seria posswel Clll umn sdunouo i:le 
(ÍlrósperJânde, quanto mais mi situáção de cialaiilidade, qiie 
atravessamos. . · · .. , 

. E porque nfio emittir ? Pois se qiieriam appellar para .o .crMit9 da ndcãô; · en:iittindó bonils, com juros, cjile 6 do 
facto papel; en:ibpra sêin curso foi'(làdo com: o o liqtro;. porque 
não a:pp~llar: .~~~~ 9 _creclito da Nacão;_ emittin~o as notqs .do 
Thesouro; seíti JUrBs? ·,Porque? Portjue à· etnissão. vem m~ 
flui~ spbre a ta."':li canibiál,. desvnlor•'izarido o meio circulnuto, 
nugn:iontari.dci tis dês:i:/ézas rio exterior· e encamcr.ndo ri vida 
i:io interior.:..::. dizem. · . · · . . . 

Quem á$sirri àffirrriá; coín o ::ipoio das classicas theoritis 
de.· Ricardo, seguia!J pêlos Leroy~Beaulieu de todos os tempos 
e· de todos os paizes, . iriillusive ·o nossd, iiãci àtLimdem 11 . Q\10 
·Ricardo partia deste ponto: a emissão e:lcessiva. . . 

De modo que todo o problema. está. em demonstrai:. que 
a emissão é . excessiva, que lia ou deve h a 'ver uma. inflitcão . 

. ,.Mas, Sr. President~,si este paiz supportou (eu sei quo 
se me coíitestii sem argumentos), un:iit clrctilacãb. de. uin n:iilhão 
e 10 mil contos até o ailno jlassadô; parqué dizer que a élr'- · 
culacão. de .900 mil contos é excessH•a ·? Sl este ptiiz,. em :!888, · 
em 1880, considerava iilsuffi.cieilte !\ cii'étilucãd ae ôOO mi! 
contos, gtiíU a actual, pórcjüe .dizer qtié a âe · 900 ·m:u contos 
é excess1va ? ' 
. ,i'íãó h~, Uil),SÓ triÜ~~i~t(l, ~e eqo~OÍlJ!~.PQiiÜc~ e, i:le·~fn~~:. 
c~s que n~o difl!l .Ce nuo 9uero m\IIS ~1~~- ye~. b'J!scar .. a. C!tl.!
nlão n. mms autQ.t:I~nd!l elo . . $r.., Sen_\ldO~ !l~la Báhm, papt~,n.uo 
parece.r que ha msto propos1to), .nao lia um. só tratadista de 
s~iencm~ cconomicas c· finnnceü:us qii~ .. nüo .. i:IJ~!i, qlie ti el)ii's!. 
~ao .. d~ :pnpel-mocdn; em um ,paiz do, cu·culnQao mconvei'Sivcl, 
s6. PPr.le ~~~ effejto. sôl:w.(\ aja.'a cniJi~iiil qunridSi essa énlis~~o 
é .• excessJva, ou eontrarm ás· necessldilde.s,da cu•cuiaciío,. Nm
S1lem, ainda demôiist:róu até éstii hora quó :i emissão pr:cipbs-tit 
é excessiva. Affirmarani .que é, rriii.s hão. demopstraram .. IJQ 
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af.J'Ir·mnuão ii:i1\l !,Wt'llltH;ão. c:onl.r·aponlio n minha ú dos nd
versarros da mec!Hi(l, MJ·ts· conlt·aponho com ul'gumenlos. 

Pot;venlurn .. 000 rt ll en~1;9s, .em um pniz que, ha um 
.. !L~no,. Lwh~ murs de um m/Hntn, Jmp.ortnm cm uma 'circul·a

cud .. ~i!C!!SStvn .? PorvenLum, neste paiz, esta circulncão é ex
cas·smi, quuJHlo l.cmos a· certeza do que dcsl.cs 300 mil con
tqs, ·100 mil J!l;:r·i\o l'(}SS':tLados denLro do• um anno o pouco; 
fl.cando, portanto, ripC'lla~ · 800 mil ? E porvcnLura se poderá 
drzer que vnc csLa cnculnçíio influir na lmi:m do cambio 
quando Lemos todos rs ·ctemertLos para pt'cvei• um superavit 
cm om·c> .. no. nosso. balanço ... economi~o ? . . 

Eu, S.r. Pl'eside!?.LC, conresso n v. Ex. 'que não avnncaria 
esta pr•opo::~ição com n incompetcncia que. me cnrncleriza (nüô 
apO"intlns)

1 
:li não' a tivesse vistn br·ilhrmlcmenle sustenLada e 

de1'~nc.\jclu .• .l1C\D .• mou hmn:Qc!P..o· {l_rOzado. :gqigo. Sr .. Cario~ ;Pei
xolp, n.!\ .t'Q\lJ11liP .d9~ _ÇÇ!I!lffil~s~cs. d.e ,Fmuncas dn Camara e 
do Sc!lnç!r,, CJ!mndp. 4r.~·çtJ,trmo.s .esl~ .. questão. . · . , 
... yamns. l.ei· tl!!J ~.npara'l!it dç. ~uro np nos~o bulanc~ ,eco~ 

nomJCO. cqj I:claç;10. no ])alnnço deste anno, de lú ínilhoes ou 
m,~is }e )ihrn's,. E si eirtti cl mriá p1:evi•são, que me: pócle sei' 
cq]iléstrida,,.t:i~J!]9m, '\lriiV:isãô. é,~· d\l, bai:-.;ii'cto: .cairibip, ôm vjr_; 
tude.fj(! .u.m~. cr.\lli>R''o .• _que eo. nsJ.dero a11en. as snf{t'.a·ienta. !Ís. nc.:.. 
ce~sJC\artcs tt;.t (!!reula()aO. . · . . · . 
.. .. Fi:ir\L~nl.q,. 4i\ pi·cycij~ ~Itié. íi~o •.. tl~nrlo ~i:!iiJmentos, e ófl, 
m.~us .... nnia!l'ÇI!Jl~tn•~ .. pr,c.y,eem, flr!!Jados, , ,01\1 Jthmr.dô o . S~Jl.~ 

. S\JQÇCêS.Ol'r-~; llt\e .. ~.1m, .~uc. a .cmJssao_ \Jf\l~:t. o e.:t.!J1~1D, .. esqu~.1 m~lo~. ~~~ 'liJ9 ,1\rq~t·M. sil d,tz que o e:r.c,ussiJ de cmJsSaei mflu\l'tf 
na h.0~1x~ .• rqobm\ffibl ~~·. ·• ·á· ·1· ·· ·.i·. A n··· · .. 1·· · ··I' 'd. · · . ca c.. t'llt.t etro ser· . vn orJznuo. arrue 111, pe o c n-
.s4m~,'" q~1~ . h ii, dê., 'C~ i· .• u.ei\'pis. q~ . é<1!:ífli9eo eriroi.Jói:l •. J1íi. i:le· ~~~ 
va\9.\'J,zm·, pe)i!. poç.ç~~Idr1;,1le ~~ .now ,P,'rocul'n:; p l)J.~s~c~r c)e ~e:-
t~rxn)l.q. •. hçu. ~ ... R} 1 p!U·IO\~s . p. ~ .. ·~c!ucJ.OI'H~ s~o .'.\~ ..• ~l!Gma!l·h·n. e ;i F~as~~iiY~. ~~rK.J~u1·o~f;~4t v:~l~l'JZünâo' ~ ~o.sso.' o ~~.Sp'~ã~ .. 

Por oull'o Indo, a 1mportuca6 )1:1 de dl\iunulr e estlí tli
mi)'lujp~,q. rbmye .. ~s PFod~~f!tcis 'âp l)i~b li outi'9s de ~~r~~ or~ 
dilf!l e .~ul.QfíOl'I. f\1. naóp .o···rlçr·a.o v.lf·, por falta. de pro.d]lctor~s . e . ·p·o~ ;l:lil a· êle t•ri/Jsp)l'fles; Qüer. tlizilr, a iinport\\l)üo 'dhnihuira 
. '"t .' i "iil l' üi:i IS snlao ein oiil'tl.. . · ' ·• ' ' · ' . ' · 
e es ~üt ~6 Thfo. Hii\tà~ diminüiono .tÍê ·outj::ôs neg'ól)io~Jlílni 
o. ê~trill~g~ir~ .. ; il)riiiíwlr't\. i\. e~UiSI:n.êiiq,,âe)~Pitaes- .tlos,.bl,',~~~~ 

. l~jj·o~, .ou e. vão .a Etn:~].J:t.. s.e trp.tnr, ~nsseuli·, etc: •. u de colo~ 
. nos, ~lc ...... ~. t•uj ~ R' . ii""" . ·. .. .... 11 ..• · · ... .. .,, f?..elji l'~llOL~Ill~,,. RjS,, d~ ~~VCf. 0. ~~Uh,o .rad.~ ~m~S'O 
um. sup~rq;v;t,t de..;! ti );nll,)o.es. n\) )10~sa ba)p.!1~~~>. econth~J~n;. ~,qiti 

. c$ te, ·~\lnci·t:pd ptto ,,vti~,QPJf!S ~e~qr .. a .. tlK1x~. c) o .~~\l:1llio .. tiu!t~ 
mÜj§ •• :iJ4? ,,95 .. 100 ml.l e?~tos t\d~ bhn~os ~stm'ílq recolhidos ~1:~ 
o.fm1do ~JII'fO (ÜU?~~.·., ., ,, .â· . . 1, .. il., •. ,.·,~·· , ·'tJ' 1~ . 

. Adtilittnmd.~ qllC qsle.sjtpC1' 1!it l !LO .h ,~te• o .C!U o cum v 
· bajxe Ponhuf\los l\lt :J)ü\ahHrt bd!tlo lli$sc ·thüito ~ ili uín li~ 

Jústré' ti'ilJi\í~d'dq; , ds ~~;~Jil#ô.~. poss!\'ê:i~.: . c\)1~ .. ~~t·~lj divl~.i!ios, . 
pelo pniz :em duiiS; ~res, quatro ou cmcp unnurdudel>,' com .. a 

' ' 
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!baixa do cambio, e os pre,juizos formidnveis de um crack do 
'Commet•cio, das industrias, dá lavoura e do 1'hesouro o veju
mos o que é pt•e.forivol, · .s•i supporLar o onus dessa baixa ou 
salvar o· vniz do crack que se nos antolha, . , . 

Foi rleante destas con.~idel'a(;ões que me. col!oquei om fa
vor rln emissão, convencido de que a omissão, como ost!l pro
posta, nijo oxr.üdo. li necessiclado da circulacüo o não influirt\ 
no cnmtdo. Mn~ ainda que produzisse uma leve· o transitaria 
baixa cambial, prefiro os males decot,·entes dessa baixw aos 
males ciecorrénlcs do crnck l'ormiclavel, que atfl'ectarú a Nação 
inteira. em toda a sua vida economica o. financeira. Nilo quc•l'O 
tomar· mais tempo ao Senado~ Qui~ ,iusLifica1· o meu voto. 
(Mltito bem; muito bem.) . · . · 

. :• 

O Sr. Ruy Barbosa- Srs. s·enadores -•.-1: fórma escripta 
debaixo da qual vos trago a minha opinião, que mo niio era 

·licito calar· sobre a ma teria agora submettida ·ao nosso co
nhecimento, rcsu!La da· intenção e natureza do meu acto. Não 
é, não· pó de, nüo deve ser um ·discurso: reduz-se a um pro
testo, pr·otest.o de assomo; de indignação, de extremo desa
lento, mas unicamente um .protesto, uttJa .resalva da con
sciencia, uma homenagem ao dever, com ~a mais clara intuição 
da sua. inutilidade, com a mais certa certeza do seu mallogro. 

E' uma scena de alta comedia a que ora se nos abre, 
.não a· comedia contrafeita de •hypocrisia, 'Onvolvida nos ul
timas traços de um 'decCll'o que· se perdeu, mas a Divina·Co
ttledia da forca na sublime nudez da sua indecencia triU:m
phal. A ,discussão não se abre sinão para se. dar mais vez ao 
paiz o espectaculo do seu desprezo,.como ainda hontem (agora 
'com violencia ainda maior), como ainda h ontem, .. quando, no . 
caso do feriado.no_cional, as duas Camaras do C.ongresso usur
param attribuições de constituinte, para dar· ao Presidente 
da Republica uma autoridade,· positivamente negada pela Con;. 
stituicão, reconhecendo-lhe a prerogativa de suspender ao seu 
talante as funccões dos tribunaes. · . · 

Nilo se discute senão .quando na hypothese de ganhar ou 
perder nas batalhas da tribuna. Não se discute · senilo CIUando 
a lucta se estabelece realmente, em um ·campo de opiniões 
e convicções, pela investigação da verdade, pela · detl'esa da 
justiça, pela reivindicação da lei. Não se discute senão quando; 
entre os que faliam, escutam .e resolve•m, existe liberdade; 
existe independencia, existe :Vontade, para escolher e decidir. 

_ · Mas quando se trata de cumprir uma ordem superior, de 
executar um mandado supremo, de solemnizar com· o saor•aw 
mento vão de um escrutínio sem liberdade um oraculo immu-· 
tavel do poder, não ha Jogar para o nobre exercício dos em
bates da palaVl'a. A razão, a eloquencia,-. a: !ogica nfio cabem 
onde o regimen, que impera, .é o da obediencia passiva, o da 
obediencia cega, o da.obediencia incondicional:·• , 

\Futilidade, pois; seria, emprehendermos,;a~ analyse; a dis
c.ussão do assumpto posto em ordem do dia, ,yisto como q J?ro~ 
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jecto .que occupa, não o fizeram, para se discutir aqui fi-
zernm~n· o para aqui se votar. . 

,Q npparnto, .iú quasi nullo, dos nossos debates, não 
·conserva, sequer, os visas de um simulacro. O Congresso Na
cional renunciou o caracter de parlamento, espelho augusto 
da soberania da Nação, assembléa ou conjuncto do assembléns, 
onde se delibera e legisla. Parlamento não é, nem, disso retem 
ao menos tracos desmaiados, com que se enganem ingenuos. 
Pasmamento serú, si quizerem observar a consciencia e a 

·rima <lo . parentesco· verbal na creacão do neologismo, reflexo 
das pasmaceira · nacional enchavcada em um grande pasmn
torio de votos resignados, instituição· .nova, onde se embucha 
e serve, onde se corteja e sustenta o. poder que se despreza 
e de que se murmura, · . · · 

A tribuna está condemnadn. 1:\lal se tolera a palav.ra re- . 
;cebidn e abocanhada como impertinencia ociosa dos que della 
se. não utilizam . para combater a sua. propria consciencia. 
Os debates já receberam, no conciliabulo presidencial de· 3 do 
'corren~c, a qualificnciío epigrammatica de « Cll.1)loracões dou
tr·innes ~ ou divagações abstractas. Querem-se «actos», netos 
promptos, actos ·repentinos, actos. immediatos, actos sem es
tudo, · nem verificação, nem ·contraste, actos sem ponderação 
do que so arrisca, nem exame do que se sacrifica, nem no 
menos noticia exacta do que se pratica. •Actos, istõ é, im
provisos, temeridade, aventuras. Actos, isto é, inconsciencias, 
cartadas, saltos nas trevas. Actos, isto é, submissões; .obedi-
encias,. abdicacões. · . 

Quem será, dentre os nobres Senadores, o que conheça a 
fundo, em cheio e de raiz este pro.ie~to? •Filho de um panico, 
o embryão vicioso, desenvolvido na estufa do segredo, com 
todas as, rese!'VaS do mysterio para os membros desta Casa 
e todas as. confidencias para os- estranhos -interessados, veiu 
·a lume hontem, ao escurecer e chegou a este rebinto em uma 
sessão nocturna, precipitadamente convocada para entrar logo 
e logo. na for.ia. dos actos legislativos e amanhecer ho.ie j~ em 
.terceira discussão. . 

Ainda a .commissão de Finanças lhe não tinha posto os 
cueiros, aJJi pelas e\ve-~Iarins,de segunda-feira e já os tele
grammas ·circulares do- nobre 1• Secretario nos congregavam, . 
para duas horas depois, virmos aqui discutir e votar ·o que 

'ainda niio conheciamos. Se não houvesse minguado o numero 
dos comparecentes, duns ou tres horas após a vinda á luz deste 
·parto enxnmhrado ás pressas, teriwmos de nos pronunciar sobre· 
o complicado systema desta soluciio emergente aqui a subitns, 
e de um momento para outro decidir .sobre tão grave medida, 
que só. então se nos .revelava, , impondo-se á nossa !idopciío 
immedintn. . 1 . 

Não se estampara no ,jornal da Casa. Não houvera tempo, 
siqucr, de. apparecer nas folhas ela noite. Nem ao menos cou-. 
bera nn urgencia desse tira-que-tira imprimir-se a obra da, 
0\lo.mmissiio' ·em avulso, para que, ante~ de annu11cind~ 9. çle.~ . 
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baLe, .H. pudcssemos ler. cada um rlos mMullro~ tlesLa Casa; :ia 
assenf.àr-se na sua· cadeil·n. Niio. . 
.. . ~rime!l'IL dieoussüo .UÜO Linha o projecto, .porque li~ j)i;J~ 
Jactos. elo Gommlssões .nilo .a tem. A segunda allri!•-se-lliu iru
mediataménto em sequeneia ú 'primeira lei tum~ i'otlos os que 
iJ qtiizos.somos· conhecer, haviam os de nos .louvar,. para saber 
· ó .quo elle diz; no esforço. da· nossa audicüo,. ria dicoã·o mais 
ou . .rmono~ obscura o indistincta d\lS leituras. da i\lesa,. na assi-. 
mllacão mstautanea de; um. trabalho tão com).)lexo. e . .intrin~ 
cado: .lllal o nobre 1' Secretario. se houvesse assentado; con .... 
iCluindo assim c!le a cerimonia do o ler, assim como nós a do. 
apparentar que o. tínhamos buvidô, o os que. nos achassemos 
dispo_sLos a· engulir de ·olhos ·tapados a pnnacéa da perigosa 
droga financéira aqui proposta,. havíamos do nos erguer neto 
continuo cqm, o. juizo feito, o. estudo prompto;. a analyse tra~ · 
cutla* o. !I imilugnaoão Jú em Lermos de se vazar em tim dis
c.urso iJmmediato; E', ou não, senhores, uma faroa a reduccüo 
dos trabalhos parlamentnre·s a scenns desta natureza? Pois 
falta ahl alguma cousa; para se affirmar a total abolição dll.• 
seriedade no e:1:ercioio .das i'uncoões .legislativas~ . 

Esse escandalo deixou . de. ser ooiisumad() gracas á o ir~ 
ctimsilinein· accidentaLde nüO' lla<ver concorrido aqui, na sessüo 
nocturna, numero sufficiente' para deliberar. Mis pouco menos 
disso Jé o que se. realizou; pO'is tüe1 sóínente e·om a impressão 
do projecto no Diario dó Oon(Jresso, cuja edrcão· ·nunca chegá 
ú casa antiis tias.!>. hóra:s da manhü, vimds· abl·ir"se; aqui, hoje 
mesmo á 1 'h, depois de -meio dia,. o debate acerca ·aesse as; 

·sumptb.·. · . 
· Teve o Seriado, porL:intô; parli conhecer o projecto; . 

sobro qué ia scrtLenêitír, me·nos de cinco· noras; As Comtiri$'sõcs, 
éntí·otnnto, hliviní!í' consumido semanas 1io. lab'or de o cciriiili" 
bercm; é! e' 0: ·. manipuhii'l!m, de', o trànsformarem, . de ÍJ esti-". 
rare:m o encolherém, de. o fázerom e desf'aierom, llibútaildo 
litil .ru uHima ho.rli lias Iiúiiores· i'nilerfezns;. entre as emeiltlns 
llllais dlvcrgentés; o embicándo' por muito tempo ria difl'icul~ 
dade ingrata de converter, ent1•e. os seus propribs membros,. 
em ·maiorin pela !lmissãO' a: ruâioria primitiváirienfe c·ontrnrin 
á bmissãó. · · • . ·.' ·· . .~ . · · · . 

·. As perlp'eólirs é!êssê làbóriosó' cle!Màirieíito; com tim nu
meroso. c!)rpg_ M. :Pá:ftll'lros' IJ'.t.traô:~diíu~tiios; nccrii~centa;do~. ilô~ . 
. dã Oií!fa puzeram a a sala para a cozmh!t os · hab'els mamp'tt~ 
JadorC\àl do qiíê á Repuol'i6à dispõ'é eiJtro · os s'éü's insrS'ncs 
esJ)étiiállstils ··em éêóil'omin · p'olitiêã à fininitins;. · ·enélilhnridó . 
corttfnüamêntc; ftiid ólistánte· b' êon·cui'so ·de. tanto~. tàlentos ó 
d~êlicacõés; ii bón' vbiitá'tle' infritlsilVe! dos ágenefadbrl;)s dli me
didà··Iids lisiiblhds ljúe dia :i: dia lhe assomavam· á prôa, ê c/tlC, 
ainda nos derradeiros momentos, nmeaoavam inutilizar li cori
vergeiiclii· de tintóS slibllres; 'qúói·é.fes e pódéres: Desses obs
tnculo's rbíinscelltes o resultado tciria sldo;;;iieciessiirinmente; o 
niiufl'iigio" dó tddos eis o~tiréós mi\pregadós' ri ti: gi;nndti · lidli, 
si a ttit111 hão·· sobriipiljiisse a dedlclioüo .. í!feliminni'; assente 
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o_o~o poslula.do indiseuqvel o inabal.av~l ents.o os .~Yn~i.cn:
tal'IOS do reguncn, Ci ac1ma de Ludo, rep1to, nao subra!iceasse 
Q decreto absoluto da cmissíio, eomo cjticJ' ctuo r<isse, e tlepen-
dcssc do .CJUC dependen.ssc. · · . · 

. Graças a esse rnou!·ão, a que as Coimriissões estavam àinái·
radas; . a emissãa, havià de vingar, . qustássc o éjuli cústii:sse, 
mas niio vin10ou sinão .deljois de !nutilizáâas i·csistencíás dos 
seus antagonistas c cançauos os· seus rurriii;os, .. ei1hátistà ii siiô. 
capacidade, a sua abundancia, o seu· eiis'enlio úó cxpijdiiriite, 
com que se acudinrn.c succe'diam uns aos out1·os n:i dilis'.Onêiil 
em attenuar; neutralizar ou dissimular os iriciinvenientcs de 
unia. resoll.!cão acerca de cl.!oi os . riscos todos cirâni. éon~Maês, 
e sobre cuJaS vantagens :hes!tavam todos. . . .. 
, Ao. passo qu~, porém, rJom os eniprei tci~q~ A a el.f}~.O.l:~ç~o 

. do: proJecto se tm)\mn to elas .. essas . c.omp!àCQJ1QlllS, dm;.;~n~o~ 
se-lhes; para so .av1r.em, folgado. esp~co de semanas, conéliiJda 
a t~refn e . articulado o fructo das ~ua~ \uqubriícõi1s .no lqliso 
proJecto; onde" se condensam tantas 1déas e se misL11ram tan~os 
I•emedids, embora osso trabalho so,ia um cí~oal éle cjüestoes 
resolvidas, cega, . arbi~raria e empiricnnientil, não se deixa 
ao Senado; para lhe entrar no conhecimento, lhe amaôürci:ci· 
o estudo e lhe proferir a sentcnca mais de :12 horas. · 

De soJ•te que as garantias do apparelho cqnsLitiw\oii~l, 
o complicado ,jogo de formas parlamentares; todo esse con

. jU\1,?.\0 de, ,cu,utcl~s .~oJ1tra .as ~rrei'lexões, ,gontr9- as. precipi
~açocs, cqntra, . as. S1l\'Preza§ .... na,ci, ":~lc sen.uo tju~nclo ~ q9n-

, !l!'esso N~ciR!J~l se pc~11pa. çom q sç11 ~;"Pec!Jente,. com as qu~s'
ti)Q!l.o.rdmarJa.s, C()m ~n robra do servli;o qtfotidumo. ~la~. em 
surgmdo 1.1m11o .questao, como essa, que envolve . o futuro da 
N!icão, qilc lhó podo l.)ltimar .ri ruiria, .. e cm torno da. ctuiil 

·IÍOS . esplritôs mais optimistas á divida· projectn'd.a grandê'S 
sên'iibra, nhi, em vez de só iibdollrtlre!11 ns jlreeaucõlis; o qi.je 
~e i'riz; i1, pelo contrario,. desmàrttiii• o iiiecaúismo dos .. tôrnios 
t•ogiirietiLties, às . sêHeniiiiüntles ~~:ot~ctoriís dn Nlzão cbíi.lr!1 b 
·hurii~r·o, as gm:antias tutelãres i:lil bilin cbninitilin contra os 
capr'iêhcis, éis interesses é as paixões elas m:itoioiàs. 
, . , E dêstç nioqo à rc~i:ílucão, pélil q4a_i)c êlei'l·iirtiiui:l ~b 
pmz. 300 ·mt!. contos do papel .J11oeda, .~!lUJn)JOa~do os. bp.nco~ 
em morator1a com a terca. parte dess!1. hberahclade funesta, 
se esgueirnvlli pélb Siirihdo numa cnrieirn de pouco riiilis de 
meio din, 'sem qti!i possroihos alleé'ar em ~listificaljão desse 
~esp~·opositad,o iii#iri,J.~nto ne,ril)tiin )íliiis 'valioso qo .i:Jtic o .Já 
estafad'! C l?i'atuit1SSJmO estl'JbilhO, i:Je ~U~.·o 9tiv.erno· rrc~!Sa 
deste dmhc1ro, para solver . os seus compromissos mms lo r~ 
rnidaveis; de .que .os bnncos necessitam desse. ad,iutorio, para 
nüo fallir e de que ns conviccões mais intransigenJ;es contrn. 
o papel-moeda . inoonvcrsivel se devem immolu;r ti necessi
dade· inovitavol desse recurso, como ... o do que depende Cflll 
ábsolutd a salvação do povo. . . . 

!Desta maneira, ~. ·que se busca legit.imar; enroupandP.-~e 
no· manto venernvcl ·de oivismo, a, mais• trcmenr:ln escalada 
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contra os verdadeiros· interesses do povo, do comrnercio e do 
Thesouro Nacional, que nunca se ·viu na historia de nossas 
. firiancas e, que uma conveociío tão in,iustificada quão injus
tii'icavel nas suas bases, tão desmarcada quão .1ncommen-

. suravel no desastroso das suas eonsequencias, se terá levado 
a effcito com alguns passes do alta prestidigitacüo com essa 
rapidez nas artes da 1magia branca .que a nossa politica re
publicana ultimamente se tem celebrizado a beneficio da oli
garchia actual o ·suas maclünacões de perpetuidade ·no Go
verno do Brazil. :'1. desse dólo de occasião, o Ministro da 
Fazenda e o n.obre Vice.:Presidente entregaram em holocausto 
as suas consciencias depois dos mais estrondosos protestos de 
1·epulsa e sacrifício, com que acabaram por· se· conciliar. O 
pr~meiro, infirmando a tentativa .de emissão com a mais 
acerba virulencia de linguagem, nnnunciara que se retiraria 
do Governo, se tal cogitação prevalecesse. 0 segundo, indi
gnando-se contra a hypotlwse desse expediente, declarara que 
com elle não pactuaria nunca de !órma alguma·. Mas1 de um 
instante para outro, um e outrci mudaram, o primerro' con
ser•vnndo-se no Governo, para. advogar c executar a medido,. 
que pouco antes desacreditava, o segundo, para dar ú ordem 
publica um penhor. de sua devoção· 'horoica, desde que per
cebeu que a recusa dessa medida acorocoava as arruaç.as e 
expunha a. nossa tranquillidade ao risco de um levante . 

. . Para qu~ o prof e c to voasse nas azas d; improviso, o nobre 
. Vice-Presidente do Senado, na sua. omnipotencia, lhe abriu a 
entrada ao Congresso Nacional por estas .regiões.onde a oppo
sicão está reduzida a. tres ou .quatro votos. Nesta adaptação 
brazileira do systema norte-amet•icano, o domínio do Partido 
Republicano .Conservador tirou ao Senado a índole, que· Wns

, hi11gton definiu em uma feliz imagem e cJue a praxe da grande 
· Republica lhe tem conservado. Em vez de ser a e:amara mo

deradora, Camara ponderádora, •Camara equilibradora; . veiu a 
tornar-se o mais politico dos dous ramos do Corpo Legislativo, 
a mais reaccionaria, a mais oligarchica· das duas .casas do 
Parlamento. E' um penedo .tJue a disciplina partidaria, encar
nada no nobre V ice-Presidente do Senado, move com a pressão 
nervosa de· seu pollegar ·no botão das campainllas da ·mesa. 

· · Eis por que nos coube a nós o primeiro acto no drama 
·que se vae abrir com a passagem deste monstro. A sua inicia
tiva tocava á Camara dos Deputados, porquanto ó art. 20 da 
nossa Constituição estatue que. ú • Camara dos Deputados 
compete a iniciativa de todas as leis de impostos~. , 

Lei de impostos é, por cxccllcncin, entre .quantas o sejam 
e mais do que todas, uma lei de emissão deslastreada e in
conversível; porque a consequencia ineluctavel dessa lei serú 

. uma diminuição de todos . os valores e urna aggravação de 
todos· os gravamos; Transferindo-se-lhe, pois, a iniciativa da 
Camara para o Senado, mais . um esbulho ·constitucional . se 
perpetra, mais uma usurpação constitucional. Forca era, po-
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rém, quo dcst'urte se p!'Oeodesse, para undnr com maxima ce
lel'idade. 

1Acceilo o nobre Vico-Presidento do Senado as minhas eon-
. gratulaoõe:; por esta oonsagraoão do seu prestigio, da sua forca 
da grandeza Ü'l'esistivcl-da ~ua vontade. Neste puiz, hoje, sÓ 
úonhet;o duas instituit;õcs': a pessoa do nobre Vice-Presidente 
do Senado e a do ~Ia1·echa! Presidente, No Brazil, actualmente, 
não vejo senão uma constituicã6 verdadeii·a: o consorcio dessas 
duas entidades. Tudo o ~mais 6 accessorio, é inferior~ é su
balternq: não existe -sinão na medida, em que esse dous po-

, deres lhe consentem. 
E 'só elles conseguiriam operar, sob .o regimen ·de uma 

democracia· constitucionalmente. agonizada, . a façanha, o mi
lagre, sonho de uma emiasão de tresentos mil contos apre
sentada, discutida e votado. .na Camara dos Senadores em 
vinte e· quatro horas, dae quaos apenas doze uteis; pois só 
esta manhã chegou á noticia dos . seus membros o teÕl' do, 
projecto, .que daqui a pouco vae ~ahir desta Casa approvado. 

Si eu soubesse r·ü· ds miseria do men torrão natal, da 
minha raca e da min!ia nacionalidade, estar-me-hia rindo, 
agora, u~ó ás lug!'imas, deste desenlace das t1•adicões ant.i
emissionistas do' republi~unism·o or·thodoxo no ·Brazil e desta 
scena final do programma. Hermes. 

Vinte e cinco annós ha que a virgindade financeira dos 
nossos patriotas clama c conclama, cm um córo de 'maldade 
impenitentes e calumnias i!·r·edueLiveis, contra as emissões do 
Governo Provisoi•io, contra as minhas emissões, e .ainda na 
campanha eleitoral em que entrei com ·a minha candidatura 
á presidericia, saofoniana com que a i'accão capitaneada pelo 
·nobre Vice-Presidente do Senado me contestava em todos os 
falsetes a minha idoneidade para governar o paiz, era a in
creJ?a.ciio de papelista, de emissor, de· r·esponsavel pela cir
culação inconversivel. 

.o\ deslealdade; nessas imputacões, era grosseira. 
A massa de papel que veiu desnaturar a nossa moeda nãt> 

era· minha, era dos idolos que elles incensavam e incensam. 
· O papel que eu e!J\ittjra era garantido pelos seus lastros, 

ouro· e a.polices, que de1xe1 intactos no Thesouro. · 
Sob a minha · administracüo, que não cc$ntrahiu empres

timos, · não decretou impostos, nem conheceu de('icit, não pus
sou de -105', 000 :000$. o papel emittido. E' o Sr. Joaquim Mur
tinho quem. o attesta, nos quadros com .que· documentou o 
seu l'elatorio ·de 1899. Ao todo, a circul!lCão, que eu deLxei,. 
oom a importancia·~ de ·emissüo Imperial, mont111va a ....•.. 
297.000 :tOOO$, dos ·quaes apenas co1~ria ·por minha conta pouco 
mais do'.terco. ·· . .... · · .. · · ' . · ·· 

Vieram .c)opois--qs: m_eus .successorcs ·e ~mittü•um ·sem om•o, 
e emiW.1.111lm;·Jde~~p.ne!o, .• O<!l:'lU<Jt,ros.. ·'-~que·· eu; ·-enthesoJlrára, o· 
emi!Ji.i:ram 'vlolanifo•·em::-!Jodas·~llll suas ·garantrns o .regrmen do 
decreto, i1ue eu oxpúdiru, e errnittiram extinguindo o · contl'!l 
p_eso, _que eu estabelecem, o imposto em ouro, que. depois Sll: 
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restabeleceu, de .quo as finanous republicànas tem divido, mas 
· que ninsucm confessa que u mim se deve, e emittiram .... · 
488.000:000$, isto é, cinco ve~rs mais do que se omittiu sob 
a· ):ll~nha gestão administrativa; a cuja ~éspon~ubilid!l!i.e, · con~ 
segumlemonte cabe apenas pouco .ma1s de ttm o·ttava nos 
!i8ü:OOO.OOO$,r a qúc, s.oli a Republica, se elevou o papel erriit
tiijo; nl'~s :i sill.!ACü!J ~~t).!HI• J.?Or um sp. ac~,o. emit~e tre~ 
ve~es1, o .Qttun? ... éimt~I);lb§e.~· ll nun:~a ad!llhu~trncilo fjpnnceim: 

>mi e, po1s, eL,t o,·JJO LQOS. · · · 
· Mas'· emitte, ao menos; êqm alguma base? 

Não. ·:. 
Nem u do ouro. 
Nem da apolice. . . . 
Nem ti' de· ser a de uma eJmssno com o. resulador na- · 

turnl dás emissões bariêarias, segundo a verdad!J c<n·rcnto di:l 
que o· ápparelho nuturáldO:s emissões de pap'el 'circulai* sãb 
os··banc·os.·· · · · ··· ... ' · ...... ··· · .,, '· ., · · :·· · ,.. 

· Eniitte . em cedulas do Thesouro, absolutamente desga-
rantidas;·soo;;ooo c·onfos:'· - · ·· · · ,' ·· ... ,.,," · · • . 

· · TQra. Sr. IPresldente, a emissão da ·moeda fiduciaria h a 
'de· ter, necessariamente, uina destas gárantias: a do ouro, . a 
de títulos dó Estàdo, ou a· do credito do ·Thesouro 'NacionaL 

. Esta não tem nenhuma das' tres, 'porquê, do ouro· 'ou. apõ~ · 
Jice como base da omissão não .se tratà e ii Thesouro Nacional 
está em .bancarota declarada. · ' · . ·' · 

E'; conseguintemente, uma s~m.ples emissão de jlapel, .que 
não representa cousa nenhuma, uma emissão de estampas col
lovidas com curso obrigatorio, ·pó is, 's6 '!reinos ·ag-gravar à ilossii 
:fnllencia .. ·Nada.me espanta mais do'qti!') ver àtixili'areni7n'a:os. 
amigos ·do . Presidente eleito, · em cujo Góverno ·este erro · •é 
um gra.vissimo golpe; · · · · · · · · ·' · · · · · 

· · O que se quer, é aliviar, á custa delle, a· agonia, do Ma~ · 
rechal Hermes. · .. ' ·,· · · · . 

Este liquidará; com a papelada os embaraços ·mais ur
gentes da ncl.ualidade, met.tcndo sob a cadeira· que lega ao seu 
suecessor, a herança desta bomba. Aos .primeiros passos delle, 

·Cpmecai'á logo ii. sentir-se, o :estalai·' dosse ·legado explósivo, 
a situação actual renascerá· recrudescento e o remeclio inevi~ 
ta:V.el ;[lO. !J::aruc, •.em que .de .. nOYO nos' Vei;emOS será :outra 
emis~ão, isualmente desgaraotida, ainda· mai~ . desacréditada; 
:no ;meio de uínn :confüsão. geral;· payorosa, . inextricàvel,· clijii
pri.~eira semente vamos lancav ao solo com".o nosso voto 'de 
hoJ.e. ·. . . . . · . · . · . 
· ... Q.uer~se,. porllm.'.Scnho.ros, a todo o transe, o medicar;nentp 

pa:na., ~s .- ao;;usLi:l.S da .'litUUI)ÜO · do agora. 'Essris : ansustias niio 
· seriam tüo ai'J'lictivas como as que' estamos .curtindo, si o .Mi~ 
nistro ·da Fawndn •houvesse usado opportunamerite da facul
dade. :annua, :que todos os orçamentos consignam, e em todos 
os exercícios se u.t:iliza, .da omissão de ·lettra do Thesourq; no 
valor de ·5o ·mil contos por· aoteoipaç!io da receita. Dessa . au
torizacã,o · c~~íio .s~· ser.viu este anno o .Go-verno, para metter· o. 

' 
~i., ·,' .... :' ,'., •_., .. ·?·.:• .. t .. ·,-·:·~,,,.·.~, :"•:';., • I' 
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.Con:;resso Nacional outro a espada o a parede, forçando, com 
· os apuros do Thesouro, o grande 'empi•esLim'o estrangeiro, em 
.que luwi!l, noto~iDJmente, graúqes ihtóressés ilmhenllirdos; 'como 
os ho: nn soluoao ora proposta. · . · · · · 

. Mas, em. sumrri:l';· tomemos u situação qual ellu se define 
presentemente, sem recriminar. Os adeptos do Governo ·fazem 
qu~s\ão de que lhe l!~Vdáiriq~ Ai!~ p, m.~2jcina · ageqüada .. E' • 
pois, um problema cilmco, o que se nos submette. A· sua m• 
eognitá é o li1oio de cura; o's seus · elerii'critos, a sitúacão' riJ'àl 
~o ·enJ:er•mo, 'à gravidade i]q mal '!la"süa qu~lidude 'é 'ri~ 'sua 
1ntens1dude. Estes os eiem,CJüos qo prol)lema. ' 

Conhecel-os-ha,.porven[ura o Senado? HavCJ•á, dentre nós, 
um só memoro desta Casà' que' os 'ciJiihcija? Conlfecé~os,"àcasii, 
<i 'proprio Gov'eriío? · ' · · · · · ... · · · · ·. •· 

·· Não. Niingncm os conhece. . . 

• 

' ' 

•.':," 

Não· se cónhe.ce ·.em quanto impo~tam os debitas urgentes 
qo Th.es.our.o: · . . . · · · . 

Não se sab.e de que natur~za veem a ser, e em que es~ 
:pecies se distribu.em esses comprm)lissos. ' . . .. 

. Niío se mandou pes.cruizar a quanto montaJm. os deposites 
- dos bancos. . · · 

.NiJlS'UClll procurou v.evificar o quanto sobram as resetllas, 
.os r.ecurs.os, de crue· disn.õem esses .estàbelecimentos, para 
honrar essas responsabilidades. . . . 
· , Til.o pouco se nos di~ a ,quanto s.e estendem as obrigações 
contrabidas pelo Thesouro, com o consumo que dc:v!l nos' cn~ 
:pitaes depositados nns Caixas Economicas. · · 
·• - ' 0901 q;: q),itrqs .~Cflr:irf)s do fupgps P~r.e,c/.~e~, .de g~~;p;rticy1 
deposito .çu ~psgat.~, 94e a vorp.c,,da~e mcrwel ·ct,este. ,ll):!~.7 
~r.ieppj~ ·1[gJriA.. atlrQrâ.o-so a tuc,),o, ~ fiUWilP pp,çsc~ a diY!da 
'lll;tC/OEJl~ ,. , 9,"+PUS'lfor.~m,,. ·r· .I, ~ . . . Jl . 

. •. nM~~~at10 ~~rJ~ y.~~~. !P~r :))!;'~~ eMfl~ p~rçc .~s !JOll) \J!!l 
criteriO ~~fl'?rO .Pll;'!l avaha:mos a Imporf.iil)CI.a- e 11- n~W-~~71!1 
dos sacnficiOs mdispensavcis, a sua ur~;:ePciíl, .o SCJl. lfiO.âo, a 
sua utilidade.. · · . : ' 

Ccrmo ó. que_ se no~ 1alla ciJl .trcsen~.9~ l]}i,l ,cp!},tqs, se a 
qu.antin talvez. nao mu!\P ~cnor se ,olc:v.l!e(L 11 .dP.sf;r.)qll,C dn.s 
cmx~s cconomicas, ·e!ll_ quo o Gover:,n~ $C ab,stem çle toc~r? SI, 
reumdas a essas add1çoes, outras nuo menos mentirosas; como 
o .s'erviço· da divida· .·externa, · enorínemohte ·· aggriivado pela 

· baixa do cambio, o .total dos nossos ·opcilrgos, mais''oii ·flleííos 
prementes,, dever li provavelmente, súbir · a mais, muito .mais 
de o'itócentos mil contos?'. : ., ( ,, "" ... "" ' ' 

·Mas,· ainda .muitos outro~ defeito& essenciae~ avultam ·no 
:projecto~ '· · · ... . ··· · · · ... ·" .... ·: " .... · 
· · ·' O· pro.iecLo cmitte ás cegas . 

. ü projecto cmittc som garant.ins . 
. o pro,iecto reservá tu'bitraJ•larriento um 'teroo da' emis~ão, 

para favorecer 11 bancos particulares, cu.i a sitmicl'io · não se 
ciJnhet:e,. uom ricos e não carecentes desse · nuxil!õ, outro~ 
.;ividos · e interessados nesse ·,ravor· 'pât•a ·a· espéciulJii;iio, · todós 

'·" ::•' 

. ' 
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solicites em. aspirar ao beneficio, •mas cuidadosos em nos 
occultar a realidade da sua siLuucão. 
. ü projecto cumula a emissão com a moratoria, medidas 
que· se excluem, que se .conti·adiwm, qve niio podem estar ir
manadas no mesmo acto som o maior absurdo e a maior im
·moralidade. 

Reunindo estas duas· liberalidades inc()m.pussi•veis em pro
veito dessas potencias financeiJ•as, cujos orgãos, directores e 

·advogados compiueceram ús reuniões secretas das commissões 
parlamentares e ti'veram nas suas deliberacões uma in1'lu
encia predominante, ·a projecto favorece um jogo indecente, 

.á custa dos d,epositantes cu.ios capitaes se reteem pela mo
rataria, em.quanto pela emissão decrescem ·Os· recursos. 

Com ella se abandona a situaciio do povo, da industria, 
dos operarias, .cuja penuria vao augmentar. 

Como ella, mediante a baixa do cambio, vae encarecer o 
custo da vida, · vae baixar ainda mais a importancia, vriil 
crescer a despcza com. o sel"Vico da divida externa e os orca-
. mentes em ouro, vae augmentar . o nosso descrédito, vão fe
char-se, para o Governo vindouro, as portas ·do mercado es- : 
trangeiro ·a qualquer operação de credito futura, vão· peiorar 
desesperadoramente as ·circumstanclas do povo, as circum
stancias da administraciío, as circumstancias da nossa honra 
no interior e no exterior. ' 

Não somos loucos para sustentar estes delirios com o 
nosso voto. · 

Tudo isso predissemos~ De tudo isso-. .. . avizamos passo 
a passo o Governo, que combatíamos. Mas a resposta, que. ti
vemos, foi o estado de sitio, para suffocar a verdade,· em
quanto as prodigalidades, os negocias e as delapidacões mi

,narram ·a fortuna pub'lica, malbaratada pela administração da 
incompetencia c solapada como um chão de formigueiro pela 
po_litica dos arranjos. · 

Eis os seus effeitos. 
Nada lhe escapou. .. 
A .Caixa de Conversão ó UJma instituição liquidada . 

. IAs caixas' economicas estão vasins. 
. •Os bancos, satisfeitos agora. dó regímen , dos bons nego-
· cios em que entraram, hão de accordar, após a mo.ratoria, 
. abandonados pelas economias particulares. · · 

. ··um sopro de pérdicão. allue tudo, e os sabias da .escri
ptura não acham, para nos sal.var,- .outro remedia sinúo o 
banho cte· uma·· vasta. emissão de p~pel· inoonversivel, com a 
garantia da bancarota, 'e ·a fatal' espectativa. de outras em1s- · 
sões mais ou ·menos proximas, -consequencia;. natural dn., pri-
meira. , . · ·.;. .. d_~:-. : .. ·-:·_<·, ... ';, ._.··-:: ,.,_.- · - . 

o nosso protesto, v~;;n~~~~~.:~1-~.~;i:.)!'~fcNlQ .e:~:e\Jmprido o 
nosso dever. · '"'"' .... , .. ,.,,- •!···í~r.·- -..~:1'V·•'• • · .. · -·: ·· 

Agora, Srs. Sénudorcs, ao .escrutínio. -Com os vossos suf
fragios, dentro em minutos, vos 'tereis esmagado. ~las as. 

o ' 
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vossas eonscicncins estarão comnosco, e, <tunndo nos lc·van
tarmos destas cadeims, as vossas confissões particulares não 
.tardarão em nos atloüir. (il!!tito úam! ;lluUo ba'ln I). 

o sr; Presidente- Srs. Senadores, no protesto, ' que o 
illustro Senador pela· tBahia acal;a de, contrariando ·O regi
mento que prohibe n leitura de discursos, fazer perante esta 
corporação, S. Ex. accusou a Mesa injustamente de ter al
terado o negimento da Casa sobre os assumpLos sujeitos no 
seu conhecimento. · · · 

l:Iontem, 'cncerradll a scssiio diaria, convoquei os :Srs; 
!Senadores para discutirem a ordem do· dia que não poudc ser 

. • exn,minada pelo Senado por que a sessão diurna fôt•a lcvan
. tada a requerimento elo illnstrc Senador do Paraná, Em se
guida, a .Commissão de Finanças, reuniu-se c elaborou o pa
·~·eccl' que foi lido .na sessão nocturna. 

Não é a primeira vez, c innumcras toem sido cllas, que 
nesta Casa assumptos da maior importancia c gravidade são 

1 immediatamcnte, após a sua leitura, postos om discussão pela 
'1\lcsa a requerimento de qualquer dos Srs . .Senadores, medi-
ante votação da maioria. · 

O ilustre Senador p·ela Bnhia, .mesmo, jú tem usado dessa 
faculdade. . · · 1 

· · Que o assumpto que i'az parLe da ordem do dia da sessão 
nocturna c que cstú su,ieito à deliberação do .Senado ó daquelles 
quo toem ·magna importancia, o proprio libello que S. Ex. 
acaba de articular o comprova. 

Nüo altot·ou, portanto, ·a Mesa do Senado, a ordem dos 
. nossos trabalhos. · 

A outra parte ,•que · me accusá individualmente não é o 
momento opportuno pam della me occupar. Estou Lüo sómento 
1•ebatendo a que· atLinge direetumentc á dircccüo dos trabalhos 
do Senado. . . . 

Era o que tinha a informar a esta illustre corporação. 

V cm a Mesa,. é lida, apoiada e posta conjuntamente •com 
o projecto a seguinte 

EMENDA' 

•·l.o ar L. 1" § 2", depois das pala;:ras ~juros de G %
....:.. at~ 30 do abril de .1Q1:i c de 1:1 o/o dessa data em 'dennte até 
o vencimento. 

Sala das scssües, H de agosto de 191.1.- Victo1'ino M01i
teiro. 

O Sr. Presidente- A emenrJn ú apresentada por um 
membro da Commissãà do. Pinunr;ns. . ·. 
· .Entretanto ns emendas que· sfio UJI!'Cst•nl.udns por qualquel·· 
dos· Srs: ·:senarJOl·es quando, lm urg·cncm, como no caso actual, · . 
c que teem puJ·ecet· dn Commissüo, uüo llispensum osso pm·eccr. 
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ANN.IES DO SEN,\DO .:':; 

o Sr. Víctoríno Monteiro (Jwla m•rldm,)' Sr •. Presidente; o 
Vice~presidente da Commissüo de :Finanças ó o nosso i!lustre 
collcg·a, Sr. Senador Gonr~alves ·11crrcira. · 

Parecia-me, potranto, que S. Ex. ó quem devia substituir 
o Sr. Senador Glycerio para dar parece!• sobre esta emenda .. 

Sou membro da Commissüo de Finanças o dos mais antigos 
e ao apresentar esta emenda tive em visa defender interesses 
do .Thes~uro,. h'l'!lvandó ~ais de 2 o/o1 redu~indo a di"Yi.da •cop1 

· ma1s rap1der., po1s que retll'a com maiS celeridade da cn·culncuo . 
os 100 mil contos que so:destinam aos .bancos. · · · 
. Apresentei essa emenda do accôrdo com .a maioria dO: 

. Commissão de Finanças, de que não seja talvez o fiel interpreto · 
no momento·. · . · · · · . ·, - . 

Como disse, 6 uma medida altamente conveniente aos in· • 
teresses do Thesouro e que vem até satisfazer aquelles qué silo 
·contra a emissão do papel-moeda. · · · 

O Sr. Presidente-~ opinião de V. Ex. é muito valiosa:, 
não ha duvida, mas a Mesa não póde acceital' a emenda, ou 
.melhol', não a ,poderá submcttel' a votos sinão depois de sobre , 
ella o -Relator ou qualquer membro da Commissão de Finanças 
interpôr o seu parecer. E' certo·que v.·Ex. ·faz parte da Com
missão de Financas;·mas V. Ex. ao apresentar a emenda fel-o 
em seu nome individual. 

' O Sr. Sã Freire- Peco a palavra •. 

O Sr. Presidente- Tem a pa)avra o hoqrado Senador. 

o Sr .. Sã Freire- Sr .. Presidente, o parecer· sobre essa 
emenda devia sol' interposto por mim, na qualidade de Relator 
da Fazenda;. Vencido, porém, como fui, por S~l' contrario_ in· 
tot!!m ao .proJecto, é cdaro •quo tambom o scl'Ja em relacuo á 
emenda. E' por esse motivo que deixo de emittir a minha 
opinião , em relacüo ti emenda do honrado Senador pelo Rio 
Grande do Sul . 

. Ó Sr. João Luiz Alves_:, S~ .. Presidentá, nà qualidade de 
Relato!' do projecto ora em .debate, penso que a emenda deve 
se!' nilceita. Que visa a emenda? ·Apenas o ,seguinte: «Os bancos 
pagariio pelos emprestimos feitos seis por cento até 15 de abril, 
de 15 de: abril em deant,e pagarão oito ·por cento~, · . 
';i: · E' cláno que o intuito 'da em'cndn é tornar mais rnpida a 

· liquidação do emprestimo, o só por esse motivo penso que a 
emenda devo ser ·acceita. · · 
• • • ' ~ l 

. o· Sr. Tavares de Lyra.,-Jtl que tod9s estão dando .s~!i 
opinif10' a respeito "dessa· emenda, peco l!cenoa para. emlttir 

· tnmebéin a minha, ·na qualidade de membro da Comm1ssão da 
· Finanças. - . . . · 
· ". 'Quem aventou; Sr. Presidente, essa questiio no seio d!i 
Commissão fui eu, transmittindo aliás ·consideraoões qué ti-. . . . ' 

. ' ,, 
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nlmm sido feitas na conl'ercnaia realizada no Ministério da 

· Fazend!l. Entretanto, quando a Commissão redigiu o projecto 
que f'ot submeLLido t\ considcracilo do Senado, não cogitou dD 

. assumpto, c assim sendo, para não retardar o andamento da 
, gucstão, devo informar ao Senado que o Irieu votD é contrario 
a emenda. 

• 
· . O Sr. Victorino Monteiro- Sr. Presidente, foi inspirando-
. me no bem publico que resolvi apresentar a emenda que ta
manha celeuma csC(t levantando. '!'ambem assisti aos trabalhos 

. da Commissü:o de Finanças, e que me recorde não ouvi alli o 
, honrado Senador pelo Rio Grande do Norte aventar essa questão. 

· Releva notar que comecei dizendo que apresentava essa 
. emenda porque reputo-a de alta conveniencia, porque vem· aace
lerar.o pagamento dos emprestimos que.serão feitos aos bancos. 

Não se achando presente o Sr. Senador Francisco Glycerio, 
que é o Relator. da Commissão de Financns, e depois de ouvir 
a opinião do honrado Senador pelo Rio Grande do Norte, s6 

. uma cousa me resta fazer: pedir a V. Ex., Sr. Presidente, que 
consulte t\' Casa se consente na retirada da minha emenda .. 

Encerrada a discussão • 
. Consultado, O Senado' consente na r.etirada da emenda. 
E' npprovado o projecto, que vae á Commissão de Ré-

'd - ' . . acçao.. . · . · . 
. · O Sr. Tavares de Lyra (pela ordem) Sr;· Presidente, se

gundo estou, informado, acha-sé a mesa a redacção final do 
· PIO.iecto que acaba de ser votado. Dada ·a urgencia desse pro
jecto, peco a. V. Ex~ que consulte o Senado _sobr~ s~ conc~de 

.. dispensa. de tmpressao parn que essa redaccao seJa lmmedla

. LamenLe discutida e votada~ - . -· 
Consultado, o ·Senado concede a dispensa de impressão.!. 
~ ' ' . . ' . 
O Sr. 2' Secretario lê e é, sem debate, approvado o seguinte 

PARECEI\ 

. N. 33-i91Ji 

Redacção {'inal do p1•ojecto do Senado n. 6, de 19/4 autorizando. 
·· .• o Presidente da Republica a fa:er um,a emissão de notas. 

do· 2'hesou1'0 Naciona.l 

·O Congresso Nacional. decreta: . · · 
tArt. 1." Fica o .Governo autorizado a emittir em notas do 

Thesouro Nacional ntó· a. quantia de 300.000:000$ da.segulnte 
fórma: 

I, até 2:00.000 :·000$, para occorrer á solucíío de ·comprq .. 
missas do mesmo Thesouro, por despezas legalmente autor1 .. 
zadas 13 registradas; . '· . . 
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Ii', a !.li 1·00. 000 :•000$, put•a umpr·estimos a bancos, sob as 

seguintes cond icücs: · 
a) mediante caUIJão rlc el'l'eitos commerciaes ou titulas da 

divida jmblica fcdct·al, sendo uns c outros recebidos na basQ 
. maxima 'do 70 %; do seu valot· nominal;· · 

b) mediante deÍlo&'ito J•cgulnr de notas da Caixa de Con
. versão, ·pelo ·seu valor clcelarado cm réis, ou ·do ouro, amoedado 
ao cambio de J ü dinheiros, por mil 1·éis .. 

§ 1." Si a 'enÜIJÜO oJ'forccida pelos bancos for· cm 'qualquer .. 
momento julgala insufficienf.e pelo Governo, este immediata
mcntc cxigirú. do devedor reforço da mesma, c não sendo 
al.tcnrlido, l'arít vender cm hasta publica, independente de inter-.. 
pcl!úJÜO ,iudieial,. os cfrcitos catw,ionndos,. accionando o devedot• 
pelo t•cst.ante do credito, que será considct•ado .divida liquida e· . 
certa pat•u os cffcitos legues. 

·§ 2.• Os cmpresiimos· a que se refere a lcttru a do n .. II 
·vencerão os juros unnuaes de ü %, pagos semestralmente, e 
os da letra iJ não vencer•ão juros. · · · · 

. § 3." 'Piara ·O resgate da emissão autorizada pelo n; i é 
destinado a sornma' correspondente a iO % da renda das al
fandegas do .Rio de. Janeiro c de Santos, convertida cm papel 

. a par·tc d~ renda ouro, devendo o producto dessa porcentagem 
ser rlir.·elllu e diariamente recolhido pelos inspectores. das re-
ter idas alfandegas !Í Caixa do Amortizacão, cu.;o director farú. 

.,ineirrcJ·m·· semanalmente as notas assim recebidas. ii\os func
. cionm·ios que deixaróm de· cumpt•il• esl.a disposição serão appli
cadns as penas do art .. 1 O da lei n. 2·. HO, de 30 de setembro 
do 1000. , . 

, .§ 1." Serão igualmente applicados no resgate da mesma. 
emissão do n. I os saldos dos juros cstalJelccidos rio § 2', de-
duzidas as dcspczas ·com o sorvie.o da emissão. . · 

' § 5." .os emprcstimos autorizados pelo ·n. II deverão estar 
resgatados at1'l 3·t de dezembro de '10'15, J•ccolhcndo os bancos 
devedores directamente ú Caixa de Amortização as notas cor
J•csnondentes t\ amén·ti?.açiio de· seus debitas, as • quaes serão 
ineinerndas ,pela mesma fórma c sob as mesmas penas· do § s•, 
nfio podendo ser feito novo emprestimo si o maximo da emissão 

· .iá tiver sido attingido. A' medida que forem sendo .feitas 
.essas. amortiza~õr.s, n ·Caixa dur·r.l guia do 'recebimento para 

. · quo o· 'J?Iwsouro exonere o devedor, restituindo-lhe. a caução 
correspondente; Si ao 'fim elo •termo, o banco niio cumprir essa 

" 

· obrignr..üo. o Governo procederú cm relncão no devedor como 
iro caso do § 'l ", prevalecendo nn hypoLhcso os mesmos prin- .... 
cipios alli estatuidos. · · . . 

§ G." Os emprestimos do .n. II serão ·concedidos formando · 
os bancos poJ• e!lcs· favorecidos um r.onsort·iu.m. pelo qual todos 
se obriguem a adoptm· nas opcrn~õcs cnmblnes as taxas accor
dticlns r:om o .Bnneo do .Brnzil; hnvondo desaccôrdo na tnxu a: 
affixu1•, dccidil•(t o Ministro da Fnzcndn· e a sua rlecisiio ser•á 
obri:;utorin para lodos; o banco pcrtcncenté lio consol'tittm, que 

. . 
' 
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se não submeLler n essa eleeisão ou cm qualquer occasiiio não 
observay n luxa nceordada, scrú compellido pelo Governo a re
colher Jrnm~diatamcnte. :í Caixa de '\morlizacüo a importancia 
do seu deb1to, observadas as mesmas regras prescriptas no 
§ J'. . . 

§ 7." Para conceder emprestimo a banco estrangeiro, ve
ri!'icarú préviamentc o Governo si cllc .iú tem realizado no paiz · 
dous tcrcos, pelo menos, do seu capital, conforme prescrevo 
o § 1" do m·t. 1,7 do decreto n. '•31, de 1' de ,iu\ho de 1891; na 
falta, accordarn com ellc um prazo rozoave\ para ta\.fim, sob 
pena de ser cassada a àutorizaciío para funccionat• nn Repu
blica. li~ regra geral quanto ao capital fica extensiva. no fundo 
de reserva. ' · 
· § 8," Esta lei entrar(L'e'm mwcucão desde n .data da sua pu
hlicacão, cessando a moratoria c a suspensão dos exccul.ivos 
fiscacs decretadas cm lei ao fim dos primeiros trinta dias con
cedidos, ·continuando, porém, ,cm vigor as disposições rela~ 
tivns tL suspensão da troca elas notas .da Caixa ele Conversão. 

:Art. 2." Revogam-se ns disposicões cm contrario .. 
· Sala das Commissões, H de agosto .de 10'14.- Wal{!'cdo 

·~eal.- GaJwiel Salgado.- OlhJcira Vallallão. . 

O Sr. Tavares· de Lyra-· (pela ordem)-.Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex. que· consulte o Senndo se me concedo dis
pensa de membro dn Com,missfio de Financas. 

O Sr. Viotorino Monteiro (pela m·dem)-·Sr. 'Presidente, 
mando igunlmenté :\ Mesa a minha renuncia de membro da 
Cnmmissão de Finanças. 

O Sr. Presidente-' Esh\ cm votacão o requerimento elo 
Sr. T::tvm·cs de Lyrn, pedindo dispensa ele membro da Cilm· 
missão de Finanças. Os senhores que approvnm este reque
rimento, queiram .levantar-se (Pausa.) 

Foí unanimemente rejeitado. 

: O Sr .. Victorino Monteiro fez identico requerimento. ,Vou 
submetei-o a votos. Os senhores que o approvam, queunm 

· .Jovantnr-sc. (Paúsa,. l · 
Foi reJeitado, unanimemente. 

O Sr. 1" Secretario ]ll'Ocede a leitura do seguinte 

.... 
!lXP!lDIEN'J'E· 

Officio dn Directori~ da '\ssocinciio Commercinl insi~~ 
Lindo pnra quo o Senado dclibóre com urgencia sol:!ro o 
nssumpto .do pro,jecto da Commissüo do Financns.- Intmmdo. 

·' ..' 
·.: .. ,•, 

. . 
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. O Sr. Pesidente- Nenhum Sr. Senador querendo usar da 
.:Palavra nu. hora do expediente, vou levantar a sessão. Dó~ 
signo para o1·dem do dia da sscssão seguinte: -.. ' 

"Trabalhos de· commissões. 

. ' r.Bvantii~sfl a sessilo ús 1 o horas e 45 minutos da noite •: 

76' SESSÃ!O EM• 12 DE AGOSTO DE 1911• . . ' 

PRESIDENCIÀ, DOS . SRS • PINI-!EillO M.IÕHADO,. VICE•PRESIDEN'l'E, E 
, . ARAUJO GÓES, 1" SECRE'l'AR!O . 

. ~;.,· ·1 . hora.' da tarde, presr-nte numero legal, abre-~ e . a 
sessão, ·a· que concorrem os Srs. Pinheiro ·r.rachado, Arau,iiJ 
Góes, Pedro Borges, Gonzaga Jayme, Gabr.iel. Salgado, Silverio 
N ery, Indio do Brazil, Mendes de ·Almeida, J o só Euzebio, Ri
beiro' Góncalves; Gervasio Passos, •ravares de Lyra, EpiLacio 
Pessoa, Walfredo Leal, qonoalves Ferre!ra. Oliveira Vallndão, 
Guilherme Campos, Agmur e Me!lo, Er10o Coelho, Sá Freii·e, 
Ail·gtist'o ·ae Vnsconcellos, Bernardo Monteiro; Adolp'i1o Gordo, 
T;ebpoldo de Bulhões, José MurLinho, Alencar Guimarães, Ge- . 
neroso Marques, Fclippe Schmidt. o Viétorino Mimteiro (29) • 

,,, .. Deixam de comparecer,com causa justificada os Srs. Teffú, 
Lauro·.Sodré, ·Arthm:. Lemos, Urbano Santos, l'íres l'erroira, 
Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio· ·de Souza, Eloy de 
Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, Sig-ismundo Gon
Çalves, .. Raymundo. do Miranda, Gomes· Ribeiro, Luiz Vianna, 
José Marcel!ino, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Bernardino 
:Monteiro; Moniz .Freire, Nilo Peçanha, Lourenco Baptista; AI
cindo Guanabara, Bueno de. Paiva, Alí'rcdó Ellis, ·Francisco 
Glycerio, Braz Abrantes, A. Azeredo, Xavier da,. Silva, Abdon 
Baptista, Hercilio Luz e Joaquim Assumpção (33). . 
... , · E' ·.Jida, .posta em discussüo· e, sem debate, approvacla a 
ac!ii. da sessão anterior. 

O ·sr. 1" Secretario dá conta.-do segui,nte 

. . . . ' . ' · ··EXPEDIENTE 

Telegrammas dos Srs. Senadores Braz :Abrantes c Gon
zaga Jayme communioando que, por motivo de enfermidade, · 
teem. deili:ado de comparecer ,ús sessões.- Inteirado. . · 
; QJficio dó Sr. Dailt'lis Barreto, Governador do Estado de 

Perriiióibuoo, 'offiJrecendo uni exemplar impresso da Colleccü<> 
diis LeiS do Estado proniulgiidas o anno passlidó.-- Inteirado., 

·'· ,-· ··-··' 

• 
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OuLt·o do St· . .Codol'!'odo Yianna, ju ir. seccional no Eslado 
dG Maranhfio, uommunicnndo que n .iuntn. apuradora <ln e-lei: 
ciio pam um Deputado Federai; para preenchimento <la vaga 
aberta com o. fnllecimento do Sr. Christino Cruz, concluiu os 
seus tl'abalhos -<Inteirado. . . 

.. Outro do _Sr. Pref~ito do Districto Federal enviando· aa.. 
Senado as razoes do ?!uto que oppoz ú resolu·~iio do Conselho 
Municipal que manda contar, para os offeitos dn np·osentncão, 
no guarda da secção mnritima da Inspectoria de Mnttas Jar
dins, 'Caçá o ·Pesca, .Tosé :Maria Granado, ·o periodo do tempo de 
serviço municipal que menciona.-· A' Commissão de ConsU-
tuicii.o e Diplomacia. · · · 

· Requerimento do Sr. Lu1z Lemellex, solicrtando reversão 
no quadro dos oJficiaes da Armada,. no posto do 1 • tenente, 

· pam o fim de ser reformado no mesmo posto, sem direitD a 
vencimen~os ntrazadDs.-A's Commissões de Mnrinha e· Guerra 
:e de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario declarn 'que D,ão h a pareceres. 

O S~. Victorino Monteiro (•) - Estou bom certo, ·sr . 
. Presidente, de que todDs os meus CDIIegas, que cDnhecem D 
meu• inDdo de prDceder nas minhas relações cDm os meus com
panheirGs de traba,Jho, procurando distinguir a tDdos cDm o 
maior affccto e CDnsideracão PDl'Siveis, extranharam D inci
dente occorrido h ontem nesta Casa, entre . o hDnrado Senador . 
pelo Rio Grande dD Norte e D humilde omdDr que mais do que 
qualquer outro o lamenta. 
· · .. Devido ao- meu temperamentD ardente, que todos CDnhe-· 
cem, hontem, quando se discutia D projecto da emissãD, 'pDr 
ter ouvidD mal uma. expressãD, é passivei que tenha melin
drado . o meu distincto cD1lega, cDm a viDlencia da minha 
resposta. Ninguem mais 'penalizadD estó. cDm este. facto dD 
que eu, pDis que todO" o mundo sabe D nltD aprecD que me 
merece S. Ex., a quem uma :v.elha e . longa amizade· me 
prende. . 

O Sa. 
1
SÁ FREtai! - E' muito nDlire a attitude .de V. Ex. 

. ,·. . . . , .' I . . , > , • 

. Q,Sn .. VICTORUiD MDNTEIRD ,...-Declaro, pDrtantD, Sr .• Pre
~·idente, . i:itiil .. si alguma expressãD me escnpDU'. hontem,. que 
:Pudesse meliridril.r o .honrado ,Senador pelo Rio Gr.ande do 
Norte; absolutamente. não tive nella o intuitD de aggredir DU 
que, iioncDrrou, de .certo modo, para que eu extranhasse D vDto 
1dD illustro Senador, quando· fOra elle o primeiro a se interes
sar pela minha emenda, .levantnndD .a idéa cjue e lia continha, 
nD seio da CommissãD. · .. .. 

.FnzendD c~·tn dcclaraciiD, COIV tDda a francjueza, Sr. Pre
sidente, esporo que os meus illustres pares nãD pensem que 

.,. ,;·1 ' ' ', 

l~~l: Est~ !:lisQ~s~ :nã~ i9.~ ;i.:ev~s~ p_ei~ p~ado.r..1 

·' ,' .•' 

' ; 

' '!; 



' 1,,, 

• l· ·, 

,·,. ··. ' .. 
/i.,' ·., .: ,,•;,). · .. ~ .. -• <.\ ' 

. ' 

i68 ANNAES DO SJlN,\DO 

tive o intuito de offQncler ou inJuriar um colle,;a. Peco, pois, 
uo Senado c ao Hlustre Senador quo considerem eslo incidente 
oomo si nfio houvesse occorrido. (JlluUo bem; muito bem.). 

O Sr, Tavares d·e Lyra - S:r. Prosidenll), .. depois da· de
' · · clarar.ü·o que acuhn de ser feita· pela nobre Senador pelo Rio 
. ...Gr.ande 'do Sul, só me resta lamontm·, como S. Ex., o inci

dente de que o Senado foi honlem testemunha. (Muito bem.)! 

O Sr. Leopoldo de Bnlhões (') - Sr. Presidente, não 
r·cspondi .hontom ao discurso de V. Ex.,. nem a,;radõci, o quo 
OJ'a Jnr,o, · ns J•ofcrcndas com (]Uo mo homou, porque tinha. 
mo compromeLLido a nüo prolon,;ar· o debate do pro-
,icclo das emissões. . . 

,O nobre Presidente da Commissiío dó ,Finanças, seu Re
lator, fnzia ·um snorificio comparecendo (t sessrw, por se aohnl' 
enfermo, o clcse,invn 'l'r.Li.r:u·-so. . _ . . 

· Aguardava; St•. Jlres!CienLe, a· 3'· · d1scussao, mas esta teve 
lo,;nr húnlcm mesmo, em sessão noeturna, n <JUe não pude 
comparecer, por ligeiro inr:ommodo de suudc e pelo facto de 
residir em .Petropolis. 

Disse V. Ex.,. que cu sou obstinado. Per;o permissão 
para ·~·cplicnr, que $OU apenas um convencido. . .. 

· O estudo, a rcflcxiio, a ohservn0ii0 dial'in dos factos nr
raig-nm as minhas r:onvicções, c quando. eu tivesse al,;umn 
duvida ~obre n verdade dns doutrinas cconomicas o 'financei
l•ns que sigo, a situação actual que dellas se tem divorciado 
por eomplcto, me levaria a adoptai-as. · · 

Os homens prnticos, Sr ... Presidente, nenhuma conside
ração ligam a dou Lrinns c princípios, limil.nnrlo-se à· i'azer 
umn politica de expedientes inspirada' por circumstuncins do 
momento. • . 

Nilq compréhendo, porém, (]ue se possn diri,;ir os. des
tinaR de ·uma nar,üo civilizada, enr•nminhar n: ~·olucão (los 
seus pl'ohlcmns, fazer, emfim, politica o ndministracão, sem 
doulJ·inos c sem principias. Scrú, talvez, muis uma ohstin.a.:. 
r, ii o .o teimosia minhas, mas dollns niio mo despJ•cnderei; 

· · V. Ex., Sr'. Presidente, no discur•s() de h ontem: afl'irmClu • 
creio, ató com certa admiração de nós todos, .quo a. Caixa dQ 
CClnversão nenhuma relaoão :tinha cClm a. crise· actual. . 

· No meu discurso de .hontem, procurei provar o CClntrario; 
lamento quo V. Ex. não me tivesse prestado nttencüo. · · 

D meu intuito ~hontem roubando alguns momentos ao Se
nado,. antes da votacão do proJecto, cru unicamente chamar 
a .sua .attcncrl() pura a politica do expedien\es, quo tinha oon~ 
duzid o; nos seus primeiros unnos, n nopublica 1í moraf.oria 
o n populucüo (t misorin. · · 

,, 

:c·)'. Esta discurso n!ío foi' revisto pelo orador .... 
' ' . ' ', ' ' . . -· '. ' .. 
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Eu pcrgmJt,•i a V. Ex. por· qnn meios l.inhnmos conse
guido de!Jcl!nr as e1·iscs de OS c 1DOO, t•emetliar os males do 
então,' profundos, c eonquislnr uma posir;fto est.avcl . 

Eu disse .que, gmr.ns á pnlitiea rlc pJ·ineipios, ndopt.ada c 
applicada JlOl' Joaquim :llurtinho, ,; que tinlrnmos conseguido 
vonom· .as difficuldadcs de cniXm. C:om cfJ'eil.o, cllrl levantou 
as forças do puir., melhorou a sit.un.(:fio o rcstallclcccu o et·edilo. 

V. Ex. nfio contestou. 
Conseguintemente temos .ill neste pequeno período de· vida 

J•cpuiJiicaJla a JWO\'a da ·oxccllcncia de uma doutrina c de uma 
· politica por ella ins)iirarh e a pro\'n. rlc que o regímen em-
pírico foi ao paiz. · . 
. V: Ex., porém, replicando, disse: essa politica foi aban-

donada desde que o Sr. Campos Salles deixou. o Govomo. 
Ha de me permiLLir V. Ex. que lh'o conteste. 
Em que consistia, St•. Presidente, a politica de .Toaquif\1 

MurLinho '! · · . 
Consistiu no resgate do papel, na amortizn1;fio ela divida, 

na creaoão dos fundos.dc resgate o garantia, no equiliilrio or-
çamenl.ario, na valorir.ar:fio do moia cireuluntc. . 

Ora, pergunto ainda -a V. Ex. : o Governo do St•. Ro
drigues Alycs afastou-se dessa orientação·? Nfio. E' um facto· 
inc.ontest:wel que cl!e resgatou·. milhares de contos ele réis do 

·papel-moeda o os incinerou. "" amortiznr;üo da divida, elle a 
fez. Extinguiu o emprestimo de 1.$08, ouro, . o uma grande 
parte do emprcsLimo de 1801i, papel. Equilibrio or(;amentario, 
ello o manteve nos quatro annos do seu Governo, deixando 
saldo. A valorização do meio eirculanle, ollc a conseguiu. O 
valor da massa papel"moeda, findo o rGoverno do rSr. Campos 
Salles, era de .31, milhões esterlinos, ,quando no (lovcrno do . 

. Sl·. Rodrigues Alves, essa mnssn valia H milhões. 
O Sr. Rodrigues c\lves cm sua mensagem louvou a politica 

do Sr. Mm·tinho, aconselhou que t'ôsse seguida c n elln obe
deceu. Os resultados colhidos ncssn arlminisl!-açfio continuou 
n evideneiar a cxccllcncia da doutrina. . 

Porque cntiio 'diz V. Ex. que essa politica :foi abando
·nada pelo. Sr . .Dr; !Rodrigues Alves? Scr':í; porque S .. Ex. fez 
despcr.ns extró.ordinarius · parn o sancamcn to o aformoscamento 
do. Rio de Janeiro?· Pm•a a acquisiçüo do Acre? Pa1'n a ~liqui
dação de questões 'internncionaes seculares? Sor(t por ter de
cretado a construcção de linhas ferroas do penetl'UC·fio c n con
sti·ucçüo de portos?. E' .preciso, pol'ém; attendCI· a que esses 
.melhoramentos não :foram decretados a esmo, foram orçados, 
foram autorizados dentro das· forQas .orcamcntarins c das J'orcns 
do nosso crod ilo. • 

Pot• · essa . J•nzüo conseguiu o Sr. Rodrigues Alves abri- · 
lhantnr o seu .Governo ·eOhl esses melhoramentos, cleixnndo no 
Tliesouro 2.\8,000 contos n o ct•cdito solido. . . 

Affirmei c V. Ex. me permiLLir:\ Q,uo repita, 'que o aban
dono da politica, Mm•tinho sô clntu de. 1007 eom 11 err.aciio da 
.Caixa. do Conversão • .Cqmo contestar cssn proposição'? 
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Um dos fins da politica Murtinho era a clcvauiio graduar 
l:la tnxu cumbiul. Ora, a Caixa de Conversão fixa o cambio e' 
iinpcdc n ascensão da taxa. O Sr. Murtinho reduziu a massa· 
bifcl:\lllnte l'cco)J:leiJdO o _pnpel-!floeda e_incincrando-o, pm· con
sesumtc, restrmsm a circulaouo; a Cmxa do Conversão alarsu 
ininterruptamente a circulacfio. •O Sr, .Toaquim Mui•tinho p!'C
tendia ii• elevando sradativumente o .cambio até. ao pai·, para 
então tratar ·da conversão; a .caixa do Conversão, princi
palmente depois da reforma de HliO, que elevou o depositei 
de 20 para 60 milhões, impossibilila o cambio de ir·'no par, 
L<\. conclusão é uma e unica: a •Caixa j ú não é só a nesacão. da 
politica l'inanceira 4o iS r. U\Iurtinho, ó uma reticoüo flagrante 
contra ella. . . · · . 

Peco licencU: ainda para repetir que a politica de resgaLe 
impõe onus, impüe encargos. O Governo que a adoptar, ú 
obrigado a incinerar papel o. tem forcosamente de "fazer, o oqui- · 
librio para ter saldo nos· oroamentos, porque só os saldos silo 
inoineràdos. Ora, no momento em que se creou a Caixa de Con
versão, ficou· o Governo completamente livro dessas· obri
gações. .. .. . . , . 

· Nãi> ha mais necessidade de economia nem de saldo, porque 
não h a mais resgato. O fundo·. do garantia, destinado ti ole,
vacüo cambial, tL vulorizucüo do papel, perde a sua razão é é 

• pelo Governo dissipado. · . · · 
, .Àmplirida pe!Ít Caixa de Conversão~ ~ circulitcfio mn )l••Ü-

, c oH mmos elevou-se do GOO mil ·a um milhão do contàs. Vimos 
todos .os pllonomenos do inVlaccionismo: a elcvar;ão du cotnçiío . 
dos titulas, das terras o dus fat.endas, um ensilhainento em 
ponto pequeno, mas que foi sufficient0 para delermirúii· a ai ta 
dos preces e a carestia da vida. E vem V. Ex. me perguntar, 
•quando. a crise explode, o ,que tem com isso a Caixa do Con
versão ? Seria .. o niesmo que duvidar que os movimojlLoa dei 
corucão inJluem na circulação elo sangue do organismo 1m
mano. 
, . Sr .. Presidente ou não venho i'aze;r um discurso sqbre o 

projecto quo jtí foi approvado. Simplesmente a considera
ção. que ligo ás pondemcões com que V. Ex. iriil hoilrou, ino 
()bt:i&ni~a vir ú tribuna. parO: acceital-as nu parte em qne mo. 
parecem razoaveis o inipugnul-ns naquillo cm cjuo me parecem 
)Sem fund11111cnto. 

. V, Ex; disse que eu me limi~e•i a fazer critica, mas que 
· · nílo indicava nenhum remedia puro. a situação affHctiva em 

.que nos . nchavamos. , · 
. V. Ex. se esquecia de que na sessüo do '' do corrente, 

desta tribuna, esposei o plano do Sr. Ministro, da fl?nzenda, quo 
não sei porque foi abandonado, relativo ú emissão do bilhetes 
do ·Thesouro. Este plano foi estudado e completado pelo Sr. An~ 
tonio· Clll·los, no seio das Commissões, r,eunidas, elevandL',, a 
somm(l, de. 50 mil ri .. 150 mil;contos e dnndo 'aos bilhetes i;n
;rantias ,lla~(l, .O SI)_U cUrS() º- !lO~aQÜO .; 

o.----."' ~-o-------·. 
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Apoiei esstt idétt; Jogo V. Ex. não tem razão· de dizer que 
me limitei a fazer critica sem indicttr nenhum remedia. 

Aeceitoi o remedia qu~ Q director dus rinancas preferia 
.e ia pór em execuuão·. - . · · · 

V. Ex. terminou diz·endo que criticllr é facil. Nilo ar,ho 
facil, e pelo .contrario, acho di1'f.icil,.. quando funilada e quan
do só por um cumprimento do deve.r estudamos estas ques
tões e. estas ma terias. Mas, mais facil. do que criticar é demolir, 
e V. Ex. me permittirá dizer que a politictt neste qutttrierinio 
tem sido anarcilictt e demolidora: Annullou por completo o
Congresso, . inaurge;..se · contrtt o Supremo Tribunal, invr.ste 
contrtt o 1'ribunal de Contas, tenta supprimir o Banco do Bra-

' zil, suspende as. garaiitias dos cidadãos, as liberdades publicas, 
e. ttfinal de contas, desfecha um golpe tremendo contra o cre
dito do paiz, voltando ao talai regímen das emissões do pape! 
1110eda.. · 

Sr. Presidente, si criticar é facil, demolir é ail!da mais 
facJI. (Muito bem; muito bem.) 

. O Sr. Pinheiro Machado (•) - Sr .. Presidente, o illustre 
Senado~· .Por Goyaz •. nosso dis~inctissimo collega, é um rude 
ndv.orsarJq. H.~ mUito que conhecemos os temerosos· J•ecursos 
da sua dluletiCU, elo seu talento notavel e . ctos seus procla
mados meriLos. Ag{)ra ·mesmo, nesta hpra amarga, S. Ex. 
acaba de nos dar prova compl~ta dessas. qualidades de eme
rito baLalhador, cujo animo cresce com <as difficuldades 
da ompreza. , ;,. 

S. Ex. jamais poderá. ser . vencido . As suas forcas a\1-
gmcntam, quicá redobram quando as condições da luta 
Jho siio· desfnvoravois. E' indiscutivelmente um adversaria que, 
si nos .hoilra o satisfaz contender com elle, tal a genLileza o 
cnvnlheirismQ dQ seu contacto, nos apavora de ancr.mão, pela 
certeza de quo Qs-._nossos esforços são sempre inuLeis pcranlfl 
- não ropebirei mais o qualificativo quo parec'eu tanto me
lindrar S. Ex. - niío direi perante sua Qbstinacão, mas 
perante as conviccões ;u-raigadas, enkistadas no seu espi
il.'ito... . · . 

· ·. O nosso illustro collega, em qualquer circumstnnciu, 
cm que os phenomenos socines e politicas se desenhem ntl 
ri osso paiz representa uma. ospecio de marco· milliario,. im

. movei, ina!Já,Jrwel; igual tíquelles que, paro. i:ndicar a c~:tremn 
··elos territoriós, são plan~ados Pa.I\'ll supJlll'ir os limites nntu
raes, su,jeitos ús mod!ficaoõcs pelos agente~. fl'eolggicos de i?da 
a espec1e, como QS :r1os, que soffrem modif!caooes pelo a;trrs
tameilto do sou curso, pelos· cntaclysmas, pelas erosões; do 
sorte . que; passados annos, não indicam mais ao c~>minhciro 
o limite ouLr'ora demurcDodo, porque as. forcas da nuturczn. 
tudtl alterui'Ullll, de modo que não so descobre o pl)nto de re
i'erencia entre varias torras. 

,('). Est.a ~l.\~9u~sq n~q fq~ r.qvistq P.~lq 9_1.:ador"1 ·"' . 1 
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O nosso digno co!logn J]Ouco so preoccupn com as moda
lidados de cncln cu~o noncl'eLo, com .as necessidades r-enas
centes o com a cvolucfio a que futnlmiTnte os Lã o sujeitos os 
phenomcuos socines, pelas ilr!lucnnias do meio c do' tempo e 
de outros agentes .modlficndoi·cs ... 

O Sn. LEoror.no DJ\ J3ur.uüEs - São sempre os mesmos. 
O Sn . .PINHEmo 1\-LIOI-!Allo - ... o que não síío, como o 

'.)Spirilo de S. Ex., absolubnmcnte immutavol, sobranceiro, ás 
c.ondir.ücs novas da sociedade Gm que Lambem evoluímos. 

B' um LriHJO earad.a!'istieo esse du S~ J~~x., digno de nossa 
admir·n0iW, que salienta a -impet·turbalidade, a fria impassl
lliliflnda elo nosso illusü·e e.ompanheiro, í;er·ante o eataclysm[l; 
~ocinl que o!·n nssobcJ"lla nosso pai r.. . . 

S1•. .Presidente, cu,. hontcm, -esboçando .um:t pn:llida 
resposta uo eloquente discurso do illustre Senador• por Goyar., 
disse quB a . questão ·cJa Caixa do Conversão, que tanto pre
"oocupa o espirita de S. l~x., estava dcslocndn neste .momento, 
tratando-se de um proJecto de emissão; que não era c uso para.' 
J•r.viwr os debates. mcmm·aveis, . cm que S. Ex. fis·UI·ou, c;omo 
nós todos sabemos, como corypheu c principal eombnteute, 
l't frente das fileiras dUffUOIJes IJUO eontesl.avam a ulilidade 
Llcssc insLitulo cconomico; que os. males que. hoje. l.~ntnmos 
r•~mOI'et· rc!prcsenlnm mulLiplns cnusns, · algumas - porque 
'não dizei-a '- filhas do nosscrs •arras c . ela nossa imprevi
dencia, mas outras,. innunicras o valiosas, resultantes do 
!'netos nos quacs não cuba absolutamente n nenhum· homem
politico do Bra%il a r·esponsabilidnc!o. Estamos em face do 
uma situaçftO unomuln, que· surprchcndcu a Lodos nós. Sobro 

. o Brnzil o sobr-a ns demnis nur.ões do planota.-cn!Jiu, inespe
radamente, uma calamidade imprevista porque, si a Lodos 
nós poderia parecer provnvel o cionfliclo entro dtias. nucõos 
da Europa ou mesrpo da Amcrica,, ningucm poderia suppôr 
quo papidame.n te 'essa luta se· gcncralir.ass!l," do modo que as 
princip:íes nncües ela Europa cstivrssom hoje conflag'rndas 
nesse :l'ormiclavcl conf!icto que :t todos apavm·n, amoucando 
de de!'l'ocada tod:t essa colossal obrn de progresso levada u 
rJfeito pelos st. ... •l.os nrt•o.indos do uma . civilizrrcão intensa, 
tudo annil]uilado por um choque cujas conscquenci~s funestas 
ainda nlio se podem medil•, mas que ,j(L so de<scnham na rt1ina 
total do centro mais . agitado pelas prodticçõcs elo' esforço 
humano. . 

· I'ois .cí em um momento como csto, em que· nós temos 
o espírito avassullado pm preoccupa'cões . tito contristndoms, 
que o rneu illustJ•e amigo vem nssoprm· n fogueira j:\ cxtin
eLa ·desse debate, por sem duvida · importante ·. naque!la 
ópoca, .mas sem ·.~xpressfio pratica .neste momento, no redor da 

· Caixa do Conversão ? ! . . . .· 
Foi.isto l]ur; causou estranheza no mou espirita. E quando 

nffirmnvn, hon trm, que a modificnc-ão da ]io!itina do SI'. Cnm.:.. · 
pos Snlles ·se opl•t•ou desc!o logo· no qunLricnnio snguinLr., cu. 
dizia uma vordade, Sr . .Presidente, porque n: polil;icn do snu-

.. ' ' ~ J 
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doso. I!Sln•1i:-;l.a fr~i u)nn. polili•·.n de. t'•!l.t·ae•:ão, dú severa_ cco
Honua, de lnxat}au d.e JmposLos e ·d1~ zelo~ pal'a· que uao :;u 
'fi~cssen1 d~::;pl!za::; sumptua1·ias, úiudn 1nesfno ns reputadas 
incli~pensavois. Enlrolanlo, Jogo após o j'uwliu(J-loan, quando 
ati nossas t•ohu;ücs financeira,; coruccuvam a se rclJubilitar o · 
a se restabelecei' a conJ'i;mça da Na<:ão, puzet:urn du Indo os 
proe·.,H~os de rmruirnunin o comc<;at·um os ,;w·J.os para molho-· 
l'U!Mnlos- ulois, não hu ne;;at·, mas qtw rlodiam ser adiados 
pai' a quu·ndo osl.i.vo>scm climinatlus .lota !mente ati nos~ as dif
.f'iculdades finnnccirus. 

• 

· Tal não se cl<!n, .e v<ís l.odos que me ouvis sabeis qÚo 
intentaram ns obt·as de l'cmodolu(;fio d,Jsla Capital, cm bôu 
·hom, mus eom S'J'ande JH'odigaliclnrlc. E,;,;, ü•mpo não é tiio 
remo lo pura· que não nos t·ecoJ·demo~ da. fúl'ma por.· quB 
cJ•n.m foiLas as dcsar,ropl'ia(•úos, dos Jmlalhi)cs (ie i'uneeionarios 
oJicarrr.;:;udos dessa Ri!l'Viço, pcJ•cchendo oxus-craçloR provc·n
los .. :-mo mt\lsino. Ao conLt·ario, foi wn oct.o rlc dcdl,ortino 
da parle do Sr. RodJ•igues Alves a L'cmodoln()ão desta Capital, 
aLI.J'Uhindo para o nosso pai~ n. população do outras nações, 
que antes, ,iuslnmcnlc J·e~ciosns, fugiam do Rio de Janeiro, 
hoJe ·a mais bella eidade uo (Jnivel'SO. Isso por<ím não im
pede que possamos, eom t'irmc~a o segut•tmça, ai'J'irmnr quo 
t;1cs molhoramcnlos foram realizados eorn dissipaiJÜO. 

Assim tnmbern Livcram inieio riaquello (juutricnnio 
novos cornme.LI.imcnl.os: . o dHsenvolvimcnl.o das vias-ferroas, 
pot· exemplo, algurnas aJ.roavess~ndG paPtcs elo nosso íorritorio · 

· com p ~~~.La.mcn te dospovon'das, sorn Jll'OV.c i to i mrncclinto. 
Niio digri que essa~ vias de communicnçiio não se,iam 

vnntn,iosus JlU!'a o pniz - assim· pudessemos' ler o Brnr.il cor
tado elo csl.t·adns ele fcri'O ·- mas o que é •>Vidente ó que o 
momr.nto .uinda não eornporl.avn· !.nos emril'ch,endimenLos. 

· 8. Ex., rel.orquiu lambem que a politica do saudoso bra
r.ilciro. qur foi nm elos melliores· amigos que tive na vida, o 
~·r. .ToaC(tdrn Mul'l.inho cónwoou a ser moclificacln com 
n Caixa ele Conversão. 

Sr. Presidente, o St· .• Ton(juim Murtinho ct•a, incontes
tavolrn:entc, uma vonlarle, uma cnm·gia serona ·o osclm~e
cidn. mns o sou animo não OJ'a impcrtorril:o como o do illus
l.rc Senador pm· Goya?., pet•mtl.u ns necessidades do seu pniz, 
de fót'/111\ que nüo ndmitlisso inflexões na l.rnjectorin scicnti
ficn o cloui.l'innrin do s~u espiritll foeunclo. 

· · 'S. Ex., quando Minisl.t·o· ila Jcaz0ndu, l.endo-so dnclo nosl.n 
CnpiLnl ,_ nol.o hom o Senado - uma m·ise hancnr·ia flUO s6 
afl'cct.i:m 11111 cgLahclccirÍlcnto ele ct•edil.ó, o, Banco do Brnzil, 

· promplif.icon-sc, doseio !Dgo, n. !.rnnsi:;-it· com n,1 snas rloutri
nas seir.nlifieas, c, ,com ns app!nnsos iln maioria ,dos· lwmcns 
políticos, com o apoio do Sr. Campos Sallcs. nproscnlou o 
rxcmitou o pr•o,lt•(•J.o ria émissão tlc lwnlf.s, dundo no- Banco do. 
H<•ruhlicu o nnxilio dr ·J2Lboo I'Ontos do rris. Recordo-mo 
hcn)'rJllO nnquella or:cnsiiio V. K'>. cstnvn cm Palacio, na!Juol!n. 
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mcmornvcl conferencia, c. <.!ove eslar lembrnao t~mbonr do 
que ou me identifiquei com a opinião de. S. Ex. 
· A crise quo nuquollc mom,enlo aJ'J'Jigin o Brazil 11ã.b 
pôde ser eomparada (L quo hoje nos nssoherbn. Circumscreviu-

. se sómenlo n esla Gupil.nl,a1'1'oclnva um banco, o 11 quo ho,io nos 
prcoecupn eslú gcnoralizndu, afl'octa Lodo corpo socit\1, us suas 
incluslrias, O· sou cornmereio, a sua producciio, a sua !twom·a 
c, como h ontem eu disso, aLú a )JI'OPJ'itt ndm inisLrn~ão do pniz. 
Ora, naquella época o grnndo osLadisLa Sr. Jonquim Murl.inho 
- eu,ia vcncmvel memoria de quando cm .quando V. Ex. o 
outros, cm opposicfio a nós, lcmbmm pm•a condomnnr a nossa 
conduclul-.o saudoso c gt•andc morto transigiu com uma ncccs
sirludc do reduzida imporl.nncia cm !'cluofio ao grande perigo 
que nos umeaca c cmiLLiu bonu.s sobro' o era diLo do Governo ... 

O Sn. LEÓPoLuo DE BULHulls - JUram resgatados pelos 
ban'co~. • · · · 

O Sll. l'JNrmmo. iiiAClfADO - Eru.m resgatados com o• con.; 
curso do 'fhcsouro. · · 

O Sn. LEoPor.no Dll BuurõEs - Como foram 'resgatados 
um por um~ 

O Sn. PrNHEiliO MACJrAno - ·, •• quanto mais agora, quCl 
n nossa situncüo ó muito difl'eronto I O resgate foi feito com 
o soccorro. do Governo; portanto, foi. uma perfeita emissfio· 
de pnpel-moeda .•• 

o SR .. L!~Ol'OLDO 'IJJl BuLHÕJlS - Não npoindo. 
O SR. PrNrmmo ii!Ar.HADO-, .••• emissão de papel-moeda ... : 
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕJiS :- Não apoiado. 
O SR.,l'rNHilmo MACH~mo :_, • ; tiio boa como o recurso a. 

que S. Ex·. ha pouco se referiu •• ·• 
O Sn. I,JlOPOLJJO'JJE Bur.Hõlls - Não apoiado I' 
0 Sn. PINHEIRO MACHADO -... e ao qual S. Ex. deu· O 

seu apoio. · 
A emissão de .letras é umn caricatura da emissão 'do 

papel-mo•eda, como hem classificou em uma missiva que me 
dirigiu o illustre Sr. Nuno 'de· Andrnde. E'. peior do que a 
franca emissão do papel-moeda, porque aquella, como todas as 
caricaturas, é inferior á realidade. . 

· A emissão dos bontr.s, assim . como a. emissão de· letras 
feitá ·pelo Thesouro, repousa· exclusivamente no credito . da. 
Nai;ão, não tem outra garan-tia sinão esse credito~ Ora, a es
sencia dessa trnnsaccão deve ser procurada .nas ·suas origens.: 

A fonte é a. mesma :__ credito do Governo. . 
· NiíO ·vejo, e S. Ex, ·no seu provido arsenal de argumentos,· 
;l'orne.~idos P,elos seus notaveis .estudos .. e P.ela SU!J< vivid,a, intel~ 
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Jigencin, não porler·ít tlesoobrit• nenhum quo destrua ·esLn parlo 
da minha nr•gumonlnciio. · . 

Inlcri'Ogo ao meu illusLrc collega qúa! n bnsl3 om quoo· so 
funda a letra tio Thesom·o, pcrmiltindo o pagamento do uma 
cor· La qLmnUa no crc·dor do 'l'hcsouro, si nüo no cr·edilo do mes
mo '!'besouro ? 

Dir-so-lm - mas ,esta' letra eslalJClecc juro, Esso in'lor·esso ú 
nponns um clornent.o do ~cduccüo pura quo o credor acceile· o 
titulo, que não l.er:'t vaior nenhum si ·porvenLur·u o 'rhesouro 
não Jlmlot• resgatai-o. . 

. Notem os meus l!lusLNs collegns qtre n. lotm aponas nt
f.onclol'ia o imperfeHnrnenl.e 11 umrt faco do problema, que seria' 
o pngumcnLo nos credores do 'rhesomo •. , 

O Sn. LEOPOI.Do m~ DULllÕilS - Era o ponto prineipa\.: 
O Sn. Pmumno 'MACHADO-... mas estes mesmos forr;ndoS 

a J•ecrJber, como syrnbolo da moeda que lhes devia o pniz, urn 
titulo emiLtido pelo 'rhesouro que não ora clescontavel. na 
praça sinão com gmnclo depreciação do seu valor nominal, 
como l.em acontecido com as upolices, · títulos fundados tam~ 
iJcrn nó credito. ' - , 
· Vo,iarri os Srs. Senadores quo o remedia apresentado pelo 
illustre Senador por Goynz.... . . · 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULllÕEB ...., Pelo Ministro ela Fazendn1 
a\iús, 

0 S!l. PINHEIRO MACHADO - ; , . era consistente em llni 
processo manco, defeituoso, irnpel'reito, deixando o Gove.rno 
cm· situação ·de maior descredito porque ·os seus títulos· não 
serinrn rCleebiclos nos estabelecimentos do credito sinão 
sofl'rimdo grande depreciação. E, ainda mais, corno se atcan
clcríiun as outras nllcossidades do Estado, o pagarr:ento do 
fun~.cionalismo XJUbUco e outras despezas que continuarn,~nte 
surgem, como amdn. agora mesmo, em que o Governo neces
sita rle .recursos que não constam do orçamento, pam despe• as 
quo não podiam ser previstas, mas que é mister provei-as, 
entr•e outras as que se referem á repatriação dos nossos pa
trícios que presentemente se encontram na Eur•opa ? . · · 
· Como poderia o Governo custear a annunciadu rnob,li
znciio do parte da nossá esquadra para garantir os nossos por
tos que. podem ser violados por navios belligerantes·? 
· Mas não é só ist(}; ha uma outra face do problema igual
mente muito importante, e é aquella que s~ refere á (mgL;~tia 
gue está affligindo a· todas as •clasges trabalhadoras do Brnzil. 
E' c \aro que, quando me refiro ás cjassefi trabalhadoras, lenho 
implicitamente incluído os trabnlhadores ruraes, o opPrariado 
das fabricas, da nossa industria, que clamam e appellam de · 
·todos os angulos dei nosso territor10 por uma providencia Jl.O 
sentido de cessar a escassez 'do numeraria.: 

Não trato agora de .ventilar si essa escassez existe por
quo o numeraria emittido não attende ás n~~sidades da 
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uossa HOciedadc, ou SJ e po1·qu" a pt•opl'ia el'itio lmn l'r!ilo t\Ulll 
que O::J :wauLe,lalJo.s, cm cujo nuuwr·u iJU acredito· que o::tt~.ia 
o muu uo/Jt'e collc!;a, lcuhmn putil.o a bom J'CC\ilo as suus 
tWOJlOUlÍa::i, •• 

() ::!11. LIWPOLDO OH lJULUÜl'l:l - (;uusu l!UO a.indu llÚO COJl-
segui J'uzet'. ' 

' () 811 • .JliNJllmiO MACHADO - .. , Jli'UCUJ'ando Lil'Ul' dos /)[lll-
eo::~, a Lornpo, o ::wu dinlll.dro, fHH'a ·colloeu.l-o 111} pé de 11"1 11 jn.. 
O LJUI.! 1.! vel'dado ,J que ·g-ru ndu JHH'LÜ da moeda que esLava ent 
tJiJ'CU/:II;ÜO l/ICStl]l]Hil'CC·C:U, dando-tiO U l'dl'lWÇtLO, U Ú subido 
quu quando ::;tu•,iem · de~!l.u~ !)Cl'Lut•b:wõe~ Jtüo s1~ lH'eci~:~u )1!1' 
l'SJiil%1 ar!;ulo como o nwu· illu~lt•u eollcg-u l,llll'a Lomur oaus 
JH'ovidi)IICÍIIti, lJa~tn. di:;pur-su de mcdiuuo el.'ilurio Jllll'll l\~~Jm 
!)l'OCCdcr.. . 
· l'l'rgunto agora ao meu illusLt•o collcgu: nWI'ee~m uu. n[\o, 

dovom ou não :;m· aL/.uudida:; pelo .JlOdoi' pu/Jiieu, E~ucuLivo o 
Lcgisl;ttivo, estia~ diversas dat:!se:; que esttlO soffl'endo gpavcs 
embm·ac.os, em,hara(10S que so t'td'le!!Lem pojoraLivumenLo. so
bre a situucftú do proprio Governo ? 

1\'ol.mn os ntcus llllhl'e~. eulle!;aH IJUI! quando emprego a 
palavra - Cioverno _.:. emtn·eg-o-a no ~;eu Lido luto, r~-!fcrinclo ... nla 
ú Nac:1o. 

Si deixarmos que ·os bancos opprimiuos pela cl'iAc que
brem, Que as indusi.t•in~ uiio possam mnutm· a actividade Jll'O
c'isn :'t sua Ilrodueciio pm• falta de I'I!IJIH'sos, que oH Li·nlmlhu
dot·•~s r·u,·acs alwndoumn n Ju.vnut·a, porque os chefes deRSi!S 
osLnhclocimcntos urro dispucm do nHnwt•ario nüeüssrti'io,. Jlllrt~ 
pa:;.1n1ento do 1.rabulho, a crise virú laLulmcnto nuniqt1ilal' .tot:Ir, 
o paiz. )ll'Oduzindo males incaleulaveis. E' n rcducciio imme
di-ata d~ nossas rendits internas e exf.,n•nas;· pOL'f(tle, quando ni:io 
huuver pr'oducciio pm•a exportar, a ii11JlO!'i.al:iio tort't d<! mi11guar 
flll ees~~~r c ns ·impostos do 1!on:-;m~w, nwsmo, soff'l'et'Úo Nrl'lox:J
\:nmonl.o n. dimiHUi!;fio )ll'ovoni,mto ria baixa da impot·LnrJITO. 
Qur,;· dizer qne to.das :1> fontes do 11enda soriio diminuídas 
e algumati desapp.nrccl~l'ão. · (*, 

Preeisamos, pois. Jancar mão ele medidas onergicns, .im-
modia'Las, para impedir uma cutastropho nacional. . · · 

Não é demais que se repita que embora o Bmzil ni1o cs
te,ja cm guerra est:í, como as demais ua~ües, soffrcndo, in!oliz-
mentc, todas as conseqliencias dclla. · · 

Last.iman]()s mu·ito estar pela forca das cirlmms/.and:Js om 
terreno contraria un. do meu illustre collega; cstimnrinmos de
véras. teríamos muito mais proveito e o paiz, cm que S.Ex. pu- · 
desse nos d:u· a solidariedade de sua· cxperiencio, de ·~c.u ta
lento, do seu tral]ue,io nos negocies publico:; o uão se mnnti
vusse ·nessa posi!•.ü0 de censor ucm·r;mo, condcmnanclo todo 
o lWSso o,;l'uJ'!!O u'l'im de minorar, sinil'• li\'mr a nossa pnlria elo 
maio~ dtlRetilai!JI·o .. Ainda contamç,. que 0 rlr.vnclo' pal.rhitismo 
do ill.usL1:c Sunador por Gornz fa~a tum que S. Ex.,. :1inda.quo 
tJ:an~JtOrHtlll_etllP; lll·~t,nnonwnio, 11onlm de !'ado os seus prin
cJpJos ele l'JJO doul.i'JlllH'JO e v~nlla eomnosco collnlbornr, upet:-
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foiuoundo 11s medidas, que o Senado, lwntom, cm boa hora volon 
Jllll'il soeeot'l'Cl' u Nncüo; quo nos umpresl.o o eoncUl'so rlos 
seus mut•eeimunlos pnt•a quu possnmos, n !Jom de nosso vni~, 
a bom dos inl.uros~us J'undnmonlaos do Dm~il, lrnnspol', lri·· 
umplmntumonl.c, osso Tlubicon Lumcroso ehoio do porigos para 
n grundozn, JlUl'tt a puz c J'olicidndo de nOsstt pnLt·in. l~lu"itiJ 
.bem; .'IIJ'lt'ilo ·.úrNn. O orador. é ·uw.'i.to wuwrimcntado;) ' 

O Sr. Leopoldo de Bulltões .:... Pcr)o n palnvru. 

O Sr. Preside~ te - V. l!~x. Lom apenas cinco minutos . 

O Sn. I.ImPOLDO um BtJJ.Hõt~s -· E' rruanlo mo bastu. 

O Sr. Presidente - ~l'om a palavrn o nobre Senador. 

O Sr,' Leopoldo de Bulllões -- Sr. Pr·usül~nle, V. Ex. · 
eonolniu H sua brilhnnlo ot·ncüo convidnndo-rnu n collabot'nJ• 
pnru o upet•l'o.iconmenlo da· mcrJi1lu ,jít votada, pelo Senado. Na 
sossüo de hontom, ·o .Pre.sidonto dn Com missão ·do Finanças 
doolurou qu() não seriam :ulmissivcis emendas, porquanto o 
pt~o,jecto ·l'oprcsont~va um nccórdo c _devia pas~ar.• tal qual. 
Nuo ob~tanto, Jm•ot algumas obsorvacoe:; que talvor. poss·nm 
so,t• nLtcndidas j:~eia Gamam· dos·Dcputados. · 
· St·. Prr:sidente, V. :Ex., t·r~spondendo-mo, recordou os 
opiso;JiM dn crise rio 1900 o ~ -nccãó que nella teve .Joaquim 
Murlinho. V. Ex. fo7. umri ·injusl.ir;a (t memoria deo•Le illustrc 
hl'nr.ilr:ir·o .. Joaquim Murtinho a conkagosto ncccitou a solu
ção rn·oposln pot• Cumpos Snlle.s o apoi·ada, pelas CO'lllmi.~sões 
do. GamaTa o do Senado·, com exelusüo do humilde orador, 
membro ile uma dellas, .a emissão de· 121 mil contos de in
scripcões. Es•tns ins·cripcõos seriam emitLiclas pelo· Bane(} dn 
Republica para· pagamento nos seus correntistris c seriam 
resgatadas pelo ·mesmo banco. O Thesouro apenns dava o. en
dosso; n sua r()Sponsabiliclade, (t gnran tia do resgate i:!nquelles 
titulas. · . 

Qr.D. Sr. Presidente, affit•mava-se c verificou-sll' mais 
tm·do. que ·os bens que o banco possuiu eram suf!icientes para 
o pagamento integral dess!l divida, não pesando ella nbsolu-
tarncnbe sobre ·o 'l'hesouTo. . 

O Sr." .Ton.quim Murtinho resistiu entii(} energicamente aos 
• · clamore.s pela omissão do· papel moeda, •clamores, que, dos

grncadnmente, neste.momento onconti·aram éco no espírito do 
· ,V •. Ex., rl.as Commissões o d~ Sennd(}, · . 

· ·E sabe por que, Sr•. Prestdentc ? . .Porque o St', Murtmho 
. ern um· ministro de finttnl}lls. Ello não Unha n 'Jibet•dnde de 
confundir insoripções com papo! moeda .. Sabia distinguir . n 
nota de um' instrumento do'crodilo, que vence ,iuros e niio t.üm 
curso· forcado. Ello sabi•n que a nnturer.n, os e.ffeitos e n J'un
cciio das · inscripcões eram muito diff!lrentes dos do papei 
inoedn. Com .el'feito, omittidos 121 mil contos do inscripções; 
nenhuma influenci!l tiveram nos pre,cos nem n() ciunbio. · 
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Os hilhotos elo ~rhesom·o. lli~ V. Ex., sr..basr;inm.como o 
Jlnpcl monda ·no ct•edif,o do Estado. As npolicus representam 
isunlm,mlo ct•edilo ào Es.J.ndo; o nunca foram considet•adns 
papel moeda. O papel .moedn ú emiLLido como moeda, com 
curM ·rorçndo, isto lho dtí um caracte.r especial c inteiramcnlu 
dirfct•ento dnquello •que te cm os inslt•umentos do credito: 
· Si confundirmos todos estes Lilulos, cxi~tindo cm circula
c;ão 000 mil c:ontos cm pnpcl mocdn r. 700 mil contos' cm apo
licos, peri'uzcndo um totul de :!.300.000 contos, o cambio niío 
cslnl'in a. 101 estaria abaixo do 5. . : · · 

Núo, Sr .. Presidente; e.stns modalidades dos instt•umontos 
do ct•cdito tecm natureza, funccüo o cJ'J'oiLos il!Lc·irnmento dis
tioc:tos. A upolicc não c:oncorrc com o pnpol-moodu na cir-
ctün~'iío, .o bilhete do .'!'hcsouro iguulmonl.o. · · · 

Se11ia incomprchensivcl que, na velha Ingl:lLcrrn, onde,· · 
cJosdo 1823; · .l'oi cxtincto o curso forc;ado c restabelecido o 
regimcn convct•sivcl; ·Cm ouró, o Governo cmittisso unnluÚl
mcnto sruud·e sommu de bilhetes do 'l'hcsouro, sem t•cc:cio 
qno. ellcs viesseln porturbn~t a circulncão dos bilhetes do 
Banco da Jni;lutcrra. Sot•in incomprohcrisivel que, nu Frnn
c;n, que tnmbcm tem o regimen conversivel, o Governo cmit
tissc milhões do frm]cos cm bilhetes do 'r.hesouro, sem cJ'fcito 
ncnnlllm nos preços •C no cambio. As.sim tnmbem nos Estados
Unidos o ein ·quasi rodas as n'ucões ·civiliznd'us. A emissão do 
bilhetes é um recurso de Lhesouraria, ordinariamente cm-
pregado. ' 

São titules que vencem juros, .resgnlav.cís cm prri~os 
curtos· e fixos. Absolutamente nüo concorrem com o papel
moeda e não se podem con:rundir com . clle. Nüo teom curso 
forcado, tecm .iuros o circulação ros~t·ictn. · . . 

Ve,j<a, V. Ex., .Sl'. Presidente, que atú \•ales, segundo me 
affirmou um banqueiro do S. Paulo ·os .\Juncos estavam 
dispostos Q~ emittir pura yasumento .de J:retes, nus cstrndns 
de ferro,. atlenlto o rctrulumenw do 'dmhou·o neste .momento., 

.Tonquim MurLinho não confundiu, nem podi<a confundir, 
.inscripr.ões ·eom pnpcl-moedu.· nesisliu ú emissão, tolerou, 
sim, n: responsabilidade 'do '!'besouro. nu emi.ssiio das in~ · 
~r~~~. . . . 

Noto v .. Ex., Sr. Prcsià'cnte, que eswu ·defendendo o 
pi tino do Sr. Ministt'Q dtt ll'n~end!t, concordnntlo com todas as 

· ponderações ·rei tas m:e ·seio das .Coml)lissões reunid'as .pelo no
. bre De]lllltado por 1\Nnns, Sr. Antomo Cnrlos. . · ' 

I' ara uttender ás necessidades do Thcsouro, o Sr. Depu
·tado Antonio Carlos propoz a elcvaciío do 50. mil pa1,a -150 mil 
contos, dando u esses bilhetes o p.rr.üw de quatro annos, quan
do, pelas leis em viS'f)r, a emissiío ·autorizndn deve ser rcs- · 
,;atada em 18 mezes. Davn-lhe mnior ,jur{), fixando-os em 
(\ "I" e estabelecia que ppclinm s~r do 200,. 300, ~00 ~il ré.is 
c .a.té mesmo de .um conto de ré1s. Ora, estes· tltulos· d_es.t.!
navnm-so ao pagamento dos cr·edorcs dl:l Governo. Na opmmo 
do honrado Senador o plano só. r~solvia uma· p~rte do pro., 
blcma, mas é a princípaJ.' . · . . . . ·' ·~ 
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• 
· · · Si 'ú corLo ~uli, conl. umn: simples dcclnrncão ·do Governo-, 
roconhoccndo uma duterminndu clivic.lu, podem os. crcdorcH 
tnzcr dinheiros, com maioria do: ruzücs com os .llilhotcs do 
l'hcsouro, quo vencem juros. . ' 

'N. Ex. subo, Sr. Prosidcnto, quoo.Oovorno ,iá. tem pago 
om prnLu o nickcl aos seus credores o estes so dernm por sn
tisJ'oltos. Por que não rccoborimn os bilhetes do '.rlwsouro'l Diz 
'N. Ex.: nüo seriam dosconLudos na pruçn. . . 

~lns• senhores, niio. so pódo !'nzer sómonLo desconto com 
. 1 os lJIIhctcs, alies so prestam a ouLrus transucçúos, Laos como 

cauções, ]Jagnmontos 'ctiroctos, el.!l. ' · 
.Attondidu osLn parto do problema, que ú n essencial, pois 

o Governo não pôde rcl.ct• cupiLaos purUculnrcs sem pngur 
,juros, o Governo solvirL seus dobitos COIII titulas, que, vencendo 
JUros, podiam servir. pura t.ransucçúcs. 

V. Ex. disso que lw. dcspczus urgentes pnra pngnr, 'tnes 
como a ropaLr•iaçilo dos nossos coutorJ•aneos na Europa ·o rno
vimcnLução da csquuclra. Para estas pequenas dcspczns, ·O 
l'lwsom·o lovanl.nria nesta pt•ncn dinheiro com os seus bilhetes. 
· J.amcnl.o quo. V. Ex. emprcsl.o o. seu grande ·prc·st.igio o !L 

sua autoridndo (L pcior elas .causas que toem surgido neste Jiniz. 
A emissão do pnpcl-rnocda será mal poior do quo o que a crise 
esl.á. produzindo. Bliu vem aggravnr o soffrimento das classes · 
industriucs c agricolus, que com tal remedia ficarão nu extrcmrL 

. pcnul'in. Com essa emissão augmonto-se a a!'flicciío ao afflicto, 
por esse meio escolhido, nesta momento .do· angustia o de 
!losoricnLucüo, aprofunda-se c prolon~n-se a calamidade em vez 
do atl.cnual-a ou remediai-a .. · · · 
· · .m que V. Ex. ino disso quo só tenho cinco. minutos para 
occlipat• u tribuna, vou terminar·, appellando para os mocos, 
porque· os velhos nilo souberam desempenhar o seu papel. 

O Sanado nüo podia -votar medida mais prejudicial no paiz 
do que a omissão do pap·ol-moedn. O paiz. ganhou confinncn no 
estrangeiro d1,1ranto o per iodo do' boa politica, muitos capitaes 
!'oram importados o empregados nn industria illvert.idos em em
prezas, calculando-se na sommn do 200 milhões esterlinos. 

Com u baixa do cambio estes capitaes ficarão enorme
monto prejudicados o a ~orrente do ouro se estancará.. 

· rNüo sei quando poderemos regularizar· n situação, porque 
V. Ex. deve. n~ordar-sc de 9ue pura r·ecolher :10p.ooo contos 
foi preciso· ter na pasta da :Eazcndu um Joaquim :Murtinho o 
os recursos do fnnrlin(l·loan em J.ondres. Q'uando podAremos 
resgatar esses 200.000 contos a cuja emissão emprestou :V. Ex., 
n sua solidariedade o seu voto~ . . · 

O espírito inflacionista. apoderou-se infolizment.o das Com
missões, do Vice-Presidonte. o do Senado. O projecto ó franca
monto inflacionista, pois p_ermitte uma omissão sobre notas da 
·Caixa, sobro ouro C· até sobre a (feitos commerciae.~ I l 

Conheco as leis de :1875 o :1885, que pcrmittem cmittir sobro 
upoliccs, mas emittir temporariamente; em ·auxilio aos bancos, 
om periodD de crise; mas permitLir uma cmissiío ·sobre effe'itos. 
commer~iaes, ó ·o. P,timeiro. Yez :/Jue ·:vejo.. . · · . 
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· l'ara que" um bun~o desconte um oJ'feiLo commorcial; .ve
rifica o valor do cada firma o o do cndossmi!Le, dispondo pura 
esse fim de um .cadastro e de. fontes de informacão. 

Toem os bancos de. desconto uma policia secreta, ·um pcs
·soal idoneo que continuamente o informa do· estudo do . .cada 
uma das casas· co'mmerciaes do·Rio do 'Janeiro. De que. modo 
o Ministro . da Faze11da '.ho. de· fazer .. no ~eu gabinete o estudo 
desses cffell.os. commercmes· ·pura o effmto de recebei-os cm . 
·caução? Nomeará uma, commissilo de sy'ndicancia pura formar 
o cadastro do .commercio do Rio <lo Janeiro. e de S.· Paulo o 

· outras praças. . • · · · · ' · · · · 
· O endosso dos bancos é suspeito c não inspira confianou no 

momento actual, gozando do regímen da moratoriu? · 
·Termino appellando ainda uma vez para a Gamara dos 

Deputados. Tenho ainda'. esperuncu de que o projecto mon-
struoso seja rcJ)ellido. . _ ·. . · . · . 

Os mocos·:valom mais do que· ós velhos a· corrigirão u obra 
nefasta da destruição do credito çlo l3razil. (Muito bem) • 

~. . . . 

ORDEM ·DO DIA 
I .. 

' . 

O Sr. Preside~te.;.. Constando· a ordem do dia de trabalho~ . 
d~s Commis~ões, levmlto a sessão, .. designando para O!'dem do . 
d)a da sogumte: , , · . · · . 

rrraballios do ·commissões .. 

·Levantà:.so a sessão ás 3 horas .o 20 minuLos . 

. . 
77' SESSiiO, El\I 13 DE AGOSTO DE ,lO H 

. 1'1\ESIDllNCIA DO SR. l'IN!ill!RO. 1\!ACH,\DO, VICE-PRllSIDEN'i'll 

A' 1 hora da tardé, presento' numer~ 'legal, abro-so.a scsªão, 
n que concorrem os :·srs. ·Pinheiro Machado, Araujo. Gó~s, 
Pedro Borges, Metello, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Sil

. veria. Nory, 'l'ct'fé, Lnuro .Sodré, Indio d(). BraziJ,·. Me.ndes do 
' Almeida, José. Euzebio, Urbano Santos; · Rib&iro . Goncnlvcs,. · 

· Gorvnsio I;a.ssos, 'l'hdmnz Accioly, .Ttwurcs ,:de ·Lyra, Epitucio · 
Pessoa, .Wnli'rcdo Leal, Sigismundo· Goncalves, Goncnlvos' Fer
ron•n, Ruymundo . de Miranda, Oliveira Vallndüo, Guilhilrmo 
·campos,. Aguiar o Mcllo, Lu'iz· Vinnnn,. Joüo· Luiz Alves, Nilo 
Pecnnhn, · Erico Coelho, St\ 'Freir·e, Augusto dti"Vasi:oncellos, 
Bomiirdo '1\!ontoiro, AdÓlpho Gordo,· Francisco GJyée!'iÓ, José · 
Mm•tinho, Alencar Guimarães, Generoso. Mai•qucs,: )~olippo · 
Schmidt c Vic~orinp Mo,nteiro ,(30) ,; . -. · ·'· · .. ...... 
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SESSÃO EM 13 DE .AGOSTO DE 101/; 

Deixam à e comparece L' com ':ausn. ,i us~ificndo, os Srs. 
Arthur Lemos, Pires· J!'crreira, Francisco Sá, Antonio do Souza; 
Elov do Souza, Cunha Pedrosll, Ribeiro de Britto, Gomes Ri- , 
hoii·o, José Mnrcellino, Jluy Barbosa, Bernardino· Monteiro, 
Moniz ~Preirc, Lourenço Baptista; .. Alcindo Guanabara, Bueno 
de· Po.iva, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhües, Brn?. Abrantes, 
A .. Azcrodo, Xavier da Silva, •\bdoa Baptista, llr.rcilio Luz ll 
JonrJI.Lim Assumpcão (23). 
· · E' lida, posta ·em ·discussão c sem ÍlebaLc approvndll n 
actn dn scssiio anberior. · 

O Sr. .1 • Secretario Mt conta do seguinte 

'EXPEDillNTE 

.. 

Officios.: 
Um do Sr. '1" Secretario dn Cnmnra dos Deputados, re- ' · 

mcLtcndo n scguint.e propósicão: · 

N.. 7 .:.::, 1914 
. ' 

Emendas ela Camara.'.ao ill'ojecto dd. Senado determinando· 'a 
. . su.spensão, em todo ·o tcrrUol"io da· Rep1~.bl.it:a, pelo pm:o 

·'':da 30 dias, ~lo. ?JcnC'imanlo. r.lffs· olniaaç{)ew, rcs~tltantes da 
lett1'as 'de ,•arn1rio, notas promissOJ•ias ou. qnaesq!Lei' ouh•os 
titnlõs cornmer.ciaes' e· bom· assim .de 2l1~estações por d·ii!'i

. das h1JPOtlwcm•ids· a de penhor. aal'icola;. e dando outra.~ 
p1•ovidenC'ias . · · · · 

', < ,-, 

. ·.· .. . . ' . N. 1 
Ao nrt .. oi", .lettrn a: 

· Depois· dn· palavra «suspensão» 
radn. dos dejlosi tos,. que não vencem 

N.,. 2 · 

accrescentc-sc: « n reli
juros, b.em corno •.. » 

· ·. Accrescontc-se ·IÍ lett.rn a rio·. nrt. :-1•,' in-fine: ce o do 
50. o/o pàrn. os retirados. dos .depositas em conta· corrente dn 
União o rios Estados». .. ~ ' 

N. 3 
No nrl.~ 1", !eÜra ·11, depois das pnlnvrns ccontns cor

. ront.es», supprirnn-sc a palavra c bancarias», . supprimindo-so 
tnmbom os dizer~s f,innes do artigo: «~m unm ou· mnis por-
ccllns·.(t vontnrle dos:bnncos». · _ · · 
. '·. ,' ·: · . 

.. :: .. N.4 .· 
. · /lo. nri.. 1", JcLt.ra à:<Em vo1. de «a oxigibilidnde•, dign-se: 

«o vencimonl.o•; ·e, mn yez· de «Ou do penhor ngt·ieoln~, dign-sc: 
<Ou flignot'aLicios~. · • · · 

. ' ·. 
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I 

N. 5 . ,. 

. . 
~o\o arf .. : 1•:: Em v.ez '(lo «ficam susp:ensns, ôign-so.:. «ficnm 

suspensos,.; · 

N •.. 7. · 

J\o mesmo nrl,igo·:· Em ve1. 'de. «contados ôn 'dntn: 'desl.n lei», 
· 'di~;n-se: «contados dn data fixada para 'u respccLivn exigi;. 
• hilidnde» ., 

N. 8 · 
.. J\ccresccnLe-sc M "art.: 3', o seguinto pnrngrapho::· 

. «§ Fiçam . apenas ~nstados os :clcspe,ios, os processos 
executivos o ns ncoões .executivas, ns cxccucõcs, ns declara-. 
cõcs dõ · fnllcncia».; · · 

' . ,. 
N 

,.,, 
•I O. • ;I 

Accresccnte~so. i:Jepois do art .. 3' :· · • 
'«Art. São validas as ·cscriptnrns, 'contr~ctos ·c' mni's 

netos ,iudiciaes o forenses, praticados· durante os. dias. a .cru o 
se refere o artigo anterior».. . ' ·. , 

N. 10 
Onde convier: 
'<Eslo decreto legislativo cntrnr:í cm vigor, no Districlo 

l?edcral, no mesmo dia do .sua ·publicncão no Dim•io 0/('icwl. 
Parngrnpho unico. O Poder ExenuLivo providenciará pnrn. 

que se.ia o respectivo texto trunsmiLI.ido, pm•. via. tclegr'nphicn, . 
. nos. Presidentes o Governadores dos Estados, Mim do que, 
·orcl~narln a puhlir:ncüà local, comece,·. imnicdintnrilentc 11 
exccucão nns comarcas dns respectivas oapitnes, o; nas outras 
comaJ•ons, ·no mesmo· dia dn publicnciio 1:citn om audicncin 
pelo juiz de direito» . . · . · · 

' . . 
, ' J':l;. H 

Emenda additiva: 
· Aocresccnlc-sc · no pt•ojocto o seguinte. artigo: · · ~-

, ' ' ' ,/ . . . -·- ' ' . .. . . . . -~ ' 

·. «Art.. Cossar•í n morntorin pnm os· hnncos· nacionnos a 
estrangeiros· logo ·que houv.ot•.cm rccooidp do Estado .o,uxilio 
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·-

pccuninrio ·por meio de emissão ou qualquct• outro, o para 
os qrcdm·cs do 'rhcsomo Jogo que hajam recebido as impor-
tancias dus suas contas.», · · .. 

N. 12 
Accrcscente ao nrL. 3' :· 
«Sendo relevadas ·as prescripcões de quaesquer 

que, durnnLc n sua. applicaçüo, tenham occorrido~. 

'N. 13 

prazos 

Ao nrt. 1 ", JeLlrn c'~ substitua-se pelo' seguinte: 
eO andamento dos executivos para cobranca de impostos 

fctleraes, c, no Districto Federal, tnmbem o dos relativos a 
impo~Los da Prefeitura. Municipal,:. - .. 

N. f4 

Accrescente-se onde convier: 
«Não são abrangidos pelos cffeilos desta lei ns 'operações 

·a prazo effccluadas depois de sua publicação. 
· Gamara dos" Deputados,. 12 de agosto ele 1:11". - Lui: 
Soares dos Suntos, Prusidente ~m exnrcicio, - Anton·io Simeão 
dos Santos Leal, i" Sccl'etnrio. - Elusio ele A1·aujo, 2' Sccre- · 
ta rio. - A' commi:;ü,~. r! e l!'inanças. . . 

. · Um do St• .. fiaymundo Borges, presidente da Assembltla 
J,ogislaLiva do Bstl\uO do 1' inuhy; a;;raclccendo n participaciío 

·do Seúado d.o. Lct· sido eleita n sua mc:.u.,.·- Inteirado. 

'l',Õicgrummns: . 
Do Sr. Pnmphilo de Carvalho, communieando ter sido 

eleito presidente da Camnrn dos Deputados da Bnhia, na vaga 
aberta peln renuncia do. Sr. Antonio Pessoa. - Inteirado. 
· Outro do Sr. Villanucvn, presidente do Senado Argentino, 

agradecendo as homenagens presLndas pelo Senado llrazileiro, 
1 :1 ·memoria do Dr. ·snenz PeftU·, Presidente dCI Republica Ar· 

genLinn. ~ Inteirado. . · 
il Sr. 2" .Seéretario procedo ti leitura dos seguintes 

, PA!ÚlCEI\ES. 

N. 34-1014 

Ilec/acoão final 'ilo projecto ao Senado qttc intet'Pl'i1ta o at•t. :JS 
. . · da lei n. 2.0.14; de 81 de ilczemb1•o de 1110/i · · . ' 
• · · O Congresso Nacional decrçtn: 

Artigo uni c o. Os avalistas n que se refere o ar L. S!! dn lei 
.11. 2, OH,. cte 31 de dezembro de 1908, süo apenas· os do sacador. · , 

' ' 

·" 
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ANNAES DO SJi'.NADci ·- . 
e cndossnntos, indepondondo do Jli'OI.osto u; ncciío contra o nc· 
coiLanLc o seus avnlisl.ns; I'cvogndns ns clisposi~ücs cm.conLra-rio, · · 

Snln dns Commis;;õos, ·13 do ngoslo do 101{ :_ lVul(rcclo 
Leal. - Gabriel ·Salaado • ....... Oli·vcl'ra. Vallaclcio, ""' 

.FJcn sobre n mosn pm•n sot• rliscuLidn· nn scssfio ·seguinte, 
depois do publicndu nó Dwrio do Coua1•cs:vo. · , . 

N. 31i- ÜJH 

1/crlacçúo fina/. do pro:iacto cio Senado qu.c a.u.tm•iza o GmJm•no 
a rccciJIJ,1' 1!'1/t. a]Jolicc.~ no 110.1', do ~lfontcpio dos Scr1Jido1•cs 
do Jtstado, a hnpm•taucla da 2!12:.f2fi.~II!J.I, da qu.c 11 cla-
'tJctlor 1mra. com. o ~1'/wsou:ro · · 

O Congr,csso Nnci•o,nnl .rosolve: / 

AJ>tigo unico. Ficn. o Pt•csidontc dn. nonublicn nul10ri~lldo • 
n rocoboi', o~ liquidnciio dio dobilo do ~lonLopio GN•nl !lo 
li:conomin dos ServidOI'cs do Esl.ndo, pm•n com o ~l.'hesouro, 
npolicos da clividn publica J'cde.!'nl, no por; rovegndns as dis-' · 
prosicõos um contrario. · . ··. · · ., · . 

. Saln do:s Commi·ssõos, 1~ do itgosLo do 1014. :.... ll'al(raclo 
Leal, - Gabriel Salyado, - Oliveira Valladl!o. · -

' . 
F.ion sobJ•o a mesn, pm·n scr'disculidu nn sessiio soguinto, 

1lepois do publicnda no Dinrio "elo Con(frc.vso, · ' 

o Sr. Francisco 'Giycorio. (') - S!'. Presidente, nclm-só' 
solJro n mesa .o Jli'O.iocto rogulnndo a moruLorin, que nos foi 
de'l'olvidopola.cnmurn dos Sra. Deputados, com nlgumns omon
dns. S<Jnclo Q assumplo dn mnio1• urgencin, creio que o Senado, 
desde ,já, deseJnr1\ conll'~eor dns omomlns orrorociclns poln 
Camnrn. O pJ•o,iccl.o l'oi examinado minuciosnmonto P<~lns 
Com missões do Finnncns dn Cnmnm.' o do Sonnd·o, que fun
cdonnrnm reunidas; por ollns foi nmplnmonlo · osludndo; a 
<liscussüo nn Cnmnru foi n mnis 'nmpln que é IJOssivol, tendo 
sido nprcsenlndns ou t•otirndns, acceilas ou repollidns, mui~ 
tissimas omcndns; o dobnt.o nü>O podia tm· sido ·mais longo. 

. Poz·l.nnto, rm·cco que ó porfeil.nmenl.e clispllnsnvcl novo exnmo 
ela ~mm1ssfio elo J?ínnncns. 

Creio que estou perfoiLnmonlo inlorprel.nndo o · ponsri
n10nto dos meus collegns dn CommissiiO< do J!'innncas. E, neste 
caso, pnt•oce que nós dovinmos ntl.onclc't• :\ m•gencin: chi mo~· 
didn, dispensando o pnroêot• dessn Commi.ssfio o proporcio~ 
nnndo ro moia ro:;imcnl.nl pnrn que ·o projecto entro' hoje 

. . 
( ') Este discurso nfio I' o i .revisto Pelo ,orador: 

' 
/ . 

• ' 
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rnosmo '•1111 •liisuussão. flOdcndo a Commissiio, no eot•t•cr' dos 
dobnLcs o <lns voLncõe•s, dar parecer sobro as emendas por-
quo nii·o tom quÍJ dir.cr mais aohre o pro,iecto. ' 

Apresento 1í Mesa o meu requerimento do urgencin. 
Cqnsul/.ado, o Sonndo approva n' urgoncin rcquorirJn. 

BUSPBNBÃO DO VllNOTMEN'I'O Dll J,fl'rT'UAA Oll CAM.TJTO . 

Discussão unica das emendas da Camnrn no proJecto n. 7, 
do 1 !JH

1 
do Sonndo, .que doLorm i na a suspensão, cm Lodo o 

terrnor1o dn Republica, pelo pruzo do 30 dias, do vencimento 
das obrigações· resuJLnnl.es do letras do cambi<J, notas pro~ 
rnissorins, <JU quaesquor ouLI'OIS. /,it.ulos commerciaes, o- bem 
assim do presLncõos por dividas hypothccarins ·e de penhor 
ngl'icola, ·O dú outras providencias; 

O Sr. Mendes de Almeida -·.Sr. Presidente, o meu illus..; 
1.ro companhoirp do rer,rescnLncão, Sr. desembargador Cunha 
Mnchndo, Pr·esidente da Commissão do .Justiça <ln Cnmurn dos 
Deputados, osm·oveu-me a seguinte carta, que com os docu
mentos annoxos, t.er.·oi a hon.rn de submot/.or á consideração 
da· Casa o, nnl.uralmonte (Is Commissões do Finanças e de Re-

. ducciio. . . 
Di r. S. Ex.: «Segue para o Senado o proJecto de morato

ria, quo (/afoituoso em suâ origem, pcior ficou com algumas 
dns .emendas ·aqui approva(Jns. A Commissão de Justiça orga• 
niwu a· emenda que aqui junto, com o fim de sanar algumas 

· fnlhns do projecto, em 3" .discussão; ·mas a urgencia em de-· 
volver o assumpto ao Senado· fero com que nenhuma emendri 

• pudesse sor npreséntndn. · · . . 
Peco-lhe gue leia n emenda da qual poderá ver .Q intuito 

da Commissão, esforçando-se para conseguir na redacçiio ahi· · 
snnnr alguns dofeitou , · 

A emenda, Sr. Presidente, 6 de redacção de todo o pro-
joo~· . . • . 

0 Sn. FRANCISCO Gr. YCERTO -'- Ser:í bom ler. a emendn. 
. . . ~ 

O Sn .. MllNDES DE AJi.~mTDA .:.. Vou lel-n·. . . ' 

' N. 1 

«ncdi,in-sc o nrt. 1" do .seguint[J modo, subst.ituido por 
estes dous: 

, Út. :1. • T~' conccdid:í morntot'i~ c~ todo o :t,erritorio dli 
ncrJublicn pelo t.empo de 30 dias, .n contar da clnt.n. de cndn.. 

· vohcimcnl.o, 11odendo esse t.empo ser prot'ogado 'pelo Governo 
·por um ou m:~is mc1.es, até o.maximo de mais 120 dias, aos 
rospons.{lveis por obrigações resultantes· do.. letras de cambio, 
r/c notas promis

1
qot'ins, cont.rnctos' ou de qunesquer outros ti

Lulas commcrcines e bem nssim de presL(l.IJúes por .dividas hy-. .• ....... 

.... ,.,·.:··. ., .. , ,. .';' . . . .... " 
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~p.Óthcc:nrias o~ pignor.aLici~s. ·não se _comprchcndendo;- portím, 
· nesta suspensao a rel_Jrnda dos dopoSJlos que. não vencem ,iu

ros, hcm como o movHnento de contas correntes para o effeito 
do retiradas monsnos· •que não tixcollum do 10 o/o do respectivo · 
11aldo, o elo GO o/o para as retiradas dos clopositos cm conta 
corrente dn União ou dos Flstados . 
. ~ L' Ficam igualmente suspensos e prorogados por igual 
tempo os pz·olostos, roouz·sos crn :;nrantins e prescripcucs .dos 
referidos títulos. · · . 

§ 2." A -moratoria refere-se aos .responsavcis por obri
gncuos, vencidas ou que se vencerem dentro ele· 30 dias con-
tados da data desta lei. · ' · 

Art. 2." Durante. o tempo de qu~ trata o artigo anterior. 
ainda fiqam suspensos: , · 

a) trocn de ouro na Caixa de Conversão, das notas por 
esl.n emittidns, podendo,· por.ém, dentro desse tempo, o Go
verno resolver qlle a suspensão ·se,in continua <lU intormiLtontc 
ou permiitir n··troca do quantias diariamente prefixadas .. 

b) o andamento dos executivos para n cobranca do · im
postos fedornos, o, nq Distr.icto Federal, lambem .o dos reln-
tiyos a imposto da Prefeitura Municipal. · ·. 

·N. 2 
Como consequoncia da ·1' cmondn, si fôr np.proYnrla.,· sup

prima-so: 
O paragrapho unico do nrt. 1" .do projecto; · · 

· As seguintes emendas, appr()vadns cm 2• discussãg_: ns, 1- · 
n 7 e 13. · . . · . . . . . 

Sala das Commis:>ões 12 de agosto di:!. :L OH. - C!!nha Ma-· 
· · ch'arlo .-'- Jlla:rinl'iano da'·. F'iouai'ratlo .,..... Niaanm• . Nasaimanto. 
· ·- ·:11•nolpho Azevedo . .,.- Mallo Franco. - llamiqua Valua.» 

A carta de S. Ex. com a emonrln' respectiva envio ú1\Iesa 
pura ser presmlLo :ís Commissues. do l'innnr;ns ~ de· Hcdaccüo . 

. 'o Sr. Pr~si~cnte- 'O do~iun01Úo . que V.· .Ex. ncnbn ·do 
apresentar, niió' póde -ser subsidiu1·io. ~ara a discussão 'das 
· emendas CJUO .viol·nm da Camara. Serv1ra- apenas. para csclare-:-

. I 

cimonto da Conimissüo de Redacção. · . · . · .• i' 
Penso, portanto, que· devorin· ser npi·~sontado- nu .gccnsmo -· . 

onportuna, quando se tratnsso :.rln confeccuo ela reduccuo. . 
O,·Sn. i\!J~Nilll~ m~ Ar.~rmn;\ ·__; J<o.i hom tel-a lido, pnrn que. · 

a. Commissüo ele li'innncns, ii o -dar sou parecer .sobro as emon
clas, j1í conhecesse o seu:coritexto. 

' ' . : ' . 
·O Sr. Francisco Glyoerio ·.(') - Sr. PL'c.!!idcntc,· ~ fórn 

· de duv!da quo n rodnccfio gur. acaba do ser !Ida. pelo .. nobre 

· .(") Estç discurso nií~ foi re~jsto pelo orador~ , .. 
• J.'P 

,. 

'··. 

' ' . ' 

I \, 
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Scnnrlnr pelo Mnrnnhfio, arlinnl.nrin muil.o pam n execução 
· o intcrpr.:Lnr,.ão da lr.i, porqu~ r,sl.a foi feita intclligenlomcnLe. 

· . Ma.s como V. J~x. muito bem disse, este trabalho dn 
Comm1ssiío d~ .Tusticà da Cnmarn pódc aproveitar tí Comniis

. são de Rednc~ão. . . 
O' Sll. MENOES DE At~miD;\ -· Muito bem; póde tomar 

conlwcimenL() dcsdé jtl. · ' 
. O S~. FllANCl!SÍ::() GLYCEnro ·- Sr. Prcsidc.ntc, cm relação 

:is emonrlos vinrlns du. outrn Cnmarn cu teria Q·cporos ·n fo~cr,. 
não cont·rn· todas, mn.q n. respeito do. algumas dcllas. Mas. o 
me~mo motivo 'que determinou o meu requerimento de. ur
gencin, me leva a .acceitar OU1s cmendr~s, tanto innis .quanto, 
Sr. Pr~sidentc,' cu .ac·redito que si a Commissão de. Roouer•iio 
tomar cm considcrnciio n rcdaccão que acaba de· ser lid11 pelo 
nolH'r. ·Senador pelo Maranhão, ns obscuridades, as .incon
grncnr.ias ·e u.q incot·rccaiics do projecto podem de.!1apparecer 
perfcitumentb. 8t;C.io, porLanto, que os meus .collegas da. Com
mio,s·ão de Financas eslarüo r;lo accõrdo commigo, isto é, quo 

. melhor seria ou sorti appr()var ns emendas vindas da Cn
mnra, que em nudn prejudicam o projecto que acaba de ser· 
lido. · · · 
. o Sr. ·oliveira Valladão- Sr. Presidente, parece-me ,que 
a Commissüo de nedaccão não tem o direito de alterar o que 
veiu da Camar:i . dos Deputados; po·r. mais procedentes, por 
mais acertadas· que so,iam as suas razões.· G\' Commissüo da 
Cnmara. competia ·decidir essa questão. · 

O Sr. Presidente - A flincção ·da. Com missão de Tiedaafio 
ri. dar clareza no ,pensamento do legislador. Si essa Commi.ssão 
sG coiwonccr; pelo debate havido ngol'n perante o Senado, que 
'melhor interpreta. o pensamento ·do legislado!', modificando a 
i'órnia, não faz mais . do que exercer a· sua ·competencia,. uma 
vez quo não altero a· substancia do vencido. 

Encerrada a discussão, são appróvadus as emendas .do nu-
·mc!'os 1, 2, 3, 4, ti, o, 7, s, n, lO, H, 12, 1:J c :14. · 

Yao' o pt•o,jecto, com as emendas,' li ..Commissüo..cle Rc-
dncr:.no. ' · 

( 

ORDEl\1 DO DIA 
'. 

o Sr. Presidente ,_. A ordem. do dia consln de trabalhos de 
Commi&siies. · 

· · Levanto n sessão, · designando pnra n mnnllü · n mesma 
ordem do dia isto ó: · . ' 

- ' · ~rrnbnlho de Commissões. 
r .. cvantn-sc .n sessão t\s 2 horas c 15 minutos; 

.. 

' ., . . . 

• 

. . . 
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78" SESS,}O, EM H DE AGIQS'r() DE iDU 
/ ' / . . ..... 

PI\ESJDENCIA DO SI\, PJNliEIJi.o MACI!ADO, ~lCE-PI\IlSIDENTE 
' • ., I 

A'/ 1 hora • da· tarde, prdsol)te• numero. legril, ab~O-SC a 
sessão, n que conco1•rem os St·s .. Pinheiro. Machado, Araujo 
Góes, Pedro Jlorges, Mctello, Gabriel Salgado, .Silverio Ne1•y, 
•re'l'fú, Indio do Bmzil, Mendes do· Almeida·, José Euzebio, Ur
bano Santos, Pires Fer.reira, Ribeiro Gonoalvos, Gervasio Passos, 
T!Jomaz t\ccioly, •ravaros de· Lyrn, Epilacio Pessoa, Walfredo 
Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncalvcs.Ferrejra, ·naymundo de 
i\[iranda, 10Uveira ~allndão, Guilh.crme Campos, ·.AS'Uiar e Mello, 
Luiz Vianna,. João Luiz Alves; Nilo Pecanha, Erico Coelho, 
Aúgusto de· Vasconcollos, Bet·nai·do Monteiro,· Adolphó Gordo,. 
Francisco·GI·ycerio, J-eopoldo'dc Bulhões, José Murtin~JO, Alen- · 
car Guimari],es; Generoso Mar,ques c Felippe· Schmidt (37) ., 

, . , ' . I • . . ' 

. Deixam de comparacer com causa justificada os .Srs. Gon
zaga Jayme, Laura Sodrt\, Arthur Lemos, Francisco Sá, Antonio 
de Souza, Eloy de Sôuza, · Cunha Pedrosa, . Ribeiro de Britto, 
Gomes Ribeiro, Jos4 Milrccllino, Ruy Barbosa, Bernardino Mon
teiro, l\!oniz Freim, Lourenço Baptista, Alcindo Guanabara, Sá 
Froü•c, Bueno de. Paiva,· Alfredo Ellis, Braz Abrantes, A.' Azo-· 
J•célo, Xavier da Silva, Abdon Baptista,: Hcrcilio Luz; .Tonquim 
Assumpcito c Victorino·'lllonteiro (25). · · 

•' . . ., .' . ' ' 

··'E'. lida:, 'posta em discussão e ·sem . debate approvada a 
acta dn sessão anterior. · · · ·· 

'· . - .. 
' . ' 

· O Sr. i • Secretario .. declara. que não ha ·exJ_)edient~;. 
, o I ' ' ',J • ' • ' • • 

procc~e '!t leitura -:doscguintc .. o Sr, 2• Sec~etario 

l'AllECER: 

. ' .N •. 36 ...:.'f9f~ 

: &rlaarilo {'Íll~l do 'projecto flo.·Scnàdo, ild acaôrdo com .as 
·. arnanllas da .·Camam rios Dep1ttarios, .. vu.S1lcnclantlo 'por 30 

tNas, cm. iodo o tcrrito'l'io ria Rcpu.úlir.a, o vencimento das 
lr.t7'as dr., cam/rio; c dando mrt:ra$ Hrov'itlancias 

0 C.Ollgrcsso Nnci0nnl dccrctli' . 
~o\rt; L" Ficn'm suspensos cm. todo o. territorio. de rlop~-

hlicn, ·.pelo prnzó. 'de 30 dias,. contndos da dntn (]o respectivo 
·vencimento,. podendo. o'Govcnno .proro(l'nr osso .prazo por· uma 
ou-mais vcz~:s.atú Q"mnximo de mais 120"dias:· · .. · · 

a)· a', .ox]gibilidndc clns cibrigncdcn'ésuitnnLcs de letrns do 
cnmhio, :(lc.notns Pi'Omissorins, oil. de CJunesqucr ,outros titulas ··-·· ~· ' ' . ' 

• 

.. ~ 

,. 
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commcrciacs o llcm assim. das pl'cstucões por divi·das hypothe
.carias ou pignoratidas, não so comprelwndemlo na suspensão: 

· I. As l'cliradas de dCflOSitos que não vencem ,juros; 
H. ·As retiradaS' de 1 O o/o, mó'nsues dos dcposiLos 0111 

cóntus corPcntes que ··vencem ,iUl•os; . · · 
· .III. As· rctiPadas ode 50 o/o, Q\Iarido feiLus pôla -União ou 
·Pelos Estados; _ · · ·· . · . 

•b) os prol.cstos, .. rccrirsos cm garantias u p!'csci'ifJC\Ões dos 
referidos titulas· . . ·· . • · · · · • 

c) o andame'nto dos' executivos· para càllranca de impostos 
.federacs c, no Distt•icto 'Pedei·al, para· a de impostos muni-

cipncs; · .. .:' . 
· d) a troca. por ouro das notas da Caixa de Conversão, po:., 

dando, porem, dentro dos prazos deste aJ•tigo, o Governo re
solvei' quo a suspcnsãe sc.i11 continua, ou intcrmittentc, ou pcl'-
miLtir a troca de quantias diariamente prc!'ilmdas. · , . . 

"\rt. -2.' lQi :ouro existente na ·Caixa de Conversão conli- : 
nuurá cni .deposito, par,a o 'fim exclusivo da tt:oca das notas . 
po1· clla cmittidas, mantidas contra qualquer desvio as ga-. 
a·antias c· penalidades es~atuidas pela lei n. 1.575, de G de de-
zembro de 1906. . · • . . 

!Art. 3." 'Não são abrarrgidns pelos c!'fcilos désta le'i. as 
operações a prazo ·crrectuadns depois do dia de 'sua· publicacão . 

. Art. ft.• IPica approvado o decreto de 3 do agosto .cor
rente, que cstallcleccu. ~érias de 11 a Hí do mesmo mcz, apenas· 
sustados os dcspc.ios, as àccõcs executivas, as execuções o as·· 
declarações de 1'allencia c :relevadas 'as· prcscripcõcs de quaes
qucr prazos qúc durante .a .-sua applicacüo tenham occorrido. 
· !Paragrapho unico. São validos .as cscripturas, contractos 

: ci mais actos judiciaes e.i'orenses praticados durante os dias a 
que se refere este. artigo. . ._ . · 
·.. Art. 5,• ·Ccssar.á a moratoria para os bancos nacionaes c 
estrangeiros log!f que houverem .recebido do Estado auxilio pe~ 
cuniario ]io_r meio de emissãl) ou qualquer outro, e para ·os 
credores do· Thesouro Jogo que hajam recebido a importancia 
das suas contas; . 

'L~t. ~o.• Esta lei entranÚI cm vigor no Districto Pedel'Ul 
no mesmo ·dia de sua publicacão no Dim•io Of{'icial . . 
. . .Paragrapho unico. O Poder Executivo providenciará .para 

quo ·seja . o respectivo texto .trnnsmit.tido por via tclegraphica 
nos· presidentes c governadores dos. Estados, afim de que, or
denada' a publicncão local,. comece immediatamcnte a execucilo 

· nris comarcas das .. respectivas capitaea c nas outras comarcas 
no mesmo dia da publicacüo feita cm. nudicncili pelo juiz de 
direito. · . · 

' ·· At-t 7.• Revognm~sc as disposicõc.s cm contrario. 
··.Sala das Commissões,: o14 de agosto de ;!OH.;_ Wal(rcdo 

I.eal. ;_Gab,1'icl Sal{lado • .;_'.Qlivcim ·valladão. ' 
' I ', . . • • 

. JJ'ica' sobre a mesa para· ser discutido ·na sessão seguinte, · .. 
~epois de publicado no 'iDia!jo elo .CO'MJJ:Ç_sso~ .· ., 
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São novamente lidas, postas em discussão c, sem debato, 
approvadas us rcaaccücs i'inaes dos projectos yo Senado: 

N. 25 "~' de. i013, cwo autoriza o /Governo ·a receber em 
upolices no par, do Moritepio dos Scl·vidoros do Estado, a im
portancia de 202:: 4.2G$804, de quo ó devedor para com o Tlle- . 
souro; ' · · : 

N. 3, do :10:14, .quo intcr•prcta o art. 32, ·da lei n. !l.OH, de 
31 do dezembro de :1008. .· · -. 

·' • I ' I 
O Sr. Leopoldo cie Bulhões---:- Sr. Pi·esidento, 'o nob~c Se~ 

nadar pelo Espírito Santo, nu sessão uocturna ·do 1 1· do cor
rente; i'undamenlando' seu. voto cm favor do projecto que res
tabelece o regímen das emissões. pupel-mooda, acb.ou asada 
a occasião para Jazer J•el'orencins ús administrações :Cam'pos 
Salles, -Rodrigues Alves e Nilo Pccanba. . · .. 

Aguardava, Sr. Presidente , a publicação do discurso no 
D'iaJ•io do Conurasso, o ,que só hoje teve Jogar, para tomar cm· 
consideracão a critica de S. Ex. · . . . · 

· Disse o nobre Senador que a pol'iLir:a Ca;mpos Salles-Mm·
tinho ·consistiu na s.upertaxacfLD c na rr.duccão da:S. dcspezas; · 
que a administração Hodrisucs i:l.lves manteve a supCl·tnxaaiio 
c entrou a Xazer despczus. . _ , 1• • 

Sr. Presidente, não· 6. propriamente csle o, traço caraclc
ristico da politica ·financeira do quatricnnio Camnos Salles- . 
Murtinho. Qualquer administração que.· tentasse ·combato!' o 

· lle{icit orcumcntario chronico teria. infallivclineute de r.eduzir 
dcspezas e de appcllar para novas contribuicõcs. Mas Joaquim 
~Iurtinho, esl'orcando-sc por obter' o· equilíbrio orcnmentario, 
Linha por fim. principàl habilitar-se a ataca1· ·o mal CJUO . 
pertubava as fiunncas ·o que corroia o organismo nacional. 
llei'iro-me íL massa de 778 mil ·contos .de papel-moeda que ti~ 
nlm determinado o, mantinha a taxa cambial a 5. _ · 
· Os recuL·sos do {wulina-loan cmm passageiros, podiam me

lhorar,. como,. dó facto melhoraram a siLuacão; mas Joaquim 
~lurtinho queria que a guel'!'a contra o papel não se inter
rompesse, que a elevação cambial não se detivesse, · sinão 
quando tivesse attingido o. ))ar., · . . ·. 

Para conseguil-o, ·Joaquim •Murtinho creou o ,fundo: do. 
l'esgate c· o .fundo de garantia; o prüucü·o ·rcdu~ia annual~ 
mente a massa. do vapel circulante, o s·ogundo aurificava a · 
!'estante. Eng-enhosa liombinacão, plano maravilhoso, qtte deu 
magnificas 1•csultados cm deus quatrionnios c, '·si ·r os se se~ 
guido em mais um, teria resolvido o problema monetar:io. 

. •Problemas dessa natureza, dessa impor'lnncia não se re~ · 
solvem ·sem haver sequeucia nas administracõcs, continuidade . 
ua orientaa«o !'irianceira .• ~ Ing-l~tcrra, n Italia; ;os Estados 

·. Unidos, a :nussia seguimm durante· armes a ,mesma politicu; 
atú conseguil:om esse resultado \lescjndo: a eonvet:tibilidnde' dll 
moeda. ' · · · · . · · . . . . . , 

O Sr. Rodrigues Jl.lves- disso o h'ónrado Senador JlOlo 
Espírito. Santo- manteve· n silpor•taxaciio .e .entrou n fazer: 

\ . ' ' . . '•. ' . ' ' . ' '' . 
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··:,: 

. ' 

.... ' 
' ' ' . . 
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tlespc~ns. E' cet·lo, mas como .iú tivo occasiüo de obscrvm• 
dcslu tribuna, o proprio Sr. Campos Salles, no· ultimo anuo 
de. seu govet•no, reconheceu quo nüo podill manter seu pro
gt·nmma de só euidat• dos interesses do ~:hcsouro, continuando 
suspensos todos os mclh<it•amcntos matcriaes. O Sr.· Campos 
Snllcs .i:\ cogit:íra da const.J'U()I)iio rlo porto ·do Rio de .Janeiro 
c da prosecuciio drJ construct)ão de estradas de ferro. Esses 
tt•nlmlhos l'ot•am realizados por· seu successot•, mostrando o 
Sr. Rodrigues Alves que se podiam conciliar, pcrfc'ilamcntc, o 
novo plano economico ·c o plano financeiro, que se vinha ex-
ecutando. . . · . · · 

Em que: o· plano ·cconomico da admiilistracüo Rodrigues 
·Alves preJudicou ·o plano finimccil•o do Sr. Murlinho? S. Ex. 
·pet•guntou: · «Que rumo tomaram os recursos destinados ·ao 
rundo.dc resgate e ao fundo de garantiu? S. Ex. poderia en
contar cabal resposta" nos rclatorios desse .tempo. Nesses do- .. 
cu1nentos veria que o fundo de i•csguto foi applicado de 
uccõrdo com a lei;. a massa de -papcl-n1oeda- foi reduzida do 
12 mil contos. O fundo de rcsgátc dos ·titulas externos teve 
igualmente destino. legal: a amortização de ?'cscision bonds 
na importancia ·de 'novo mil contos. O fundo de resgato dos ' · 
emprcstimos internos tamllem !'ói elevado do 13 mil contos, 
que era no tempo do Sr. Mui'linho, para.20 mil. O fundo do 
g-arantia,. que no tcm'po do Sr. ,Mm·tinho era. de: 1.5ü2.5G5 
libras, seis shillings, 11 pence, ·o Sr. Rodrigues c\lves deb::ou, 

·em 1000, elevado para 5.25G.5H libras, 18 shillings, quatro 
'pence. · ' . · 

,• . .. Si. computarmos um milhão sterlino desse fundo, cm~ 
prestado no Banco do Brnzil c· G58 mil libras ;que ainda nos 
devia .o Acre, esse J'undo era, em 1DOG; do G.05o\,GG2 libras,. · 

' ·~ 

· 10 shillings c cinco pence. Quasi sete milhões sterlinos, não • 
simplesmmtto esct•ipturados no Thesouro como hoje, mas cm 
especic, )10 Banco de Inglntarra. · . 

Eis como respondo ao nobre :Senador, não . com palavras; 
mas com factos. .. · . 

. O plano Mmtinho teve leal e compleJ.a ~xecuc.ão,_ do)903 
a 1!}0G,. os melhoramentos executados. nuo Jmpcdu·nm ·que o 
quntricnnlo deixasse o maior saldo quo so registra no The-
souró.. · · · 
. . S. Ex. uissc;· porúm, quo o Sr. · ~lurÚnho queriil. a o/a·~ 

·· . -lor.izncão da nioeda por .meios . n.n\m•aes, normncs, :-c que cu 
pretendia fazei-a pot• mcws. artifiCia os. -· ' . .. . . . 

. I<olgo em ver, Sr. Pmsidentc, quo o no!Jro -Senador .so 
censurou. n minha. gestão' no, tempo do governo do St•,. ,Nilo. 
~coanha. Conscgumtementc, ·S. Ex. a·chou que o Jl!nustt•o · 
nfto merecia ils suas censuras·. 110 pcriodó. de 1003 a .100ü. ·~la.s, 

· pondero a. S. ·Ex~ •que, no .poriodo ·Rodrigues Al,ves, o cambu~ . 
so elevou do 12 n 18, tal .qual como om.101.0. S1 S. ;mx. acha_, 
que o processo que empt•eguoi n.aquolle temp_o ó d1vcrso. do 
quo foi empregado 'Cm iOiO, mo dmí po~ .que., -~ . . . 

.. 
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S. Ex. ucrediln que a ascenoão cambial, .cm l!lHl, tivc'sso 
· )ior fim exclusivo « matm· :1 ·Caixa do Convcrsfio.» . 

· -Pergunto ao nobre . Senador cm que ó •que se estribava 
para vir uJ'J'it·mur que a elevacúo ·cambial, cm 1010, foi devida 
a artificias?· E' um segt•edo que S .. Ex. guardou para si. 
E'! uma afJ'i!•maLiva dcs·acompanhada de provas'. · · · 
· l'at·a explicar a situaccüo de .1010, não preciso do soe

correr-mo sinão dos dados da Estatística· Commerciul. " · 
Creio,.' Sr. Presidente, 'que se. -truta, sem desrespeito ne

nhum pm·a.com o nobre Senador, de um caso cliracterizud,o do 
ictcricta; c :o meu amigo, o nobre Senador pelo nio de' Ja
neiro, que mo ouve com tanta ··attencãol o ·ú um 'distincto 
medico, poderá dizer si o diagnostico é fu so •. - . . · · 

o Sn. :Em.co CoELHÚ-Vamos.·ver. Est6~.attento. · 
O. Sn. ~EOI?Dr.oo Oll iBULl!ÜES __,. O nobr;c .Senador pelo Es" 

IJiriLo. S.into' ·ú proteccionista, onthusiasta das tarifas prohi
Jitivas,. dos premios, dos dm'Wbaclis, das isenções de direitos, 
dos TJI'ivilogios, da Caixa de Conversão, tudo isto cm. ·J'avor 

.·da industria nacional. ·vivendo, Sr .• Presidente, em um1111tmos
pher11 de 11rtificios, pois que .tudo isto não puss11 de artifícios, 

··' • · S. Ex. va artifícios onde não os •lia, nos phonomenos naturaes 
indiscutíveis. · · · · ~ . 
. . :Para eli."Jllicar a alta. c11mbial de HHO, como disse,. nada 

· · mais' preciso do que submcthcr tí apreciação do nobró SenadO!' 
os seguintes argarismos : · · 

. . . . . . 
lll;\:portacão de i 900 ....... ; ........ ; .. . 

. lllxportacüo· dc_-1•910 ......... ..-... ; .. ; .... . 
1. O!G. 5!l0 :270$000 . · 

930.413:449$000 
,. . . . - ·-. . 
S6m1na . -~ •................... 1. !l50. 003 :710$000. 

' '. 

'' \· ' 

' . 

I 

.-

ImportáoãÓ eil1 1000 ...... ·.", ........ ~.;~. 
Importação 'cm· 1910 .. : ....... : ........... ; • · 

592.875.:027$000 ' . 
. 713.862:143$000 ' . ''' 

' .. . ' .''. 

' . 

' . . ~ . 

Somllia · ........... " ....... -~ . 1.306:739:070$000 

. J)eduzindo-se esta somma da da ôxport~cão· ha um suld~ ' ' . ~ '··' 
o.·ravor desta de-640.264:049$000; · ··. · .. , ·. 
· ·Quanto ,ú espccie · motallioa,:. ·no mesmo periodq,. impor" · · ;:, .. 
támos, ·em i!JOO; 140.805:2-Hi$; e:·. em 1910,, 'Vt5,014:303$, ou ·: · 

) 
'' 

um total de 285. 8!9 : 51'9$000. · .. · . . · 
A' exportação nesse ·pcrlodo.-· cm cspecie . metallicu, não· 

e:llcodeu de .33 mil :contos. Saldo a favor: 252.65'8 contos. 
. Ora, Si·: Presidente, sommando .. o . saldo da exportacüo .. 
com o· saldo da importucú9 de moedas metallicas; \ ·tomos: 
901.932 contos ou; digamos, 60 ·milhões sterlinos. · . . . . 

· pra, em ·1 000-1.010, ·o rmiz teve um saldo d_e 60 milhões 
slcrlmos que entraram em ·onda, ·enchendo a Carxa, passando 

, ·POI! cima dellu, determinando a ·elevaoão cambial, .CJUC· gracas 
··a intervencüo. do 'Banco do. Brazil; fol~se pronunciando ·lenta
mente de-!llaio a setembro de 11.l10. ·: ·. ,' . . . . :·' '-
-· :·.!~' ·.· . ' - . ' '. . .. 

-·~ . 
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Veja V. Ex., Sr. PresÚientr!, que o ·artificio de que rne 
servi cm '10'10 i'oi o mcsrrio de .que me servi cm 1006, c que •J 
nobre ;Senador não censurou, isto é, obedeci as forcas natu
racs do pai~. deixando qu.,.e' o. _cambio subisse tiaturalmentc. 

Em '1000, ·a\oxportacüo· do caf•í J'oi r.xtraordinaria ·c cni • 
:10!.0 foi pequena. Em cornpensacão, a IJorraeha, que tinha 
tlado, em !UOR, ISS mil eontos, em 'i.OO!l deu :10:. mil eonto~ •. 
cm i!HO produziu c37! mil· contos. . . . · 

· -Q nobre iSenador, .acompanhando ·ess•ls .. assumptos corno 
acompanhtt, l.cr:1• Vt'll'ificadi:l .que· nessa fWcasião, grossos ·capi
lacs estrangeiros para ·a· ·compi·a de aecões. das Est.radas de 
li' erro Paulista o i\logyaua• c oult·as cntt·aram no paiz. · 
'· · Eis porque os Srs. Itotchilds dirigiram .um telei;ramm:t 
ao Governo, .i'elicitando.o:o porque o Bra~il havia attingido a uma 
situação do ·excepcional prosperidade; · 

Pt'eenchido o limite dos depositas da Caixa de Conversão, 
o ·cambio forçosamente tlevia subit·. Como e para que im-

. pedil-o? :- · 
Sr .. Presidente; o nobre Senatlot• qui~ fazer ·crer ao Senado 

que· o· Banco do Brazir tinhl\ sido responsavcl pela alta, na.tu
l'almentc acorocoado. pelo Ministro da Fazenda de então, c . 
que essa· alta,. impensada o artificial, tinha ·produzido um 
grande prej uizo ao .'fhr.souro. . · 

· Não sei cm .que se· estribava o nobre Senador .pura fazer 
censuras tão graves oá administt·açüo de. seu pniz.' 

, Aqui 'tenho, dia a dia, as •cotações do eambio. Por:clla!, 
se vê que o Banco do 'Brazil; em :J. de maio, ·fixou a ta.'Ca de 
'15 -1116;; .os bancos estrangeiros ·15 'J:í •. · . •, 

O iBarico do BraziJ; tentando t'esistir a .onda, .esteve qriàtro 
·ou einco · dias. fóm do mercado. · •revc necessidade, • voltando 
a. ellc, do affixar u .taxa do 16.· i\'cl!o:.se manteve durante todo 
o mez do maio, até . meiados de ,junho. A funccão da carteira 
cambial 'do banco é evitar o jogo c V. Ex. vae ter •a prova 
de que o banco J'ez n· politica que nós deviamos es!)erar delle, 
manteve cmquanto PQudo a 'láxa de Ifi, Yariando as dos bancos 
estrangeiros. · · • · . . . 

O Banco do.Brazi!·não tem a libordade de. t'azer.negocio 
na cartei~a.cambial e :sô. viza cvitat; o jogo e .defender o in-
teresse geral. . , . . . · · 

I . ' '•' , ' , 

_-\.tó meiados- de· ,i unho, a taxa d.e Hi d. l'oi mantida e os 
bancos estrangeiros affixaram us do 16 '4, '16 '\6 o·16 %, que· 
o Banco do Brazil adoptou, tendo. em vista as ot'fertas do 

1 cambiaes nesta o em outras praças. . · 41 
No mez de julho, o banco manteve· a tàxa· de 16 23132, até 

- · · o i'im. do mez e. pt•incipios de agosto, ao passo que os bancos. 
estrangeiros mantivet·am· a de 16' % e :16 Hllfü. Em meiados · 

· .. de agosto, os bancos elevaram ns taxas n 17 é eril .. meiados .de. 
·setembro a 18. · · · 

I 

O nobre Senador pelo Espir,i!o Santo. disse e repetiu. que· 
a alta c·ambial tinha ·sido feita cm 'dóus dias .•• . . 
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1 
· .Vorificn.ndo que nos primeiros. dias de ·abril, a corrcnLo 

de ·ouro encaminhada para o B!'azil encheria a Caix11 do Con
·.versüo, dei-me prcssa•'·em levar .esse i'n.c:to ao corJhccime.nto 
do··Presidento da iR:epublica., S. EX., rnan:dou'uma mensagem 

$::ao Congresso, nos termos da .lei do 1906,. TJediudo ·a i'h:acão 
. ····da .nova .taxa, para as emissões da'Caixa c ·evitar perturbacões 

... .no; praça. Não se discutiu a .medida. Oppuzerarn~se a 'ella., 
Fot•mou-se uma corrente favoravel á manutenção da ta."':a · de. 

,. 

· 15 d., á · derogacüo da· lei de 1906, de ·elevação dos deposiLtis 
. da mesma· Cai;Ka. . .. . . . . · · · · · ·· · 

Os dias i'Ot'Um· •CO!'l'.fmdo e a taxa foi subindo no .mercado,, .' 
·Si o Congresso tivesse logo attendido ú indicação. do -Governo, · 
a tal:a seria: ·contida. Não o fez o Congresso. ·A Gommissão 
do Senado, em 15. de setembro, .ci·eio, reuniu-se. Eu 'ignorava 
wbsolutamente o facto, ·nem sabia <lo ,que si ia tratar. Constou 
na praca ·que essa . Commissão tinha resolvi:do ·acceital' uma 
indicacão do Senado 'i~auoJista. relativamente á Caixa... . .. 

. IA.ffirmavam uns que·sclmanteriu a taxa 15 d., outros que 
se oacceitariá a taxa do 16. Ora, .estando a• taxa no merendo· 
a 'lS, e nnnunciando-sc qi.Jc o Sennáo ia adoptar a ta."':a 15 ou 
16,'para a nova. emissão, lhouve uma corrida ti Carteira cam
bial do ·Banco .do Bras'H. Os bancos estrangeiros retiral'am 
as· suas tabcllas. Só ficou· em se ena o Bano o· do Brazil, •quo 
'não tinha a liberda.de. de ·ab!liildonar o mercado. Comp!'ehcndi 
pe!'feitamentc o intuito da Commissão de. Finanças do ,senado •1 
Elia fez o •que :pot· vezes tem· feito: despertar. a attencão da · 
Cama!'a •com l'eiacão aos. orçamentos ·e; no momento, 1quanto á 
mensagem do Goyerno que ,p~dia a· fixação da ta-xa.:. Urgia' 
uma providencia. . · : · 

O facto ·é que essa t:ci.mitío ·da · Commissüo 'de Finanças 
surprehendeu 'ú. pl'aça, déberm~nando uma corl'ida' aos ibancos., 
Só ficou em scena o Banco do Brazíl ,que sustentou ri. corrida 
porque 'Linha l'ecursos para -o fazer e dever de ampara!' a 
praça. Si ello sc deixasse dominar. pelo ·.pimico .-o fugisse, não 

. co!'l'esponderia aos .fins. para que '.i' o i crcada a cnr.teim cam- . 
. bial. Favoreceria .o. jogo, porque muitos que tinliam ·COmprado. 
á'taxa de iS; esperavam ,justamente n: .occasiüo ·para revende~ 
as cambiaes com grandes lüCil'Os, t\.taxn: de 17, 16 ou ·mesmo 15 . 

• si o· banco ·entiío recuasse, ·,riüo sei a que. taxa chegaria: .. 
Elle fez a politica 'que devia :fazer, munténdo .a taxa gemi do 
'mel'cado. Esgotados esses recursos, pediu .um auxilio ao Thc
sour.o .. Foram-lhe fornecidos ·na importancia de tves mH'hões 
1esterlinos o 1que foram pagos 'em. novombl'o do mesmo anno, 
taes eram. os !'ecursos: de que dispunha a .car.toira ,-cambial. 

Diss·e o nobl'c S(mador:,quc ou .tinha proom;ado n: Com
missãõ de •F1nn.ncas do Seriado e pedido ,que· e lia . sustasso o 
·andlimento do pro,ieoto, 'po!'que o banco estava a descoberto. :A: 
reunião da Commissiio foi ·secreta. Niio estou autorizado a· 
·aivulgar. o que alli disse.· Pi'QPUZ que se p~blicasse a•,minha . ' ' . ,... ' 
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cxposioüo o. ns ob;et·vucúes q.uo provocou. A Connilissílo, porúm, · 
· resolveu o conLrat·io. 

Eu ·expu~ J'!'llncamcnto a situaÇão. ill,esolvcu a Commissão 
lnncar uma pedra sabre o meu projecto. 

Disse o nobt~o Senador que eu tomei o eompromisso do 
não elevar a taxa a 20. Ora, Sr. PresidcnLe, set'iiL uma. exLra- . 
:vaga.nciaquo· do tal cousa .cogitassem a.Commissüo o o Governo 
cm situação do ct•ise.. . 

· Nüo i'ii'. pedido ·.ncnlJUrn ú Commissilo. Compal'OCi ú rc-. 
união a convite della, expu~ a siluucão,. del~ando que ella resol-
vesse o que entendesse:· · · · 

A l'osoLucão do suspender o· tvndamento do qua!qum• pro- . 
jecto sobro a C11.ixa não adeantou cousa nenhuma. c\: corrida, 
fraca embora, continuou· impondo ~acrii'icios. . 

S. Ex. disso o repetiu pot• vezes quo o Gove!'UO tinha 
proposLo a taxa de Hi: e dous .clias depois propunha a do ~8. 
Completo 'equivoco: · a pt•imClil'a mensagem ú de abt•il c a se
gunda do outubro -~Ci8 ou sqLG lnle~cs enLro a -primeira il 'll 
sqgunda.. .. ..· 

· A mensagem do abril· não foi atLcnuida com a U!'gc.rwia 
qnc o assumpto reclamava' .. ,\J situa'cão tornou-se muito outra, 
indicando ta:-:a.1naJs elevada p~tra as omissões. · 

· O 'Govemo cumpriu· o sou dever, enviando segunda men-
sagem ao Congresso; \ . _ · . 

Concluiu o nobre Senaóo1r ·dizendo CJUe not• dous eclipseM 
passou u CaixU:. Em 1010, sol'i'rondo a milllba gucrt·a, c om 
i OH, por causa da conflagração européa.. . 
' · :· St•. IJ?;i,csidente, (lu cm fa~ gucJ~!·u ;i Caixa :não Hou cu. 
J~m :IlHO, dei exccucão 8inccru o leal ú. .lo i du i ooa. li'i>i o 

' ' Oongt,esso quu ,iulgou, .iú •ctuando ~u não. era ministt•o da Fa
zenda, convcnic_~J;to alt•H'IlL'.os termos ela lei de 1906, na rci!ouma 

· de 1010. Guerra tí · Caixa ,1'az o nobre Senador, :Pl'DPOndo a · 
emissão do papel-moeclu, que· J'atulmontc liquida!·(~ esse ins- · 
tiLuto.' . . . · _: 

.;, · . Eu cor1cluo, aprovcilauóo-mc da. CJOnl'issúo. do· nobre :Se-
. . · nÍidor.: a Caixa, quaúdo recebe OU!'O e vomita papel, pvoduz 
· !:.crises, elevando os precos, determinando a carestia da vida, 

desenvolvendo o jogo. IA. Caixa, quando, pelo contrario, re
. '·' cebo. notas o fornece .ouro, produ~ crise, trazendo .a pressão 

monetaria, como actualmente acontece. . 
. -'<0· St·. Barbosa Lima tem t•azílo, pois, quando diz que a 

Caixa. ·nada. mais· .ó do· quo um. cóndensadOL' de crises. 
·· · .·,ô 'riobl'O Senador . .disso que, oxcluida a emissiio do' pp,pel-

' . moeda, :out1·o re'curso ·seria a cmlssllo do 'bilhetes, mas lll!O 
:. omittit•· bilhetes era illudil· os credores. Ora, cu niio !VeJO 

·.',.·porque .. O . papcl-;rnooda.-:6 u1ma promessa de pagamento, o · · 
!Jilhete ó · tambcm- uma· ·promessa de pagamento . .A. grande 

· differcnca consiste. ef!l que ·a. pronwssa de pagamento de bl- . 
. · . lh~tes· tem~se cumpr1do. . . · 
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· Os ministros ·.que se utili~al'Uur desse recurso de thosou- · 
raria, os resgataram : iBemardino, noiz Alves, lllurtinho, · etc. 

· Do papel é que desde 1820 o povo Ub'Uar·da resgate . 
O bilhete tem .iuros, o papel-moeda não tem. O bilhete · 

soJ'fre desconto, 1mas o papel-moeda desvaloh~a-sc. · 
1Sr . .Presidente, o nobre Senador ponderou aindtt uma. vc~ 

que o meio cir.culante era deficiente. · . 
!>eco permissão pat•a, em duas palavras, recordar que. ti 

massa de papel-moeda continúa a. ser de .üOO ú1il contos, o. 
notas da Caixa de :150 mil. · · . · . 

Estou informado de que {]S depositas nos bancos desta · 
Capital attingem a UO.mil contos. O dinheiro virá 'á ch·cula~ 
çiio, passado o momento de pnnico, com{] .iá passou cm· r.on-
dres e Buenos Aires. . · · 

Como na grande crise de 1'907, na Hepublica dos Estados 
Unidos da America do Norte, se rcsolveü a dii'ficuldade? Os 

• 

bancos· emittiram vales, certificados, -quo corriam. como di- ... , ·· · ... 
nheil;o, Passada a crise, todos esses vales · ou. r:ertificadós . ' foram retirados da circulação. o\. erise resolveu-se./ pot• .si 
mesma, ~em nenhuma interferencia .do 'Goverbo. . .. .·. · . 

Em i 90S, o legislador quiz evilar a r~proCÍúccfio. deste 
facto, c a t:efarmu; então votada,; permittiu · que os. bancos 
fizessem uma. emissão addicionnl cm momentos de ·!ll'ise, cm · 
certas c. determinadas -condições. . . · .. . . . · · · 

. Sr. Presidente, nada mais tenho a di~ór. As· .revelacões · 
do ·nobre Senador pelo Espirita ·santo . me impuzeram o .dever 
de protestar c de restabelçcer .a ve~adu tios· J'nçtos. : · ; ·. · 

''o ·sr. T~vares de Lyr~- St·. Presid~ntc, requeiro a:,'V.'Ex. , 
·que· consulte o Senado· sobre si :concede· urgencit1 pura que··.. 1. 
a redaccão·· final do pro,jecto que decret!l. moratoria · c que :': 
acaba de ser· lida na ·mesa,. seja i:mm~diatamente :discutida' 
o· votada. . . · . ·. · · 

Cosultado, o Senado concede a mgeneia ... ; . 
. Discussão unica · da redacção final do pro,i e c to· do Senado, · 

suspendendo pot• '30 dias o vencimento das ·lcttras ·do ·cambio : 
o outros titulos, o dando outras providimcias; feita de .acéôrdo<' · 

. com as emen,.das da 1Camara ·dos Deputados. · ·. , : 
. . ' . -~ , .. 

· .O, Sr. Adolpho Gordo-:sr: Presidente, pec.o a :.'X;,,~x. ,o 
obsequio de me enviar o parecer,· . · .. . . '·' · · ·.: . , . . . . 

: (Q ·o.rado1' é attcndfdo.)· >: 
. Sr. Presirlente, a Camara dós Deputauós "approvou' :uma. · 

emenda· ao projecto de moratoria, concebida· nos· scc:uintes : 
termos : · · ... , . ,..: .. . .. 1, ·. 

4:Emenda n. 7;·ao art. i": Em vez de:~a c~dtar aa data·, . 
desta·leh, diga-se: «a·contat'' da· data fixadil.:para a. respe-· . 
ctiva exigibilidade.:. . .. ... ·.--r· . . ' . ·. 
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, O nrt. :1.", do proJecto remel.tido pelo Senado. dizia assim: 
. (Ficam suspensos cm. todo o Lerritorio dn IRepublica, 
pelo prazo de' 30 dias, contados ,dn data dest.a lei, podendo. o 
Oovorno proroga1: este prazo, por um, ou mais mezcs. . . etc. 

O.· Senado , hontcin viu-se na ~ontingencia de npprovar 
esta emenda n .. 7, da Camntn, attenta a urgencia da materia. 
Indo o proJecto l'L ICommissão de Redaccüo, esta, que niio pódc, 
absohit:uncntc, alterar· a substancia de uma emrnda· qual
quer, embora absurda, redigiu o art. 1" assim: • u ·Congresso 
Nacional decreta: •Ficam suspenso;;, cm todo o territorio da 
Republica, ·.pelo prazo de 30 .dias, contados da data elo respe
ctivo Yr.nilimento,. podendo o Governo prorogar este prazo ... 
c~.~ . . . 

Ora, St·. Presidente,- quando é que comeca esta· moratoria, 
e ,quando acnbn? :A: disposicão do pro,i ecto niío podia ser re- . 
digida pela illustmda Commissúo . do· Redncciío, por outra 
1'6l•ma. Entt·otanto, Mmo •l evidentemente absurdo porque 

. nüo' determina..:. nem o ~omeco c nem o fim da moratoria, a 
illustrnda .comniissão ele Constituicúo e .Justica dn Camm·n .. 
verificando <l •erro·.•que tinha .commettido nquella Casa ·do 
Congres,so, ·formulou ot\tra redaccão para o aTt. i". Em !<Jgar 
di!' apresentai-a, porém, sob n fórma de emenda, nn terceira 

· discussão, naquolla Casa, remcttcu-a, por intermedi<l do seu 
Presidente, a'o ,j,llustre i!'epr,esentante d<l Mnranhiío. no~ta 

···Casa, r:u,io nome. peco licencn para declinar, Sl'. Mcnd(}s. de 
Almeida, que hontem a leu da t.ribunn. , 

Mas, repito. a Commissii•o não podin Lo1nnl' tJm e'onsict·~-. 
racüo . esta redaccãp. Feljz\nente, o n,osso · Regimento abre 

. uma i porta pura ser cor"'JS'Ido <l mal. Dtz o nTt. i 73 do Re
gimento: cSi o · pro,iocto contiver absurdo, . nrtiS'OS contradi- . 
ct<Jrios ou infringir a Coristituicão, o Senado decidirá prévia·- . 
monte·· os to ponto, por proposta da Mesa; ou ·do algum Senador.' 

: Decidindo nffirni.ntivamente, será o:pro,iecto nn sessão seguinte 
· dado para discussi\<l, afim do soffr~r a.q necessarins emend11s, 
o voltará á Commissiito, . para ,rc,digil~o, de accôrilo com o 
vencido,, . . _ · 

. ·,. Venho, pois,: ped.fr a V. Ex., Sr .. Presidente. que ·coilsulte 
n: Casa, para d ispensnt· o .i ntersticio, afim do ontraT 'imme-. 
diatnmento Qm discussão n seguinte emenda. que offereco: 
. ·,. Vem (t mesn, tl !idn, ripoindn o postn cori.iuntnment.e oom 
a .rc.dnr.cfio finnl n ,seguinte 

... EMENDA ADOJ'rl\'A 

Depois .das pnlnvrns: ct•cspectivo vencimento», do nrt. :1•, 
1 · nccrnscento-se :. «llestle · qu.r. . este occo1•ra dentro rJo re(el'ldD 

Jll'n:o Q'llc o Goval•rró JlDrlel'lÍ Jli'Ol'oam• )JOl' 11ma ou.ma·ls ve:es» • . 
Snln dns sossõrs, H de. m:osto de 191/t. - Adolpho Go1•do. · 

- Ep·itaclo· Pc.~.1oa .. - João Lui: ·:Uvas.· · 
. ~ ' ' ' . . . 
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o Sr. Presidente - A emenda apros~nLnda pelo illustro 
Senador poz· S. Paulo, Sr. Adol[Jho Gordo, não precisa do· 
dispensa de intersticio para o Senado · pronunciar-se sobro· 
ella, porque a urgoncia jil concedida para n .Qiscussüo ela re-
dnccão o dispensa. . · . , . , ·. 

Nüo ha duvida qlio ns rednccões de pro.ie~t.os sujeitas ao 
conhecimento do Senado t>i'ferecõm margem ··para todas as 
discussões, podendo o Senado acccitar ou rejeitar as emendas 
'que forem apresentadas. · , . . , 

Pela leitura da redaccão que está sobro a· mesa. ·e pela 
oxposicão feita pelo honrado Senador por· S ~ Paulo,, verifica
se haver no nrt. 1" do pro,jecto uma confusão, que -reduz <lm 
absurdo na approvacfio da rcdnccão do Jlro,iecto tal qual .está. 

. S. Ex. apresentou um:t emenda do redaccão, porque, si 
não fosse, n Mesa 11iio poderia su,jcital-n no conhecimen!() do 
Senado. . . · · 

O Regimento é expresso, permittindo ú Commissão, após. 
o assentimento· da Casa, organizar a redacção, .. de ·modo quo 
expurgue o pt·o.iacto de incongruencins o absurdos. Com a 
emenda crn quost[{l não se altera n substancia dnquilJo quiJ 
veiu da Cnmarn dos Deputados. . , · 

A proprin Commissüo de Logislncão, ,c .Tusticn daquoJla 
Cnsn dirigiu · n um illustro membro do Senado,. que hontem 
trouxe, da· tribuna, no nosso conhecimento, umn reclnmaciio· 
sobre o nssurnpt(). . . · 

A interpretncão quo n Commissã() de nednccão entendeu 
dar ;i mnterin controvertida é, portanto, authcntica, ·no sen
tido de interpretar genuinamente o ·pensamento dn Camnra 
dos Deputados. . . 

Vou sujeitar no conhecimento d() Senado n emenda npre
.sentndn pelo Sr. Senador Adolpho Gordo. -. . . ~ 

A emenda é, a segnini.A: 
«Emenda ndditiva: 
Depois das pnlnvras «i•ospoctivo vencimento, do, nrt. ~·. 

nccrescente-se: «descl,(J que este occorra dentro do referido 
prazo que o Governo poder:\ prorognr pot• uma ou mais' vozes. 
-"- Adolplto Gm•rlo, - E)litac'io Pqssoa. - Jotio Lui: Alves.~ 

E' incontestnvelmontc umn omend;t do rednccã.ci. ., 
. ' -., . ) ; .-

0 Sr. Oliveira Valladão (•) -Sr. Presidente, não escn
. param ú Commissão do Hodoccão ns incongruencins c nbsUI'-. 

dos que,1•csultnm entro as emendas nprosentndns poJa Cnmara. 
o neceitas pelo Senado o o respectivo projecto. · · 

. A Com.missão.não tem constmngimonto, no, contrario, tem 
sntisfnclio ~ declarar quo procui'On ouvir · n competcncia 
dos Srs. Senadores Adolpho Gordo iJ .• Toilo' I.uiz' Alves, sohJ•o 
---.. ' ' ' .;c(,\1~ ' ' ' 'i ' 

. (.') Este discurso não f()i revist() pelo orad.or, 
I . 
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o nssumpto, donde resultou, estar do. pcr:(eito nccõrdo com a 
emenda apresentada. pelo illustre representante de S. Paulo, 
não lhe !'estando o.ul:ro .Procedi mente> que aconselhar a ·sua 

· appre>vncao. · .• . 
/ 

O Sr. Presidente-Os Senhores que approvan:i a· emenda 
apresentada· pelo. Sr. :A.dolpho Gordo.- queiram se levantar 
:(Pausa.) · · · 

Foi app.rovada . 
. ; . · iO proJecto, com a emenda approvada, volta á CÓmmissão 
do nedacção. . .. 

. . ~ ··o<sr. Tavares de Lyra-Sr. Presidente,. tendo voltado á' 
·Mesa do .Senado a nova. redacção da léi sobre a moratoria, de. 

· :lcoôrdo com. n emenda do Sr. Senador .tAdolpho Gordo, relativa 
ao arC. 1•, de·modo a tornar bem claro o pensamento do le
gislador, requeiro a V. Ex. que consulto novamente o Senado 
se concede urge'ncia. para que se,ia votada essa redaccão. ' 

Consultado, ·o Senado·.apprqva o requerimento de urgencin; 
.. 

·.·O Sr. 2• Secretario· lê c é sem. debate approvndo o se
• guinte 

.; PARllCER 

N. ··37 - 1914 
. ' ' ' . ' ' . ' . ·' . ' 

Radacçrio final 'do m:ojecto· ·do Sanado que estabelece a mm·a- . 
toria por .~O. dias 'em ·todo· o ten•iitorio, feita ·de acclirdo 
com. as eJnendas da Cqmara. dos Deputados 

O Congresso ·Nacional decreta: . 
· ~A.rt. i." Ficam suspensos cm todo o territorio da RepÜ-

... blimv pelo prazo (lo 30 ;dia~. contados dn data 'do .. respectivo 
. vencimento, .cJesde. que :este. oocorrn dentro do referido. prazo, 
.·que o ·Govçrno poderá prorognr por uma ou mais vezes até o: 
mnxiriJO de mais 120 din~: · · , ir - · . . , 

a) ·a exigibilidade dns obrigacões re·sultantes de \letras de . 
cambio de .notas promissor ias o.u de qunesquer outros titulos 
commei•ciar.s, hem. assim. das prestn{.'ões por!dividas hypothe-. 
cm• ias .· ou pignoraticias, nfio se comprehendendo na sus-
·pensão : . . · .. .. · 

·r - As 1•e lirndns de depo.sitos que não· vencem .iuros; · .. 
II -llls ret.irndns· de 10 · o/n mensaes dos, depositas om 

contas correntes que vencem ,juros; . . ·· · . . 
. III-As rdiradns do tiO o/'c, Q\lando feitas peln Uniiín ou. 
polos·Estndos, . · · . · · 

b) os protestos, recursos cm garantias o P.rescripcõcs dos . ,. 
referidos títulos;. · 

, . 
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C) Cl andnmen io dOS. üXCCU~i VOS j1D1'a CCI[ll'nnr,a de impos

tqs. fedí•J•ars e, no Di~triclo .FcdCJ'Gi, ·pm·a a ele impostos mu- · 
nw1pnr~; · · 
. cl) a 'troca 'JiOr Olll'o. rins nolns da Cnixn de Conversfi.o, 

podendo,. porêm; drnLJ.•o '·elos Tll'a?.Os dosle nrl.igo, o Governo 
l'esol':cr; que a snspcnsüo ;:e;ia çon.~inun on. int~rmiltent.c, ou· 
PCI'nu~tzr n troe:~· de qunnl.zas ·ctwrmmento prefzxadas. . 

Ar L. 2.• ·O ouro existente na 'Caixa de Conversão· conti
nuará em deposito para o fim exclusivo. da troca. das ·notas 
por e !la emittidas, mantidas conlrn qualquer desVio as ga-. 
rnntias c penalidades· cstntuidas pela lei n: 1.575, de G.de de- , . 
zembro· de 190G; . . . · · · · ,_ · 

. Art. 3.•. , Niio são · abrangidas ·pelos e~feitos ·desta- lei 
as ~.r.eracões ·a prazo effectuadas depois -elo d1a. de sua· publi-
oacao. ··'' · . · • . . . · · . . · 

Art. 4. • ;Fica app!~ovado o decref,o de :i de agosto corrente, 
que estabeleceu férias .<le -1 a 15 do mesmo mez; apenas .sus
tados os despejos,' as accücs executivas, as execu~ões :e.ns de
clnracões ·de fallencia. c relevad•as as prescripcões do quaes~ 
quer prazos que durante a sua. npp!icnoiio tenham occorrido. 

Paragrapho. unico. São validos. ns ílscripturns, contractos 
· c mais actos judiciaes c .forenses praticados durante. os dias 

1\. que se refere est(l artigo. · · , · . 
. · Art. 5." Cessará· a moraloria. parn os bancos nacioriaes e · 

estrangeiros. logo :que houverem rec'ebido ·do Estado auxilio 
pecuninrio por meio d'e emissão ou·· iJualquer outro, e para os 
credores. do 'Thesouro .logo 'que hàjnm ·recebido a importan
cia das suas contas. · :... ·.. · 

_' Art. a.• Esta lei entrará cm vigol' no. Districlo Federal· no 
mesmo dia de sua piiblicncão no Diario Of(ic'ial. . . · . : 

'-

Párngrapho unico, O ·.Poder E~ccuti'i•o providenciará para 
que seja o rcspcclivó texto trnnsmil.tido por via tclcgraphica · 
.nos ·pr'esidontcs e. Govcrnadàrtis,cJos :Estados; a·rnn do que, or
denada. a publinácfio local, comece immcdiafamcntc · n cxe'
cncfio ·.nas comarcas uns .rcsjJcllf.ivns enpitnes o nas outras co
mârcas· no- mesmo dia rln. publicação j'eit.n ·(lm audieucin PAlo.. 

·' · · ·in.i?. de direito · · .. ' . . . · • · · · · · . ; 
. . · ; · . · Arf .. 7." névo!inm"J!Íl ns dispo~~uiís cm oont.rnrio.' ' · .. 

·' ··. 'Snln,dns·Commissões, 1/, de agosto de 19lt.,- Wal(redd, 
· Leal. - GniJriel Saloarln: ·-· ,Oli?Jcirn Vnllnd.ao, 

. ·~. . . . ·, 
'· . .._. •'I . 

ORDE~fDO DTA 
,' '• ' .. • .· 

· o Sr, . Presidente.- siJndo n ordem ·dei . din - · tt•nbnlhos . • · 
·de commissües; vou levnntnr· a sessüo. · ·· ·· : . • · 

Designo pnra ordem· do :din dn segu'into: f• 
· 3~ discus~ilo dn propos iciíÔ dn Cnmm~a dos · Deptitndos; 
n .. ü, de 19111,-~utoriznndo o Presidenta ila Republicn n con
coclm· um anuo do Jicencn col'n ordcnndo c cm: prf:!l'Ogaçfio, nq . (' . 

' - , 

, .. 
. . .• •. 

' 

,'' .... 
.. ·. ,'~~; ., H).,', '•' •I . ' ;~ ' 
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· on'gcnhoiJ'O .. Tosii ·Carneiro· rlÜ .II~linndn Chacon, auxiliar te
chnicó .da. 'Fisculizac.ão do !'orla· de necire (wm. ,wrcccl' fa-
~omvcl rlà. Con~.m:isscio da Fi1Ja11ças); . ., · 

:1•. discussão do ·pi·o,jccto: do. ·Senado, u. ~li, de HlJ3;, quo 
manda servil· addidos aos , corpos d1! saude .do Exercito c da 

. ' Armada, os, in!'~riorcs ·dqs~ns .C9':J>Ornc•ieR .com qu~lquet· d~s 
.. . cursos das 1aculdadcs de ·medtcma, boa ,conductn. ctvJl' c nu'- . 

. lita1~ o trcs .1nnos, pelo menos, rJe ('l'aÇn. 'o, 1ll)1 de scrYicos 
pJ•ol'issionaes · (.i11bstitu.tivo' o/(m•cci!lo · pt!la · Commi.l.lcío di! 

· •llarinha c 01W1'1'f! 1í •JWiii:JOwiçtín u; 2.111, r/c. Hll 2) ; ' ' ... ... ,. 

''"' 
LcYnnla-sc ·rii scssijo M ~ horris c ·15 minutos. 

, .. 

/ •, 

• : .·. i '• ··•.... . ' 
PllllSIDllNCIA DO. sn;· ·rnmlllnG ~IM:ll/\00, \'ICF.-PllF.SIOF.NTR 

' ' . . . . ' 

·· ·.. . . · A' 1. ll.orn da .turd,;/nchmn:-se Órescntés •Ós Sl'R. Pinlleiro 
. ~Inchado', Arnu,io Góes, .. Pedro Borges; 1\Fot.ello. Gabriel Sal- .• · 

·gndo, . Tefl'ó, · Lnuro Sodrtl;· IncHo do Brnzil, Mondes de Al- . 
. meirJa, . Piros .Ferreira, · Rtboiro .· Gon~lvos, Gorvasio Passos, · 

_ ~rhomai. Aec.ioly.'· .\Va.Ifredo Leal, ·Oliveira Vallndwo1 Aguiar · 
·,.e :Mello,. Erico . Co~lho . ..AÜ!;IlRf.o de' Ynsconcellos o Fclipp~. 
·.jS'chmidt, ('10 }. , · · ., · ' .ir: 

I , . ' . 

. · · ·Deixam de CO\l1!lnrecer com causa justificada os Srs. Gon
. · zugn .Tayme; SilveJ•io Nerr, Artbur Lemos, .J'oS'tí .Euzebio, Ur-

. huno San.tos; [~ranci~co .s·tí, ·Tnvnrçs de Lym; Antonio !lc ~ouza, 
Eloy. dr. · Souzn, EpJtncw Pessoa, .cunha Pedrosa, R1betro de 
Britto, Sigismundo IGoncalvcs.l. Goncnlvos Ferroim, Rnymundo 
do· Miranda, !Gomes· Ribeiro, .uuilhormL1. Campos, Luiz Vinnnn, 

.. Tosq •i.\lnrr.ollino, Iruy BàrJJOsn, João Luiz ""-lvcs, Bernardino . 
~lonteiro, i\loniz Freire, Nilp Pccnnha; · l~ourenêo Bnptistn. AI~ 
eindo Guanubnra,. Sú .p,;eire, Bueno de· PniYri, Bormu'do l\!on· 
teiro; "\dolpho (301•do; Alfredo Elli~ .. Francisco Glycorio, ·Leo
poldo de Bulhões, Brnz·'Abrnntes, José Murtinho, A. Azcrcdo, 

·,:Alencar Guimnrües, •Generoso Mnrques, XnYier dn Silvn, Abdon 
·. Baptista, Hlll'Cilio J,.uz, ·'>l'onC(11im Assumpçijo. r. Yictorino i\lon• 
1.ciro~(43). ,. ·.·. ' · · 

O Sri :1". Secretário declnrn qilc. nrlo-·h~ expediente. 
. " .. 

· ·O Sr.· 2• . Secretario dcclnrn que· niio lm ·pareceres. 

·O Sr. Presidente :_ ·Tendo ccmpnreciido npenns 19 Srs~ 
. ScnndoT·es, nüo .ptlde ·.ho,ie hnvel' scssüo ... . . .. ;- . . 

' . 

. ' 
' ... 

' ··'' 

" , . 

·'' ... 
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· ANNAms Do sim.wo 
.. . . ·' ' ' 

· ' Designo para. ordem 'do dia da seguinte · a mesma mar-· 
cada pnrn a de •hoje: . .' . · 

' s• discussão da .proposição 'dn Cumara .dos: Deputados. 
n. 5, do 1914, .atJtoriznndo o .!'.residente da RepubHcn. a con-.· 
ceder· um .nono de .Jicenoa com •Ordenado: e em prorogacão, no 

. engenheiro José Carneiro do ;Hollnnda Chacon, 'auxilinr te-.· .. 
clmico dn.l~iscnliznciio do Porto de' Recife· (com ·parece1• fa-

' · vomvel da Cormn:issão, da Finanças) ; · .. . · 
3' discusàãÓ do prójooto. do Senado n. 26, 'de 1918,: que 

manda servir addidos nos corpos. de saude do Exercito e da. 
Armada os inferiores dessas corporacões com qualquer• do~. 
cursos das faculdades de medicina; boa conductn. civil e mi
litar c tres nnnos pelo inenos, 'de prnca e um de. sorvioos. 
proJ'issionnos (substitutivo . o((é!•ccülo Jlela .· Gornm:isscio · de ·. · 
Marinhrt e GtteJ•ra 4 .p1•oposição n .. 296,. da 191'2). . . • 

. ' '· 
... 

' ., ' ' . ., 
' . ' 

70' SESSiíiO EM 17 D EAGOSTO DE 101-!. · 
' ' . . ~· ~. . ' . .. . ' : ... 

I>RES!DENCIA DO SR, I>!NIIIlinCÍ ÚACÍÚDO, Y!CE-I>RilSIDilNTil - ~ .. ' . '• 

' A' 1 hora 'da tarde,' presente· numero legal, .abre-se .à 
sessão, n que · ooncorrom os Srso\Pinheiro Machado, Arauj.o 

· Góes, Pedro Borges, 1\!etello, .Gon:iagn Jiayme, Gabriel/Sal.:. . 
·gado, fudio do Brnzil, ~fend'es -de· Almeida, José Eusebic:i, · 
Pfires . Flel'l'eiro, Ri(beir.o' Goncalves.. GervnsL() P·assos:. Thlo- . 
mnz ·Accioly, 'fnvares de Lyra; Epitacio Pessoa, Walfredõ 
Leal, Sigismundo Goncalves, Goncalves Ferreira, Guilherme. 
Campos, Aguiar e Mei.J.o,. Luiz . Yiannn; JoíLO• Luiz Alves, 'Nilo 
Pcc.nnhn; Erice Coelho; ,Ucindo Guanabara, Sá Freire, Ber
nardo Monteiro, l~ranilisco . Glycerio; J,lll()poldo·· 'de . Bulhões, 
.Brnz Abrantes, José ·~Eurtinho; Alencar Guimarães, Generoso 
Marques, Felippe Schmidt e Vjctorino Monteivo (34) • 

Deixam 'de compàrcc.er com c•.nusà justif.iêada os Srs. 

':, 

Silvaria Ncry, •Teffé, J.àuro Sodtré, Arthur Lemos. Urbano· 
Santos, Fraooisclo · S:l, Antonio de Souza, Eloy ,de Sou.znl, 

· Cunhn. Pedrosa; Ribeiro de Britto, ·aaymundo ·de Miranda, 
Gomes· Ribeiro. Oliveira Valla'dão;· José !llarcellino, · Ruy Bnl,'

.bosa, Bernardino l\lonteiro, , 1\foniz · Freire, Lourenço Baptis~ 
•ta, Augusto de Vasconce!I()S, Bueno de Pniva,'Adolpho Gorl· · 
do, AU'redo Ellis, A; Azoredo,' XII vier da Silv~,: Abdon Baptis-

. tn. Horci.Jio Luz, Jonquim AssumpçiM . e . v ictorinJo. Mon-
teiro (?Sl . · ' ' , _ · · . · 

·São lidns, postas oin discuss~o e, sem debate;' approvndns 
as netas da' sessão anterior o da reunião de :15. · 

" 

O Sr:, :1" Secretario cleclrirn que niio lia ·expediente.· 

o Sr; 2• Secretario declara qu~ · nüó 'h a pareceres, 
. . I • , 

, • . I•' '• ~ ·, ' ( '' _','-' ,', ' ,1' .:··' 
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-·SESSÃO IlM· :17. DE AGOSTO DE :1.9:14 
. ' ' : 203 .. 

O Sr. João Luiz Alves ~ Sr. Presidente, no sabbado 
'passado não. houve. sessão, razão por· que não pude, desde 
Jogo, dar resposta á contestação com _ qu~· me honrou o meu 
prezado· amigo, S·;mador por Goyaz; Sr. Leopoldo de Bulhões, 

• relativamente. tís considerações que eu fizera na ·-ultima· ses
são nocturna .sobre a questão da emissão do papel-moeda. · 

Sou. obrigado, a contra gosto, a voltar ú tribuna para· 
não ficar na, posição. falsa dó quem a!'firmárn inverdades 
como, SOO) ter dite, gracus ÍL sua deliçadeza, deixou transpu~ 
recCI·, .entra tanto, ·o meu .presado am1go. · . 

· · :Sr. Presidente, conLinúo · a ai'firmar que, sendo o hon-
rado· Senador por Goyaz. n'dversario irreductivel rJa· Caixa dei 
Conv.ersão, ·como· 1\Iimstro da Fazenda do Governo llodrigues 

. Alves; empregou todos .. os es!'orcos para .impedit· a sun · 
crcaoão c, no ·•Governo do Sr. Nilo ·Pecanhn, empregou Lodos· 

· os maios passiveis para liquidai-a . 
. E' historih de hontem e · niio• preciso relembrar que o sr. conselheiro' Rodrigues. Alves, de accOrdo com o seu Mi-

• . ;· .: nistt·o da l?azendn, ·era infcnso ao Convenio do .'l'nubató e 
·. ·ús suas consequcncias, entre as quaes a Caixa de Conversão, 

· · .. ·.lembrada então, em primeiro Jogar, pelo meu honrado 
: ... ~:- .. : amigo Sr. Nilo Pecanha. . · · 
. -·. . · . Para esse fim, além do movimento de forcas politicas, 

·•· .. .foi 'Jmpregado um ouLro pnm impedir, ainda no Governo do 
•. · . · . Sr, coqselhoiro .Rodrigues Alves, n soluQúOó dos· problemas 

n.pJ•escnlados .pelo convenio. :Esse movimento, de caracter 
financeiro, teve por base a elevação da •ta..-..:a· cambial a ·18, . · 

.··;para; desse modo, obstar que os creadores. da Caixa adoptas- . 
· ··sem n taxa que normalmente. representava a situação do 

• . paiz, niio só para sulisfaZ'cr- ·os principias theoricos dos va
. · loriznílores da .moeda,..:-como pura crear difficuldades tl insti
. ; tuição· nu·sçen~e, com uma taxa que talvez elln não podesse 

. . supportar·. . · - · 

I . 

- . · Os. factos são de; h ontem. Vós todos .os conhecei~; esltí 
. dentro da consciencia do cada um de vós- que isto !]ue ~~stou 

' · dizendo, .é rl' vcrdnd•a ... · , · 
'_ .Paí•a .defender"SC o.' meu ·honradO amigo alinhOu alga-· 

... -;t•ismos . .'Em mntcria de contnbilidaqc é sempre facil jogar 
.'· · com algarismos; como..-: em · matcrin .de' •asLatistica, segundo 

disse um~ nutor cu.io nome não ·me- oqcorre no momento, •l 
muito fncil J~ar com .-alggrismos parn provar nquillo que 
se tem ·em v1sta. . 

·'. 

O povo, pot•ém, . ó :profundamente psychologo; c o povo 
.ost;í çonvencido, o com razão, de·.(Juc o meu honrado amigo,' 
parn impedir n principio e pam destruir depois n Caixa de 
Convet•são, fez n _·valoriznciío artificial da moeda. . 

· lllns,- vamos por. partes. Quero,. acompanhando o dis
curso de. S. Ex·., o r.epotindo o que affirmei anteriormente, 
llxpôt• · methodicamente as minhas provas, ·oS- meus argu
mentos,· ns minhas ·considoracücs. · . · . 

O honrado Senador por Goynz me nttribuo, no nprecinr 
.ostéi assumptos, umn · visito i_ctm·'ica,_ nppellnnclo mesmo pnr:f 
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.INN.\JnS DO SllNADO 

o din:mosLico ·do meu homaclo amigo, Senndot.' pelo Rio de .. 
:rnn,•it•o, l't·. Erico· Coelho... · 

O Sn. J~mco_:· Com.no ·- .Poço n palavra. 
0 Sn .. :;ro.to J,Uiz ALVI~S - . . . fJUO Úliás no momento • 

ourindo attenr.ament'J n S. l~x .. niio :l'cr.. não. p1·er-isou, não 
eonJ'irmou o clingnostico. . . , · . · · 

Eu ngorn. quet•o t.nmbem · nppellnt• para. distincl.o clínico, 
. nUI'ibuindo nó·. m'~u presado. nmtgo, ScuadOI' por f:loynz, um 
n1'J'eil.o ele visão rrue eu clnssi!'icarei ·de daltonismo ·i'inane',Jiro, 
rJue lhe faz veJ' cores nuc niio siiil ·ns ren•es.· :tiJ' p9r causti desse 

·daltonismo que S. Ex. sú Y'i solução· pnJ•n. todos os problemas 
rruc affligem a· Nacão .Brnr.ilcirn; om todas ns manifestações 
clit sua .actividade, nisto :sfl -· vniorir.acfio da. moeda, rJircula-

. ')ão conversivo! .• em. 'o ui·~· W por ,cssq_ defeito ."de. visão que 
:5. Ex. mo atLrillllc ncrutllo que mr nao dl~sc. · · . 

Com cff~il.o, o J•npJ•csenl.anl.e .de. Goynr.'mê. nl;tribuc o so-
~uinL'c'.: · ... . :·~·. ··· 

«Diss'a o nobr~ 8onador 'CJtic Ít polilica Campos S:illes-, 
. Murtinho con,isliu na suportaxti~üo "fi· na redüccão das 
despczns ... Sr .. Presidente,. não 'é precisamente este o trnco. 
cnrnctoristico da. polit.ica finnnceirn do quat1•iennio .Campos 
Snllc~-~rurt.inho. » . , 

Quem ~quer, Sr. ,P,residonte, quo lei~ osso tre~ho, elo. dis~ · 
curso do honrado iSenador, ficar(~ -eonvencido do que· eu· a'ffil·- . 
m:irn, c]ue -a, politica do Sr .. Mut•tinho'consistiu un supertaxncão' 
r. nos c6rtes do · dospozas. Entretanto; o que· ou disse 'niÍo foi'. 
isso; o que cu disse foi que :\politica cio St·. Joaqujm i\IurtinllO' 
consistiu ·«na supertnxaoão, istci ,;·; .na crea~iío i:le·. impostos .. 
novos para aug1nontar a receita, na diminuição da · dospo?.n' e:,· 
na ct•oncüo dos fundos· do resgato c de garantia. » .• · . . .. .: 

Qual ern a politica financeim ·do Sr. Ml!I'Iinho? A valo- . 
t·izacüo' da ·moeda. Como? POl' nwios artifiriiaes ou por meios 
natm·aes? - .. , · · 

.Por meios artificiaes, nfi~. , . , ·. , , ... 

' .. . 

.... · 

. . 

"· • 

. ., 

.. 

.. 
! . 

~~ valori?.nciío paulatina, .valorizncão gradual; valorizacüo . 
naturnl.. . . · · · ·.. · · . ·•. · ' '1 ... ·,· 

E' precisamente .isto o .que eu· nfl'irmei o que o l10ntado ': 
Senador por Goya?., niío mo attribllo; mas quem quer que leia,· 
agora o discm•so de S. Ex.· e .n resposta que estou produzindo, . •· 
voril'icar:t .que estamos.· do'Jllr.no· .. nr.cilrdo nn ~inthesu dn poli'-

í ticn !'innnccirn dú 1\furf,inho. · · 
O Sn. J.EOPOLDO ·nr. Bvr,Huils _:,Eu precisava demomt,rn~ 

que essn politica continuou Il se1• executada. 
0 Sn.. ITOÃO LU!Z .ALV!lS- M~s V. Ex: me.· nttribuc pelo 

• menos um gravo eJ'l'O, quando 'diz que eu ·limitara ·.n politica 
do Sr ..• ~Iurtiriho, no imposto c :'L ecónomin, quando ó corto . 

, 'que logo no comeco do meu discurso ou dizia que essa· politica 
consistira' nn. suportnxnçiío, ·no córf.o dus dcspezns, c· nn insti-. . . 

' .·· 

' '' .. I',. 

. 

'.• . 
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·;~. ·'. ... .. 
·' \'. ~: .. ~; ·.:·.~.·:.' . ···'' ;• ... ' .. · ·.·. ' ' ' ' ' ' ' I' I • ' ' 
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tuiçilo dos 1'undÕs Llc resgate e de guranLia, para eonseguil.' a 
:valorização gradual, natural e não artificial da ·rnoc~a. 

10 S!t. LEOPOLDO u~ .;BULHÕES- :\las, tratando da adminis
tracilo Rodt·igi.!IJS Alves. V. ·Ex. dcclal'ou que essa administrucão 
manteve a· supet•taxucão, eutmndo logo em gt•andcti despezas, 
o q'uc era .contraJ·io :\ politica drJ" .rouquim J\lurt.inho . 

.. ~, Ú·.•SJt. Jo,\o Lmz ;.A:r,,'Es- Estamos, poiti, uc accõrdo ua 
synthese .que 'í'izemos .\Jm e outro, da politica :llurtinho, sendo 
certo 'que. o dalto'l!:is'll/.0 tle s: Ex sú consentiu que o .nobre 
Senador me att.ribuisso · a pena~ uma parte do que cu dissera, 
. · . Seguiu, porém,. esta p_olitica, · como i\linistro da :Fazenda, 
nas duas administracões. de que fez parte, o hom•ado Senador 
'por Goyaz? . · . . ·• : · · 

, E' o que :S .. Ex.' afi'irma e IÍ o que ctl' nego. . 
·Em um·. ponto S. Ex. coni'etisa que, no Jlt'imci!·o Governo 

tle ·que Tez parte,' esta politica deixou du·~er .seguida, c esse 
ÜI)Vcruo era preci~amcntc aquclte .quo succodia ao Governo 
do que haviá í'eito parte o Sr. ,Touquim i\Iurtinho: Era o Go
verno· do Sr. Rodrigues "\!vos, succcssor de Campos Saltes. 
Di~. do facto, o Sr. Bultiões: · « O Sr. llodrigues ,Alves, disso o 
honrado ·Senador .pelo 'Espírito Santo, manteve tt supertaxaçüo 
c entrou a l'azeJ• despezas. E'. u, ·certo;.'.~ ' : · 

Temos, 'portanto,. que o . honrado Senador por .Goyaz, cón- · 
corda commigo, .que a administracão llodrigues Alves alterou · 

. logo a politica. Campos Saltes, porque, si ó. certo que manteve . 
· .·a supertaxacão, niio·é 'menos certo que o Governo de que S. Ex.· 

fez parte . nth;ou-sc, a gt•andes dispendios. · · . 
. :,. Senhores, não .~u.ero .. censurar o '.Go:verno do Rr. Rodrigues 

.. Alves... . . .' · 
I 'j ' , ' ·• 

· ·o Sn·. LEOPOLDo om BULHõEs .._.. Nem póde,. · Elle dispunha 
· de oütros recursos. . · 

' .. 

· .O Srt: Jo.to Lurz ALvEs-. ; . por entrat• neste caminho de 
'_clospezus; quero, apenas, doixat· bem patente. que,- quando o 

Sr. Campos· Sulles deixou o Governo, logo-em seguida. a sua 
· politiciL de rigorosa economia era· abandonada, entrando o Go-
1verno de .então em 'gl'lmdes di~pcndios. · 
·:.·.·:o .Sn. ÚoPoLo~ Dll Bu~uú!ls -~roi pura,completar ILJJO
htJca do. S1·. Joaquun l~!mtnt!to, levantando IlOI' este modo a8 

.. . :l'orQas.da Nncjio. · . ! · • . . · . 

· . ' o':sn. Jo.to Luiz "u:-v!ls :_,Para completar a politica i\Iur-

. . 

~inlw l Era ·portanto, uma· politica incompletiL · . 
' ; . -· . . . . 

· ·. · · . Ü .. SII. LEOPOLDO,- JJE BULHÕES- 0. proprio. Sr. ,Joaquim 
i\~urtinhp,. V. Ex.: ri~() contcstarit, .h\ cogitava das obras dó 
porto e da construccao ·ctus estradas de ferro . ~ ' . . ' 

· · iO·.Sit. JoÃo Lull!:.::\LvEs-V, Ex. a!'firma isso,. como eu 
possci · a!'firmnr · quo ·~ai!uim i\Iurtinho acceitnria a emissiio 
pc ·papel-moeda em casos extremos. .. 
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' 

·. rO Sn. VlOPor,oo Dll iBULHÕJlS- Isso .sorá di1'1'icil. 
r0 Slt, Jo,i.o LUJZ ALVES-. N;ío 'Ú tão difficil, ·COlllO pro

varei a V. :Ex. c, si não entro .iA nesse terreno, ó porque 
quot·o CJUO o meu discurso seja mcLhodico. V. Ex. mo lem
]Jt•arít ·csso ponto opportunamente. · 

Como .dlsse, temos cm· primcim logt]r, co;rl'cssado que 
o .~J inisLro da rFnzeuda do governo Rodrigues Alves não· seguiú 
o progrumrnn ·Murl.inho, poi~que ·asso Governo entrou n fazer 
dospezas quando ainda as economias so impunham o .a con
sequencin foi ·Set• essa politica de nwlhornmCnLos . adoptada 
pelos .governos que vieram depois,, o do Sr. Ml'onso Penna. 
corno o do St•. Nilo Peoanl1a, corno o do Sr. 1\farechalllcrmes. 
O rosponsavel ú r]uem iniciou•:. : . 
. o Sn. LNot>owo llll BULHúlls- V. Ex. elogiou o govc~o 

Uodriguos Alves. . · · . . · . · . 
O Sn; .To:io Lu1z Ar.vgs - .Nüo o condomnoi, mas V. Ex. 

não pódc dizer que cu o ologiasse; não condonmar ú .. uma 
cousa; elogiar ó outra.. O Ministro da Fazenda do governo 
nodrigucs Alves não seguiu tnmbom lL politica elo Sr. Mm•Li
nllo. no quo 'diz respeito uo fundo do resgnLo do papel-moeda. 
Quando o Sr. MurLmho deixou o govcruo. legou a seu suoces- . 
sor S. 535 :GGl$133; dm·anLc o· governo Ilodrigues ·Alves, osso 
i'u!ldo, c~nformc confissão do proprio Sr. Leopoldo do. Bu-. 
lhues, for elevado a 2li. 775:635$7-13. Ol'a nos qual,t•o nonos do 
governo noctrib'"lles ·Alves, S. Ex. apenas resgatou .7. 000 :000$; 
portanto, devia. ter deixado no r;ovcrno A:Nonso Pcnna, ·um 
saldo de 13 mil e tantos contos desse fundo. Eutrclunto dei-
·xou, apenas, 875:635$7-18. ·, < 

O Stl. Ltwt>oLo·o og· Bur.nüi>S - Onde ·cnconLt·ou V .. J~x. 
esses algarismos ? · · 

' O SR .. roXo LUJz Ar.vi~s - Na obm' de um de seus molho
r·cs amigos c defensor de sua politica. financeira; na obra do 
Sr. Ca.logcras, pagina. 376. Está aqui com todas as lctlras. JDu 
poderia ter procurado informações nos rclatorios .dcs~e tempo, . 
mas preferi beber nest.-t fonte seguríssima c insuspeita., ·cm 
primeiro Jogar pela competcncia do sou autor,· em. segundo, 
pela solidariedade de suas conviccões com as de V. Ex .. ;· · · 

0 Sn. LEOPOLDO DE 'nur,HÕES - Apoiado. Mas. O .Sr. Cri.-
Jogcrns 'Jlódc se ter equivocado. ' · ' ~ · · '. 

0 Sn. ,To.:to' Lmz ALVES - Obra l;otnvel quo ~lle escreveu 
para apresentar ao ·3" Congt•csso Pan-AmorLcano, · como dele-
gado do Brazil, que ~ra e coni lustro para, o paiz .. ·•. . , 

• .' • ' - '.. • • ~ ' • J •,. 

, 0 SR. LEOPOLDO Dll BULHÕES - Mas QUO CSCl'C.VCU. cm · 
00 dias. . · . · · , · . ·: • .. . 

, O .Sn. JoÃo LUIZ ALvv:s - Acccito esta· recÜticncão. dó." 
Sr. Leopoldo da Bu!hões ao livro do Sr. Calogera~. Mas o 1 
Sr. Calo geras diz que o governo Rodrigues Alves deixou um 

• 

' 
. ' ·• 

.t'· 

: ' 

, .. 

·.• ' 
' _ ..... ", 

~-- " :,·, ,._r' Y• ..... -.~· '., t .. ' ... 1
• • \o' I ' 



' ' 

. I• 
,, 

207 

sal tio (lo s75 :000$000. Esse saldo devia ser de 13.000; 000$000. 
Onde foi a differenca ? 

O Sn. LEOPOLDO JJJ~ Bur,Hõ!ls dá um aparte. 
O Sn. Jo;\o LUJz Ar,vEs - N1io foi incinerado,. Pelo menos 

I O. 000:000$ não foram, porque serviram parn um cmpt•es\imo 
no, ·Banco do Brazil, ,justamente quando se •J'azm a alta 
cambial. · : . . . . . 

'O · Sn. Lu:or>oLoo "uu: . Bur,ItÕEs - O· cm.prestimo do· 
J O. ooo :000$ foi feito 'lio tempo do Sr. Mm·tinho. V. Ex. está 
eompletumento equivocado. Ahi está o inconvonicnto do ar
gumentar com uma obr~ c não com dados officincs,. 

. O Sn. JoÃo Lu1z Ar,vEs - Uma vantagem fi.car(t entro
Lauto. A dç saber~ com pczar, que a obra que cu considc~ava 
um monumento notava! contra o papel-moeda f1cou 
dostnuidn·. · 

O Sn. LJWPoLoo DE BuÚrõEs - Não. apoiado I 
.O Sn. JOÃO Lmz ALVES ~ o valor da obra do Sr. Calo

I;'C!'aS desapparccc,porque nf}!!n, que J'oi presento a um Con
gresso intornacional, S. Ex. faz affirmncües crroneas, fan-
tnsW.:as. · ' . • . · . 

O Sn. LEoPor.oo 01~ Bur,IIõEs - FantaRticas, não. Aponns 
um algarismo truncado. . 

. O Sn .. ToÃ~ Lm~ALV!l>J .:.._Um, não.' Estou afiirm:mdo'tJuo 
niio ú um; estou ·affirmando·:o emprestimo !le :10.000:000$ ao 

, Banco do Brnzil. · .. · ., . · . . • 
' ~. . ·-· '' ' ' . 0 Sn. ,Ll!OPOWO DE BULHÕES - NiRSD CU creio que V. Ex, 

ú quo cst(l equivocado o não ·o Sr. Cnlogeras. . 
· O Sn. Jo,\o J,mz AJ,vils -De 'modo que quanto no fundo 

de· resgate não foi no governo Rodrigues Alves continuada. a 
polilica do Sr. Murtinho, do resgate do papel-moeda, pois esse 
fundo não teve a npplicnciio natural. . · 

1 
0 Sn. LEOPOWO DE. BULI!Õl!S - A premissa é falsa e ll 

conclusão tamberii; '· . . /' . · · 
' . . ' 

· O Sn. Jo,to Lmz ALvEs ...:... Não foi 'seguida no governo do 
Sr .. Nilo Pecanhu. Este, comô os ·outros governos,. manteve 
a supel'ta:'l:aciío; este,-como os que o antecederam, continuou 
na politica dos largos. dispcndios ·dos dinheiros · publicos. 
Ne.ste período ncrn eu mo referi, ncrn no seu discurso do 
resposta se referiu o honrado Senador nó fundo de resgate 
do papcl7rnocqu. ·. · . · 
: · · O Sn~ LEOPOLDO DE :Buurõiis ·-Não es!.avn cm qüeslão. 

.· . O Sn. Jo.~o LUiz ALvEs - Finalmente, o que provoco. 
esta resposta foi o meu discurso que, por sua. vez, yrovocou 
n contestação do honrado Senador quanto á clovncao urti!'i

. oial da taxa cambial dm·ante o governo do Sr. Nilo Pecanha 
em prejuizo da Caixa de Conversão. Eu affirmara e troto:era 
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cm abono da minha opinião eircumst.apcias de 'fncl.o. O quo 
disse então foi o seguinte; e só nesse· ponlo a minha memoria 
não foi absolutamente l'icl, mas foi rclativame.ntu fiel: cu 
disse r]tlc ·o St• .. Sen:tdO.I' Glyum•io a.proscnLarn. um projecto e 
que, cm virtude disso a. Commissão dr. Finunoas sn reunira 
socroLamcntc. com a tit•esen(;lt do. Sr, .i\Jiui.sb·o da ]!'nwnda,c 
l'Osolvcm sobreesLnr uo andamcuto du mosm'o proj ~~do par;i 
impedir a corrida, digamos, ao .Banco do Brazil, que se achava 
a doscoborto, podendCI provocar· assim· uma grave oriso contra ' 
aquclle instituto c, conseguintcment~. centra o ~l'hcsouro. Is Lo 
foi o que affirmci, isto é o que eontiuúo a uffirmar e!ii cs-
scnoia. · . 

. r o sn:· L~POLIJO JJI; ./3ULlrÚI~S -:Em l)ó~Cii~ia; ll primeira' 
reunião da Commissiio uu ignorava, · · .· • . · 

. . . 
0 Sn. ;JOÃO LUIZ A~VllS- 0 SJ•, SeuadOL'. Glyccl'Ío cltegou 

a formular o seu pi•o,ie!Jto, chegou a dar-lho· noticia aos- di
rectores da politica. nacional, que· conhecedores, maiti do que 
uó~ outros, du. sil.ua~ão do Banco· do Brazil c do Thcsouro, ua 
camllial, procuraram impedir o audturiilnto dtt questão. ··' 

Eu venho documentado nom o testemunho iususpeitbsimo 
<lo Sr •. Alfredo Ellis. · ~ , , 

o Sn. LEOPOLoo oE BULUõlls- v. · Ex.· rwdia invocar o 
testemunho. de qualquer outro. · ·' . : · · . .· . . .. · 

.. ·O Sn. JOÃO Lmz AL-vEs -.Para niim: c·sLc 1í o testemunho 
prini:ipal sobre o projecto Glycerio,:sobce a cipiniiío da··Com
missão. de Fin11ncas c sobro a .altit artificial do cnmhio.. · 

0 'Sn. LEOPOÓJO DE BULliÕES -E'·lidna que .o Sr. Joaquim 
'i'Iurtinho não. esteja ~~ivq .para.' sct• invoéado .. 

O Sn. ·Ja,i.o Lmz Ai.vEs- Mas; dizia éu, c( Sr ... Glyéerio 
não apresentou o seu projecto. A situação pcmmnecia·a,mesnui 
c angustiosa quando o Sr. Senador Alft•cdo Ellis, para pro- · 
vocar uma solucão da questão, apresentou um requerimento.· 
de informações ao Govemo. :Foi· neste per iodo rruo se deu, a 
Teunião secreta da'·.Commissão de Finanças, -:t que compareceu 
o hotu•ado Senador St·. Leopoldo de Belhõcs. , · 

·o Sn; L~'OPOLDO DE Bm:.lrõlis'..:.: Não upoiudo·;-·:V. Ex'. csl•li 
·laborando. um outro equivoco. Não.l}omparcei á J•etinião .. cto. -15 
de setembro, nem ilella sabia ... Fui convidado para uma réuniiío 
sete, oito ou 10 dias depois da· corrida no banco. A reunião 
~oi a 1tí do outubro. · 

O Sn .. To.\o LUiz ALVES- E' isso mesmo.: . · . .; · · 
.O Sri; LEOPOLDO DE :BULriÕES -A 15 do, outubro. • .: : . 
O S'l~; Jo!\o LUIZ "\LVES- àonsLu dos jornaes da época.' ( 
O Sn .. LEOPOLDO DE BUL1Iülls- :Eu i:ompareci :i reunião 

de 15 de outubl'o. . 
.O Sn, João Luiz ~\LV~~.:.... E' a. esLtr que ~o·,refiro; · .' · . . . . . 
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0 SR, LEOPOLDO mi· BULHÓ~S- \'. :mx. oslti SU referindo 
a ambas. · · :: :J. ,~: 

O Sn .• lo,\o LUJz ;\l.VJlS -BÚ mo rel'iro ti. riJutüiio d:t Com
mi~são de Finant,as, rm:t.i!'icando avenas este ponto: que o 
pro,jcoto elo Sr. Senador Glycerio não ehegou a ser .discutido, 
rnas que a questão fõm debatida, cm face do requm•JmcnlCJ elo 
St•, Senador Alfredo Ellis. Isto for a. 15 de outubro. 

. O Slt. LllOPOLDO DE Bur.uõEs- "\ Hí de StJtombr·o cu não 
estava. presente. Estou quasi confif.'mando o diur;nostieo. 

.. I 
O Sn .. Jo,\o l~mz Ar.VJlS- .Púdo eonfirmar. 
O Sn. LllOPOLDO DE BULiiÕJ::s -Eu i'ui convidado depoi~ 

da. corrida. do banco; Fiz uma exposição na. reunião rla Com
missão, não houvó debate nenhum c a. Commissíio resolveu. 

O Sn. Jo,\o LUiz ALVES- V. Ex. 'comparéceu :i. reunião 
de :15 de outubro? · 

'0 Sn. J,JlOPOLDO DE BULllÕES- Não ~ui til foi a :15 di! ou-. 
tubro, mas á reunião postorior :i. de 15 de setembro. 

O SR. Jo,\o Lmz ALvEs- V. Ex. cm seu discurso disse 
quo ·estava presente.. . · 

0 SR. LEOPOLDO DE J3UL1!ÕEt:>- Nilo disse tal; V. Ex. cs!Jt\ 
precisando de oculos. · 

O Sn .• JOÃO Lmz ALvEs- Vou provar a V. Ex. que 111ão 
ostou precisando de .aculos. Estou discutindo com a maior 
calma. V. Ex. é que está precisando de memoria para não con

. testar. íootos· que são verdadeiros. 
0 SR, LOOI'ODO DE BULHÕES- Isto eu contesto. A 15 de 

setembro cu não vim ao· Senado. ·. . 
. 0 Sn. JOÃO LUIZ ALVES- 0 que é facto ti que V, Ex. veiu 

a. 15 de outubro. V. Ex. oonfessa que veiu ao Senado, não a 15 
de setembro, mas a .15 do outubro. · 

-O sR. LEOPOLDo DE BULHõEs ;_Não sei si foi a 15 de ou-
tubro, mas compareci na segunda reunião da Commissão. · 

O Sn~ JoXo Lu1z ALvEs·- Seja a. 15 de outubro, porque Ei 
o que consta dos .iornaes de 1910, A 14 de outubro dizia o Se

-nadar Alfrodo Ellis, ·membro conspícuo do Partido Republicano 
Liberal, collega do directoria do Sr. Leopoldo de Bulhões, · 

0 SR, LOOPOLDO DE BULUÕES- A esse tempo não havia 
l'artido Liberal. 

0 SR. JOÃO LUIZ . ALVES- Dizia o Sr. Alfredo Ellis ; 
«E' urgente uma soluciio, seja qual fOr, á questão cambial. 

A economia· nacional, todas as classes Pl'Oductoras, o com
meroio, a lavourll. o a industria· sentem-se perturbados e com
pletamente desorientados ante· o subversivo e prejudicialissimo 
projecto de elovuçüo da ta.,;u cambiul paru us emissões e os 
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resgates da Caixo. de Conversão. A esto.bilidado do cambio' 
havio. trazido o. prosperidade ao po.iz inteiro. E' incontestavel 
que, si não fosse essa pr.osperidade, o Sr. Ministro do. Fazenda 
não teria á mão os, milhões necessarios para· os exercicios da 
sua aaronautica cambial~.. . · , · 

0 Sn. LEOPOLDO DE Bur.HÕES - Uma phrase bonita. 
O SR. Jo.~o Lmz ALVES ....; Mas não é minha; é do Sr. Se

nadO!' Alfredo Ellis (continúa a ler) : «repito t\ representacão . 
puulisto. não se a'ffiguro.va vantajosa a modÍficacrw da. taxa, 
aLtendendo ú circumstnncia - ao alcance de todos--:.<là Caixa 
de Conversão ter 'produzido tão beneficos resultados para o 
publico .em geral. Ao. Ministro, porém, cujos intuitos 'secretos 
hoje são conhecidos, de elevar a :18, 19 e 20 a taxa cambial, 
não. convinha absolutamente a discussão nem o pronuncia
mento do Congresso.~ · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULI!ÕilS _; Era uma injustica que se 
me fazia.. . . . . · · 

O Sn. JoÃo Lurz ALVES (lendo) ....; «S. Ex. niio teria o 
tempo· indispensavel paro. fazer subir o balão, e. deslumbrar o 
povo com as suas principaes pecas pyrotechnicas: - bal'atear. 
as util·idade's ao consttmidor .e l!aloriza?• o papel ·inconvm•sivel. 
A' vista . desta ro.pida exposição, verifica-se que S. Ex. 6 o 
unico rcsponsavcl, e n prova provacla tcmol-a, positivo. e ma
nifesta, na rej eicão <ia proposta que fizemos para que o Con
gresso, concomitantemente com a apuracão das eleições pre
sidenciaes, tratasse ·desse o de outros projectos importantes.~ . 
• • • -~ •••. •. • • • • • • • ••••• ·• • •. • ••• 1 •• • : •••• · ••••• -•••••• •.·~·~:·.···.:•1 

«Si fosse preciso adduzir mais provas para· firmar o que 
acabo <lo expender, recorreriamos aos Annaes da Camara dos 
Deputados, nelles encontro.ndo varias requerimentos, apresen
tados cm nome de toda o. representação paulista, para que o 
l>rosidente daquella Casa désse para ordem do d.io. dos traba
lhos o projecto sobre a Caixa de Conversão. E' noto rio que até 

. hoje, tanto o Governo como. a Mesa dn Gamara teem sido. sur-
dos aos reclamos insistentes ·da· bancada paulista e do. ·opinião 
nacional. 

Dizem, e parece que com vizos de verdade, quo o Governo 
espero. a vinda do futuro :t>residente da Republica para então 
r.esolv~r o caso. · 

Deve-se acreditar nesse desproposito porque o honrado 
presidente da Commissiio de Financas, meu illustro nmigo o 
companheiro do bancada, Sn. GLYCERIO, l'ORlltULOU Ullt PRO
JECTO PARA SEU DISCU'l'1DO · NES'l'A CASA, independentemente da 
discussão da ca·maro; esse projecto não. logrou· a. npprova
cão dos chefes da politica actual, que não querem contrariar 
o ·Presidente da Republica ... ~ · 

O Sa. LEoPOLDo DE BuLHÕES - Muito bem; manifestou-se 
correcto como s~mpre .1 •. • . : . .. , • : _; ' 

. ' ,."I , I ~J,!' 
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. O Sn. JoÃo LUJz ALVES - O aparto do V. Ex., com um 
levo fundo de ironia, s6 tem por ,rim desviar df:! 'assumpto 
uquillo CJuil no !lu existo do profundamente osscncLal. O St•. 

·. G!ycerio formulou um Jll'OJecto. Essa projecto não tov.1> an
damento, pOl'!IUe uquellcs que apoiavam >0 Governo a ·ollo ao 
oppuzct·am. Oppu~oram-sc por que'/ 

0 Su. LEOPOLDO DE BULI!ÕES - Ignoro, alô lloje, esse pro
jecto. 
. 0 Sn. JOÃO· LUIZ ALVES - Agora, está. fraca a memoria 
de v .. Ex. · .. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Ji'oi publicado? 
'o Sn. JOÃO LUIZ ALVES - Não, mas v. Ex. 'o conhecia .. 

. O Sn. I.EoPotno DE BULHÕES - Devia' conhecei-o, sem ter 
podido lül-o ·na impz·elll!a '? 

· . O Sn. JoÃo Luiz ALvEs - V. Ex .. bem .o conhecia, isso cu 
o affirmo. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕllS - P6de affirmar O que en-
tender; garanto que- não tive conhecimento delle. · 

O Sn. João Lurz ALvEs - Entãó V. Ex. nunca soube que 
o Sénador Glycerio queria apresentar um projecto fixando a 
taxa em 16, partindo a iniciativa do Senado para a Ca.mara, 

, afim de dar andamento á quesLão o fazer sahir a Nação da 
verdadeira perturbaoão cm CJUC se achava com as aHas bruscas . 
·dO cambio? · ' 

o Sn. LEoPotoo Iill Bui.uõEs - O Gove!'Do já tinha solici- • 
tudo providencias á Camara. 

o Sn. JoÃo LUiz Ar.ves - l\Ias, >O Sr. Senador Ellis, diante 
da situacüo. em quo se vira collocado, pela sua alta disorecão 
politica, o Sr. Senador Glycerio, não apresentando o projeeLo, 
depois de terminar o ·discurso que venho de citar em parte, 
formulou ·um requerimento de informações ao Governo, no 

· !JUal pedia os seguintes esclarecimentos: · 
. . ,(Lê): ' . . ' .. 

,. 

« 1.• Qual o saido · do Thesour.o cm Londres, 
mez pot· mez,. de janeiro do corrente anno até agora? 

2. • .'\. quanto montava, .nas mesmas datas, o 'nosso 
.fundo de garantia? . . 
· · 3,• Qual o .. debito do Banco do Brazil ao Thesouro 
na .·conta vales~ouro, nas mesmas datas?· · 

4.• No referido periodo dejaneiro até .hoje, quaes 
foram as opcrar.õos do credito I•oalizadns pelo Governo 
110 estrangeiro c quaes os saldos dabi resultantes? 

5. • .'\. qulll!lto montavam as soD!lllas, ouro, saecadas 
pelo Banco do Brazil, desde janeiro até 1.7 do setembro 
m.ez P.or mezh 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕ~;s -·Foi '(lena nãD ter sido 
approvndo. · ... . 

O SR. JoÃO Luiz "\iLVBS""'" Perdão, elle não i'oÍ approvado 
po~que V. Ex. se oppoz a essa approvacão. . 

0 SR. 'LEOPOLDO VIl BULHÕES- Eu uiio Liilha nenhuma 
. forca nesta Casa, V. El'. sabe bem disso. 

O SR. JOÃO LUIZ ALVES- Este requerimenLo,apresentudo 
a '14, !:O i com'batido pelo Sr. Severino Vieira, c;m nome do 
Sr. l\iinistro da Fazenda, cu,ias ligações ·politicas com a.quelle 
omirnento cidadão· ninguem ignora, cuja solidariedade com o 
Govermo ern. nooori-a. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES ·-Que muito hOIM'aVUIIl O 
Governo. 

O Sn. Jo,\o L'Órz Ar.w;s .:::...Apoio:do. li' o i combatido <lm 
nome do 1Governo pelo Sr.· Senadot• Severino V·ieira, e nesse · 
dia 15 de outubro é .que so deu a reunião secn:eta da Com-· 
missão de Financas com o comparecimento do honrado Sr. · .J\Ii-
nistro da Fazenda: · 

O Sn. LÉOPOr.oo DE BULHÕES -A ~onvitu d(llla;, 
0 .Sn. Jo,\o f~UIZ ALVES-}] !'o,i't~m fac(l,das m31111ifcstacões 

do S. Ex. naquolla Commissão, que a maiória de lia o a maioria 
do Senado resolveram rejeitar o requerimento de informações 
do Sr. J\li'rooo Ellis,",que viria Jlôr a nú a situação do Thesouro 
e do Banco ·com a alta ·cambial. 
. 0 Sn. LEOL'iOLDO DE BULHÕES -A conclu~ão Cl'U outra. Eu· 

satisfiz a Commissiío. 
O Sn. O'OÃO Lmz A.l.vEs- V. Ex. satisl'ez á Commissão· 

mas, niío satisfaz o Senado. . , 
· O Sr. •<\ilfredo Ellis não \lra membro da Commi~são; era 

ó autor do requerimelllto. Elle queria informações de que o · 
Senado preciosava c nunca as teve, {l nem l!lós outros, que 
então tínhamos •responsabilidades ou na Commissão ou fóra 
delln, por aLtitudes assumidas, vimos revellada,s, sinão agora, 
cm que o perigo passou, o vimos revciladas cm defesa propua 
da nossa aLtitude.- . · 

O Sn. iLEOJ?OLDO .Jm :Bur;HõEs- '!'odus as inl'ormacües 
·!:oram dadas á Commissão com a maior fmnquezn. 

' • , I 

0 Sl\, Jo,\o LUIZ Atvt;s- :.\'o 'dia 15 de outubro oompa
l'ecia o Sr. Mini~tt·o da Fazenda á Conunissüo·, 

1
quo o ouvia 

e o Sr. Sever~no Vieira, mn nome do Governo, pedia.' a re
,ieiciío do rcqn<lrimenoo, cu,in approvncão, dizia ellc,. scQ•ia pe
rigosa, e no dia 17 (porque o dia iü !'oi,domilllgo) o Senado 
por. grande' maioria reJeitava o requerimento. · . 

0 Sn," LEOPOLDO llE BULI!ÕES- Procedeu COl'rccLamento 
O Sit, JoÃO LUIZ co\LVES...,. V. Ex. acabou de dizer que foi 

pe!lll que o Senado nüo o approvassc. 

o o 
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0 SI\. LEOPOLDO DE BUUIÕES-Porque Cll daria ao Senado 
· ú·s informaçõcR ,qut• -dei tí Commissão. 

O Sri .• To,\o .Luiz ALvEs-PoiR bem; o Sena·do rejeitou o
l'<).QUerimenl.o. E ·o heim•ado Sena:do1· Glycerio, então, como hojrJ, 
presidonl.o .da Cammis~iío rle Pinnn~ns, e ru l'i?.c>mos 11. segou inte 
doclnracüo do voto: 
· « DO!)lll.rnmos que votamos a favor do roquerim&ulo n. G, 
deste anno, po.r: .iulgat~mos ut.eis ao pronull!cinmenl n de Poder 
Legislat-ivo, o~ esclarecimentos nello ROJicitados. Sala das 
~ssões, li· de outubro de ·l!HO.- Ti'. :Glucerio.-Joúo Lui: 
Alves.~. · · · -

Nós nos manifestamos, eu e ·o Se!nwdor ,Glycet·io, em de
clarar.•iio do voto eseriptn, favornveis ao requerimento do Sr. 
Alfredo Ellis, o si o Sr. Glycerio, ,pit•esidentn. d·a Commissão 
de rFinaucas, a cu,ia.reunifto Y. Ex. eomparcceu,. se manifestou 
de tal modo satisl'ci·to, ;porquo motivo veiu ao pl&na.t·io fazer 
uma declaracfio de voto, a i'avm: do rc.querimento, .iulganclo 
indispensavel os oscla,ror:imerttos solicitados? 

O Sn. ·!LEOPOIJ>O'DT' BuuruEs -lYins .ar maioria se matli
festou conten,to. 
. O SR .. JoÃo Lurz ·cA:t.vEs -:A :Situaciio era esta. Tst.o é o 

que cu quiz expô r c dizer ao paiz. 
0 SR. iL'F.Ol'OI..ÓO Dll BULHÜ!lS- '.l1ardc e a m'á's ·hO!'aR . 

. 'o SR .• To.:\o Lurz ALVES_;·Niio tarde, mas sempre ~~ 1hora; 
sdmprc 1í hora de dizer a verdOJdc,. sobretudo, .qüando essa 
vel'dade 6 dita na propria defesa· da.quellcs que são US'!!I'Odidos 
como -criminosos por dc.fendorcm a emissão do· papel-moeda, 
ou sü·o a:ggredidos ·como ~riminosos por defenderem a Caixa 

. de. Conversão. 
o·. Sll. LE0!'10LDO DE -BULHÕI~S- i\la·s o .que tem isso ·com 

a emissão de papel~mocda.? 
O Sn. -JoÃo Lurz c\[,VES- Tem com a Caixa do Conversão, 

porque o discurso de V .. Ex. começou por um ataque á Caixa, 
por 'n1fo preenchei!' os séus fins. c olla só niío pro encheu os 
seus fins no· morrienl<> em 1que soffreu o eclYlpso ... · 

. o· SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Só não preencheu os reus 
fins1 _quando ·devia preenchei-os ....:. na subida e descida do 
camoJO. . . . . 

O SR. JoÃo. Lu1z :ALVES - O 'facto é que o r.equerimento 
de informaoões não passou. Não pttsscm porque não podia 
passar para bem ·do Governo .•• 

O SR. LEoPoLDO DE BULliÕEB - Não apoiado. Não foi 
approvado porque ern uma arma de opposioiio, náquelle mo-
mento favora~el aos jogadores da praça. · . 

· . · . O SR .• ToÃo Lu1z ALVES - •..• para bem do GQverno, que 
niio podia explianr nornialmente a elevação do cambio,. 

··'-' 
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\\NNAES DO SENADO 

0 SR· LEOPOt.DO DE BULHÕES - Nada. mais fncil, entliO, 
como hoje. V. Ex. o:·tá, portanto, sentindo-se em difficuldn-
des para combatel-11!. · · · 

O Sa. JoÃo Lmz ALVES - Como em difficuldades, si eu 
tenho a confissão de V. Ex., constante do seu· discurso, con
fissão plena, cabal, completa, de· que V. Ex. agiu na elevação 
da taxa cambial? · 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕES- Com 60 milhões íle sàldo., 
O SR. JoÃo Lurz ALVES- Não·interromperei o meu dis- · 

curso, porque elle h a de ir _methodicamente at& o fim. · 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E para<mim s~rií melhor; 

porcru·e não terei grande trabalho na resposta. · . 
. -o·'sR. JoÃo Lurz ALVEs- Eu.não pretendo íl~r trabalho 

· a V. Ex. Quem sou eu para :emelhante tarefa? · · · 
, 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES _:_ V. Ex. tem muito t.à-' 

lento. Até mesmo as causas perdidas V. Ex .. defende com fa
cilidade . · · · · · · · i 

O SR. JoÃo Lurz ALVES - 'li: minha unica preÓccupação 
'é defender-me; e si, por acaso, ao defender-me, sou· oliri
gado a atacar, ainda assim uso de um processo de defesa. 

Mas, além dos antecedentes historicos· cjue expuz, confes
~ados 11m parte pelas declarações do Sr. Bulhões, que veiu· á 
Commisslio de Finanças, confirmados pelo discurso do Sr. :Al
fredo Ellis e pela rejeição do requerimento de. informações, 
ha outros elementos de convicção. Diz o Sr. ' Bulhl!es :' 

. ·«O facto é que essru reunião da . Commissão, surprehendeu a 
praca, determinando uma corrida aos bancos. S6 ficou em soena: · 
recursos, nffirma o honrado Senador Bulhões. Quaes re-
ou~·s .. . » · .... . • 

· Em primeiro Jogar a corrida não foi determinada pelai 
reunião secreta da Commissão de Finanças; a corrida foi de
terminada pelo discurso do . Sr. Ellis. pelo seu requerimento, 
cuja passagem podia. dar-se, pondo descarnada a ~ituação do 
Thesouro e do banco nesta qu:estl1o cambial: mas a· corrida 
deu-se. Houve corrida, e o banco sustentou-a porque . tinha 
recursos, afflrma ·o honrado Senador· .Bulhões. Quaes re-
cursos? · 

Senhores, o cambio até fins de setembro, at:é· mesmo. 
princípios de outubro, osoillou de i6 .para i7. . 

0 SR. LEOPOLI>O _DE BuLH!!ES -Estava' a iS . 
. O Sn .. JoÃo Luiz ALVEs - Em meindo de setembro, .prin-

olpJos d~ outubro, estava. a· i 7.. . · 
0 Sn. LEOPOLDO DE. BULHÕES -Não apoiado; estava: OJ iS •. 
O Sn. JoÃo .T.UJ?. AILVES .- accoita. a rectlficac!io. Quando 

attlngiu a 'iS? . · · . 
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. 0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES ~ Creio que em meiado de 
setembro. V. Ex., que :vem t11atar deste assumpto, devia tra-
zer estes. dados. . · · 

O Sn. JoÃo Lmz :ALVEs - PerdOe, eu, apenliE~ 1:azendo 
esta pergunta a V. Ex., quero ser um pouco tolerante com o 
meu nobre · collega, acceitando como boa e valida a rectifica
cão feitO:. Para esta tribuna vim armado de todos os dados. 

Mas, o honrado Senador disse que o banco sustentou a 
corrida,. porque tinha recursos.. . 

Quaes? As coberturas que o banco havia feito? A que 
taxa? Não podLru ser á ta.-u de. :!8, porque as coberturas ha
viam sido fei~as em· época· anterior, quando o cambio estava 
a :!6 e :! 7. Portanto, si sustentou a corrida á taxa de :!8, eJle 
SUIPPOrtou necessaria e f•atalmente um prejuízo. 
. Quem pagou esse pre,iuzo ? Esse prejuízo foi confes-
sado pelo Sr. Leopoldo -de Bulhões. . · · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não apoiado. 
0 Sn. JOÃO LUiz ALVES- V. Ex. disse: 

· . ~ corrida, fraca, embora, continuou, impondo sa-
crific.ios.~ . . · . · · · . 

Logo, o banco, màntendo a taxa de :!81 ·nessa: 'época •.• : 
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Fazia-O com sacrifícios. 

· O Sn. JoÃo Lmz ALvEs - Quem supportava esses sa-
crifícios ? . · · · · · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Isso já não é mais com-
migo.· . . · ·:. · h;~ j~:~~-~-~ 

0 Sn .. JOÃO LUIZ ALVES - Não ó mais oom V.- Ex.; por
que V. Ex; deixou o Governo exactamente na hora da li
quidação, da apuração do prejuízo. Mas o que eu pergunto é 
quem teria facilmente de supportar esse prejuízo ? 

. 0 Sn. LEOPOLDO DE BUJ.HÕES - Até :!5. de n1lVembro niio 
houve nenhum prejuízo. 

· . O Sn. JoÃo Lu1z ALvEs . ....:.. Houve, pelo nienos; o áe um 
.emprestimo de trcs milhões esterlinos feito pelo Governo ao 

' banco, para sustentar a taxa do cambio em alta . 
. O Sn. LEOPOLDO DE BULÉÚs - Para não perturbar a 

praça. . .. · ' : , 
o Sn·. JoÃo Lmz ALVEs - V. Ex. 'declarou que si o 

. brinco. recuasse, então não so sabe até ondé chegaria a ·taxa. 
Na .alta ou na bab:a? · 

· 0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES ....:.. Na ·baixa .. 
O Sn. Jo.:<;o Luiz ALVEs .:... Portanto, o banco não recuou 

p:tra · que .? Pnrn manter n altn; : · 

• 
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0 Sn. LEOPOJ,OO DE BUJ,l!ÕF.R - Pnrn imJ?Cdir :i Íl81JC· 
fll.llncão; paJ•a. impedir o jogo. 

O Sn. .ToÃo LUJz A.Lv~s - O banco, que não fosse 
h a oco do .Estado, que não tivesse atrás ·de si o Thesouro· com 
suas arca.~ cheias, e a mão do Ministro da Fazenda a' am
parai-o, niío J'aria, pot• si, t.aes sat:rificios, não faria essas . 
o~oracões para sustenf.m• a tmm, Bom pre,juizo ·~os nccio-. 
mstas. ! 

0 SR. LEOPOLDO DE :j:!ULliÕES - Mas, para isso, é. que 
foi crendo o banco, para impedir o jogo. 

O Sn. JoÃo Lu1z ,\L,'ES -·Para isso foi· feito esse em
prcstimo do tres milhões es1crlinhos, que - aiz o honrado 
Senador - foi pago em novembro. . · · . . . . 
. . 0 Sn. LEOPOLDO DE :BULIIÕES - V. Ex, contesta ? . 

O Sn. JoÃo LUJz Ar.vEs - Eu ní10 posso contestar tudo 
quanto se affirma. . .. · · . . · . 

0 Sn. · LEOPOLDO DE BULHÕES - Esse é um ponto prin-
cipal;. . • . 

0 SR. JOÃO LUJZ ALVES - .. , om primeiro lagar, pOI'• 
que todns ns informacõcs, quo podlmos então nos foram ne
gadas; em segundo Jogar, porque nunca pudo examinar a 
escripturac&o do banco ·para verificar por que processo o 
P.stabélecimento, que em outubro estava cxt'enuado pela sus
tentação da alta do cambio e recebia .3.000.000 de libras do 
Thesouro, poude, em novembro, restituir ao Governo, de que 
ora Ministro meu honrado amigo, Sr. Leopoldo de Bulhões, 
os . 45 mil contos .que •c lias representam. · . 

0 SR, LEOPOLDO DE BULHÕES - E' pena que V, ·Ex .. · 
nilo . tivesse estudado óssa questão. . . · ... 

O SR. JoÃo LUJz ALVES ...:.. Demais ainda não me pude 
explicar, ·até ho,ie, porque razão figura na cscripta do banco 
um debito do Thesouro de mais do um milhão esterlino. 

0 SJÍ. LEOPOLDO DE BULHÕES - Tambem niio sabe?· Eu 
c•xplicarci n V. Ex. 

O Sn. JoÃo Lu1z ALVES - Perfeitamente. Eu estou aqui 
para aprender. Sr. Pr~s!dento, .si, de facto, . ti!p lici!a, tiio 
prosperas eram as cond1çoes· do Thesouro nessa questao, .JlOr 
que se recusaram no Clingresso ns informações pedidas, cntao ? 

O SR. LEOPOLDO DE BuurõEs - Niíi> se negaram as in~. 
formações. , , 
· O SR. JoÃo Lmz ALVI!S - Ninguem negou .informacões, 

mas, nlguem, pediu para que o requerimento nesse sentido 
fosse rejeitado. . , · · · .. : . . 

O· Sn. LEOPOLDO DE BuurõES - Não é ·exacto. Póde-sc, 
quando. muito, ter observado que, não ern conveniente dar. 
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a~s- exploradores, nos adversa rios, o conl;ecimenl.o das con-
chcoes da bnneo, em um momento do crise. · 

O Sn. .ro:ío LUJ~ AL v~s - Expuz duns sé1;ies elo factos 
que chamaroi do indicias, ·para a conclusão, a que ou já che~ 
:;ara cm 101'0, quando votei a favor do requerimento, 'cte qur• 
n olevacão do cambio ora m•t.i'ficial. 
. O Sn. J,Tmror.oo m> Bur.uõEs - .E' umn velha conv.icção de 

V. Ex. · , · . . , ., 
. . 9 Sn .• ro~il LUJz Ar,vEs ....,.~poiado I V'êlhis~imn. Mas, estes 
mdiC!OS, que expuz, em r.elacao nos Srs. Elhs e Glycerio e 
;lo que ncabo de apontar em relação ao pro,iuizo que soffreu 
o banco o ao cmprestimo de tres milhões, que lhe fez o The~ 
souro, accrescenfu mais um. Si o Sr. Ministro da Fazenda do 
ontr1o não póde t•esponqer, c acredit.o que não nodorá, respon-
derá quem do direito. · 

Por que motivo a taxa cambial, affixada no . dia H de 
novembro, pelo Banco· do Brazil, cm de 18 c, tomimdo posse 
o Sr. Francisco Salles, n·o dia 18 de novembro, nassou a. ser 
de 16 ?' . . . 
· Eu formulo a ·pergunta c espero a resposta de quem de 
direito, PO!XJUe, iricontestavelmente, se ha. <le chegar a esto 
dilemma: ou normal o legitima. era n taxa de 18 c o banco, 
no dia seguinte, voltando á taxa.· de 1G, jogou na baixa, prn~ 
;indicando o~ interesses do Thcsouro; ou anormal cru a taxa d& 
18 e o banco, ai'fixando a ele 'lG, voiu' revelar,· sabido o !lli
nistro Bulhõcs, que a a.lta era artificial. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' um diÍcmmn. 
O S11. JoÃO Lu1z At,VEs - Irrecusavol. Tinha, portanto, 

razão de dizer Sr. Presidente, que niio se invoque contra. nós 
a. politica. do Sr. Joaquim 1\lurtinho, sob a increpação de q,ue 
nós a. abandonamos. Não; nós lião a abandonamos, nós o 
completamos, ou a. modificamos, de accôrdo com as necessi
<lades do paiz, porque não ha politica intnngivel, como um 
marco miliario, no progresso dos povos. 

O Sn. LEDPOLDO DE BtTLHÕER -·Caminhar para tr:ís tam
. bem ó progres~o? 

o sn: JoÃo LUJz ALv~s - Muitos vezes retrogradar 1í 
progredir. 

0 SR~ LEOPOLDO lll'l BUUIÕEB· - E' O que Lemos feito, 
nosto quatriénnio. · · ' . ' . 
. O Sn. JoÃo LuTz ALvils - O ideal dos povos, em .mataria 
de. governo, é a. communa. Retrogradar dn. Communn Fran~ 
ceza para a Republica foi .um nrogrosso. 

. . 0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES - E do regímen presiden-
('ia I para· o do capitiio~mór, tnmbem foi um progresso? _ 

o Sn .• Toi\o LUJz ALVES ;__ E' um ponto de vista politico 
em que niío quero entrar, porque estou tr~tnndo do· ponto 
de :vista fin.uncetro ~ deli e me não ar~edo, hnJ n o que houver, 

• 

' 

. . 



•,. 
·' 

~:; ·. 
'·" .... :·.' .' 

• 

~·· -'' 
~·},,\::,.>.,' • :,"',',I ' ' ' ' 

2i8· ANNAJIB DO BIINAIIO 

. Eu disse, . e o honrado Senador tomou nota, quo o pro
prJI? Sr. llf1,1rt;nho reconheceu a possibilidade de ser neces
sarm a emrsswo. 

9 Sn; LEo~or.oo DE Bur.HõEs - Issú me causa assombro 1 . 
o. Sn. JoÃo L~rz ALVES -- Vou tirar o assombro de V. Ex. 

Na ler de 20 de Julho dt!·•i899, V. Ex. encontra esta dispo
sicã~: «E' o Gover.no · autorizado a retirar do fundo de ga
rnntm .até a ·quantia de 20.00~ contos,. papel. para, por in
termedJO do Banco da Republica, ncudrr ás necessidades dn 
praça.~ , 

Pois, si o fundo de garantia tem ·um destinó esp·acial re
tirar dello qualquer sommn, convertipa em ·papel para' om
pre.sti.mo a bancos, é nugmontnr a circulacão, ',equivale a 
om1thr. . , 

O SR. LEOPormo DE Bur.HõEs - E' esta a descoberta do 
V. Ex.? · , 

O Sn. JoÃo· Lurz ALVES - Farei outras, si tiver tempo, 
na politica financeira de V .. Ex. Mas, niio hoje. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Tenho sempre muito pra- . 
zer em ouvir n V. Ex. · · 

0 Sn .. TOÃO Luzz ALVES - Não nos diga tambem que n 
Cab:n do Conversão não preencrueu os seus fins. 

O SR. PnESIDENTF. - Observo ao honrado Senador que a 
· hora. destinada ao. expediente e.stá terminada. 

o Sn .. ToÃo r.mz Ar.vEs - Peco a v. Ex. que consuWe o 
Senado ·sobre si consente na prorogaçiio por mais 30 minutos 
da horll, destinada no éxp.ediente. · · · 

Consultaclo,o Senado· approvn o requerimento. 
0 Sn .. JoÃo J .. urz A!.VllS (contin1tando) - Agradeço· no 

Senado a gentileza que acaba de. ter para commigo. 
Si a Caixa não pre.eneheu os seus fins; foi· simplesment.e 

dt1rnnte o eclypse que soffreu pela acção do Ministro da Fa-
zenda rlo Governo Nilo Peonnha. · · · 
. . Sr. Presidente, trazendo ao· conhecimento do Senado fa
ctos que se passaram na reunião. da ·commissüo de Finanças 
e outros, niío violei segredo algum. Primeiro, porque ostes 
factos .iá estavam narrados, em grande parte, pelo· Sr. Senador 
Alfredo Ellis; segundo, porque o sk!gredo destas deliborncões 
só deve ser mantido por uma· necessidade politica de occasiiio. 
Os membros dn primoFra Constituinte vieram, dous · ou tres 
annos depois de dissolvida, revola;r o segredo ·dns. suas· deU
boraoões. As questões. do Acre, tratadas em 'sessões secretas, 
vieram a publico, passndn n hora dos perigos da, discussão; 
No . caso, . estas róvelacões, tinham por ·Oxcusn. a necossidade 
de .um'n defesa, a affi!•mncüo do um principio, ·s ellns de modo 
nlp1lm podiam. pitojudicnr,. quer· o Thesouro, quer o .instituto 
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de credito a que ellas ~e referiam, pois tratava-se de uma 
questão ,i'á liquidada. 

Eu podia ficar aqui, Sr. Presidenl;e, mas tendo, no. sun 
resposta, o meu honrado amigo idl) além da contMtncão com 
que viera honrnr-me, e dito alguma cousa sobre a minha. atti
tudo como· hom~m de artifícios ... 

O Sn. LlloPoLoo DE Bur,Hõ!ls - De proteccionista; não hn 
nisso offensa. · 

O Sn. JoÃo Lmz AT,VllS - ... sou forçado a dizer alguma 
cqusa nesse ~~entido : 

' «0 nobre Senador pelo Espirita Santo é pro!Jcccio-
nista; en~husinstn dns tarifas prohibitivns ... ~ 

Começa o meu nobre amigo por 'affirmnruma cousa quo 
ou não sou. :sou proteccionista, mns ·não sou prohibicionista. 

O Sn. LEoPor,iJo Dll Bur,rrõlls ..,.... Eu me refiro ao seu pro
.. iecto de tnrifa,s. · 

· O Sn .. JoÃo J"mz' AJ,vns--Eu affirmo que V. Ex. nunca 
·mo deu a honra do ler o meu projecto, porque si me tivesse 
dndo essa honra. nunca affirmaria semelhnn!Je ·cousa. Os pro
.iectos de tarifas offerccidos pelos Ministros dn Fazenda são 

· mais· prohibitivos do que o meu. Continúo: 

«Proteccionista.. . enthusinsta da Caixa de Con
versão, tudo isto em· favor da indns·tria nacional. Vi

. vendo cm uma atmosphcrn de artificias, etc.~ . · 

O meU proteccionismo, Sr. PrMidente, tão malsinado por· 
nquelles que delle nunca le['am uma linha e nuncn se preoc
cupnram com as prcscripcõcs dellc constantM, o meu pro
teccionismo, o que foi, o que é. o que tem sido ? 

Foi um pro,iecto de remodelação de tarifas que niio lo
grou andamento, e no qual procur~i reduzir ceron .de 300 

· ta.·ms, no qual J)rocurej modificar ns razões ·de outras tantas 
parn melhorar e favorecer n importucão, no qunl mantive as 
tn..,ms em relação n. algumas industrias nncionues, porque não 
mo ,iulguoi autorizado n feril-ns de mort.e deant.e da situacão 
qu~ ns. cre1\ra; no qual ·pedi nmpnro ~rotecoiio pn;ra o trn-
hnlho agrnrio nacional. ·. . 

E deste proteccionismo, o unico o vingou em nlguns 
pontos, com a ·collaborncão de eminent amigos, alguns dos 
quue.~ estão hoje nesta Camnrn, como • o Sr. Alenc.ar Guima- · 
riies, o Sr. Erico Coelho e tantos outros deste proteccionismo 
agricola e J?asto,:il pouca cousn _ving()u,. mn.s os re.sultndos, ,os 
fructos, nht estuo no desenvolvtmento dn mdustrM pecunrta, 
no desenvolvimento da industria ugricola, desenvolvimentos um 
o outro que, ern fnco das estatísticas do import~LQiio anteriores 
o pósteriot•es ás medidas ndoptndns, revelam um resultado em 

' ' 
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.favor dn. economia nncionnl de cm•cn de 80 mil contos nu-
nuaes. . . . · 

Importavamos, por exemplo, quando comecumos .esta po
liticn 2CI mil '{JOntos do arroz. NrJstc momento mnl.lmporta
mos inil contos, o isto mesmo pam abastecer du3s ou tres pra
r·ns do norte. Onde ficou o resultado desso dccrescimd ~ Na 
lÍwourn nacional, no apr·ovoitnmonto dg su11s torra~, r:'O luc~o 
de seus bra~os, no trabalho dos proprJetat•Jos brw.Jjm,ros, di
minuindo pOT' r.sl.a f6rma o deficit do nossa. Jm.lanca mternn-
oionnl. . . 

No mesmo caso do arroz, estão .n manteiga, o xarque, o 
gado, a banha, a batata o feijão, o milho o tantos· outros pro- · 
duetos da nossa lavom:a o da nossa industria agrarin e pe
cuaria. Si ossa8 consequcncins'ahi estão immedintàs, em favor 
do Thesouro pelo menor de~iquilil>rio dn bnlanon internacional, 
c cm f;wor da economia naciOnal, por!JUC o que gastava mos com 
a impol'taoão ficou no paiz, remunerando o trabalho c valori
zando a terra, taes consequencias, nc•stc n1omento, só devem 
regosi,jar o espírito daquellcs que por e lias· so bateram. 
· Que nos importa termos uma esquadra forte c um Exer

cito valoroso, si não. produzimos o. necossario para a nossa 
subsistericia e· alimentação, dada .n possibilidade de um blo-

. queio ou do um conflicto internacional, dizia eu no iniciar a 
minha campanha proteccionista? 

Eu provia, então, niio uma conflagraciio como a curopéa, 
om que não tomamos parte, cujas consequoncias, porém soft're
mos, mas uma conflagrncão ... uo nósso propl'io paiz, cu,ia si
tuação seria a nicsma, podendo dizer-se bloqueado, sem poder 
importar os gencros de primeira necessidade. 
. · A Republica Argentina acnlla do prohibir a exportação 
do seu .trJgo; daqui ·ha pouco, prohihirít a expoJ•tac;io do. seu· 
xnrquo parn os nossos mercados. · · · 

· O mesmo poderão fazer os Estados Unidos, quanto no trigo, 
pr•oferindo abastecer os merendas euTop'éos que pngariio maior 
prece do que n6s, por essa mor•cadoria. . 

Ficaremos com o nosso mercado fechado no abastecimento 
de dous necessarios productos da nliment.acão, assim como vol
o-hiamos fechado no gado, si niio tiveasemos cogit,ndo de pro-
teger o .desenvolver a industria pastoril. · 

· Rogozi,io-mo neste momento com o meu proteccionismo, 
porque, pelo menos; não importamos o arroz, não impoi•tnmos 
o foi.Jiio, não importamos ·o ·milho, niio importamos a batata, 
não Importamos o gado, não impm•tamos o xarque não inipor
tnmos a banha, e assim a pr•oduccão brazileirn hbnstecerlí. o 
merendo de nlimontacão e evitará a fomo, quo seria fntnl som 
aquella P,!Ocluccfio, pr•oduccíio quo l.oriu sido' impossivel sem 
n protcccao . · : .. . · 

· Si não fosso o meu.malsinndo proteccionisino, o que sm•in 
de nós nestn hora ~ Aproveito a op~ortunldade-quc· so mo offe
reco · .varn eh,!! mm:. n nttoncão do Governo pum ·esse problema 
d.o nh.me'!.tucuo, n11m de, poc modos direci.Os·o'indireotos o poJa 
fJscahzncuo do. abastecimento do merendo, impedir a explora;. 

. 
''·\ . 
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cão e a ganancia dos atravessadores. J<j' preciso velai' pelo 
nllnstecimcnto do alimentação, tendo em vista o que acaba 
de fazer a Hepublica Argentina, c usando das autorizações que 
as leis orcnmcntarias u outNts concedem nesta materia, como, 
vot· exemplo, ít suspensão o á rcduccão do direitos, etc. 

O outro artificio;_ além do proteccionismo, é a Caixa 
do Conversão. Mus a Caixa, ·de'sde 1!JOü até HHO, •época cm 
que su. deu I} eclypse pela politica do Senadot• Bulhões, c 
desd(' 101>0, 15 de novembro, até 1914, 1Jpoca actual, em que 
se deu a eonflagrnciío européa, a Caixa ·do Conversão, digo, 

·manteve a estabilidade cambial. ·Deu-nos oito anuos de tran
quillidade absoluta, para o Thesouro, para o commercio, pam 
a lavoura, para a industria, pura o salario dos operar i os; deu
nos a tranquillidade absoluta durante oito nonos pela esta
bilidade da taxa, cujas variações até então eram muito mais 
perniciosas do que os máos el'feitos que dessa estabilidade 
podessem vir ao paiz. · · 
· Todo o problema ·monotario bt;nzileiro estava, está o es
tarlí sempre e principalmente em ·estabilizar o cambio, para 

,que as suas bruscas variacões· não prejudiquem o 'J.'hesou!·o 
nas suas romessás para o exterior, não preJudiquem o com-. 
morcio na. ~ua importacü.o, não prejudiquem os productores 
nacionaes no pagamento dos seus compromissos, nas-vnt•iacõcs 
do salariós, etc. · . · · . 

Estabilizar a taxa cambial ú uma politica muito mais pro
fícua, .mais normal, do que a da valorização por saltos, para 
chegat• a uma paridade mattingivel, sinü.o daqui ha muitos e 
muitos annos, paridade . com que os theoristas da circula cão 
ouro, em um paiz que tão cedo nü.o poderá tel-a, nos acenam, 
paridade com a qual não se paga o '!'besouro, o commercio, a 
industria; a lavoura, a producciio nacional, o seu operariado 
emfim. •rambem niio se poderão pagar, nestá hora de angus
tias, os· compromissos do Thesouro, os compromissos commer
ciaes, não se poderão satisfazer· as necessidades da lavotu•a, 
que preciza . de numeraria para pagar os seus colonos, dos 

·intermediarias que delle precizam para acquizicão dos pro
duetos agrícolas, tambem, nesto momento, não se pagam taes 
compromissos, nem se satisfazem t11es necessidades com umo. 
emissão do bonus do Thesouro. 

O honrado Senador preconiza essa emissão o diz: (()o; 
ministros quo se uti1izarnm desse recurso resgataram ossos 
bilhetes. do Thesouro: Bernardino de Campos, Rodriglfes Alves, 
.1\l:urtinho.». 

!\las, Sr. Presidente, os ministros que se utilizaram desse 
recurso ·emittirnm bilhetes do 1'hesouro · como simples ante
cipação de receita, om' condicões normnes. Fizeram emissão 
de 10, do 15, do 30 mil contos·, não mo lembro .agora, mas como 
antecipação da propria receita do anuo; e por isso, Rodrigues 
Alves, lllurtinho, Bct•nat•dino do Campos, como todos os mi
nistros em todos os paiics do mundo, em identicas condições, 
l'esgntnrnm . a emissão, que niio era mais do que antecipncão 
da receitn. Mas, no caso actual pode-sa consider111· . uma 

. ' 
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emissã~ do liomts, como é proposta, como uma antccipacão 
df:l reco r La ? Qu~ qntmtia pam essa ·emissão t 

O Sr. Ar~to~io Carlos, um dos mais vchementes coulba-· 
ton.Lcs_ da cmrssuo. do papel-moeda no momento, propoz uma 
ormssao do i 50 nu!. contos do borms, . · 

Pois, sonboro~, ó possivol acreditar-se que ossos bonus 
. vossam ser ·ym1Lt1dos como ·antecipação do receita, mesmo 
1mm um f!Cl'Jodo de deus, Lros ou quatro annos ? · . · 

. il~VOl'n algucm gue acredite que possamos dispende1· no 
Pl'!mCH'O anno 75 m1l contos e mais nove mil do juJ•os, .ou . 
seJam Sol,· pum I·csgalur bonus; e 7u mil e mais o1 ·no sc
gq.ndo. armo, dado qlie· o prazo seja do ·dous unnos? · 
" Sr i'ór de quatro, sorão 4G. 500 ·contos, no primeiro· unno; 
,3,000, no segundo, etc.;, . 

l'odemos. contar com. ostu receita dispon!ivel, pelo menos, 
.. 1 •tnus prrmerros annos ? · . . · 

Nãb, evidonlemonlo não. As receitas ·nini hão de bastar, 
com severas c~onomias, ·para o cquilibrio o'rcamentario. · 

Portanto, i'azor-so a 'emissão desses bonus porque elles 
uüo traz~m os' irwonv.enicntcs do papel-moeda, é illudir-se a 
81 proprJO. ' 

0 Sn. LEOl;OLDO DE BULHÕES - . Com O papel-moeda Ó 
lJUO não ha illusões .. 

Ó Sn. ·JoÃO LUIZ ALVES - Eu PC!liSO ·que com o papel
moeda não ha ii!usões, uma vez . que são .estabelecidos os 
meios do seu resgate e que. a politica :desse resgate se faca, 
certo como é,· Sr. Presidente;· que essa politica terá de ser 
feitu c se fará por homens que .me inspiram ·a muxima con..; 
i'ianca, como o Pr·esidente da .Republica. · . . 

Portanto, os bonus .não serão o remedia, o eu continúo 
a sustentar: que, confiança por confiança que possa inspirar• 
'á Nação, tanto vale a emissão de bonus,. oomo a emissão do 
papcl-moeda

1 
havendo apenàs esta differenca: que os bonus 

oneram o 'l'nesouro com o pagamel!Jto de juros, que com. os 
bonus ninguem paga o que deve, podendo, quando murto, 
exoneray-se o 'fhesgu~o, ~as que a solução do Tbeso.urg não 
quer dizer a· solucao nacronal, . emquanto que, a emrssao · de 
papel-moeda, que niio soffro desconto na praça e pelu_ qual 
o Governo não fica obrigado a pagar juros, desafoga o com
mareio, a lavoura e a industria, não pesando tão fortemente 
IIOS orçamentos, porque o r·esgate dessil. em~ssão está 'd~t~r
minado e previsto ode modo seguro e possrvel, no prOJecto 
que approvámos :. · i 

0 .Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES - Entre, uma e outra 
omissão, h a apenas ·esta differcnca: .emquanto. o papel:
moeda tem curs'o forcado, os bonus não . te~rn curs~ forcaçlo; 
emquu11Jto os bonus niío deprimem , o credito nacronal, m
fluindo directamente no cambio, o papel,-moeda,. quç tem o 
seu segredo. na sua obrigatoriedade, é de: consequenc111s eco-

. no~cas já bastant,e. conhecidas.. · 

\ . ',' ., . ·. ., . : ' 
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' ' . ' . 
O Sn. JoÃo Lurz ALvEs - 1\fas, passemos adeante; porque 

S:. Presidente, ~i toquei nesse ponto agora, foi apenas para 
wzcr ,.que o honrll!do Senador por Goyaz propoz como so!U:-
oiío esse remedi o - uma emissão de bonus. · · . 
, 0 SR. LEpPOLDO DE BULHÕES - Não propuz COUSa al-

guma; lembrar, apenas. · ·. . 
· Ó Sn. Jo,lo Lmz ALvEs/- Suggeriu isto no fim do seu 

discurso. Acredito mesmo que S. Ex. ·não propoz · cousa 
nenhuma, niío teve intuito nenhum ao nos. referir o seguinte: 
~como na grande .. crise de i 907; na Republica dos ·Estados-
· unidos da America do Norte, se resolveu a difficuldade? Os· 
bancos emittiram vales, certificados, que corriam como di-. 
uheiro. Passada .a crise, todos esses .. vales ou certific!l!dos 
foram retirados . da circ.ulacão. A crise r·esolveu-se por si 
mesma sem nenhuma interferencia do Governo. Em 1908, 
o legislador quiz evitar· a reproduccão desse facto, o a refor
ma, então votada, ' permittiu que os bancos ·fizessem uma 
emrssão addicíonal em momentos de crises, erp certas e de-
terminadas condicõe~. · 

Não sei si o honrado Senador referindo este facto, teve 
. por intuito suggerir-nos este outro remedia. · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULRõES - El!e já havia sido sugge
r ido em S. Paulo, quando· alli. se cogitou de. emittir vales ,Rara 
pagamento e fretes de estradas de' ferro. ' -

o SR. João í.r.iiz !ALv:Es - Portanto, o' honrado Senado~ 
nos suggeriu essa emissão·· do vales ... 

0 SR, LEOPO!.DO DE· BULUÕES - Por conta e responsabili
dade dos bancos emissores,· 

' . 
O SR. JoXo Lurz ALVES ....:., .. por conta e responsabilidade 

dos bancos. . . 
. ·· Mas então - digo eu - mesmo que essa id~a fosse pas

sive! era suggerida em um momento inopportuno, porque 
nfio é precisamente no momento de .crise que. poderíamos co

. gitar de organizar - porque não era outra cousa - um. re'

. gimen de omissão· bancaria. 'Nos. Estados Unidos .assim se fez 
parqué o regímen j ú estava estabelecido, porque os bancos de 

. emissão Já existiam: Agora mesmo o Banco de Inglaterra, foi 
autorizado a emittir mais 5'0. 000.000 libras; o Banco de 

. Franca c o Banco da Allemanha teem tido igual nutorizar;ão; 
mas são instituições que já existem, com orS'anizaoão, com 
lastro c com o apoio do Govcno. · . 

Nós não poderíamos · cogitar · di:s.so neste ·momento., 
Depois, si essa emissão nüo tivesse curso forc,!ldO que yanta
;:;cm traria .clla para a massa geral da populacao necessitada ? 

• Porque . sem · curso forcado, esses vales, esses bilhetes, 
essas notas 'de bnl\co teriam a mesma significação dos bonus 
do Thesouro; sem curso forcado não pagariam ·dividas. Dar
se-lhes curso forcado seria .attrihui~-lhes inconliestavel'-

' . 
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mente a funcc'ão rlc_ papel-moeda. bancaria cm substituiciio 
do' papel-moeda pelo. '.rhesouro. Entro os dous males do pa
pel-moeda quem pr•efcril·ia n. emissão bancaria (t emissão 
do ThesOll!'O ? .Pot• consequcuciu, . a suggestão da pratic:r 
norte.-amerJcana não tem applicnciio, porque nós não tomos 
bancos ·do omissão, nem fll'a occasião do crial.os. · . 

Eu disso quo a omissão do . papel-moeda ei•a um mal, 
mas um mal necessario ·no momento. Felizmente esta opi
nião se generalizou; a thef,e ó uma these vencedora, A· 
emissão ú um mal neccssario, a emissão é indispensavcl em
hora seja um mal; ella vem resolver uma situacüo· insustcn-
. lavei, soe correndo . as industr•tas, o commercio, :t lavoura c 
o l'hcsouro; olla vem uló garantir n ordem puhlica, na Ia-

. vonra onde milhares de trabalhadores não pagos produzi
riam levantes c nesta Capital onde milhares do operarias ,iti 
passam. forno porque as faliricas não podem fazer seus· pa
gamentos por falta de numeraria. E' uma solucfio que se! 
impõe por todos os títulos áquelles que dQse,iam salvm· o 
paiz, ·para. que mais tarde se, possa applicar rcmtJclio mais 
scicntifico, mais duradoua·o c officaz. 

O que queremos ó ovitm· a ruína; ·nós outros tomos 
modo das r·uinas; não somos como os varões fortes. a que se 
l'ofero o poeta ln tino: «Si !ractus illabatur o r bis impavidum 
fcr'icnt ruince~·. Si a. torra, si todo orbe, si csto paiz se pal:
tisse cm mil pedacos, impavidos contemplariam as suas !'UI
nas, satisfeitos por· verem salva a theoria de Ricardo e lerem 
impedido a emissão I I , · 

Tenho concluido. ·(Muito bem;' mu·ito ·ucm.) 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO · ENGE'Nl!t:)RO HOLt.ANDA CHACON· 

3' discussão da proposi~iío da Camarn. dos Deputados, 
n, 5, de i 9! 4, autorizando o Presidente da Republica a con
ceoor um :anno do Iicenca rom ordonado, o cm proros·acão, ao 
engcnhci•ro Josú Cameiro d~ Hollandr~ Chacon, auxiliar te-' 
chnico da l'iscalizaQão do Portn de ReGife,. 

. Encerrada. • . '!. · 

O Sr. Presidente - Não IHI, no recinto, numer•o para a 
vo~acão. 
· · V()U, pai.~. manunr. proccdct· ú chamudü. 

Prócodcndo-l'c A dwmndn, ver,ifica-se a ausoncia' dos ·~rs. 
Josú· Eusebio, Piros Ferreira, Guilhe~:me Campos, Aguin•L c·. 
Mcllo, Nilo Pccn.nhn, Dt•az Abrantes .~ Alenctu• Guimm•ães (7). 

O Sr. ~r~sidente - Respondc>mm tL ci;á~adu 27 Srs. Se
,:~udores. Não hu num do; fica adindn1 :1 votnçüo . .. 

' 
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· 3' discuss;io rio !ll'O.ioclo · du Senado, n, 2G, ele i!l13, que 
manda .!'Cr\<il' :idditios aos c0rpos ele <>:1Uclc do Exercito c da 
Armada· os inl'eriot·e~ dessas corporações com qualquer dos 
:~ul'sos das faeuldade~ de medicina, bou conducta civil o mili
t~tt' :e trcs auno~. pelo menos, de p·rraça c um de servioos pro
l!SSJOnaes . 

. ·Vem á l\Ic.su, é ,lidu·, apoiada e posta conjuntamente em 
'tlrscussüo com .o pro,rccto a seguinte 

EMENDA 

Acct•~scenlo-so nndu convier:· 
• Art. Os pPaLicc,s do phaPmacitL dos Col!cgios lllihtare~, 
· •iuo i'orom portatic~t•e> de titulo· di; phn'rmaccuLico c que tive
rem mais do oilo ;mnus de sorvico,· serão conservado< noe ~ 
Jogares· que ,i:í oc:t!up:ll:• a•l.é quo lhes· toquem as vagas de sc
;::undos tementes phammceul.icos, de ·riccõrdo com a classifJCa~ 
uão por mcrocimcnLo obtida cm eoncurso . 

Sala das sessões, '-ii do agosto de i!l14. c::- Ped1•o Borqes. 
Suspensa a di~c\lSSãl}, afim de :serem ouvidâs as Commis- . 

sõcs de .Marinha c Guerra o de Finnncas. · · . 

O ·sr. Presidente :__ Nada mais havendo a tratar, vou Ie-
vantnt' a sessão. · . · · 

Designo para ordem do dia da ~cguinte: 
Votnrciio, óm ::1" dis'éussão, da propoSiiçüo da Camara dos 

' Deputados, n. 5, ue 1!ll4, autorizando o l'residento ·da Repu-. 
hlica a conceder um anilo de licen•;a, com ordenado il. em prc- . 
rogacão, ·no eng:oohoiro ·.rosó Carneiro de Hollanda Chacon, 
auxiliar technico da Fiscalização do Porto de Recife (com pa~ 
7'cce7• fa,voravcl. da Commi.~sao de F-inanças). · 

Lc\;anta-se a s.cssão ás. 3 ·horas e meia. 

80: SESS.i.O, El\11 18. DE.AGOSTO DE f9i4. 

. 1'1\llSIDllNCIA DOIS' Sll.S. PINllllll\0 ~!ACHADO, VICll-PRESIDllNTE; 
:, . . ' ll Al\o\UJ'O OÓES, 1' . SllCil.llTARTO · 

A' . 1 hora da . tardo, pres(mte numero legal;' abre-se a' 
sessão, a quo concorrem . os St•s. Pinheiro 1\!achadlo, Arnu,i o · 
Góes, Pedro Bbrg:es Mctcllo. Gonzn~;n Jayme, Gabriel Sal-' 
~ndo, · Silvorio Ncry,' Teffé, Lauro Sodró, Indio do Brazil, · . 
Mondes de. Almeida,· José. Euzebio, Pires . Ferreira; Ribeiro 

Vol, lV · · · · s5 

·.·.,·.; 
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Gonçalves: Gorvasio Pll;S~os, Tavares de Lyra: Epitacio Pos
so~, Wal!redo Leal. Srgrsmul[l\do Goncalves, · Gonçalves Fer
rou·a, Guilherme Campos, Aguiar ·o Mello, Luiz Vianna, Nilo 
l'<~canlia, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Ber
nardo. Monto iro, · Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, ,José 

· MurLinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Felippe 
S~hmidt e Victoriuo Monteiro (35). · . · 

Deixam, de comparecer, · com causa justifi~ad:~, os · Srs ,, . 
ArL!JUr Lemos, Ur·bano Santos, Francisco Sá, Thomaz 
Ac.croly, Antonio de Souza, Eloy do Souza, Cunha Pedrosa, Ri
heiTO do Britto, Raymundo ele Miranda, Gomes Ribeiro, Oliveira 
Valladão, José Marccllino, Ruy Barhosa, João Luiz Alves, Ber
nardino Monteir·o, Moniz Freire, Lourcnco Baptista, Augusto 
de Vasc.onocllos, Buóno llc Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Francisco Glycorio, A. Azor·cdo, Xavier da Silva, Abdon Ba
ptista, Hcrcilio r~uz (J Joaquim Assump(•ão (27)' 

· E' lida, posta em àiscussão .e, sem debato, 'approv~d~ a . 
acta da sessão anterior. . . . · · 

O Sr. i• Secre.tario dá CO!lta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offic'io do Sr. Ministro da Justiça o Negocias Interiores, 
tl'ansmittintlo a mensagem com que o Sr. Presidente da Re
publica restitue dous dos autographos dn. rosolucüo do Con
gresso Nacional, sanccionn,da, que suspende em todo o ter
ritorio da Republica, por 30 dias, o vencimento dns obriga" . 
çõcs resultantes de letras do cambio e outros titulas commer
ciaes e dá.ndo outras providencias. - .Archive-se, um dos 
autographos e commúnique-se á Gamara, enviand~-se-lhe o 
outro. 

·O Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres •. 
' ',·. 

o Sr. Erico Coelho ( •) ...,... Sr. Presidente, devo ntteni:ler 
ao appellÇJ _que os honrados Senadores. po_r Goynz •. um, !3 outro 
E elo Espmto ·Santo, fazem ao· meu JUIZO,. medrco, ·SI acnso 
::;S. EEx. não toem a vizão perfeita das cousas. 'l\las faltaria· 
ac;r meu papel representativo ·na Commissiío de Finanoas do 
Senado, si respondesse· só com a medicina, razão POr que direi' 
algumas banalidades. de economia politica. · 

O meu prezado amigo, Sr. , Senador LeOP<JidO de Bulhões, 
cujo. espirita voltariano aprecio, h a de estar lembrado da auto
biographia ·de Alphonse Karr, cultor da litteratura ao tempo 
em que cultivava o seu jardim-pomar.,. · • . 

lj • 

:. ,, ' 

• 
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. O ironista gabava-se de ter idéas proprias, isto é, tudo 
que llll de mais raro neste mundo, e não as dava de barato 
em conversas findas. E, quando lhe pediam conselhos de litte
ratura, fallava do cuidados com as flores e os fructos, assim 
como, Lambem, na vice-versa, respondia a consultas. 
· No anno do i!JiO, o Poder Executivo trancou a Caixa. do 
Ccinvcrsi1o sómento ao recebimento do ouro, que attingira a 
20 milhões, o muximo do deposito, na fórma da lei om vigor. 
·lloalizou-so o conceito do Aristophancs, explicito na comedia 
atheniense; a moeda boa escondia-se, ao passo que a moeda 
má circulava •. Em vez da moeda boa sahir da caixa, ahi rc-

' trahia-se, emquanto a· moeda mú, por fóra da caixa, ganhava 
o ,Ponto ouro. . 
· Sempre que um puiz qualquer produz bastante para· o 
consumo inter.no, do modo á decrescer a importacão das mer
cadorias estrangeiras, c sua exportacão augmentar em quanti-

. dados .c px·ecos nos mercados estrangeiros, o fiel da balanca 
inLernacional dos valores indica que o' paiz enriquece, seja do 
papel-moeda' ou de moeda-papel-o meio circulante, o pheno
moiio ó sempre o mesmo. . · · · · 

O denominado proteccionismo chama-se hoje em dia, na:. 
oionalizacão do capital com o trabalho. 'forno a dizer, como 
1'il-o .da tribuna da Caninra, que se me afigura uma utopia 

· malsii o operariado univer~al, corr·ondo dalli pal'll aqui c daqui 
,pura alli, ao !J)cus darú, conforme as opportunidades; sendo 
proforivol a fixaciio de emigrantes' como medida moralizadora 
o. o enraizamento do capital estrangeiros a fomentar a lavoura, 
a industria o commorcio, onde a moeda-ouro ·rareia c o homem 
collcctivo é escasso. · 
. Em suminu, o metallismo · financeiro do Senador por 

Goyaz ucba natural componsaciio nó proteccionismo economico 
do Senador pelo Espi!'ito Santo, de sorto que, Sr.. Presidente, 
não mo vejo compellido a emittir juizo medico a respeito de 
SS. iEEx., ambos merecedores do maior acatamento. · 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr.. ['residente, comú~o, 
agradecendo ao ·meu illustro amigo, Senador 'Pelo Estado do 
Hio do Janeiro, as referencias com que me honrou e o felicito 
pela soluçiio que· deu ao cnso dos diagnosticas d'<li'mulados 

. por dous bachareis em direito. 
Conformo-me com a ·decisão de S. Ex. 
Volto ;í tribuno.. Sr. Presidente, .para x·esponder ao nobx•c 

Senador pelo Espírito Santo, que· na sessii~> de hontem .reedi
tou as censuras CJUO jí1 anteriormente havia feito ás admi-
nistracõos do ~uos n 1006 c do 1010. · 

Serei brevo, porque os argumentos produzidos em defesa 
dnquellas administrações não foram vefutados o não ~odian1 
sel-o, porque .se esteiam em fnctod indiscutivcis, em alga~ 

. ris•mos insophismaveis. . 
· Estaria desobrigado de voltai• á tribuna; e de treplicar 

si S. Ex. nüo me surprehendesse e ao Senado com novaa e 
&ensaoionaes reyelaoõ~ •. 

I 
., ,· 
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S. Ex. t·epeLiu no Senado na sessão de_ hoLltem:. primeiro, 
CJ.ue o. elevação cambial do i\HO fôro. artificial; segundo, que o. 
Sr. Hod!'igucs Alves• no seu Governo se o.rastara do plo.no 
!'inancciro dos Srs. CtUnpos Salles c 1\Iui·tinllo. . . 

Sr. Pros-idcnl.e, cu tive ,i ti occasião de ·cxpôr 'ao S.eno.do, 
nu sessão de .'14, n siLuacão, oconomica. de 1.910. Os dados 
coliliclos cm :fontes ofl'iciuos, oon10 ·OS relatarias da EstatisLica 
Commcrciul, dados incontesLaveis, provaram que .o excedente 
da oxportnaüo sobre a impor.taaiío addicionado (L importuneill: 
do co.pital novo que entrou no paiz cm 1909 c -:19:10 nos deu 
um saldo· superior a tiO milhões do libras, no.•nosso balanço 
cconomico. Não precisava. apresentai: outra razão paro. ex-

. plicai· o enchimento. da Caixa de Conversãq o. 21 de maio de 
10:10 c a .alta. cambml que se seguiu do mato a outubro do 
mesmo atmo. . , . . 

. O uobre Senudor· disso o repetiu que essa alta se tinha 
operado om· dous dias .. ~los.Lrei com as tabellas das cotações 
cambiaes que ossa nlL<t J'ôra realizada gr•ndativamcnLu de maio 
fL ouf.ub-ro, -isto é, no prazo do seis mezes. · . 

Suppunhu, SI'. PresídonLe, Ler .tambern evidenciado que 
o Sr. Hodriguos Alves não se afastou uma linha si quer do 
progt·umma financeirQ do Joaquim 1\lul'Liliho e i'ui adeante, de
monstrando com os factos que osso nrogrmrima financeiro não
era incompativel, c, .pelo cout.rario, sG conoiliavo. perJ'eitamenté 
com •J .planu . economico · de melhoramentos materi:tes, d.:: 
-e'Xpansüo das fontes do .produccão, desde que tucs mulllora
mentos. tal expansão não excedessem ás fot·cus do nosso cre
dito, não cmbaracusscm, como o ·não· embaracaram, o equili-

' brio orçamentaria. · . - · . 
O ·nobre · Senador '!tão -se dignou tomar cm consideraciio. 

tts minhas ponderucões, os· meus argumentos, ,o nem ao menoi! 
, voltou suu ,preciosa attcn(;ão para os alga1·ismos (l.presentailos., 

ÜL'a, c~te usstunpto é ;positivo: não perrnitto nem tolera 
dh•agações. · . , · · · . . . 

Desde que 11:1 nossa conta inLcruuciolll\1, no nosso Jio.ll\1100 
economico, hu um saldo, c . saldo avultado, om nosso favor, 
desde que ,o paiz. gose truuquilidadc o o seu Gbverno ele cou
l'iançll, a alta cambial fatalmente se pronunciaria. 

Preenchidos os depositas. da Caixa .do ConveL·são; essa 
o.lla não podi(l. ser ,contido. c não devia sel-o; a taxa foi se 
elevando; não bruscamente, mas sradativ(l.mento, graoas á 
intervcncão do Banco do Brazil,. até ·18 114, . _ 

.. PCJ-gunto ao nobre, Senador ·POli) Espn•ito Santo: em que. 
ess!l nlt(l. coinpromcttia n Caixa· de Conversão, como S. Ex., 
(l.ff!l'll!OU ? . . , . 
· A lei de '1000,· que et•eou a Caixa, linha previsto a .a!La, 
~uLorizaudo ·o Governo n pedir a elevac.üo de Ltixa para novas 
emissões; Outra cousa niio fez o Governo do Sr .. Nilo Pecanllll, 
em. abril r. outubro, sem. nada conseguir. ' 

. :Bem sei, ·Sr. ·Pr•esidente, _que ontre os sustentadores· dâ 
Caixà. alguns bo.. que .acreditavam· ·{jUe olln .Jm.port::wa .. e!ll
i}Uebrn do pud~üo mon!JLario e quo júmnis ·sal}il'il\mos da taxª 

. ' 

·' ' 
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'de 15. Esses :rormn · illudidos .pelo desenvolvimento e riqueza 
'do paiz: a Caixa ·encheu-se, e o cambio, libc,rto, poude elevar
se .a ·18 l.nxn aliás jtí aLtingidu em JOOG. 

M.as, Sr. Prosiden.~c. seguirei a ordem .rl~ idéas ou a 
ordem .do~ ataques 'do nobre Senador pelo Es•pJrJto Santo. 

S. Ex. disse que üU cnmbuti o pro,iccto de crea~;iio da 
Cnixn cm 1 OOG. 

E' corto que fiz quanto mo foi passivei para imprdir que 
· esse pro jectil' se eonvm·tesRc c·m lei. E por que o fiz ? · . · 

Porituc considerei como não podia deixar de ~:onsidet'llr, 
· n Cnixn como umn reacção conLJ•a a politica financniru de Joa
. quim MUJ•Linho, e, portanto, eont,m a politica finanecirn de Ro'
rJrigues Alves, que olbede.cia n'os mesmos principio's e doutrinas. 
· Tm•ei. porventura, me enganado ? (Pausa.). Os factos dão
me .mzão: a crise nos aff!ige desde 1 !!12 c :faz-nos voltar. no re-
gimen· do papel-moeda. · 

Em ·1 !!1 o, não combati a Caixh, é um equivoco do nobre 
·senador. Ministro do Sr. Nilo Peçanha, dirigi-lhe nada menos 
do tros exposições, rms quncs, de .accl)rrlo com a lei de :1nOG, 
indicava uma laxa nova pm·n llS emissões e sugogm•ia. alvitre 

·parn mclhnramonto do alludido instif.uto 'financeiro. Eu tinha 
sug-gol'idn ·cm uma dessas cxposi~ões que· o Governo ficasse 
. nuto.riznrlo n inod ificnr n tnxn, do accôrdo com n. situação eco
nomien ,elo pniz. Não fui attendido nesse ponto, e lamento que 
o Con::rrosso não l.ivrsse prcsl.ndo a rlovida attcncüo n Pst.a 
questã.o. . · 

Si o ·GovCJ'no estivesse aut01·izado a elevar a tnxn para ns 
emissões, teriamos evitado n grande perlurbacüo ·em que nos 
'Mhnvamos em 1 !l-LO. uma ugilncilo flUO durou qunsi todo o nnno, 
'e que Leremos igualmente do soffJ•er todas ns . .vezes que tiver 
-do ser modifieadn pelo Congresso' n taxa cnm4Jial. 

· Desl;rJ ull.imo perigo,· parece, estamos 1 ivres, pm•quo é 
CJ'únç.n. geral ho.ie que a Cnixn foi .trnsnda pela crise que elln 
mesmo preparou. · · · · · 

· Nunca me i Iludi, Sr·. Preside!) te, sobro os resultados que 
n C::nixa daria entro nôs. Considot•ci~a desde o pr~imeiro mo
mento COJllfl umn fópmn n de inflacionismo, de proteccionismo, 

·e outra cousn elln. niio 1í. Arfirnioi, nn introduccfio. do meu re
lator i o do 190G, .que n' Caixn niío sorin 1!e· com:crsão 11 sim do 
omissão do .pápcl-moeda. · . · 
~ Sr. Presidente, .,j;t tpmos · ~:io mil contos cm circuhicão, sem 
o corro·spondenLe InsLJ•o motnllico, · ,i;t o troco está suspenso c 
plnno,ia-se clnr c.urso fqrc.ado. ;ís nolns da Caixa c dispor o Go
verno livremente ·do lnstJ•o metallico. 

q nobre Sorindor pelo Espit•ito Snnto ·. disso qu~ a nltn 
cambJa! do '1 noG tcvo por fim impedir a ·crencão dn Cnixa. Niío 
pos~o comprchnnclcr n J'nzão dc~ln allegncüo. Si S. Ex. ex
nmmnl' a srlun(<ão cconomicu -do então, si· confrontar a dntn 
do pro,ieoLo da cronciío da Onixn. npres(\ntndo i\ Cnmarn, com 
:a d_!ltfl drt clevnciío cllmbial, vcrú qüe niío· t.rm nllsoluf.amente 
!t'O?.I\0, . . . 

I 
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A'quclles .que visavam apenas a esrobHidndo da tn~n. pouco 
importava que fosse clla· do 15, 1G ou 17, desde que roflectisso 
a do me~cndo, firme, estavcl, o ti sítua~iio cconomíca do paiz. 
IA'.quellos, porém, •quo 1qucriam ncsso tempo, OI>InO hoje, jogar, 
almcj-ando·a.dcprcssüo do •cambio para dar um alento illusorio 
tí industria ·e ú lavout·a, só a esses a alta cambial poderia con~ 
trariar. . ' . . . 

Mas, Sr. P!lcsidonte, os intuitos da lei de i UM nüo pódem 
ser· •contestados, · · P011QUe foram' ·da primeira . •(ll:l'ento · que 
triumphou. Nós varemos dwqui n pouco o s•randc ·es!'orco 1quc 
se fez para ~o deprimir o. taxa, om 1006, de 18 para 15, afim 
do acoommodal-a ás oxigoncins do novo pro,i coto da Caixa do 
Conversão. · · · , · . . ,. 

O nobre Sonador. pelo Espírito Santo .disso que o repre-. 
sentnnte de Goyaz só ·so· preoocupa com n valorizacüo da moeda, 
acreditando tah•ez quo a solução rlcsl.e problema imporlil a. do 
todos os outros. · · ' 
· . &r. Presid{lnte, niio. ha duvidn nenhuma ·de quo a valori-. 
zaoüo da moeda ll ·o eixo. do .todas as 'questões economicns: o 
i'inancoiras. ;Q o urso forcado ó r·ogimcm anm·mnl o .nefasto, 
oondemnavel o· condemnado om todo ·.a mundo; n valorização. 
da moeda ó o problema dos problemas, ·para culin solucílo todas 
as nações civilizadas uüo se pouparam a saori!'icios. · 

. Mas nüo é corto .que s6 mo pt•ooooupe .com a vnlorir.ação 
da moeda. Neste ponto o nobt•o Senador é cont!'adictorio, por 
isso •IJUe tambe'm mo argúo de ter pactuado com a politica do 
melhoramentos materiaos, de expo.nsüo económica• dos SDvernos 
· n que tive a· honrá. dó pertenoor. · . 
. · Disse ·o nobre Senador, lendo il. pagina 3iü, do um :Pro~ 
cioso livro, !La Politique Monnetaú•e, de Pandiú Calogerns
que ou. tendo arrecadado para o fundo de resgato 20·mil contos, 
o incinerado se to apenas, passei oito mil para a administrncüo 
do Sr•. Affcmso l'onnn, quando dilvitl tet· passado 1.3 mH. . 

·St•. ·Presidente, niio sei si foi u icterícia eu .o dllltonismo 
que t'ez com que o i Ilustro Senador pelo Espir•ito Santo· lilSSO 
cousa differenLe do quo c.Stú escripto 'ú. pagina 37G, da obra 
<'Politique llfonnetairo» do Sr. Pundiú Calogoras. Creio ~1uo 
este livro 'nüo tem duns cdicõc~. por .eonsequencin S:" Ex, oqui-

. voeou-sa. · · · · · · · 

iLoiq tí pngimi 376 : •. 
·c n:eoeiln arrecadada . pam 

. fundo do resgate ... ; .. 
Quantia inci1lcrada em 1902. 3.000:000$000 
Qunntin inci,norndn cm HlOú. ·· 3.000:000$000 

. Em 1906 ........... ·:·; .•.. · .4.000:000.~000 

10.000:000$000~ ·. 
' 

20.000:000,$000 

Estiío ahi 1 O mil contos do dospo?.a, •que·, addiciona.dns ·aos 
10 mil oontos 11tn'Pt'estados ao Banco da llloptiblicn, perfazem 
os 20 mil C(}ntos da rcce.iln, 'jogando, pois, estn com aquella.. 

lo. 
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i()nde está a difremnca de 13 mil contos notada por .S. Ex? 
'Dofendo"lllc, invocando o proprio trec1ho da obra do 

Sr •. Pandití Calogerns, trecho, aliás, quo creio Ler sido cxtrahido 
do. rclatorio da Fa?.enda de 1907, .do Sr. David Campista. I:Ia 
apenas um11 pequena difforcnca de i'racciio. No relatorio o 
saldo .que passou de HJ06 pa1·a 1!107, é de 718:000$ ao passo 
que, na obra do Sr. !Pondiá C~logeras, ú-de 875:635$000. Mas 
o proprio rolatorio explica quo os e~tercioios do :1905 e 1906 
nüo ~Lavam li1quidados. O. rclatorio ó de 1907 o a obra do 
Sr. Pandiá Calogoras ú do !910. 

Si o nobre Senador pelo Espírito Santo não se limitasse 
a ler o 'livro do Sr. Pãndü\ Calo geras e recorresse i\ fonte offi" 
cial, teria occasiüo de . verificar •que :~m 1004 o fundo do -r.es
gato ficou a dever á Caixa Geral do '.11hcsouro 201:000$000. 
Resgatou-se mais do ,que se tinha arrecadado. Tal o escrupulo, 
o zelo' posto na oxocucão da lei de 1899. ' · 

O nobr-e Senador niio se rl)fcriu aos· outros fundos, por 
cxomplo: ao de resg11tc de apolices quo o Sr .. MurLinho deixou 

. com 13 mil contos o o Sr .. Rodrigues .... lves ·elevou a 20 mH 
contos; a caixa. das rascion bond~ que fi1I!Cciona cm Londres 
pela qual foram resgatados os tt!.ulos n... valor de nove mil · 
contos; e finalmente ao fundo de garantia que Joaquim Mur
t.inho deixou com um milhão c .tanto o Rodrigues '"-lves elevou a 
cerca de sete milhões esterlinos. 

Como cu conclúo agora, o nobre Senador .devo concluir 
que o Sr. Rodrigues Alves cumpriu o plano financeiro do 
Sr. Campos Sal! os alcançando cquilibrio orcamcutario c a valo- • 
rizacão .da mo.eda. S. Ex. devo reconhecer commigo que 
·trouxeram grandes resultados para a receita do piliz a acqui
sição do. tcrritorio do Acre, n 'éonstruccão do porto o de es
tradas de ferro, mcdidns ·estas que não perturbaram. c antes 
auxiliaram a execucão do plano financeiro de 1899. 

· Em aparte disse a S. Ex. · que o Sr. Rodrigues Alves 
tinha complp.tado esse plano. Vou demonstrai-o . 

.O Sr. Rodrigues Alves não se limitou '110 vosgnte do papel 
o nug-mento do fundo de garantia: transformou cm definitivn. 
n. carteira provisoriil. do .Banco da Republica, fundandQ;. ·o 
Banco do Brazil. Deu-lhe maiores recursos para regular o 
merendo do cnmhios e· de descontos. , . · · 

d Sr. Rodrigues Alvos, Sr. Presidente, deu ao Banco do 
Brazil o direito do cmittir sobre ouro; substituiu. por prata 
ns notas de pequeno valor; propoz ao Congresso um projecto· 
regulaudo os cheques e ns bases para o organizacil.o das c~ea
l'ina-hol/.sa, isto 6, ·fe?.' lodo o possível para oncaminhat• a 
conver8ibilidade da moeda uo par, dasideratu.m do Sr. Joa-

. quim •Mouwtinho. 
O que mais surpreza c pasmo me causou foi ouvir 'de 

S. Ex. que o Sr. Joaquim ~turtinho Linha emit.tido papel moeda, 
Trnnqu illitei-mc, · port\m, qunurlo me foi dndn a provn dos ta 

· nrroj ndn nssercfío. , · .. 
' 
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f:oJJPi.,/.in Pi ln nn n/'!'irmnl.ivn de que :JonJJuim. Murtinho 

nmpl'l'~l.nl'll, em ·1000, !0.000:000$, do fundo ·do resgato, ao 
Buuco da Ropublicn. Isso nm·ecc demonstrar que o nobro 
Senador não se rocorcln ele J'nc!.os recontes do nossa vida j'i
naneeirn. 

Em 1000 houve Uma crise, soguidn do uma coJ•ridn sobi'Jl 
o Bnnco da ··Republica. A .ctirect.orin rlo bnnco pediu no Gó
voJ•no um u.uxilio do !iO,OOO:OOO$, papel. O Sr .• Joaquim Mur
tinho o negou firmemente, mas deu P.elo fundo do garantiu 
700 ou 000.000 libras. Como. esse nux1lio niío bastasse, aven
tou-se então n idéa da .cmissiéo de insc~ipcões com a respon·· · 
sabilidndo do [1hesouro. O Sr. Joaquim· MurUnho assentiu; · 
impondo no Banco do Brnzil as seguintes condições: que en
t~assc em !iquidnciio c que- os Jiquddantes l'osscm de nomeação 
do Governo. A liquidacüo du,raria ,cinco nnnos, ·devendo .den
tro desse prazo serem resgatadas as inscripcõcs. Promcttia 
crcar, parn facilitar n·Jiquidacüo, uma carteira; emprestando- · 
lhe a:tó 25.000:000$, papel, pam descontos c um milhão es
terlino, do fundo. de ~nrantia, •para saques 'SObre as praças do , · 
Londres c Pariz, . · · 

Este accõrdo foi sanccionado pelo Congresso o só agora . 
. o nobre. ·Senador pelo Espírito Santo descobriu que nn cxe
cucão dn lo i,· que naturalmente foi· votadu por S. Ex., o. 
Sr. .Joaquim Murlinho emiL.tiu papel-mocdu. . 
. Perguntou-mo o nobre Senador qual n. razão por que nos 

bnlnncos do Banco do Brnzil figura semprrJ uma divida p;irn 
com o '.rhcsouro, ·de .t 1.000.000. Esta pel'guntn está respon
dida cm qunlqunr rios mlatorios, quer do banco, quq1• dos Mi
nistros !ln Fn:oonda: ú do omprestJmo :l'oil.o, cm virtude. da lcJ 
11~ ü80, de 20 de sctembi·o de 1.9011, posteriormente tl•nusfc- -
rido no Banco do Brazil. AlhHiiw ailldn ·O nobre· Senador ús 

. reuniões da Commissiío de :Financas rio Senado, cm 15 ele· 
setembro c 1-1 ou 15 do outuhl'o. Não compareci, como V. Ex. 
sabe, á. primcirà reuniiio, nem ilclln 'tive cnnllccimento; rA' 
sr.g-undn. compareci a con.vilc clu Commissão. -·· · 

A primeira reunião tln Commissão l'oi, l.all•ez lnleL'Pl'e
l.ndn mal pela .praca, qúc su:ppoz que o Senado ia fazer vot.nr 
ura;t lei sobro a Caixa rio Conversão adoptuntlo n. · taxa ·ele 
15 ou 1G. Abalou-se,n. confiança no Governo, cujo mandato 

· estavn a expirar o nüo se podia "]'lrovilr a oricnlacão qun to-
. ma ria o futuro Governo. . . . · · 

Os tomadores de cambio prceipilarnm-se sobro .. os lwncos . 
. r.slabclocendo-se o panico. · · . · · · 
. . Os bancos estrangeiros roLii•nvnm ns suas tnhellns:. no 
dia seguinte voltaram, nf'fi:\'nndo t.a:xns do 17 :1!2, :17 7.18, 17 114; 
quando anteriormente todos mnntinlmm a. elo 18. . . 

Só o Banco do BmzH sustcnlou csl.a ultima taxa. . 
• A. directoria do banco manteve n sua.. l.nx:t . .de 18, como 

Jd anteriormente. havia mantido n ,tJe 17. (• .. 1G .· A sua. missão 
1! regular o merendo do cambio, evitar o.:ia~o c ass1m. tem 

- sido .e lia. comprehendidn. · · 
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. Pcoó licencn n V. Ex. pam ler n lgumns ·pn!nvrns do 
relalorio do Sr .. Tofio Ribeiro, de 1nos. Di~ia ellc nos accio
nist.as do bnnc9 que o lucro da carteira cambial fllra muito 
insigni'ficnnf.e, npenns rlc GG9 contos, c nccrescent.nva: 

«Bsl.o rrJsu!Lado. <leve. sc1.; eonsiderndo nmi'to sn
f.isfnr:l.orio. A (mrleim cambial pela feiçiw osp·ccial 
recebida na reorganização rJo -banco, exerce um:~ fun
coão de· ordem publica, intCT·cssando·. profundamente 
a economia gct•al do pair.. Assim as suus vantagens 
não pódom sct· nqujlnladas relo rcsu!l.ado material 
do! ln auferido dil'Octnmonf.o. O grande ob.iect.ivo coi
limado é a gàrnntia. da estabilidade cambial, a clle 
cumpr.e sacrificnrenà-sc todas as ·outras Jl.reoccupa-
cões. subalternas.» · · 

. .. ' ' "' 
· Eis a razão por que o Banco do Brazil manteve as taxas, 

/ como foi mantendo, de·16, 17 e .:18. Resistiu! i\s tentativas de 
baixa em maio e· .iulho c it cort•ida, porque a RU·a missão é
esta. Si recuasse naquolle .momento, não se p6f!e imaginai' 
o abalo que. causut•ia n.esl.a. Jll'aça, os pm,ju izoR inca leu laveis 
qu:e nca:rretn.ria :í :!'orluua particular o publica. · 
· , Em outubro o banco pedia ao Thcsouro um auxilio. Era 

impossiv•o! negai-o c:. não se o devia fazer, porque o ·banco 
tinha. em seus .cofres nada menôs de-quatro milhões em notas 
da Cnixtí do Conversão, pod:ondo !lCt'fcitamcntc retirat' o ·ouro 

·· c remottel-o para. a. "Euro,pa.. Como isto concorrcrin para alar
mar maisa. prncn, deixou ele ilazel-o, sollcitanrlo do !}overno 

.: -.mn auxilio tle fundo.> no eE.fl·angoiro. . . • 
.. · · Sr. Presidente: n sittiacilo ora clarissiniÓ..' O banco sus_-

tentava a. taxa de :LS, a que tinham che-gndo todos os. bancos da 
prnoa .. As Jehras, as coberturas abundavam, mas dada a crise; 
assim como o meio circu:l,nnte retrahiu-sc, as lcttras de;--appn
rcceram. O banco tinha _que vender o não podia comprar. E' 
um fãcLo _que se repete frequentemente, mas. que .nnquella 
occasião se tornara anormal e 'inte11so. . . 

· lia mezes em· que se vende mais, h a.· outros em que so 
coinpra; m!ais. . . . ' .. . . 

E''·sabido• que a exportacão do café comeca em .iulho e ter
mina em .. dezembro, a eJo.:portacão da borracha comeca. em ja
neiro e termina-em fevereiro e marco. Do ,,bril a. ,i unho' niio hn 
quasi cambiaos, todos os bancos que sacam hão de, forcos,n-
monte, sacar a descoberto.· · 

· . O Banco do Brnzil,. tendo obrigacão do regular o mercado 
cambial, costuma fazer o stocl,, de letras. para os· pcriodos cm 
quo .escasseinm ns c9bort.uras. O d~r<;ctor do cambio, Sr. Nor
'berto Ferreira, j)u.bllcou· uma expos1cao documentada, provando 
quo a nlta tinha· ~ido ;natural, e _nwo so , comprehende ql!o E•O 
estivesse a 'fazer .1ogntmn em uma cns11 daquellas, que tmhn, 
então, á sun fronte mn espirita. supcr·ior, um· republicano do 
t.inn tempera, um caracter illibndo, o Sr•. Ubnldino do Amaral. 

., 
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O que muito.concorreu para perturbar a praca, Sr. Presi
dente, era tambem a situaciío politica. Termmava o mandato 
o . Sr. Nilo P.ecanba .. O .Presidente eleito estava ausente. 
~·I~gueJ? sabi_a nem pod!a. prever quo. seguim.ento teria a po..: · 
htwa fmnnceirn. Uns diziam que seria mantida a .taxa do .15 · 
e pugnavam por isto. Outros, que e.eria adoptada a taxa 
de 16... . · · · . · 

O Go,verno propoz a taxa de iS, que era a taxa do 
merendo, e muito~ entendiam, como conciliaçiío, que podia 
ser trf.umphante a· . taxa· de i 7. Era essa: a maior·. causa da 
perturbação entiío reinante. . 

Pergunt'ou o nobre. Senador .por que razão a taxa, sendo 
natural, estando •III 18, ·foi recuada·para 1ü ·em 48 horas, do-
pois que deixei o Governo. · 

Di{icilem rem postulastil 
Esta per!iunta, Sr. Presidente, nüo dev.ia ·ser dirigida a 

mim, mas a·o honrado ·Ministro da Fazenda que me substi-
tuiu. • 

No Eo!lU relatorio do iOi:l-1912 o Sr; Ministro da Fazend11 
nos dá a ~xplicacllo do caso. O .Sr. Ministro. nos dlz que tres · 
alvitres se of~ereciam: ou manter a taxa de 18, para o que seria 

· necessnrio que o Thesouro amparasse o banco, ou f~zer o 
banco abandonar ó , mercado, o que seria inconveniente, ou 
recuar a taxa para a taxa normal do mercado. · 

Ora, eu deséjn'"w que alguem mo e.'qllicasse qual. era essa 
. ta:ta normal do merendo naquella ocoa:sifio, Como n precisar? · 

O Bimco elo Brazil . sacava n iS e os estrangeiros a i 7, 
até fins do outubro. Só a argucia do Ministro seria crupaz de 
descobril-a, como de facto descobri1,1, mandand() .affixar i6 ... 
quando as condições economicas indloavnní a de .iS. . 

Cyrano -do· Bergerao,. Sr. Presidente, tambem dizia que 
havia sei~ caminhos par11 ir á lua. Perguntado' qual delles 
escolheria, respondeu que iria pelo se timo. (Riso.) . 

E' o cnso, 8!'. Presidenta. Nenhum dos meios indicados foi 
o escolhido, e sim um quarto niío previsto. Entretanto, man
tida n posicão do banco, independente de qualquer auxilio do. 
Thosouro, n. situncão .se normalizaria, .sem . pre,iU:izo .algum. 
· Em 1906, Sr . .Presidente, o cambio andnva nas alturas de 

17 112 n iS; o quando o Sr. Affonso Pennn, em·conforoncin 
commigo o com os directores do banco, se manifestou fnvorn- ·' 
vel á Cnixn e 11 fixacão da taxa . em 15 d., immediatnmento 

· comec1lmos a liquidar n nossa situação, e quando· se votou o, 
pro,jecto e o cambio desceu a 15, nem o bnnoo nem o Thesouro 
tiver~m prejuízo .. Aqui está o Q'elntorio do Sr.. Custodio 

· Coelho, que diz que, .em 'vez de projuizo, o banco tevo lucro : · 
«No prazo de 30 dias, restitui, em cnmbiaes á vista,· n im:.. 

portnncia de i: 1. oocr. 000 ao Thesouro, que as havia' empres
tado ao banco; cobri todos os saques emittidos a· descoberto, 
no vnlor de f ~. 000.000; achava-se intacto, em poder dos nos-· 
sos ngentes, no exterior o fuildo de J! i. i30·. 000, constituído 
por consolidndos inglezes. e prussianos o rendn francozn, do 

'·.·. ' 
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quo J: 130.000 pertencem ao hnnco; c, finalmente, nccumulei, 
mantendo ns taxas ucimn ele '15 d., c apurando um lucro de 
1í07 :000$, o avultadissimo stocl,, cm ouro c em cnmbines, de 
i: 1.302.000. o • 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, n applicacüo dadn a essa 
grande soinma da carteira cambial ? . . . 

O ouro :I' o i importado para ser convertido em notns da 
Cnixa do Conversão, afim de se forca r n 'baixa até n tnxn nd-
opLndn para as emissões da Caixa de Conversão. • . . 

Ora, por fJUC em 10·1 o não se _procedeu do me.'lmo mo.do ? 
Seria J'acil no novo Governo seguir o exemplo, quando nmda 
Ilíio se pronunciúrn. sobre o assumpto. · · · 

Si 0 Governo tivesse deixado o hnnco entregue a si mesmo, 
fnzondo a. sua politica, até o fim de novembro· ou dezembro, · 
t.nria ello lifJuidndo ns suns opern·cões de cambio, podendo en
tão. sem prc.iúizn, 'I:_90Uar para a !·~xn que fosse ,combinada para 
n Caixa de Convm·sao. O banco tmha cerca de i! LOOCI.OOO, em 
notas c!n Cn.ixn. As coberturas não podiam continuar subtrn-
]!idns no'mercado. · . . 

Oroa, ~i· o lbnnco l.ivoR~C licença de continuar. na resistcncin 
nos baixisLns,. os possuidores de letronR ver-so-inm forcados :'i 
~omit.nl-ns; ,i1í .. as tinhnm rcpro7.aclo demais. O banco era o 
unieo que porlin eomprnl-ns, porque tinha em caixa nvultndis
simn ~ommn. Rr\ .. nm novembro c dc1.embro comprou ollo om ~ 

· , cnmbiaes ·novo milhões o aindn ficou· com. uma qunnti!\ su-
periOI' n 50 mil contos om caixã. · 

· Consegu in tnmen te. o pre.iu i1.o que houve foi devido . n 
quem intcrvinrlo no banco, impoz n soluciio" contraria ú· sua 
indo lei, contrario. rios seus interesses, conforme consta do pro-
prio rclntoJ•io do Sr. Norberto. . · ' 

· Di1. o Sr. Norberto, no re!Íit.orio do 1911: «Fechada n Cnixa 
de Convorsiio, cm 21 de maio de 1010, por terem seus dcposi,
l.os om ouro nttingido no mnximo lcsnl de 20 milhões esterlinos, 
r.omecarnm n so ·manifestar tenclencins do alta no mercado do 
cambio. E fornm assim ns f.nxns SA olcv'nnrlo nro::ressivnmonto 

. nté nlcnncnrcm n cifrn.rlo 1R '114. d .. no mez tio setembro. Do
liberando, porrm, o Poder Legislativo reabrir a Caixa de Con
versão com a tnxn do 10, ·nuJ::mont.nndo o "limito dos depositas, 
sobro esta nova bnse, n 00 milhões esterlino~ o Banco do Brn1.il, 
attcntas n's' difficuldades· do momento, rol forcado entüo' n 
.collocar a tnxn de seus snfJUOS no mesmo nível dn quo fôra fi-

. xadn pnr·a a' Caixa rio Conversií.o. Assim' ·procedeu, de accôrdo 
com o Poder Executivo, tendo sido rcsnlva~os os interesses do 
hMCO~. • 

Ora, a lei foi votada n '30 de dezembro. Çom qlÍo rlireit.o o 
Governo. nntes ouo o Con~esso ,se tiv.esso pronunciado sobre 
n nova tax11,- ordenou M banco que .. recuasse do 18 pnra 16, 
cm dous dias ? · · · · · 

Ganlwrnm com isto os ,jogndor'es, que fmmedintnmente 
-vicrnm offcrecor ns letJ•ns qué retinham: perdeu o Thesouro 
(]UI\ t.ovo do oncn.mpnr o pro.iu izo impo~to no hnnco. Ou o respon
snblliànde pódo lmvcr parn o ox-Ministro do Governo' do Sr. Nilo 
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Pecnnhn. nr$1.n preeipit.ndo liquiclncfio ? O acto não foi' diíllc. 
Ellê fnria n mesma poliLicn do 1 OOli, ~uc deu tão bons rcsul-
~d~. . . 

O nobre Senador, desde o comoco do seu discurso aLú o fim, . 
·repetiu o insistiu ~uo n nll.a l.inhn sido m·l.ificinl cm 100G c 
!010. . . . . . 

St·. PrcsidonLc, não podemos nesl.n discussiío n!lsknhit• dos 
olemcnl.os de .então, da. r.ípocq .. que se anal~·sa o se. apJ.'ocin. O 
Jnrunl tio Cnmmcrcio havin publicado então nas suas 1'm•ia .. ~ 
que o cambio clevar-se-in. 11cimn de 18 ll 'isso mesmo repetiu 
no rcLrospecto de ·19:1t., aecrcsconl.ondo que a nltn prcvista.nfio 
podin ser contestada JlOl' quem neompanhnsse ns phonomr.nos 
cconomicns que se desdobravam. · · . · . 

Diz o Jo1'nal: «Y c,iamos qual devia ser a taxa do ilumbio 
cm .1906, quando so estnbelllcoti o régimcn dn esl.nbilizncão. 
A formula então se exprime nssim; · . , 

. ! 

53.059.480 t Taxa = -:;-;;;;.8 ~~~;:... ' ,66 .347.014 s 
. ',·' . = 12.73~.27ii.20o d. '= 1n;ot d.' 

668.347.014 .. 

.Pcln 'túrmn llfml.inho, nccoita p~Io mdactor do Jm'iwl do 
.. Comnw1:r.io, a tmm cm ·IOOG devia ser do 19 ~IGt,, :~cima, por 

, eonscguml.c, da l:axn susl.enlarln ·polo .Jlanco .do Brnz1l. 
, ·Quanto a. 101-0, ·nccl'Csconl.a o .fn1'nal. J'mlo. o calculo Mnr
~,inh~, to:·?.m~s a tn~n do ~7 iúiGg. ~~l~ •JI rjuasi ,18. Em 1012, · 
.t.l.axa sena. .t do i1 .!ii!G,.om 1.11 •• , ,, re 17 ii·•· · 
. Vê V.' E:c, Sr·. Prcsiilonl.e, quo os <:•IJ:mt•ul.os dr. nlt.a, 
apreeiados pot•. t1ucm mli.endc . .cJosl.n .. mab:'l'ia, · pr•ov:nn que a 
a ll.a 0!':1. natural o foi apenas 1:ontrm·inda pela C:n ixa de Con
versão, pelo voto lc!;islat.ivo. · , · · , . . 

O nobre Senador pelo Espirito 8Unto. no 'i.ot•minnJ· o,scu 
. rliscm•so, nindn vo!Lou .:í d•ehatirla questão. da cmis~ão rlo papel..: 
moedi1. n bonu.s ou bilhetes do '!'besouro. . . 
· .Tú me pmnunciei sobro esta questão; opinnndG ·Pelos bi~ 
lhc.tes. e não vollarei a. ella. FeliciLo.a Commi~~ão de Financns 

_da Cnmorn por tt;l' 'w~rfilhndo esln .. ncri·i.a(ll\ soluciio _fi-
.. nnnr.r:drn. -~. ~-. . ~--. · 
.. : ... Sr. · .Presidilnle,,· peco j1ermissiío : Jlnt'n recor~lar. que . o 

VIsconde de Itobomhy, ;iust.riment.e eonstdcrndo o .Prlmetro fl
nnnceiro dn sun epoca; quandó esl.:wamos em gnerrn com. o 
Parnguay, escreveu· cm seu rolnt.orio de. 1869: · · · 

_ «0 df'('ir.it cltwn-s<:> a. 2.75 mi.! contos. Essr. r/r.fini! foi pt•e-
cnchilio com: · · · ,j 

.Saldo elo ••Xcrcicio antm•foi• no· dr. ·1RG~-G~ IHR :ltG2~000 
.Dc-positos.~ ..... : :' ....... . ~· ... · .•.• ~..... .. 5·,RfJ3:301SOOO 
Apoliccs~·· ........ .. :;·.'~ .·11 ... : ........ : •••• ~.. •• !ir:i.~23·1":-Uiô$000. 
Emprestunos externos ... . : . .. : . . , . , ..... : t,!l. 41li :275$000 
Emissão. de pnpel-moedn, ............. · ... · 1.01. GS::; :202$000 
Bilhetes do Thesom•o ..• ,. .• ,,., ..... , , . . . . · ·G3.'109:0l8$000' 

275.953:714$000 . 
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'E como no fim t.lo exercício t.lc -181!1-ü~, anlcl'iot• ao vri-
moiro dos indicados no tiObt•cdiLo quadro, ficaram cm circulacão •. 
5. 741:500$ de bilhetes do ~l'hesoul'o, segue-se tJ.UC a somma 
destes utulos, no fim ·do cxl.:rcicio de 181!7 -68, se . cleya t\ 
1)8. t!50: 500$000. • • 
• • o o • o • ' •••• o o o ••• o o •••• o • o ............................. ' •• o 

O papcl-moedtt só póde ser jusLificuclo cm cu~us cxlt•emoó; 
e tenho fú quo acharemos dentro do nosso proprio pai~ as som
mas do que o 'l.'hcsouro aindu. carece. · . . 
:··········~······················· ··.•···············.···· .. 

• Pai com eslc i'ito qt\0 se realizou o cmpt·estimo do 
30.000 contos ouro nominaes, ·a pretiO de \lO, Jmgos os jurOii 
do se is o amorLizacão de 1 o/o: ao cambio par. .. · 

· I<azendo esLa operucão estava e ainda, ·estou convenciúo 
que foi mais favoravel do que a emissão de igual mtmero das 
antigas apolices, us quaes não poderiam então ter obtido mais 
do· 75· o/o. . . · . . . 

E' verdade que. nos'· primeiros semestre~ havemoS" úo 
despender cm· paganuml.o. dos .iurus maior somnm elo que nos 
custaria o das outras apolicr.s, mas· como esta di!'feren~a · des-. 
api)m•eccl:tí, logo· que o cambio se eleve a 23, t) claL'O que o 
'J.'hesom·o ha da resarcir dahi em clennLB o prc,iuizo que ·nw 

. rcsultm· da ncl;ua l deprocia1;úo da moeda cit·culunte. . ' . · · · 
Ar.ct,)sce que n operação ·.a que me refiro produziu o 

rcsul ta do de retc1· uo Bruzil nüo pequemt sommn de capiLaes 
tJstrangciros, c deu nos cred~res do Estado o aos povos com 
quem commercinmos o solenme testemunho. de não preten
dermos recorrer a novas alterações do padrão monetario.~ . 
i O Sr. ·Belisurio · tambcm ct•n Lido por grande financeiro, 

· Iião 'condemnava o bilhete do Thesouro, o registrou c'm seu· 
l'eialori.o que cnLiio corriam na praça .eerca de 77 mil contos 
nessa ospeci e. ,Pot·i1ue. ost.c~ j'inaneistas davam prcfcrcncia . ú. 
oaricnLura c Lcmiam a tal realidade do papel-moeda .. 

O honrndo Senado1· allogon t1iio vil.' a proposiLo rccordnt• 
cu o enso am•:rit:ano da crise ·de 1007; Essli tmso I.'Xcmplificu. 

- lltliJ uma ct•isc so resolve pot· 8i mesmo '' a reforma t!e -19US,' 
a fJUC. deu loçar, pm·miLtindo nos.'llunêos uma emissão addi'--'· 
cionnl, t:et•t:OLL-tt do garanl.ias que Lemos a imprudencia dc.dcs-· 
preznr. , . · · · · 

, SnlJe V. l!!x. quaeS eram essas gtn•utlLi'u::;? 
. l'odiain os !JUncos emiLLir sobre cJ'J'oiLos conunurciac.s: 

i", alé 30 %: :'l", sómonLc uqucllcs bancos que Linham capital 
intacto o 20 o/o de· fundo de rr.sct·va .. Enbrclanto, agora Vtto-sc 
uutm·iznl.' os lmncos quo ].)odom mm·alorin, c, pot• ·conseguinto, 
nfio esl.fio em condiçú•J$ rle vivtJt' vida not·mal, a fazerem cmis· 
sões sobro ofJ'oiLos commemiues, até 70 'Yo elo seu valor I 

. Vou Ltll'lilinm·. Sr . .Prosid•Jtlle. O Sr. Senador João Luiz; 
~\!vos,·. nujn m1 sone.i u lunwulo; .. l•Jt•minou ·o seu. bcllo discmso· 
onl.onndo um h)•inno ao· . pupel-moedu, ao proteccionismo. 
Poli7.menlti ·em seguida fallou cm ruinas. Estas trcs idéns se 
Jis·nm, so associam .• 

~·.". '' .. 

,. 
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. . ' · :ANNAgs Dó S~ADO 

' 
Com cffoilo, o p!•otccciouismo c o pnpol-mocda nos con-

. duzirnm :'L cl'iStJ de 1808, levando a bancarrota ao 'l'hcsouro 
o ·a·miseria no povo. . · . 

Sinto~mc bem neste dcbaLe, JlOL'CJUO fnllo cm nome do 
uma politica fJUO deu á !lcpublicn os s~us melhores dias; 
dou-lhe prestigio, deu-lhe credito; fallo cm nome .de uma po
li li na qut; conseguiu o cquilibrio orcamentario e a. valorizacão 
da moeda. Attendou assim :is duns necessidades mais pal-
!li'lnnlcs da nossa nacionalidade. · 

I.amcnlo que espíritos brilh:intcs. se· convcr!..,m cm cam
pcücs do. annrchia financeira, cm· missionarias do duscrediLo 
nncional, do desbarato da fortuna publica o particular. · 
nccordo-mo de que ua Constituinte, quando o Sr. Ubaldino 
do Amaral disse quo nos homens publicas do BraziJ. não faltam 
talento o saber, 1rins i'a!Ln-lhes patriotismo, houve protestos. 
Eu tombem pt•otostei. Ho.io nuo protestaria. A maior parto 
dos nossos dirigentes toem · intc!Jigencia, tecm talento, toem 
vontade, toem salJCl', mas não te cm patriotismo. (Muitu bem! 
Muito liam.!) . . . , · 

ORDEM ';no r>IA 

E' annuncinda a votacão, em 3' discussão, da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 5, de 1 OH, autorizando o Pro

. sidentc da Republico. a conceder üin anno de licenca, ·com orde
nado, e em pror<Jgacão1 ao engenheiro· José .Carneiro de Hol-

. I anda Chacon, aUJ:iliar technico do.· Fiscalizacão do Porto do , 
Recife. . , · . 

O Sr. Presidente- Não. h a numero no í·cclnto ·Para .se 
proceder· oá · votacão desto. ma teria. · . . 

· Na fórmo. do Regimento, vou mandar· proceder á chamada. 
Procedendo-se ú chamada, verifica-se n. ausencia dos Srs •. 

José Euzebio, Guilherme Cn.mpos e Nilo Pecanhn. (3): 

. o Sr.· Presidente..:._ Respondc~am â chamada, apenas 31 
Srs; ·Senadores. · . . . · · · 

Niio ha numero; continúa adindo. o. votação; · 
Nada mais havendo a trn.tar, vou levn.ntar n sessão. 
Designo pariL ordem do dia da seguinte: 

·iVotacão, cm 3' discussão, da proposição da Cumal'a dos 
r>çputados, n. 5, de 1014, n.utorizando o .Presidente da.Ropu
dhca a cocede1· um anno de liconca, · com ordenado, o om 
prorogacão, ao engenheiro Josú -carneiro do .Hollnnda Chacon, 
auxiliar .technico da Fiscnlizaoão do Porto de Recife (co•rn 
21arecer tavoravcl da· Commissiio de Finanças) ; . · · .. 

Le;vanta-se a sessão ás .2 horas· P. 25 minutos.: 

,, ' 

. ' 

.I 
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St• SESS.:>i.O, EM· l!J DE AGOSTO DE :!9:!4 

. PflllS!DENCJA •DO Sfl. PINIImno MACHADO, VlCE•PflESIDEN'j'll 

A' :l hora ui tarde, presente numero legal, abro-se ~ 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, "\rau.io 
Gôes, Podr·o Borges, Metcllo, Gabriel Salgado, Silverio Nery

1 'J.'cJ'fú, Jndio do Brazil, Mendes de Almeida, Pires Ferreira, 
Ilibeil·o Goncalves, .Gervasio Passos, 'fa.vares de Lyra, Wal
J'redo Leal, Raymundo de ·Miranda, Aguiar e llfcllo, Luiz Vianna

1 João Luiz Alves, Erico Coelho, Sú Fr·cire, Augusto 'de Vascon
eellos, Braz Abrantes, José Murtinho, "Hcncar Guimarães, Ge
neroso Marques c Felippe •Schimidt (26.) 

· Deixara~ do ·comparecer· com causa jus.itificada os Srs.: 
Gonzaga Jayme, Lnuro Sodrd, Arthur Lemos, José Euzebio, 
Urbano Santos, Francisco S1í, 'fhomaz Accioly, Antonio do 
Souza, Eloy de Souza, Epitncio Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro 
de ,Brilto, Sigcsmundo Gonçalves, Gõncalves Ferreira, Gomes 
Ribeiro, Oliveira Valladão, Guilherme Campos, José Marcel!ino, 
Ruy Barbosa,· Bernardino Monteiro, .. Moniz Freire, Nilo Pe
cnnha, Lourcnco Baptista, Aleindo Gúanabara, Bueno 'de •Paiva, 
Bernardo. i\!onteiro, Adolpho Gordo, !Alfredo El!is, Francisco 
Glyccrio, Le'opoldo do Bulhõcs; A. Azeredo, ·Xavier da. Silva, 
"\bdon Baptista, H·ercilio Luz, Joaquim IAssumpção c Victorino 

. lllontciro (3G.) · · · 
E' .lida, posta. cm discussão o sem debato approvada a 

uda da sessão anterior. 

O Sr. 1' Secretario díL conta do seguinte 

EXPEDIENTE · 

i'ficio do Sr. .Toão Pedro de d. Vieira; vice-dircctor dá: 
Secretaria.. do Senado Federal,. participando, para os devidos 
fiiis, ·que prestou compromisso e tomou assento na. Gamara dos 
DcpuLn.dos, nu· cjua.licladc de Deputado pelo Estado do Ma-
ranhão.- Intcirad9. · . 

·O Sr. 2' Secretario declara que n'ão ha pnt·cccrcs. 
• 

ORDEM DO DIA · · 

O Sr. Presidente...:. •Não havendo numero para ·a votacão 
constante dn ordem do dia, vou levantar a .sessão .. _ 

Designo para ordem. do din da seguinte: · · . 
. · .V otaciio da 3• discussão, da proposicão da. pamara dos 

I '·. 
•" ' ..... ' 
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' ' ' 



·.. . 

\.. . . -

.• 

. , 
·\ 

' .. ·: ', 
'· :.· r. ·~ ·.,. 

.. 

.. 
·.· : .. 

2~0 .~'\NNAll$ DO SENADO ·,. 

Deputados n. :;, ~lo 1011, autorizando u l'rcsidenlc da Repu
blica a concedei· um aúno de licença, com ordenado o cm pro
rogacão, ao engenheiro .Tosé Cumeiro de !Iollanda. Cha.con 
anxi~inr tcchuico da Ji'iscalizaciio do ,p~;)!•to de Reaifo (co'/1; 
Jltf.l'eeeJ• .j'avor1wel drt Comwtisstiu de Fhianças.) 

tl,cvnnlu-sc tt sessão :'t J liui·a e ~O minutos. 

. . . 
8~" sgsS.\0, EM :.lO 1>:1': AGOS'!'O. DE :LO!Ii 

., 
l'll8SIDilNCI.\ lll) 811, PJNHillllO l\JL\CHAIJU, VICE·P!U!I31DE':'i'J'Jl . . .• 

A' :l hora da tunlt•, j)I'I!Sentu numero legal, abre-se a ses
são, u que concorrem o:; Srs .. l'inhci!'O Mtwhttdo, Al'ln~.io Gócs, 
l>cdt•o Borges, Motcllo, Gnbrwl Salgado, ~l'offtl, Ltmro Sodré, 
Indio do Brazil,'Mcndes de Almeida, UJ•btmo Santos, ·Jlib•airo 
Gonca.lv.es. Gerva::;io .Pa~~os, '111IOmn~ .Acdoly, EpiLacio 1\~sson, 
Sigi8llltllidO (:our;ulvr.'s, Gonr;alves Fcr.•roit·a, ltaymundo de' Mi
yandu, Oliveira. Vallallií.o, GuilheJ•mc Campos, Al-(uinr c ~lello, 
.João L11iz' Alvo::;, Nilo .Pe~anha, EJ'ieo Coelho. Stí Freire, Alfr.~do 
Jm!i::;, Fr•uncisco Glyccrio, .losrí 11-lurtinho, Alencar Guimarães, 
Generoso Marques, !1elippe Sclnniln e Vjctorino Monteiro (:H). 

Deixam de cornpat•l)c'et•com causá ,justificada o::; !:Ú·s. Gon
~ngu ;rayme, Sflveriü Nory, .. Arthur Lemos, :Jos.é Euzobio, Pires 
Ferl'(lira, ll'ra1wisco · S;'r, 'l'avares. de "Lyra, Antonio de Souza, 

.. J!:Ioy ·ae Souza, . Cunha Pedrosa, \Val!'rodo Leal; fiibeiro de 
BriLlo, Gomos Ribejro, .Luiz Viannu, Josó 1\la.rce.!lino,.nuyBar-

. hosa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Lourenço Baptista, 
. Ncindo Guanabara, Aususlo de Vnsconcc!los; Bucno· de· Paiva; 
Adolpbo Gordo, Leopoldo de Bulhü·as, Braz Abrantes, A. ;\.zc
;rcdo, Xavier da Silva, Abdou Baptista, liercilio Luz c .Toaquim 
Assumpr;ão (3:1). · 

E' litlu, po::;lu Glll di::;cu::;:sãu e, sem debute, upprovadt\ u 
· acta dít sessão attlurior. 

O S1•. i." Secrótario declara que urlO· lw. cxpedicn~'J, ;-

0 Sr.· 2" Secretario declara qüe ufio illl.llll''cccrcs. _ · 

O Sr. Mendes de Almeida- 81·. l'residcnle, noliuia tele
;:;ruphica, pm·Lida· r}a duaH n~vnuias rmrojJóas e de uma. nacio
nal, amnmeia ii rnorLc ciO Sunuuo .Ponl;ifice da Igreja Cntho
licn, S. S; o .Papa Pi o X, que, de lm dez aunos, vem gerindo a· 
Santn Igreja Cntbolicn. . , · 

Pessoa .r.l., DiJ•eil.o Inlm•nacionnl e·.consideradn no mesmo 
Jl ln no que .. os gl'llntlcs · ;obLmmos do mundo, os principncs che
fes ·de Estado, a Nn0üo·Bt·azH~it·a mantóm com a· Sua SanLidadc 
o Pnprt-rcf.1CÕPs·diplomalicus!!- n~s do que isto -a Nacíío 
.Brnzileirn,; nn ·sua. ,grande maior in,. n1t; suu. quusi · unanimidade, 

··é catho!ic"n;· reconhecendo no Chefe Supremo do· Catholicismo 
' . . I 

.. 
.. 

.. 
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o seu clw!'c cspiril.unl. Hclutnt· os factos da vida mcmoravnl do 
modesto ancião que deixou de existir, seria contar o que ó 
Senado l:.l todo o mundo conhecem. Do origem humilde, elevado 
incspnradamenl.c no Solio .Pontifieio, ~oube manter uma poli
tica de pa~ e concordiu em toda essu constante lula de intor
•l~Seti c embales no mundo civili~ndo, sustentando csHa politica 
eminenlcmcnto lJUmana, digna do sua alta bierar·cllia, de seu 
caracter ~acCl'dol.al c de sua posição de Che.J'o Supremo. da Re
ligião Calboliea, que ~'oi POJ' todos os povos reconhecida, dr~ 
modo que o. Summo Poht.ifiee ora respeitado po•· sua modesl.ia. 
pela elevação do S'eus sentimentos o pela elevada J'óJ•ma por qur) 
~abia dirigir os destinos da Igreja. · . 

I anis ardr:us ora. a indicação do ~tm pessoa na prophecia 
·chamadn de S. l\laluchias; e rcalmcnlo í'allceeu Pio X no mo
mento preciso em que um fogo arden~e envolve a• nações cm 
luta. ~rodavia delle He púdc di~er que passou pula lerm fu~endo 
o bem. Perh•ansit bencfaC'iendo ... 
·. Não deverá o Senado, cerno r.cpre,sonlnnte que é da opi- · 
niiio brazileira, deixar .de munií'estm· p·ela pessoa do au~'Usto _ 
Pontifico a veneração que merece l.oda a sua vida exemplar. 
Por consequencia ,julgo que interpreto oi; sentimentos geJ•aes, 
propondo que em homenagem ao santo velho que acaba de fal
lec·<Jr neste momento historico, em que todo o mundo se sente 

, abalado, o Senado insira 'na acta de seus trabalhos um voto 
de pczar, communique essa resolução· ao venerando repl'esen
f.ante da Santa Sé neste paiz, o Sr. Nuncio Apostolico, e levante 
sua sessão em signal de pezar. (llluito bem; muito ·bem.) 

Consultado, o Senado approva unanimemente o rcquet·i
men!o do Sr. lllendcs de Almeida. 

O Sr. Presidente - Em virtude da deliberação do Senado, 
vou levantar tt sessão. · 

· Designo ·pura orde.Jn ·do dia dn seguinte: · 
.:Votáção, em 3' discussão, dà proposioão da Camara dos 

.DepuLados n. 5, do 1914, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder um anno de lic<Jnça, com ordi:mado e em pro
rogação · ao engenheiro .Tosé .Carneiro de Hol!anda Chacon, 
auxiliar: technico da Fiscalização do Porto de Recife (com. pa-
1'ecer favoravel da Commissão de Finanças) • 

Levanta-se a sessão .. 

SS• SESSilO, EM 21 DE :AGOS1'0 DE 1914 

PrtESIDENCIA DO SR. Pl:'ifllliRO ::VIACHADO, VICE-PRESIDEI'iTE . ' ' ' 

A' 'i hora da tarde, presente numero lognl, abre-su a ses
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro 1\fachn~o. Manjo Gó~s, 
Pedro Borges, Metello, Gonz~ga Jayme •. Gabrrel Salgado, ~rl

. vcrio Ncry, ·.Lnm:o Sodré, Indro elo Brazrl,. i\f,~ndes de Almerda, 
·~.w w 
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;rosú Euzcbio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Goncai~ 
.vcs, Gervasio Passos, l'llomnz Accioly, l'avnL'cs de Lyra, Epi
l.ucio Passou,. Wnll'redo Leal, i~igismundo Gonculves, Goncal
ves Forroim, Raymundo de MiL•tmda, Olivcim Valladüo, Gui
lherme Campos, Aguiar c nlollo, Luiz Vianna, João Lu.iz Alves, 
Erice CoeU1o, Alcindo Guanabara, Sá l<r•eiro, Augusto· do Vas
concellos, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, · 
l<runcisco Glycorio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, Josó 
Murtinho, Alencar Guimarães, Gorreroso · Marques, Felippo 
Schmidt o Victorino Monteiro ( 42) • 

Deixam . de comparecer com causa justificada os Srs. 
l~efl'ú, ArUlut• Lemos, l<rancisco Sú, .Antonio do Souza, Eloy; 
do Souza, Cunha Pedrosa, Hibeit•o de Britto, Gomes Ribeiro, . 
Josú Mnrcel!ino, lluy Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz 
F.!·oire, Nilo .Pccanhu, I.our•mco Baptista, Bucno de !'uiva, 
A. Aze1·edo, Xavier da Silva; .Abdon Baptista, Horcilio Luz o 
Joaquim .Assumpcão (20) • · · 

. E' lida, posta cm discussão, e, sem debate, approvada p. 
acta da sessão antcr•ior. 

·o Sr. 1• Secretario dú.. conL~ do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Secretario da Cnmara dos Deputados, re-
mottendo a seguinte proposicíío: · ' 

N. 8 - f914 

Emendas da Cama1•a dos Deputai:i~s ao ~1Jrojccto 'n;. '16; ~est~ 
anno, do Senado, autorizando o Governo .. a fa:;er. t!~ 
emissão. de notas do Thesouro Nacional · · ._, 

N. f 
ao art., 1•.: 
Reduza-se a 250. 000:000$000. 

N . 9 .. -
No art. 1•, n. I, onde se di~ até 200;.000':000$, diga-so: 

nt6 150.000:000$000. 
N. 3 

Substitun-so o § 2' pelo seguinte: os omprcstiinos a quo, 
se rel:Cre a .Jettra a do n. II vencerão os juros annuaes de Q %: 
até seis mezcs o dahi cm deante mais 1 % em cnda mez que 
se seguir. Os emprestimos da lettra b niio vencerão juros. · 

'. 
,'', ., 

. . 

' 
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SESSÃO EM 21 DE :AGOSTO DE 1014' 

N. 4 
.Ao m·L i", u. r, uucrr.sccute-sc: 

· «:o Goveruo não 'podel'â, entretanto, cffectuar o paga
mento· de clespezu que docorL·er do qualquez· contracto ou do 
qualquer credito registrado sob pL·otesto, cmquanto o registro 
não houvct· obtido a approva~üo do Podez• Legislativo. 

. Camat·a dos Deputados, 21 do agosto do 1014. - L~tiz 
Sow•as dos Santos, l'L'esidonto em exercicio.-Antonio Simeão 
dos Santos Lr:al, i" Secretario. - Ely,qio da Araujo 2• Secre-
tario. - A' Commissüo de Finanças. ' · 

O Sr. 2" Secretario dor:lara guc não ha pareceres. 

O Sr; Francisco Glycerio - Sr. Presidente, está sobre a 
lllcsu, vindo emendado pela Ca)llara, o ·projecto do Sen!«lo es
tabelecendo o .regulando a ·emJssüo de notas do Thesouro ·até a quantia de 250 mil contos. 

O .assumpto r! por sua natureza urgente. Urgentemente foi · 
cllo discutido c votado nesta Casa, o que tambem succedeu na. 
outra Casa do Pa.t•lamento.Em tnes condições, requeiro a V.Ex. 
que consulto o Senado se concede urgencin para serem dis
cutidas e votadas na sessão do hoje as· emendas o!'ferecidns 
pela Gamara dos Deputados. , · 

Consultado o Senado, é concedida a urgcncin. 

I>MISS;(o D~ •NO'rAS DO 'rllESOUno 

Discussão unica das emendas da. Camara dos Deputados 
ao PI'Ojeclo n. 5, de HJH, do Senado, autorizando o Governo 
a :ra~cr' uma emissão de notas do Thcsouro Nacional c dando outras providencias. 

· O Sr. 'Presidente - Está em di~cussüo 11 seguinte 

EMEND;\ 

Ao art. 1': 
N,'1 

-'Reduza-se n 250.000:000$000. 

o Sr. Pires Ferreira ~ Sr, Presidente, parece--!De 
· que n diticussüo nã? qev~ sct• res.trictu _ás emendas c <assl~· 
pensando o1'ferecero1 hg•eJras considernc-~Jes a toda a materza 
do projecto. · . ~ 

· Por motivo de molestia não pud.c comparece!' ns sessoes 
quando so discutiu o assumpto e, hoJe, embora amda doente, 

. esforcei-me em comparecer á sessão para, attendendo ao con
vite qúe .me foi dirigido pela Mesa, dar numero para que se . . ' ' 
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pu~~a !loj ·~ ull.i mm• a vu l.a~üu tlusl.e pro.i eclo e eira I' o Go
YCI'IlU do iiOJII'lldO· i\JaJ•ecilal lleJ.'JilCS· d~L UClUaJ Sitlllii)UU difl'i
Cil a que '' l'u!Ln. uu pukioclamo de JJJUllos o tem .collocudo. 

i'ia qultlidud•~. pOl'Úm, u.•J l'Clll'cscnlunt•~ llu um !los l~slatlo~ 
do norle, onde nüu existe curtoim hypoLhocat•ia do Banco do 

· Bt·u~il dclm·tnitlada JlOL' lei, estou uu ucvcr de, saccificamlo 
mesmo a minha stmdc, avcnLurut· ulHumns. JJala~ras ue.sta tri
buna twrquc, embora dando o meu voto de •wow ao Governo, 
não éslou inhibido de J'uzer alguns• reparos. · 

Pela ullima rcfcirmu, o Banco do .Bru~il •l uu1 tJ~I.\t.IJclo-
eiuwnlo sucelll'~al. do Thesouro, 11t11'tt a. infelicilluda · tlu 
Naçúo. · .. · 

0 :::n .. LilUl'OI.lOU DI~ ll_UI,IIÚI'S - NilO apoiado . 
O sn: Pmlls Fmuumu -· ... eomo, lm mui lo tcnwo, .iú 

disse dcsla i.J'ilJutnt· o nolJt'IJ alagonuo Sr. ·Leite o Oiticica, 
que pt•oplwU~uva n. Jnuwat'l.'uta do .'.L'hcsout·u, piJlos tlescnlubros. 
uo IJattco, l1oje eom outra ot•iunLuçüo, ,; curl.u, mas !lllll uimla 
não satisfaz as suas J'unucüus. O l'C!:;Uhuncu Lu l'cilo pelo hon
rado -8ouador por Goya~ uiio turn inl'elizmcnlc t:ort·cspoudido 
(L cspectaLiva de S. ]~x. cm beneficio dn. Ntu;ão, 
. O Banco elo BrazH, poL'. esse regímen, devia t;l'cnr mdXtlti 
uuxiliut·es cm lodns as catlii.Ucs do Brazil. .• 

U~J Sn. SgNADOil - ]~ não Cl'COll 110 l'iuuhy. 
O Su. Jlm!ls .IillllllllliiA - No .PiluUh:í c l)lit ouLt·os; mas 

ai nua que J'ossp unimuncnle o Pinuhy o prc.iutlicado, isso sJJria 
lmstanlc pm·a justiJ'ieur minha Jll'escnt)U n:a tribuna. Aqui 
não ha Estados pequenos. ' 

. Jnfelizmcntc, no lOC\UIÜll i~ uislribui~lttO de l'uvorcs pelos 
uiJ'fcr<.IÚles Estados dn Fedcrac.ão, () l\l'iliJl'ÜI seguido pela nu
ministração rcpuiJlicnna não tem siuo cquilaLivo. HtL • dis
tincções I]UC deixam mmtil'csl;a.s us pr•e'.fcl'·Cllcins du un~ por 
outros mombt•oti dtt Fclloruc:il1. A nossa npt•cgoada. ib'1Hthludu 
só oxitilc -em lcli. l~mb()L•a nesta Casa touo~ tenham ü mosmu 
numero de rcprcsontun~d. u. bnlnnc.u dos J':~vot·e~ pmtuu sem
pra para os grandes oJ uicos. E~lmlos mu dotl'in!IJnto ·do~ Jlll
quenos. Essas inju~tus Jll'CfcroLluins siw diul'iamcnl.o aqui 
apontadm;, mas aem por isso os homens llu t•cspon~abilidadc 
procmram absLrahir do fronteiras gcogt•aphiuas · tl'nra encarat· 
o Brazil no seu todo, sem Jazet• disl,itw~ão entre sul e·. norte. 
. Pelo facto, cntrulanto, · du :;e não quuroL' ouvit· os rocllL
mos ·dos. pequenos l~studos, cu, quo sou reJll'cscntmlto de um 
delles, não deix:u•ei de s;Jlicntut· esta ~ituauão, u, as~im i'a
r.endo,'cumpro com o meu mundulo pet•nnl.c aqu•~lles quu pura· 
aqui mo mundurmn. Outro fôra on o ,ití lmviu desanimado, 
pot·que vem do longe tt minlm camputlha cm boncfic'io do 
Piauhy, cujos trabalhos da unicu estrada de forro em constru
caciio foram suspensos :rem que .se saiba quando. serão reco
mecados •• Emquanto,. por qunsi.todo o pniz,. n ncciio .do.Go-

·' '• .. 
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vcrno Fcdm·al SI} faz sentir, não chegou aind·a a vez do P•i
auhy pnr·ticipm· desses bencl'kios c isto simpi<Jsment.e por~ 
qur. •\ um Estado pr.~ueno. 

O Sn. ~IENnEs nm ALMEIDA- Nem o Piauhy •i pequeno. 
O 811. P11ms FmummA - Pois bem, lrnt.nndo-sl} do 'um · 

pro.ioet.o de emissão, nesta Cosa, ondo ns rcpresentncões são 
iguncs, onde os ·Estado~ L•sl.ão cqu ipm•ndos 11n T'cprcsr.ntacüo, 
não vc.io pornue não se tivesse cuidado dcssns eircum
~crin!;iíns do NOJ•lc, para as quacs só se nppr.lln para pedir 
soldados pnrn· as for·cus armadas ou pai'\\ . concorrer ás 
mnns ... 

0 Sn. AT,I'nEDO ELl,lS·- Parn os "óOO.OOO redondos. 
O Sn. PmEs JrmnnEfllA - Que foram verdadeiros. Demais, · 

isso é uma questão .iiL vcnrJida, que não vale a. prma T'esusci
t.nr, principalmente no :fim do quntriennlo. 

Porlnnl.o, Sr.•. Presidont.e, li de· lastimar• quo não' Jwuvesse 
nlguem l'eeor•dt~do os interesses . dos Estudos que não l.ecm 
hnncos e nos qunes favores talvez sc,inm concedidos em vr.s

. porn de cleioões, qunnrlo devinmos ler na lei gnrantidos cis 
nossos direitos. , . 

. Nesta •lirlnrlc, onde os· f!Upil.ncs cst.r•nn:::ci'r·os so nccumn
l•nm paTn ns espermlacões, ncsl.n Capital,· onde n massa de 
dinheiro nacionnl r·ccolhidn nos hanens •i cnorrnr., os opel'arios 
o ns clnssrs pobres estilo sofrrendo ns conscquencias immc
rJia.tns da Cf'ise c os .. xcnssos .itt Sf! l.crJm mnnirest.odo; imaginem 
n sil.uucão dns Jonalidarlcs onde J'nllum nsses npparelhos !],, 
oomrrwreio o ando os recursos parn n vida são innis escassos. 
Como negar nnxil i os nos Estados, fJI.Janrlo sr l.r·nt.n rle- obter nssn 
omissão ? . 

Os pequenos Estados, como pcsso:i fnmint.n, ncccilam dos
ele Jogo, desr.spcrndamcntc, esse nlimento, ·sem llw con hr•cr.r o 
tempero, mas cm.ias conscquencia·s, cntret.ant.o ... 

O Sn .. TosJ~ ETJzBmo - A.conseqnr.ncin dew ~er· umn in
!ligest.ão. ' 

O Sn. Pmgfl FmtnErn<~ - ... elle~ sentirão como contri
buintes nquipm·ndos pnr•n os sncr.ificios. Fique, JlOr•lm, o men 
protesto, pelos Estados que não teom hnncos. 

O Sn. Ar.Pnr)rJo Er:r.ís - Não podem <:omer-. 
O Sn. Prnl~R FEnnJ~rn,\ - E fir.nm Jut.nndo com dil'ticul

dndos, omqunnt.o sr. mnndn clnr dinheiJ•o. a bancos desta Cn
pit.al, que passam semestres, dezen·ns de semestres zmnllnnd(} 
dos nccionistns, não lhos dando siquer o dividendo que lhes 
compete, porque os seus direetores se npodeJ'i~r·nm dn maio-

,rin 'das nccões r.• fn1.om o que bem Jlws parece, discrieionaJ•iu
mcntc, nugmentnndo o numero de directores e elevando os 
seus ordennctos c muitas vezes dispensando bons scl'vidores, 
que silo qtirndos r\ rua sem· n. menor considcrnctio. 

' 
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Confiando no.· bonorabilidllde deste Governo, Sr. Prosi~ 
dente, que secunda nesle ponto os que se veem succedendo 
desde 15 de novembro, espero que não hn' de dnr tdinheiro n, 
esses bancos porque elles não merecem o sacril'icio do paiz. 
Elles são por demais eonh~cido.s' c dcntt•o· de a.lguns dias tru~ 
rei n esta Casa um requerimento para veril'icar como elles vi
vem; sem que ao menos os seus fiscncs pecam pro:vülencins ao 
Governo. . · . · 

O& Estados do norle, Sr. Presidente, inclusive o Piauhy, 
mns este menos que os outros, porque teve o bom senso de não 
contrahir emprestimGS externos, ·hão de <li~er .no momento dQ 
suas afflicçÕ!ls qur. as S•nns r·cpmscntnr;õcs no Congr·esso co-
l'hilaram. · 

0 Sn. !'ill~DES OE ALMEIIlA ...:._ 0 do .Maranhão niio dirú. 
O Sn. S·,\ Fnlllitg - Não so 'f'n.lln cm n.ulonomin. dos Es-

tados ? · · 
O sn .. Pmr.s FERREifiA - Que auLonttHnia, scnhor·cs ? · 
Faca um appello no chefe do Pnrl.ido Repuhlic{\no Con.~et·- . 

vador·, do cu,ia honestidadQ ainda. oão pude duvidar.· um mo
mento, quer politica, quer pnrLiculnrmcnte, para que S. Ex. 
intervenha de mnnr.irn n. que srJ faça e&su emis~iio· cm· termos 
honestos,· com ns devidas caul.olns. <leixando de ·lado a vozoria 
dos mal intencionados, que só tratam de rotirnr proveito des-
sas perturbações. · · · 

A rrioratoria não •l'mais do que um simples prct.oxlo para 
os interessados na emissão; haja vista a n.tLitudc da Associnr,ão 

\ Commercial, pot• intermedio do Sr. barão de lbiroca.hy. . 
Sr.Presidente, só acceita a morntoria quem estl\ quebrado, 

c a prova disso ó que os bancos que cuidam dos inter0ss!ls dos 
$Cus constituintes com carinho· c honestidade. como o Banco 
Mercantil,. dirigido pelo Sr. João .Ribeiro, o London Bank c 
poucos outros· abrem ns portas normalmente, offerecendo a 
restituição integro. dos seus depositas. O mesmo niio succedo 
com essas tripecns que por nhi existem com o titulo de bnn-
cos. (Risos.) · . . . 
. .Oxalá. que o. Governo, que esse moca que nindn ú' MinisLr·o 

rlo. Fazenda, rcn.ia com energia .contra n. distribuicão de dinhei
ros n. esta senf.c, que não.m!lreco o.amparo da Naci\o. " ., 

Fclizinente, para o paiz, a gestão do Ministerio da Fazenda 
c~tú nas iniios d·a um homem· d·igno o cu,in honestidade tem se 
superposto a ledo o qualquer 11tnquc. Isto quer di1.er que todos 
nós temos direito de esperar que, em breve, muitos dos quo 
r,stiio architcctnndo planos com o <linheiro da omissiio, Lenham d~ 
~ó desilludir ante o. resistoncia do Sr. Rivadnvin. Ou sar;i assim, 
ou em breve teremos de votar nova emissão, porque n somm~ . 
votada. olio serú sufficicnto para saciar ambtcões quo, sob n 
nppnrencin de favorecer ao publico. cstiío nsunrdnndo o mo
mento propicio pnra se manifestar. Da medida c:~:cepcional QU'il 
acabamos de votar nllo se aprovcituri\o os estnbelecimontos 
bnncnrios, cujo · Jnstro ·r.lc honestidade o sizudez, como o 

' 
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Mlironntil, _çlirigido pelo Dr .• To~o Ribeiro, c o London. c 8oucos 
outros, estuo sempre a caval101lro de qualquer suspeita. utros 
entretanto, v.alhcm-se da moratoria par.a .retardar a realizacão 
do qomprom1ssos, que podem, perfeitamente, satisfazer e que . 
se tivessem outra elevação moral, não se aprov.eitar.iam da es
eap~toria. para preJudicar aos seus committentes. Não devo 
.nqu1 declwar nomes, mas ·entendo aer um dever tornar pu
J,!Jca a fall;a de escrupulos de certos estabelecimentos bancarias 
.Que ·descuram por completo os interesses dos seus acci()rristas: 

Preparo-me para expôr tí Nação os rcsponsavcis peln suu 
.má direcção, porque não é· ,iusto que, havendo fiscalizacão por 
parto do Governo Federal, não anibn o publico o que por elles 
oo passa com innominavel pre,juizo de accionistas ·muitas vezes 

. victimas de boa fé, mas sem encontrat· meios de amparar a. 
·exploração dos seus capitaes. Emquanto bancos, como o Mcr
eantil, (Dr .• João Ribeiro), London e poucos outros. dis
tribuem pontualmente dividendos remuneradores, outros ha 
'que nada distribuem. c, quando ha dividendo os accionistas só 
l·occbcm as quotas. devidas, depois de decorrido grande .lapso 
't!o tempo. . . . · · 

Tratando-se de estnb'clecimentos que giram na mesma 
praça, não se ,justifica que um oi'fereca·dividondo e outro apre
sont.e pro,iuizo. Só a má direccüo, o desperdício, os gastos 1nutei~ 
e:\.1llicam essa siLuncwo, c, como se fa.ca nccessnrio um cote,io a 

· ·respe'ito, ir-me-hei appnrelhar, com os respectivos dados, para 
., JlÕr o Senado no pa'r .desses. factos. · 

·. Desd·a já, porém, chamo a at~encão do Governo, quç se 
saberá precaver contra· as investidas dessas fontes snspe1tns. 
' Vo!Le o GovCJ•no as suas vistas para n:s forcas• economicns 
·'do pnjz, depaupcrn1d'ns e cxhnustas ~.elas oxplorncõcs dessçs 
- moomos bn.ncos que negam recursos .a lavoura, no commercto 
o :\ industria~ abandonando-os 'tí ponurin das iniciativas parti
cu!alJcs; para os OQCrnrios o jornaleiros quasi sem pão; para 
os npparelhos economicos, as• via9 .de communicacões c 'trn.ns
'portes quasi todas ás parlas da liquidUCÜG forcada. 
· Pára essa.~ geoorosns fontes de riqueza csta!l'IIndns ó que o 
Governo se deve de preferencia voltar a!;ora, acudinJd!o-ns o 
r.pplicando os recursos da. cmiss:ão o auxilies reproductivos·. 

, · Ficam nes·tas pa.lnvrns o meu protesto. •e o meu a.ppello. o 
julgo. ter assim c.umprido o m~ . dever. (Muito bem; mtnto 
,liam.) . · . · ' · . . . 

· · ·o ·sr: Leopoldo de Bulhões (•)-Sr. •Presidente, V. Ex. 
ha do mo permittir que tome em considcracão as tres emendas 
-da Gamara, porquanto •não dcs9,io voltar á tribuna . 

. o Sll. •Pil\ES FJmREIM- Pensei que v. Ex. ln me cón
;testar sobre o Bánco ,do Brnzil, obrigando-me a voltar ti tri
Jmnn novnmcntepnra fnllnr sobre n Caixa de Conversão. 

O Sn. LllOPOJ,oo DE BUJ,HÕES-0 pro,iecto de omissão vol-
' 

:·( •) Este discurso não foi 1'9ViSt() pelo o orador. 
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l.on no Senado ini.Airamcntc modiJ'icado pela Cnmnrn, mas pro
fundamento ferido pela patrulha brilhante qüc o combateu o 
condcmnado ·pela opinião publica. 

As Lrcs emendas· que o acompanham, Sr. Presidente, me
recem o assentimento do Senado. A primeira; relativa ao vl!to 

' do ~rribunal de Contas, firma a doutrina que. a lei do tomada 
de contas, do :1911, estabeleceu, determinando que o ·mito fosse 
submettido an CongrllSSo dentro do ;,s hiJr.ns. 

O Sn. PnESIDEN'rE- Lembro n V. Ex. QllO as emendas 
8~~~. ~ 

O Sn. LF..OPOLDO'DE BUJ,HÕES ..:....Estou informado pelo Pre~ 
siclcnto da· Commissão de Finanças que as ·emendas sã.o tres. 

O Sn. FRANCisco Gr,YaEmo.....:. As emendas aeceitas siío 
~~. ' .· . i 

O Sn. PRESIDENTE -:-<'A primeira, ú a quo so ·refere 4 
reduocão da emissão do 300 mil para 250 mil contos; a segunda, 
t.em connexão com· a primeira e ó a seguinte:·« No at•t. 1•, 
n. 1, onde se diz «ató 200 mil contos~. diga-se: .«até 150 mil . 
contos :o; a terceira, substitua~se o § 2 .. pelo seguinte: « os 
·omprestimos a que se ~efere a lettra a d.o n. II vencerão os 
Juros nnnuaes de G o/o ató seis mezos e dahi em denote mais 
1 o/o, .em cada mez que se seguir. Os emprestimos da loLLra b 
não vencerão juros :o; e a quarta, «ao art, 1•,. accresconte-se: o 
Governo não poderá, entretanto, ·efl'ectuar o pagamento de des
pezns que decorrerem de qualquer contracto .ou de qualquer 
credito registrado sob protesto, cmquanto o registro não houver 
obtido a approvacão do Poder Legislativo». E' a est.n emenda 
que V. Ex. est(t se ret'eri•ndo. . ' · . 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHõEs- Sim, senhor, ostn. ultima 
emenda firma um ponto de dou t.rina. ' 

0 Sn. PRESIDENTE- Pl!t•qtitta-me V_. E..'l:. pon!lerat• que, 
pelo Regimento, cada uma das emendas é sujeita á discussão. 

· 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÚF.S- Darei, apenas, a minha 
opinião sobre as emendas. · .~ . . .. 

O Sn. PRESIDENTE...., Mas, V. Ex. poder1í J'allnr (I pro-
porção que ellas forem su,ie~s, :í rliscussiio. ' 

O Sn. LEOPOLDO nE BuLHÕES- Isto me obrigaria n tomar 
a palavra .tres vezes parn .di?.et· aquillo que· posso dizer em 
menos do cinco minutos. .· · . · . • 

O Sn. PRESIDENTE- Pm'r.cc-mc que V. Ex.· ostavn ~e re~ 
ferindo á ultima emenda. · 

' ' 0 Sn. LEOPO!.DO DE BULHÜES- Sim, sonhar, ti do grande 
alcance. 

Sr.- Presidente, a segunda emenda estabelece mais 1 ·o/o 
sobre os emprestimos bancarias. Te.nde, por conseguinte, a 
abreviar o resgate desses emprestimos. A terceira, a mais im•. 

.. 
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· portante, reduz do 300 mil a· 250 mil· contos o maxirno da 
emissão. 

· Penso, St·. Pt•csidentc, que estas emendas melhoram o 
pro,i er.1to e devem sm· approvadns pelo Senado. 

O SR, FRANCisco Gr.Yr.Emo-A Commissão ncceitou-as.: 
O Sn. LooPDr.oo Dll ;BuLuügs -.\Resta, por oconscsuint;., 

St·. l'rcsidcnte, a esperança da· boa execução que o Governo 
dat•á a esta malsinada lei. O nobre Ministro da Fa1.enda po
derá nttenuar os rnáos offoitos ·da sua capitulaoão, · tornando
/lA sevm•o, intransigente na liquidação dos compromissos do 
'~hesouro e nos omprestimos aos bancos. · 

Acoeitacão dos el'feitos cornmerciaes foi, infelizmente, no-
ceita pela Camara,_ mas é facultativa. · 

• O SR. FniiNCJsco . Gr.YCERIO- Não apoiado, não ,1 facul-. 
tnttva. ·! 

· O SR, LlioPOLDÓ i:m BULllüEs -Acredito que o nobre 
~!inistro da Fazenda não vacillará .entre l.nes effeitos o as 
npolices para cauciio dos omprr.stimos. 

· A preferencia dada íts npolices eonLt•ibuirá para a valo
rlzacão desses titulas. E' um dr.ver do Governo promover esta 
valorização, que interessa ao ~rerlito publico. 

O Sn. FRANCisco Gr.Ycr.:nró- O nobre Senador eslú em:
n11uivoeo. O ]lro,iecto não r}lí pt·.efercncin :ís npolices. 

0 SR, J.EOPO!,DO DI~ BULHÜES- 0 nobre ~finisLro da Fa
zondn ·poderá dar preferencia íts npolicr.s. A nccr.it.ncão dos 
•Jt'feitos commercines ó facultllLivn. · 

O SR. FRANcrsoo Gr.YcEmo-0 minisl.ro sô poder:í cxa-
m inar a idoneidade dos ~i tu los. · . . · , 

0 Sn .. LOOPOLDO Dll BULHÜES- Como poderão ser admit
tirlos nos effeitos commerciaes,. quando tncs effeitos se vencem 
•lm regra em Lrcs ou quatro mezes, c o Governo, por certo, 
não se incumbirá da cobrança dos mesmos, ficando por conta 
dos bancos este serviço. · · · 

IJ)e duns uma: ou o Governo irá liquídando os emprestimos 
:í medida do vencimento dos effeitos caucionados, ou os bancos 
tm•ãir- de substi~uir esses LiLulos·. 

O SR. FniiNCrsco Gr.YcEmo- V. Ex. não. examinou bem o 
pro,iecLo. Diz olln qtw o Governo poderá. exigir reforço do 
cnucão. . 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÜES- ilfas OS títulos estão ven
cidos. O ·Governo não os rodeseontou e apenas os recebeu cm 

· cauoüo. ·Quem so ihcumbirú da cobranca delles? 
Esta parte .do projecto reclama. a maior cautela nn sua 

execução. Estou certo de que o Governo não hesitnrtí em 
exigir como garantia dos cmprostimos ns apoliccs, como sempre 
tr.m exigido, desd~ 1875. · 

' 
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Esto projecto ú a consequencia dos uossos erros, c por
mitta Deus que seja a ultima neste quntricnnio. A .mt\ politica 
âcarretou,. como sempre, pessimns finanças. O Governo milHar 
cloi>~:a este pai?. cxhausto,. o rcgimen profundamente :;olpcado, 
a administração anarchizadn, as i'inanoas cm completo des-
barato. · 

A lição foi dura e amarga c h a de lllOS apr•ovcitnr. O paiz 
não está, porém, desalentado;· não; está disposto a reagir; n 
dobrar do csforcos para recuperar as forças perdidas, recon
.quistar as suas liberdades; reatar, cmfim, a sua evolução, in-
terrompida neste pcriodo governamental. · · 

· E' tempo, pois, de voltarmos. a nossa altencão P.ara as 
'leis de forças, para os ·orçamentos. em ntrazo. A' futura si
tuação não faltará energia, não faltará pntr·iotismo para n 

·úbra de repar·acõos ·que o P.niz .rJclln espera. (Mu'ito bem, I) 
" 

. O Sr. Francisco Glycerio- Sr. Presidente, a Commissão 
:de Finwncas reuniu-se c examinou as emendas que acompa
'nharam o projecto' de emissão vindo da <>utra Casa do ·Con- · 
grosso. Acceitou-as, á cxccpcão da que se refere á rcstricciio 

.posta ao poder constitucional de que a lei revestiu o Presi
dente da Republica· para fazer a despeza modianto o registro 
sob o ,Protesto do Tribunal do Contas.. . . · · 

Peco a :V. iE;x. que me mande trazer a emenda. · (O ol'Od01' 
'6 · .wtis{eito.) 
. Sr. Presidente, muitos Senadores· estavam na supposição 
,{!e quo esta emenda da Gamara regia pura ·O simplesmente os 
pagamentos :feitos cm virtude desta lei, mas a disposição da 
emenda: é tão gcncrica, que modifica a lei que instituiu o 

·Tribunal do Contas no ponto em que o Presidente da Repu-
,lJJica p6dc ordenar a dospcza; sem embargo. do protesto do 
• T~;ibunal. · · 

O Sn. LEOPOLDO DE .\Buu-rõEs- •Mas dentro de q8 horas, 
communicomdi:> ao Congresso. · 
' . o Sn. FMNC!SCO GJ,YCERI0-1\fas sem effeito suspensivo,' 
e portanto produ?.indo cffeitos definitivos. · 

·· . Estou-me referindo ú1 lei· que instituiu o Tribunal de 
Contas. Essa lei foi votada cm 1896. 'Indo o pro,ject.o do Senado 

, para a Gamara dos. Deputados, ali i, em segunda discussão, foi 
apresentada o approvada uma emenda ostabe!ecendo. o ·voto 
absoluto. Em terceira discussão tiw a honra de apresentar 
naquella Camara uma emenda, n qual constituo lío,ie nn legis

, lnoiio o registro sob protesto. Fundnmontci essa· emenda no 
éprincipib de que no regimeri da Constituição n rosnonsabilidaclo. 
directa do Presidente da Republica nãd ~odia ficar' adstrictD: 

·ao' voto absoluto do Tribunal de Contas. 'A' vista dessa expo
si~•iio de principias na qual baseei a. minha emenda, a Camnra 
'reformou· a disposicüo anterior da segunda· discussão; esta
belecendo o que cslr.\ no artigo segundo, cr.eil) cu; do regula-

. I 
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menta do Tribunal de ·Contas c no nrt. 3" da lei que o in-
stituiu. · · · 

A lei a que se refere o nobre Senador por Goyaz é de 1.011. 
. 0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕllS- Complementar á lei . de 
iBOG. 
· 0 Sll, FRANCISCO GLYCERIO -Elia tambem, perdoe-me O 

· Senado que lhe diga, submeLte á autoridade do Presidente da 
Republien no Poder Legislativo, contra o que é· essencial, no 
rec;imen da Constituiciio da Republica, a não· ser que a oocüo 
da Cnmnra dos Deputados se limiLe a cxnmiqJar.si o Presidente 
exorbitou no uso da faculdade,· 4lrdennndo dcst.'art.e o devido 
•processo de responsabilidade.. · . 
· Eu. não sou contrario á mais severa fiscnlizacão por parto 
do Tribunal de Contas, mas é que temos de conciliar· essa 
J'unccão fiscal com. a doutrina assente na Constituicão confe
r.indo no Pt·esidentc o poder. indiscutível de ordenar a rlespeza 
constante das leis da Hepublica, tanto' das leis de orcnment.o . 
como das .leis ·espcciacs que ordenarem 'despcza. 
· A quem ·compete examinar essa lei com toda a liberdade~ 
Ao Poder Executivo .. Eu digo com toda a liberdade para que o 
Poder Executivo a execute na esphera de sua acção c n execute 
dentro da lei, diJDtro dn liberdade legal. 

· · · Ora, Sr. Presidente, a emenda que vem· da Camarn. dcstr6o 
esse regimen, .estabelecendo que o Pi:Jder Executiv() poderá 
.J':ir.cr todos os pagamentos, salvo os que tiverem sido rcgis-
t.mdos sob protesto. . 

Sr .. Presidente, cffectivnmC'Iltc segundo a nossa legislacão, 
nenhuma dcspezn é feita sinão mediante o registro no Tri
bunal de Contas. Mas quando o Tribunal .do. Contas, .por mo
tivos que lhe são proprios, se oppõe no registro de uma dos, 
pcza, o Executivo tem o poder do ordenai-a sob protesto .. · 

0 •Sn; LEOPOLDO Óll BULUÕES- Communicando no . Con
gresso no prazo de 48 horas. 

O Sn. FnANcrsco GrscEmo .;....,Tá disse que esta 6 outra 
questão. 
. Demais, desde· que o •Presidente da Republica ordena a 

despczn, mediante o rct;istro sob protesto, clla comccn a ter 
· · execução. Si n despczn ó ordenada pela lei orcamentar·in. geral 

ou por uma lei especial, determinando contracto, este tem im
mediatn cxccucão .c efficioncin, p{)rquc o registro sob protesto 
não tem effcito suspensivo. . · 

Como; pois, a emenda da Cnmarn ordenn.·O não pagamento 
'do despezas que .iú estão consagradas cm contractos feitos e:r.-?J'i 
do lei? (Pausa.) . ., · .· · 

Com a devida vcnia peco lic~>ncn pnrn dcclnrar que n Ca
. mara não ngiu neste ··ponto com n noocssnrin prudencia. E 

faco essas obs()l\vacões porque não hn negar que a disposição· 
da emenda moiifficn. .o rogimr.n politico constitucional. ·· 

O Sn. JoÃo Lurz· Ar,vEs- Supprim·c-sc o registro sob pro-
t(lSto. · · 

'. ' ' < .. ,, '-• 
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O Sn. LEoPOr.no DJ~ Bur,HõEs-Esolnrccc nli:ís um ponto 
de doutrina. . . 
' 0 Sn, FMNCISCO GLYCEniO-Sr •. PJ'P.Ridcntr., C{UO me per-

dôr. o l1onrado Senadm· por Goya~. mas S. Ex. se deixa influ
enl!iaJ• fJOI' demais pelas oeeurrcnciaH do ordom pnJ•t.idnl'in. 

O Sn. J~I!OPOWO rm Bur,HuJ>s-Entiio digamos qne ost.n lei 
sr\ t.ertí. el'fr.if.o nctualmcnt.o, nm J•ola(liio no aet.unl Govomo. 

O Sn. FIIANCIRCO Gr,Yfmnro- Nós não podemos clizer mais, 
porque o meu caro c illustrc amigo sabe .que não nos assiste 
o direil.o de modificar a emenda da Camnm: ou t.nmos de ac
cmital-a, ou Lemos de rc,icitnl-a •. 

0· Sn. PIRES ·.FEIIREIIIA -.Tú' hn cxmnplo ·na Casa. Aqui jú 
se lêll) modificado emendas dn Camnrn. ' 

· O Sn. FHANCrsco Gr.YCEIUO- .Pela c]uestüo de confiança 
politica, Sr·. Prcsidont.o, não é qun voto ~ontra a emenda da 
Camarn: não, '' pela cJoutrina consLiLueional, :í sombca da qual 
milito oomo republicano e fio! cxccuLOJ.' da ConstiLuiciío. Devo 
·tambem declarar que nas occasiõr.s, como esta, cm quo sou 
chamada a deliberar eomo Senador da .Répuhlicm, não mo 
deixo impt•essionar pelo divorcio ·cm que. por ventura esLe.ia 
com o clcP.osit.nrio do Podm• Publico. O bom sonso, o claro en
tendimento c a prudencia dos homcnR polil.icos devem con-
rluzil-os para este •Caminho. · · · 

O Sn. Ar.rmmo Er,r.rs -.Nr.~le ponto, dn r•lono aecr11•do com 
Y. E:t. . 

O Sn. FnA:-<cisco Gr,YcEmo...:..Apr•oveito-mc ria oocasiüo, 
Sr. Presidente, para apreciar·, pela J)l'imeira vez, a quest.iio dos 
empr•r.stimos aos bancos. . 

' 

' Tem-se feito uma campanha cm torno deste· nssumplo · 
mais sentimental do que positiva c pratica. Senhores, a parLe 
. destinada nos. bancos, isto o!, a quantia do com mil contos a 
olles destinada, é precisamente a mais sympnthioa,. bastando 
ponderar que até 31 do dezembro do anno vindouro esLn emissüo 
dever:\ estar recolhida; · · • • . 

O Sn. ADor,ruo Gonno- Apoindo . 
. O Sn; FnANcisco Gr,YCEHIO- Si, porventura, · os nobres 

membros do Congresso Nacional combatem· a. emissão porque 
o resgate é sempre burlado, SS. EE:c, devem reflectir que ' 
menos perigosa é à parLe que se rlestinn nos bancos, .pela: raziio 
que acabo de dar. 

0 Sn. ADOLPHO Gonno - Apoinrio. 
O Sn. LEOPOT.DO DE BULlfõEs- N6s nos l'ofcrimos 1í ga-

rantia. · • , . '.J 
0 SR. FRANCISCO GLYCEniO- Senhorcs,.nüo SO dc&tinn essa 

somma aos bnncos P.ara favorecei-os. . · · . . · 

. ' 

,. 
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· A lei fornece essu capiLul ao~ IJun~os pam o redesconto 
dos ti Lu los, que estão em suas em·tuiras. gsscs Li Lu los sã11. dt1 
indusLt•iacs, de ncgo~iant.cs; fJOrLauto o J'avor, si existo, é Jeito 
:\ soe ir. dado e não aos bancos. 
. O Sn. ALL'IIEDO :ELLLS- E' justamente o mais direct~ 1'avot• 

á sociedade. 
· O 811. li'no~:wiscu GLYCllllUO- A outra C[twslão ,:, a (JUIJ so 
J'cfere aos cJ'fcitos commemiues .' Eu Lenho Lido vm·dadeir.o 
JJC~ar venllo ((UIJ essa disposição da lei não 1l IJOmprehendida. 

O Sn. :Jo.\o LUiz ALVJltv- B já. está na lei de 1875. 
O Sn. l<nANCisco. G.LYCEmo- St·. l'L·csidentc, os e!'fcitos 

eommerciacs foram assim chamados e introduzidos nos bancos, 
POL' ·occasião da creação do Banco de Franca •. Foi Napoleão 
Bonaparte quem autorizou a emissão de notas ao portador
attcnda bem o Senado.:.... sob a garantia do e'fí'eitos commer~ 
ciacs. 

0 Sn; ]~EOPOLUU UI~ J3ULUÕJlS -l'OL' .conta ll l'CS!JOnsabili~ 
uade dos bamcos que teem fundo mctalli!lO. . 

O Sn. :I!'IIANCISCO GLYC!lmo- Vaniõs ouvir as r·a~ões quo 
duu então Napoleão I quando impugnaram essa medida com 
mais superstição do que es~udo da questão. Elle' arrazoou 
dessa fórma: ·- « ouro é um valor convencional, é uma· me~ 
dida do valor; a letra. de cambio, em sumina, o effeito com~ · 
moreia! representa sempre uma mobili~ação da riqueza; ú 
sempre a consequcncia de um ncgoeio ou ·de uma transaccão 
commercial reprodootiva. Por conseguinte ó muito mais legi~ 
,Limo que a emissão de notas ao portador repouse, sem prejui~o 
do encaixe metallico, nesses titulas, que são a mobili~acão da 
riqueza do •paiu. · · . . . 

O Sn. LEOPOLDO DE Bur.HõEs -Essa ó a razão economica 
~lu Napoleão, quando se tt·ata de bancodc emissão. 

· 0 Sn. FIIANCISCO GLYCI!niO- Si o honrado Senador ad~ 
miLte o uso de offeitos commemiai)s, ncosa hypothese que ,; 
milito mais grave, porque não admittir na hypothese actual, 
em que não· se trata de redesconto. de cffeitos commerciaes, 
Irias puramente de. descontos? 

Que interesse témos uós em dcsmorali~ar os bancos todos 
que operam no. Brazil? ;Por quu essa preoccupação de se av,e;'~ 
!Jar de fallidos os bancos c1ue, · pot'Vontura, recebam o auxilw 
decretado na lei'? O Banco da fnglater·ra não está rece)lendo · 
o auxilio da mOI·ntoria? O de :Franca, os .de Buenos ~tres e 
outros não estão· gosando dos l'avores L'esultantes das cu·cum
stancias excepcionaos? Por que, no Brazil, não hayero. pelo 
menos IO ou 20 ~nn_os, que l'unccionam regularmente, fun~ 
dados na oonfiunca do publico? 

Por que ra~ão essa desoonfiauca, es~as L'eticencias veue~ 
nosas, que atiram o dcscredito sobr.c os e~abelecimentos, qu~ 
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são 'os . que imprimem o fortalecem a cit•culacüo interna ao 
paiz? 

O Sn. ADOLPllo Gonoo- São os unicos apparelhos que 
temos. · · 

0 Sn, FHANCISCO GLYCÍlll!O- Que Ú O commercio para O 
nobre Senador pm• Goyaz? 

Não é o appar•elho encarregado do i'unccionar entro a 
produccão e o consumo? . · . · · · 
. Que síio os bancos, sinão orgãos immcdiatos do cominorcio, 
cucarJ•ogados de ~unocionar entro o consumidor c o produ-
ctot·? · . 
. ·Por quo razão,. repito, essa desconfiança, essa sério do 
phrases e de reticencias, como si se tratasse de um debato.· 
puramente partidario? '. 
. Nüo me parece qtio o nobre Senador por Góyaz, um homem 
com tantas L'esponsabilidadps, decor·rentes das posicões· que 
tem ocoupado com ·brilho e. com acerto, decorrentes, sobre" 
tudo, da sua grande capacidade, esteja pondo tudo isto ao · 
serviço das suas pa!xões politicas.. , · 

0 Sn. LEOPOLDO DE· BULHÕES- Que teni a garantia dos 
emprestimos com a paixão politica? Eu não estou guerreando 
os bancos... . · · 

0 Sn. FMNCISOO GLYCÉRIO-Esta per•gunta não devo ser 
feita pelo nobre Senador, mas por mim. 

, Aliás, o pr.oprio Senador por Goyaz tem feito adoanta-
mcntos aos .bancos, sem garantia nenhuma. . . 

,Vamos ver até onde vão as consoquencias da paixão poli
tica, que chega a· obumbrar espíritos como 'o do nobro So~ 

·nadar... . 
Supponlla s. Ex. que se trata, não do. desconto de uma 

cambial, não do desconto de uma promissoria, Irias do des
conto do debenturas, que. são .tambem · offeitos commorciaes, 
i(niio sei si o honrado Senador ácceita a doutrina), dabantu1•cs 
quo estão ·cotados muito acima do par; pois estes titulas. não 
servem para caucionar emprestimos perante o Thesouro Na
cional? E .os 1v,arrants, igualmente mobilizacões da riqueza, não 
são effeitos commeroiaes? . 

' , . . I ' . 

Sr; Presidente, a cambial,. que 6 ho.io a resultante do uma 
Iegislaciío mundial, que ú um , titulo universal, conformo o 
resolvido em um Congresso Intomacional, cm que teimámos 
11arte, é, na opinião dos legisladores do, Brnzil, um titulo sem 
valor! . · . . · 
· . Digo estas palavras com tamanha liberdade, porque estou 
·mo dirigindo ao meu nobre amigo e colloga. Não me diri,jo, 
do qualquer f6rnm, aos m~mbros da outra Casa do Congresso 
e ·aos ·dó. imprensa, que, porventura, se tenham opposto á 
passagem da lei, tal qual está. ·:A)lezar dás minhas óónviccões, 
respeito .as convicções alh~ias, ainda mesmo que sejam levadas 
pela pa.il;íio politica. · . . · · 

• ' " I 
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. Sr,· Prosidonl.e, creio que nada. mais tenho a dizer. Pelas 
raxões -que dei, a Commissão do Financas não ncceita a 
emenda sob u. 1, acceiLando todas as demais. Si, porém, algum 
dos Srs. Senadores quizet· ainda. esclarecimentos, eu e qual-

' quer outro dos •nobres collegas da. Commissüo estaremos prom-. 
pto~ a attonder ao chamamento na discussão . . (Muito be;m; 
11!lttto bam. ). 

O Sr. Pires Ferreira·- Peco a palavra. 

' . O Sr·. Presidente -.V. Ex., quando .pediu a palavra, do-
olat•ou que ia occupar-se de.Lodas as emendas.. · 

O SR. •Pnms FmRREIRA -l\Ias lembrei~me ciue o Regimento 
·.não o permitte, c, tratando-se de mataria tão ·importante, não 

lJa motivo para se negar a palavra a !]uem pretenda combater 
o honmdo. Senador pot•. S. l'aulo. 
: O SR. PrtESIDEN~·E- Não ó meu intuito negar a pala;vra a 
.V •. Ex. Foi V. Ex. que .transgrediu o Regimento. V. Ex. só 
poderá ter a palavra, quando se tratar da emenda n. 2. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Sim, senhor, : 
' . 

O Sr. Presidente·- Se ninguem mais quer usar da palavra 
sobre a emenda' n. 1, declaro encerrada a ·discussão. ,(Pausa.), 

Está encerrada. · . · 
Os .senhores que a approvam, queira levantar-se. '(Pausa;)! 

. Fot approvada.. · . 
Está cni 4iscussão a segui-ate 

EMENDA! 

. N:.1 2 

No art.· 1•, n. I, onde se diz: até 200.000:000$, diga-se:; 
ató 150.000:000.$000,, · 

. o Sr. Pirés .Ferreira '(')_-Sr .. Presidente, respond~rei em 
breves palavras calmas e smceras, ao meu nobre amtgo Se-
nador por S. ~ulo. · 

S. Ex. quiz convencer a Casa da mú. vontade para com os 
bàncos. N·ão. Não ha má vontade ·contra os bancos, ha pre
venção contra as tripeças. · . · · . . . 

Os bancos ·que cumpt•em o seu dever, como os que cttot,. 
nfio podem deixar de merecer o acatamento de todos os bra-
ziloiros sensatos. , . · 

· Não se pódc dizer que ha má vontade para com os bancos, 
quando vem do se provar oquo. houve nté demasiada boa von-. 
tadc, estabelecendo-se a taxa do juros de 6 % para empres
timos, abandonando-se por completo !lquelles que porventura . 

. (')Este discurso nüo foi revisto p_elo, oradgr:. 

' 

. 
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tenham de l'eoorrer dircotamimtc ao8 auxilias dos bancos, fi
cando estes .com ampla liberdade para taxar os ,juros <los 
emprestimos, das caucões vcxatorias por •garantias, • 
. A lei não cogita de ·umparat• o commeroiantc. Não sa!Jo 
.v. Ex., Sr. Presidente, que o commeroiante é muitas vezes 
o commissario dessa lavoura ,itL espoliada dé ·h a muitos .. annos'!" 

Pois IJem, o lavrado!' vae ·procurar o seu intor•mediarió 
para lhe pedir dinheiro c . não sabe quanto elle lho .exigirá, 
porque está na dcpendencia do' banco. . , 

H a bem poucos mezes, Sr.· •l'rcsideiiLc,. um illusLre Senador 
declarou que havia u1Ii syndicato com um capital 'do 60 mil 
c.ontos para comprar dividas do Govr.r•no, tirando ao industrial 
o ao productor .. o resultado do seu trabalho, porque estes são 
obrigados a ceder os seus credito~ com descontos do 30 c 40 %. 

Entretanto. a lei decanLuda, ·que vem em soccorro do es
tado actual af'flictivo em que se acha a Nacüo, abandona as 
:rorcas vivas do pai~. a agricultura, a lavoura, a industria e o 
commm,cio, :i. mercê do~ bancos. . . · 

Que ó que o Governo lhes .póde impU!'? A lei não .lhos im-
põll nada; apenas o juro de' •6 o/o. . • · . . 

O commercio ficá. completamente desamparado. ·por esLa 
lei, e. amanhã não terú o direito de protestar,. apesar de pagar; . 
um juso exorbitante, !l, i O, H e 12 o/o ao~ arbítrio dos bancos· 
c nessa ocoasião o nobre Senador por S. Paulo. não classificará 
de cxquislticc a minha attitude neste momento. . . 

. Disse S. Ex. que úão se pódc mais emendar o projecto. 
Eu declaro quo o armo passado afLoramos emendas· da outra 

< Camara, ainda este anno c do futuro, havemos ainda de 
emendar, utilizando-os. deste chavão: é p~!'o, ·intm•pretar. 
Agora· o pensamento do legisladôr não cogitou da lavoura, nem 
do commercio, nem das nossas industrias: cogitou .. unicamente 
dos bancos. . , · 

Mais nada Lenho a di~ c r. (Ji uito be1n; muito bem.) 

E' encerrada a discussão .e approvada u emenda n. 2. 

O Sr, Presidente :_Está em discussão a seguinte 

El\11lNDA 
!I 

N. :l 

Substitua-se o § 2•, pelo seguinte: os emprestimos ~ a que 
se ·I·efcre a lcLLra a do n .. II, vencerão os. ,juros annuaes de 
G 9'o até· seis mezcs e duhiem doante mais 1 o/o cm· cada mez 
que se seguir, Os emprestimos da lettra b niio vencerão juros. 

:Approvada . · · · · · · 
• 

• 

• .. I 

.. 
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O Sr .. ; Presidente- Está em discussão a seguinte 

El\!JlNDA 

N. · 4 .\ 
' 

~\o art. 1 ", u. I, nccrnsccnte-sc: 

' 

257 . 

«O Governo não podcr;í, entretanto, ofJ'cctunt• o paga
mento dr) dcspein que dccorrür de qualquer eoutracto ou do 
qualquc!' credito registrado sob protesto, cmquanto o registro 
não houver -obtido a npprovacão do Poder Legislntiyo. ~ . 

llejeiladn. 

O Sr. Presidente- O projfrclo vnc ser devolvido (t Cn-
rnnra dos. Deputados, . 

ORDEM DO DTA 

. Votncüo, cm ·3', discussão, da proposicão da Camarn dos 
Deputados n .. 5, de !OH, autot·izando o Presidente da llcpu-' 
hlica n conllcdcr .. um nnno de liccnca, com ordenado c cm Jll'O
rogaciio, ao ongcnhcit·o .José Carneiro de Hollandn Chacon, 
auxiliar tochnico dn .Fiscalização do Porto de Recife: 

Approvada~ vao ser enviada •J sancciio; · 

·O Sr .. Presidente-Nada mais lmvendo a tratar, vou
1

le-
vanlat· n sessão. • . · · 

Designo pam -ordem do dia da seguinte 
Trabalhos de Commissõcs. 

Levanta-se a sessão ús 2 hoi·as c 45 minuto,s. 

84• SESS,\0, E~I 22 DE AGOSTO DE 1914 
. . 

1'1\ESIDENCI,\ DO SR. PINHEinO :lt\CH;\00, VICE-1'1\ESIDENTE 

. 
i\' 1 hora dn tnrdc, presente numero legal, abre-se n · 

sessão, a que ·concorrem os Srs. Pinheiro· Uachado, Araujo 
Gocs, Pcdr•o Borges, Gahr·icl Snlgndo, SilvQrio Nery, Mendes 
do Almeida, Urbano Santos, Pires .Fcrroim, Ribcim Goncnlvcs, 
Gervnsio Pnssos, Tl1oma1. Accioly, Tnvnrcs -de Lyra, Epitado 
Pessoa, Wal!'rcdo Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncal'ves Per
rcil·n, llaymundo d1l Miranda, Luiz Viannn, Joüo Luiz Alves, 
Er·ico Coelho, Sr\ Freire, Bernard(). Monteiro, Adolpho Gordo,. 
'\lfrcdo !Elllis, .Francisco Glyccrio c Jos6 !\furtinho (20). 

Deixam de compat•ccot• com causa ,justificada 'os Srs. Mc
tcllo, Gonzagn Jaymc, Tcrró, Lnuro Sodró, Arthm· Lemos, Indio 

~.N U 
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do Brnzil, Josti Euzcbio, FPnncisco S1\, Antonio de Souza, E!oy 
de Souza, Cunha Pedrosa, l\ibeii'O de Bl"ilto, Gomes llibeit·o, 
Olivcii'U Vulludão, Guilherme Campos, A~guint• c )folio, .Tos<í 
:.llai'I!L'.ilino, nuy Barbosa, HeJ'llt\I'dino Monteiro, i\loniz Freit·e, 
!'ii! o Jlecan)Ia, .LouJ•cnço · Baplistu, "\!cindo Guatiaba1·a; Au
gusto de Vasconeellos, Bucno du Paiva, Loupoldo de Bulliõcs, 
Bruz Abrantes, A. Azet·ouo, Alunuai' Guimarães, Genlll'O>HJ 
~lul'lJLICS, XaviQI' du Silva, Abdon Baplislu, l;'olippu Sclunidt, 
!Iut•ci!io Luz, Joaquim AssunlJlciio c Viclorino- ·~lontciro. (3ü). 

E' lidu, posta nm discussão o som debate approvada a 
neta da sussiio antot•ior. · . · . 

O Sr. 1" Secretario der:! ara· que niio ha expediente. 

O Sr. 2" Secretario declara ,guo niio ha pat•ucorcs. 

O Sr. Francisco Glyoerio ·( • )- St• .. Presiáenlu, l'e1:ebi esta 
mnn.h1i um lolcgTamma expedido de Sole Lagoas, Estado do 
~ti nus Gcraes, eommunicando-m,e o J'nlh~cimonto .do St·. Dt·. João 
Av~llat•, meu illustt·o amigo e gt•andc p'o!Hico. 

O Dt·. Avellnr foi nwmhi'O ·da Constituint!l republicana, 
onclu so distinguiu pelo seu I!lll'actm· discreto iJ independcnl!J 
e 1101a sua el'l'icaz· collnbot'UI;iio nos t.t•nlnilhos daquulla us
sombléa, o um do~· Jll'OPUJ3Uildistas mais distinctos pela I:onti
nuidtu!IJ intclligen~e c eot•a,iosa da sua aecão, ~t·inllipahncntc 
nu· oecaaiüo r,m que o ~lnt•eehal Deodot•o, por um momento ele 
I!Oict•a nüo ,iustiJ'ienda, dissolycu o Coúgi·esso Nacional. Nessa·· 
occosião. o Dr. Avellat• l'oi um dos mais cot•a,josos mom(Jt•os 
do Congresso Xucional quil desde os pt•ilnrJiros momentos· pro
teslnt•nm cnorgicnmento eontt•a n dissolucüo dó Congrcaso. 

Estão presentes alguns nwmbros do .Sentido que tomut'lllll 
rim•ft• n,nssu l'f!IWCÜO I'npuhlii:ann, ontt·r, qs nunes o meu. noht•e · 
amigo Senadot· pelo Jlin-du .Janeiro. qur. pntlet·i\ dizer como foi 
tlotavel a nc~fio duqurillr• dislincto moco, um dos pt•imoit•os 
que se apt•csBntat•um iÍ pot·J.u dn Camnra dos Depuliúlos, enl't•en
tnndo os pel'igos decorrentes daquella situaciio auol'mnl. 

Posteriormente, findo o sou mandato, o 81', Dt·. Al'ollnt• 
exrmsou-sc drJ pcdit• nos seus amigos c cot'l'Ciio;;ionul'ios n sua 
renovnr;fio, onl.t•ngnndo-sn ú sua prol'issüo de medico, · sompt•e, . 
entt·utnnto, diJC!ieudo no sou icll\UI politi,co. o. pntl'iotico. . 

iEu pcc.o n V. F.x. CJUfJ eonsulto no Senado si I:onsr:t)tc na 
insm·~~ão. do um· voto do pezar rpcln sua morte .na neta dos . 
tt•Jlbalhos de ho,ic. (Muito úam.) '· , .. 

-O. sr: Bernardo Monteiro- Sr. Pt•esido.ntc, pt•etnndia, 
lambem· ,iustil'icnr um rr.quet•lmento com o mesmo intuito 
do líont·ado· Senador pelo Estado de S. l'aulo," mas, como mo 

~(')Este discur~o nü'o foi rovislo pelo 9I'ndor. 
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tenha S. Ex. pt•ocedido na tribuna, fnco minhas as suas pa
lavras rJ peço ao honrado Simador pat•a subscrever o requcl'i-

. mcnto que a'ca!Ja de fazer. · · 

O Sr. Pl\esldente- O St·. Senador Fmncisco Glycerio rc
quet·cu um voto de pczat• pelo J'allccimcnl.o do Sr. Dr·. João 
Avellar. ü Sr. Bernardo Monteiro fez idrmtico rer]uct•imento . 

. Os senhores que llfJJH'ovam esses TCCJUcl'imeutos queiram le;Vnnta-se. (Pausa.) 
· Poi approvado unanimemente, ,, . . . 

O Sr. Sá Freire (·)-Sr. Presidente, vou suggerir ti hon
·.rada Commissüo de Lcgislacão c 'Justiça algumas o!Jscrvanões, 

cm· J'elar;ão. (t lei sobt•c moratoria, obsc~vaçües estas que' me 
toem sido feitas c que me parecem pct•J'eita:rnente justil'icaveis. 

· O art. 4" dn lei so!Jt•e rnor11~ria dispõe o Sfló'Uinte: « Jlicn 
approvado o decreto de 3 de agosto cort•cnte que. cstabclcecu 
fúrias de 4 a f.ii do mesíuo mez, apeuns sustados os' despejo~. 
as acções exc,mtivas, as cxecu~•ões. o as declarações do l'ullen
cias c t·elevadns .as prescl'ipções de q~mcsq\l~r J!ruzos ·que 'du
rante ·n sua apph~acão tcnltam ocoorr1do ~.:. 

Parece, portanto, Sr. l'residenlc, CJUIJ a lei regula. pai·a o 
passado,.o não prit•a o' futuro. Dahi deqort:e, data :vcnia, um 
absurdo, -porquanto teudo a lei a data de H de agosto de 1914, 
·pat•ecc que não pode· maudat• sustar ac~ões executivas, ex
ecu~õos, despejos c cleclara~•ão de· i'allcueia de 4 a 1G do 
mesmo mez. . . · 

Pt•ocut·ei saber qual tinha sido o _intuito do ](;g-islador, 
quando apresentou a cmeuda oonsubslnnciada neste artigo e 
Vcril'iquci que a emenda primitiva da Camarn dos Deputados, 
dispunha o seguinte: «Da. da tu. desta lei em doante, l'icam sus
lados'os despejos, as penhoras executivas, ele.», de onde dc
cot·re que ó J'im cru. exactamente estabelecer o lapso de tempo 
do 30 dias a tJue se refere o art. I" do projecto para as ac~ões 

· que acabo ele mencionut·. A orncnclu, por1!m, que veiú da Ca
mat•a para o Senado mundava udrJitar á disposi~ão do artigo, 
creio quo 3", quo aoabo:de ler, tendo sido eliminada a seguinte 
plu·asu: « Du data desta lei cm. cleantc » decorrendo dahi o 
facto de l'iear um verdutleit•o uusurdo na disposir;ão do nrt.. ·í". 

Ora, .Sr. Pt·e:tidento, a solucão dosso caso, só so póde. obter 
por meio de uma lei· intcrpt•cluti:va, segundo o meu fraco on
tondet•, Si por ventura deliberasse 1m ofl'ot·ecct• :í· .considorncão 
do Senado um projecto nesse sentido, c li e 'sol'frcria grande de
mm·a; ·C eomo estou corto de que simplesmente pot· um lapso 
natural, ot·iundo da lucunu quo .i(L havia vindo da Câmara, cli
minunçlo u Jl!ll'lc da emenda que dizia «tia data desta lei cm 
dl!untc ~. contando com o putt•iotismo,. com n competcncia e alto 
.valo!' dos·dignos membros .du Commissüo de Legislucão e Jus-

· .(') Eote discurso niio foi revisto P.clo orado~. 
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ticn, diri,io-mc cspccinlmcntc agora ao seu di,gno Presidente, 
esperando ·quo S. Ex., uma vez _que reconheca que ·siio proce
dente;;· as razões que offereco ao seu criterio nesse· momento, 
tome a iniciativa que ,julgar melhor no tocante a esse assunipto •1 

ill:ra. tudo quanto. tinha a. dizer ·• . 

O Sr. João Luiz Alves·- Antes de tratar do assumpto 
que me trnz tí tribuna, I'espondo no uppello quo acaba de fazer 
o honrado Senador pelo Di.stricto ll'~.deral, ussegul'Undo a 
S. Ex. que vou convocllr a Commissiio de Justica c Lcgi,slacão 
e ~ubmeLLer ao seu estudo n questão que acaba de s!.lr, levan
tada o é, incontestavelmente, digna de aLtencão, 

O Sn. S.\ Fm>mll - llluiLo grato a V. Ex . . 
0 Sn. JoÃo LÜtz ALVI~S - V. Ex. sabe,. Sr: Presidente, 

que proLe.ndia usar hontem da pnl·avra o que deixei de J'nzel-o, 
para não demorar a votacão· das emendas da Camara •n·o pro
jecto de emissão, tanto mais quanto tinha mzües para supp<lr 
que uma. das referidas !lmendns seria rc,ieitadn; forcando n 
voiLn do pro,jecto ú ouLrn Cns-n. do Congresso, o qu,o convinha; 
se fizesse com a urgencia reconhecida. Deixe~, pot~ esse. mo
tivo, de interrompO!' hontem a votação, pára i'nr.or algumas 
considerar;.,;~ que se mo impunham, deantc do parecer do meu 
pre.r.ndo pnüricio e amigo, o Sr. Deputado Antonio Carlos .~ 
da declarn~üo do voto do meu nüo menos prcr.udo amigo; 1> 
clistincLo Deputado, Sr. 'Homero Baptista. 

E' com con8Lrnngimento, S1·. J>,t·osidente, que venho fa
zei-as hoJe, dada a si•ncora estima, o alto prcco qur.. consagra· 
ítquollcs illustrcs pari amontares, cada ·qual mais competente, 

., mais es!.udioso; mais devotado ao bem publico. '!'onda, pórém, 
tido umà parte de collaboracão ·cfficiento no assumpto, n ponto 
de merecer a honra do set· denominado, alitís- som fundamento, 
por um illust~ndo. orgão opposi•cionistn desta. Capital, .de «pio· 
neiro da emissão•, pe.nso justificada a minha nt~itudo do op
pôr argumen Los nos daquelle parecer c daquclln declaraciio 
de voto. 

O parecer do. talentoso Sr. Antonio Cm·Ios tem como 
principlll p·rcoccupnciío demonstrar uma baixa necessnria e 

.fatal da ta,.n. do cambio em consequencia da ,omissão, baixa 
para a qual S. l~x. pretendeu achar uma formula mathema. 
tica: o' cambio baixa na proporção do, nugmento dn omissão, 
is!.o ó, :sendo de üOO.OOO contos n cireular)úo o. sendo n ·Lux~ 
cambial rlo Hi, elevada a circulação n 000.000 contos - ou .do· 
50 o/o- a taxa desce de 50 ·%, portanto a 8. E: o quo S., Ex., 
!li'firmn. ·. . . . · 

Pondo do parto o absoluto· da proposicüo ,...- de quo a 
~.missão c.nusa necossariamcntc a baixa; deixando do Indo n 
considerncúo de que, prura o seu.cnlculo, S. Ex. despreza os 
pri•ncipa.es factores da taxa, como o saldo ou clc/iaü da bn
Ianca internacional, o saldo ou dc{iiJit dos orcamentos, ,o,~ ne
cessidades da ' ci~culnci~o c ns influencill!s do ordem psycho-
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logicn, o que demonstra a impossibilidade de: umru formula 
arithmeticu; verifico quo a de ·s. Ex. não pódo conduzir ao 
L'esultado a que chegou, quero dizer, ú. luxa de s. · 

. , Com ;JfJ'cilo, sab.ido q)lO a cambio de Hl o vn!Clr da Jihr!l 
. c de 15$, a proporoüo scr•Ja . , 

GOO,OOO :000$ : noo.ooo: 000$ : : Hi$ ~ X; de ondo. 
X (valor novo da libra) :;; 22$500 

o quo significa uma laxu de cambio proxima de H, precisa
mente de 10 iiJHl . 

.Porlanlo, admillidn a formula, a conclusão que lii'OU não 
ó exacta, sendo inexactos os culculos nclla fundados . 

• Tá aníc·riormcntc tive occasião de dar as razões por que 
não ·rccc.io uma baixa de cambio, maxim.c reduzida a emissão 
pnra :o 'rhcsouro a :150.000. contos- o tornada m.ai~ segura a 
l'e,tir·ada cm um anno da do J 00,000 contos para os bancos; 
não me repc.Lirei agora, appcllundo parn o rutul'O, notando, 
poi·óm, que sem emissão o untos de se cogitar della o cambio 
descm•a. a H; ·que reduzida a circulacão a 600,000 contos du 
pup.cl inconvcrsivcis c a J úO.OOO a do convensivcl, o cnmbüo 
desceu a 11, quando se mantinha· u Hl com uma circulac•ão 
maior do que essas, em 250.000 contos... · · • 

Na segunda' pa.rte dD seu parecer, diz S.· Ex, quo não 
hn crise bancaria, mas crise do alguiJS bancos, esquecido de 
que c,sse · alguns são a qunsi totalidade 'c de que n. crise do 
um só, o da Republica, levou o eminente c saudoso i\lurlinho, 

. sompro invocado pelos que nos combatem, a ·soccorrcl-o êorn 
rccm·sos do 'r besouro. 

O auxilio quo agem se presta não é, como bem pondoroli 
· o digno Sr. Senador Glycorio, un\. auxili-o· aos bancos: cllcs 

são móros intermediarias desse auxilio, que viso, o commcrcio, 
a industr·ia, u lavoura o os proprios depositantes, cm um 
momento ele grave crise oconomica. • 

O mesmo honrado Senador jú. respondeu igualníenlo, no 
iliscurso de. hontom, como tombem o fez o eloquente Depu
lado Sr. Cincinalo Bmga, ;\censura pclu admissão da gitranlin 

· mn ti{fcUos ·cornmc~ciae.~. pois quo ·n~m todos os bancos pos
Pucm apolicos· o n. garantia com aquellcs cl'foitos ofl'ereeo 

' sogumnl)n, reforçada como <l poln dos Jl!'OJlrios ban.cos, scmçlo 
do notar qtw a Ic'P do 187G admittin. u ·garantia, não sú de 
títulos da divida publica, como do «out.ros tiiulos seguros», 
o quo domonstm 'qüo u medida não é sen1 precedentes. 

· Affil'tÚati· aindn o illustmdo Deputado que a cm•estin. da 
vida, scrt\ a consequcncin {ln emissão o pam dcmonsl.ral•o, 
escreveu que o encarecimento que so tem ilolndo .<veio pelo 

' · ·im:-ico motivo das. crnissür..~ da Cala-a de Con·vm•sãO» ,. 
· Ató agora, ·Sr .. Presiclcrllc, muitos OJ•güos dó publicidade 
o muitos mombrçs do Corigrossn nllrilluinm n carestia no pro
leccionismo; l'ica e!IQ livre do ~cmelhnntc pcchn. o i'icmnos 

•''· 
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nós sabendo que o encarecimento da vida ó o resultado das 
<•missões da Caixa de Conver•siio, isl.o •í, da cil·culação ouro I! .. ; 

S. Ex. considerou corno grave· erro do projecto a pregcri~ 
pçiio da remessa .diat'irl ·t\ Caixa de Amortizaçflo dos 10 % das 
J•endas .destinadas no resgate semanal da cmissiio; porqul', 
cisse, desvirtua os. 1'ins dnquella Caixn. quu consistem, segundo 
o Pl'Opl'io parecer «cm emiLlir, amortizar.c resgatar·~ •. · 

!\las, senhores, si um dos fins da Caixn ú resg'al.a.t', si n 
!'onda referida ó <lestinadn ao resgate, ·Ondo o er'!'o. do· pi'O
jcdo, que aliás vc'io tornar o !'i;sgn.te mu.is seguro, mais rapido; 
mais pontual 'i · 

E' assim ·que, .feila a cmi~siio, logo nn semana seguinte 
se iniciart\ o rcsgalo. 

Affirmou ainda .. o representante de Minas quc·o projqcto · 
annulla fun(]os de resgate c <lo garantia. . 

Em que o como ? O pro.ieeto uão J'nr. rcfcrencin diJ.•ecl.n 
c.u indirecta a tacs fundo"; não os extingue, não os modil'icn, 
não lhes dít oul.ros destinos; mn.ntcm a lei que ·os. creou o 
com O· destino ordinario que lhes foi dado. · 

Entrcl.nnto, si,nlgucm pudesse merecer censura neste· pnr
t:cular, seria o illustre Deputfrdo, porque é o projecto do 
S. Ex. que, ·no nrt. 2", !cUra b, d:i nos fundos de gnrnnl.ia 
c ele resgate do papel_,moeda um desLino diverso do ·da sun 
insl.ituição, pois manda UJlplical-os no resgate . dos ]Jilheles 
elo 'rhcsouro, cu ,ia creação propoz. · · 

. ·Esta creação, já tivemos occnsitiío de dizei', não resolveria 
de modo algum a ct•ise do ·1'hesouro, nem a ·economica: · 

· Entrcla.nto, no nfnn ·de combntct· o pnrwl-moeda, o llom·ndn 
Dnputado c os que o ncompnnhnram . terminam t·cconlwcrndn 
a sua necessidade, porquanto os «bilhr!t.cs~ ·não )laSSam elo 
papel-moeda, eom Juros! . 

Pn.pcl-mocdn, disse c o demonstro: · ·, 
Em primeiro lagar, porque. S. l~x; dtí nos bilhclrs cut•so 

fol'Qndo, poder !iberalorio, na proporção ele 1:0 o/o de cada . 
presl.a~iin de impostos. 

Porlnnlo, ao menos nessa proporciio, S. Ex. r:reou papcl-
mocdn com ,juros I (A7w'iados.) ... 

A rceeita papel, do importacão, •l de 162,000 :000$; n de 
imposto~ de consumo é de 51. DOO :000$; Ró nus · prüstncõ~s 
do 10 'í'o dn•ses impostos temos umn•cmjssãn de pnpcl-moc'dn 
com .im·os un imporlan'ciu elo 2l.300:ooo:;;q,po. · . 

Em sr!gundo logm·, flOI'QllC, como cli~se o Scnndor Bu
lhúes, :na. cJJl1·evista r:uja publicncão reclamou. da tl'ibuna do 
Sanado, cm lt do corronlo, «os bilhetes. podrim ser ató 1í im
pol'tnnciu do u00$000. Em qun.ntia· inferior, n~o ! I Degenc
ral'in em uma emissão de pnpol-mobdn,. . 

, Ora, o honrado Sr. Antonio Carlos. propõe bilhetes do. 
200$ e de 3008; logo, propõe urim emissão de pnpol-moccla; 
segundo a insuspcilissimn o nutol'ixnclu 'opinião do illustro 
Sr. Senador· Bulhõcs. . -

Eis corno, querendo fugir elo pnpel-moodn, .os nossos 
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nnf.ng·onistns l'cr:onlwecm. n sun nocessidndc nctunl, só escn
p~ndo do nom~. que assm1 pnreec ser o que os assu~ta mas 
11tl9 dn CSSCI/('Ill, que exi~te nos bilhetes prOpOStOS, verda
c.IC!l'O papel-moeda, dn pe10r cspecic, porque vence juros e 
~xtgc um. t·csgnLe mais ·oneroso, ·como veremos. 

Domnts, o pt•o,iect.o do S. l~x. parte do que não existe 
· «gm tlllteci!Jar;üo do emprcst.imo,, dix ellc. ' 

l'l'i!o ~e pó' c .:u)LCciput• o que não existe, o que niio se 
sabe Si Vli'IÍ a eXISLil', 

Acredilnrí1 o honrado Deputado na possibilidade de um 
cmpt•cslimo em periodo mais ou menos proximo ? 

Dcsejapíl o honrado Deputado que esse cmpreslimo ve
nha u realiwt·-sc, umn vox que se possam normalizar as con
dicüt!S do pniz, pela omissão tJ pelos indispensnveis córtcs 
nn: despezu. publicu ? . 
, . Porveút.ut•a, ossó cmprostimo niio Lt•nt'JÍ, pot· um mais Jory;o 
per1odo, mawt·cs o nus aunuaes do que os do resgato dn omt~-
siio, quo vottímos ? . 

Acreditando que o emprestimo so,in apenas do ·. libras 
20,000.000, seus juros o nrnortiza~ão pesnrüo, por 50 nnnos 
I. a !vez, uos orcn men tos em qunn tin m u 1 Lo supet·ior tí do res• 
sato dn omissão de pnpol, que ostat•íi feito cm iO annos. 

O Sn. FnA:i:crsco GrscEnro - l\fuilo bom I 
O Sn. :ro,\o J~UJz Ar.vr.s - Dados os 'acontocime~J.os, · con

sidero umn felicidade niío tOI·inos conseguido . o· emprestimo. 
O pt·o,jccto que app!'OVJ\mos tem sido criticado pot• estnbolc

r.or umn porconLagem do resgato muito forte cleantc das 
nossas rondas. · 

Entrclunto, o projecto de bonus, dr.l.rn·minando o. sru rcs
. gula rm quatro nnnos e os ,im·os de .(i 'ió sobt·c 150.000 eon~ 

tos, delet•miJ)nl'ia maiores diJ'J'iculdndcs, StJriam pJ•ccisos, 
· no primeiro anno, 40, !íOO cOJl Los; no segundo, !, .\.~50; no ter- .. 
ceiro, .\'1.,000; c no quarto, :JO. 250, 

Act•ediLnrá o illustrc Deputado que, por maiores que se
jam as etionomias Ol'canHmlarias, podemos contar com um 
saldo do ltü.OOO contos [Jlli'U rosgnLr. dos «billwtes, no anno 
p t·oximo '! . ·.· · 

Jlm·Lnnlo; n soluciio que demos foi a melhor das propos-
tas: n unit:n eJ'J'icaz c menos OJW!'osa. . . · · 
. A doclat•nr)iiO de voto do eminente ncpulado, Sr .. Homero 

·Baptista, eontt\m duns pm·tes, flUO provocnm ns consJdcracões 
quo vou fazer. · ·. . 

·A !H'imalt•n .tl rclt'?speeLiva, ~·cfcre-.se no que S., Ex. d!ssr. 
que devia Ler sJdo .fmta, mns nao se I ex, como meto do Jm
Jll'dir a situnciio n que chegamos; n segundo, tí n nr:tual, con
tém -,os remedias que, no alto t:riterio de S. Ex., devem ser 
cmpt•ogndos. · 
· Comer•aroi poln ·segunda. . 

S. Ex. pJ•opõo .como rem<.diris pnm os males nclunes: 
n cJ!Onomin; o imposto sobre ti sahidn do ouJ•o; a emissão do 
ilíO.OOO contos do «bonus~, do vnlot• de 1 :QOO~, cndn um, n 
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juros d1~ G %, sr.m poder libc!'atol·io, pesgntnvcis, ou por umn 
-oporn~'ão de ercdito oxtel'llo ou em um prnzo relativamente 
curto, quo S. Ex. nã'o Jixa, ·assim como nãó precisa outros · 
l'ecursos pnru o rrJsgate, além do cmprcstimo externo. · 

A primeira medida - a economia - é por todos nÓS' pre
conizada c já por àua,, vezes o Sr. Ministro à a l!'azcncta a 
propOz c indicou; é medida já iniciada no actual areamento; 
no qual o Senado fez- gmndes córtes, que a Cnmar~ niio appro
_vou. A economia é, incontestavelmente, uma necessidade im
periosa, Jlnl'a cuja sntisJ'acüo estamos todos empenhados. 

~~emos· de. ~uzel-n o cm J:irgn escala, não como meió do 
resolv,et• ii situncüo premente o angustiosa em que nesta hora 
so debatem o 'l'(Jesour•o e .a~ for~as vivas do paiz, porque essa · 
situacão não pódo esporar· os offeitos beneficos da economia, 
mas para nttenelcr á necessidudo do oquilibrio _orcamentario. 
:A: economia, que se impõe, quo o illustro Ministro da l<azonda · • 
tem reclamado, não acudiria, entretanto, aos males actttacs; 
previne maiores males no futuro; . · 

A tributação· sobro a sabida do ouro, afJ'irmada como 
conf·titucional, com. fundamento no art. 34, § 5", .da· Consti-
tuioão, parcce~me que não o. é, pelo menos cm absoluto, · 

·o imposto. sobre o ·ouro amoedado' é possível quo encon
tro apoio no pt·eceito con~-Litucional, que dtí ao t,;ongrcsso a 
competencia parn regular o commorcio internacional; tí passi
ve! que produza cficitos bcneficos. Nilo quero agora ~·entila~ 
estas questões; . · . 

· Mas u tributaciio do ouro cm barra, produzido· iio paiz, 
niio cabe ú União, pois quo ~ó nos Estados compete o imposto 
do -exportacüo dos respectivos· productos. , . 

. Si, sob o 1:undamento de regu!nt• o commercio internacio
nal, pó de a União· trilíutnr o oúro produzido nos Estados, .po- . 
dcrá ella lambem, sob tal !H'etcxto, tribubar o café, o xarque, · 

-o assuaar, etc., pt•oduzidos nos ml!smos Estados. (M-r1ito be.m.) 
Entretanto, S. Ex., no seu voto, não fez distincciío; n 

medida soria assim inconstitucional. Ainda, porúm,. que o não · 
fosse e quo ·tenha rcsu!Lados beneficos, não teria re,.ultados 
actuaes; pela uuicn o peremptoria razão elo qu-e não ha actual· 
mente o talvez não haja tão cedo oxportaciio de ouro. . 

A terceira medida ó scmclhnntc, mas nãà idcntica á pro
posta pelo Sr. Antonio Carlos: -· ú a cmissii'o. do bontts, nos 
qunes S; Ex. I)OS'a qunlguer poder Jlberatorio o Ctl;io ~nlor 
mini mo fixa em i :000$, reconhecendo implicit.amente a 'Pt'O
ceelencin da nossa- o dn critica do Senador Bulhões, rclntivn
mento no cat·uclet• do pnpcl-mocdn elos .«bilhetes» elo pro,iecto 
~~oC~~. . .. : .. 

Mas, si n sQiuciio destó pro,iocto não servo, npczar dn forca 
liborntoriit em lO % dos imposto~ a· pngn1• c do sou valor 
fraccionado, -como ~crvirão os bonu.1 proposto~ pelo illustrndo 
~r. Holl\ero Baptista, quo di~ei'gcm elas tipo !ices, a.ponas pelo 
JUro mn1:s n!Lo c ... pelo· nomo? · · . 

Como vô .o Senado - os trcs remedias propostos poJo di
gno rep!'csentnnto do fiio Grnndc do Sul, . cu,in competcncin 

. 

.•... 
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-
:tento 'ó rcconlwco com 1\ mnxill'Jn sinceridn~c '(c é precisa
mente por isso que me senti tia necessidade de contestai'. os 
E·cus conceitos), os trcs remedias· Jcmbl'udos não teriam cffi-
cacia actual. · · 

S. Ex., porém, não se limitou a suggcril-os; icz um oxamo 
retrospectivo, no qual hn graves, . mas injustas censuras á 
ndministl'noão da {insta da Fazenda. · 

Antes de examinai-aR, conv.cm lcmbl'a·l' rrue, cm· fins do 
nnno dt1 iDJ3, o lllini~.tr·o da .J!'uzendn solicitou do então Re
lator da Receita, na Camal'n, o digno Sr. Homero Baptista, 
que obtivesse autorizac;ão paca um emprestimo externo ue 
:f: 10.000.000. Jr1 havia previsão das gmvcs necessidades do 
.paiz; A ·autorização .não foi obtida, havendo mesmo receio do 
obstl'uccão dos orc;amentos si ella fosse proposta. Si, então, so 
dc~·sc tal autorizaoãõ, de modo a podei' ser. l.entada a opcl'a
ciío desde janeiro, quem sabe si não tcria.sido passivei obter 
o ·Cmprestimo, evitando a situação· a que chegamos? 

· Si houv(J imprevidcnciu, dclla tem muitas culpas o Con-
gresso: . · · 

Disse, porém, o honrado ])<)puLado: • 
. «A siLÚncão financcirn, que Lambem ·era mú, ficou 

aggravadn, desde que, antes da conflagra·oão, fô:·a sen
tida a impossibilidade, cm cm·lo pi'UzO, do gmndo .iJm-' 
.prestimo externo, unica solução pura que o Governo O:p
pcllúru; J~. neste particular,. as culpas do Governo são 
graves., porque· deixou :~omatiscm· os encargos publi- . 
c os\ proporções· cxtraordinarias, quando tinha elementos 
pm·a desenvolver acç.üo efficnz, pondo o Tbcsouro il· 
salvo de apertos c vexamos. Tinha a importancia das 
prestações do l!lo de Janeiro, uma vez que este ·não col'
respondcu ús üxigoncias. do contracto, nada justif·icnndo . 
que n compt•omctLessc cm outt•o ajuste, quando o pai?. 
so esLorcia en~ eriso: tinha a impol'Lancia dos vales 
ouro, que deixou· o Banco, do Bruzil delles· utilizar-se, 
cm mais de: .\,000.000 c·srerlilios, quando devia obrigai-o 
ii Jiquidncão mensal; Linha a emissão de 50.000 contos, 
que dever:t Ler. sido feita desde ·o comcco do, exercici0, 
corrcsp~ndcndo aos fins da nuLorizacão,' visto que eram 
insufficientes as rendas arrecadadas; Linha b. J'caliza
c:üo de !ll'Ovidoncins que estavam na· sua nicada c con
sLituinm o .seu ·dever elementares, como foss<!rri: ro~ 
Jli'Cssüo oncrgica c rigot•osn ·das J:rnudes na art'ccncJn
ciío das rendas, inspcccão severa· das contas da clcspcza, 
suspensão immediatn de todas as obras feitas por nd
miaisLrnçüo, desaccumulnção de vc.ncimcntos, conformo 
insLil.uo o nrt. 73 ela ConsLitui~üo, dispensa. cffcctivn do 
tarJo o pessoal addido, extrunumernl'io, ussn.Jn.L'iado, dia
l;ista, uuxilint• ou collaborador, c cxtincoüo da classe do 
individuas r.neosLndos tís repartições, genlo ·scrn cscru
pu!o, qno Rll compn!'er~o no Ról'vi~•o 11nm l'ccnbm• venci-

.. menl.ns; Linhn. a. vcndn ile bens do pnl.rimonio nncio~· 

·, 

• ' ,· 
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nnl, uma 'tH1; ·daviliamlmla auln1'i;ada; Unha nindtl nn
lorir.aciío .J'econtc pnt•n OJ)el'a~fio de credito no interior, 
o rJuc tcriu sido possível, desde que o Govc!'no, prati
cando n gestão intclligcnto, solicil.n o IJOnrndn dos no
,::ocios publicos, lionvosso. conquistado a confinn~a da 
Naciío; tinha ... para que mais? 1 ' ' " . . 

Como libcllo, é dos mnis fortes. Examinemos, pot••\m, o 
que o Gm•arno tinha ... c vet•cmos· Qtte foi ·in.iuslo o 'illui;l.l'n 
Deputado. 1'inhn o )Jroduato tias Jli'Osia~üas do «Rio da Ja-
ncn~o». · · 

Mns esse proclut1lo foi logo o inttYJralmcntc applicndo: 
cm sntisfnc.üo de con1pt•omissos no exterior o. umn pcquona 
parle em despezas Ol'dinnrins no inlr.t•iot•, segundo ·O que ora 
nconscl h a o Sr. Homero Baptista, que deveria te!' sid(l feil.o; 
vi~t~ como o acrcnl.uaclo det1rescimcnto dn I:cccita ass.im o 
IJXJ!;ta. · 

Nada foi opplicado cm novas construcçõos nnvncs . 
~'inlta os 'l!alc,,·-our•o, que dixou de cobrar do Banco rlo 

Drnzil. · . · . _ 
Podia o GovCJ·no,•eon1JCcndot•. das rJil'ficuldndcs cconomicns 

o bancarias do pniz, exigit• )) immodinto pagamonl,o de lnl 
qunntin .. ·.dnlcrmiunnclo·, eom a. simples exigoncio, n Jiq,lidnr;üo 
possível do nosso J'll'incipnl insl.iluto bnncat•io, onde estão, .em
penhados gt·nndns inl.et•nsscs da J'ol'tnnn publica o. dn pnrti
eulm·? él'nl liquillnciío (cm lcgil.imo o rocl'ioj Jire,iudicarin o 
propt·io l'Ocobirnenlo ·do Jli'Oduelo dos vales. . · 

Que homem do govr!l'uo pt•alica·l'ia tal neto, ~m momcnlo 
do nnguslia gi.H'ai, fJJte Jtos eonduxiu al.i\ à mornl.ot•ia? 

' O Sn. Fn<~Nr.tsr.o .GJ.YCEniO - E' pi•ociso lambem levar cm 
conta o. fornecimento de 30.000 contos que o banco J'ez no 
Lloyd por conta ,do Governo. . · · · . · 

O Sn .. To.\o .Lurr. At.vt~s- Eu ia dir.ebo. Tanto mais quanl.o 
no saldo dos vntés-011J'(i deve snt·. dedur.idn n rmpot,tnncin do 
mais do 30.000 r.onlos, rlc dei) i lo do J.IO)'d Bt'a?.ilcit•o pam com. 
o lmneo. . . 

Não podia,. pnis, o Oover·no con.l.ut• com o saldo dos vales-
ouro. eomo t•ccut·so acf.unl. . 

~rinlln n nmústio de iiO.OOO contos de bil/Latas do The.vouro; 
E' eom fll'lll.Cl' que lor:.o neslo JlOtJLo, porque t.ivé .occnsião 

de verificnt•, pela leii.Ul'n do· t.odos os documentos, que nést.,t' 
quoslüo n necfio do lll inistro dn Frir.onrln foi pt•cvidento, con- . 
stnntc, pnt·a eonseguit· a J!allocnciio dnquolles bilhel&s, umn 
WJ~ volndn n nnt.ol'i~ncüo ·Ol'!:nmonl.nrin, is:Lo é, - dPsdo o co- · 
moco do excrllicio,.como nconsellHt o digno Sr. Homero Bn-
p[istn, qun devl!rm· .(C I' sido. foilo. . . 

Em virludo dn nlilorixa~iío, o ~linisli'O dii•igiu-so oos nos
sos agentes financeiros. em J,ondt'IJS, no . sont.ido do· obter. n 
collocnciio para os u0,1}00 contos de llilhotos,_ficnndo no oxte
l'ior n mniot· parte pnrn solucüo dos comnromissos externos a· 
sú vindo parn o pniz um pequeno .snldo. Isto dou-se cm 11.rin-

- '· 
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· ~i~ios d!l fcver~iro r, apc~nr dos csfOI'Cos ef!1~rcgados, nnda 
fo1 poss1vel cntuo consr~gn1r·. Em mnJ•ço, o ~lm!slt·o re1tm·n 

0 seu pedido, pr:evenclo ·n.s rJifficuldndcs, do Thosouro c·ÚL éntfio 
. com o propos1to do d01xn.r todo ,o P.l'o~ucto om Londl'f!S, pnm 
os pngnmentos exl.emos. Nndn fo1 possJvcl obter. Em nbril. fnr. 
S. Ex. novns llrfmarclws, não sô juntJ dos nossos. ngentco, como 
em outrns prncns, com o mesmo r·osullndo. 

Portanto; de· fe'veroiro nt•J nbril, npeznr dos esforros do 
Ministl'o dn. Fnzcndn, nndn 'conseguiu S. Ex. Devo déc!nrnr 
que, de sun ncuão ncstn, como nn questão do empresli

. mo, S. Ex. dnva nmplo eonhccimcnto no digno Pi•csidonte 
· cloif.o dn Rcpublien, o mou eminente nmigo, Sr. Wrnces!Jío 
Brar., n cujo govel'no proximo a soluuüo do tnes questões devo 
preoceupnr. 

Chegado o mcz de maio, sem ter sido passive! a collo
cacão dos bilhetes, como nntccipacüo de receita, votou o Se
nado o enviou. t\ Cnmnra a autorização para o gl'Úndc cm
pi•osl.imo externo. 

Evidontemont.o; uma das opcrar;ões Linha ;Jc ·ficar do 
Indo; ficou n primeira, visto que a solução da segunda n 
dispensava. . 
· O que foi n marcha dns negocincüos do grande empresti-

mo snbom os Sr·s. Senndol'r.s: cxigoncins vcxntorins, incnbi
vcis. onerosissimns de um Indo; de outro, r!!sistencin tenaz 
do Min·istro' n quncsquci· concessões pre,iudicincs no hom 
nomo do pairo c nos seus interesses, rr.sislencia conhecida o 
npoindn .pelos homens de mnior responsnbilidndo nn politica 
nncionnl. 

Dcssn rcsistoncin, nltnmentc louvavel, c que foi um· no
tnvol serviço no pnir., vciu a demora nn .J·calir.ncão dn ·.ope
rn.,ão nté .que se deu a corrl'l!tgr•nc;ão européa, que nos fechou 
ns • po'rlns a lo da c qualqum· nogociução. . 

Assim, pois, não é possível dizer, ·com justiça, que D Go
vor·no 'tlnha a emissão de bilhetes do Tlwsomo. 

Tinha n ?'CJH'es.wio de {randcs e contrabandos. 
Esla Jl' uma das questões mais· inleressnntos da nossa 

ndminist.rnr;üo finnm;eira. · 
··Em lntc1•vlew que tive n. lionrn de conceder 'ti Ga:eta de 

. Noticias ·h a pouco tempo, declarei que ·n sovem fiscnlizn~iio 
· dn nr•roénda('ão dispcnsaJ•ia muitas outr·ns. medidas lnmbJ•ndns 
pam o erJuilibrio Ol'Ct\mcntur.·io e difiHO Lcuho inloiJ·a· eon-
vir.cãn. •. · . · 

ó Sr .. Presidente- Provin~. n v; Ex. fJlW n hora do expc~ 
di ente ·cstt'1 finda. 

O Sr. João Luiz Alves- Ncslc caso, coin sincero acanha
monto, peco no ·senado se digne conccder7n10. n pt:orogn~ão · 
po:;imentnl. · 

(Consultado o 'Senado, é concedida a prorognção,) 
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o Sr. João Luiz Alves-Sr. Presidente, o que '6, ·porém, 
incoirtostavol ú que ·a Ministerio da Fazondà, dentro da logis
lacüo vigente, tom empregado todas as medidas para reprimir, 
as ft•audcs o impedir os contrabandos. A Icitm·a de provi
dencias diarins o provam •. 

~rinhn n suspcnstio tia ob1•as. Estou elo pleno nccôrdo. En
tendo - ·c nesse sentido ,iá dei aqui o meu valo _...; que as • 
obt•as que não dependam do •cont.rnclo ou não sejam do in
disponsavel consorvncüo devem se!' adiadas. 

Devo.· porém, informar· que as obras dependentes dó Mi~ 
nislc.rio da Pa·t.etuln '!oram todas suspensas; do mesmo moda· 
alli se fizeram desnêcumulaçõcs c se dispensaram ,iornnlciros, 
diui·islns c 1\mccionarios, como ím Imprensa Nacional, capa~ 
tas ias, ele. · , 

Tinha a 1lenrla de bens. Quo bens ? O Lloyd ? .• Tt\ 'foi, 
Cl~eio, ú terceira bnsln·· publica o lln agorn umn proposln cm 
estudos. · · . . ·. 
. A Central ? n Oeste de l\linns ? Os nnvios do guerra ? 
Quem autor.izm•ia n vimdn de tnos bons ? As fuzondns nn-' 
cionacs no norte ? Quem ils compraria. por um preço accciln-
wl, cm epoen de ct·iso ? As 'invernadas do Saycun ? , , • . 

. ' . . ' ' Vcndu do bens não ora recurso de que se pudesse lnncnt' 
mão, neste momento, som grundc prejutr.o, sem grande dcs
pt•estigio, quando mesmo o· Congt•osso n. nutorizàsse, 

1'inhn n OJJCI'a(:ão de credito no ·intm•iol'. . · 
Como ? ·Com quem? Po-is a absoluta fullu de numeraria,·· 

a dcsvalorizn(•ão dos titulas de rendo, não ·cstüo · conll'aindi• 
eando cssu tentativa ? . 

Com muita razão c oloqucncin disse na CninariÍ o St·. 
Cinrinalo Braga, talentoso t•epresentnnl.c de s, Pa-ulo: 

' 

-
. «Mas não é passivei obter de uma pmçn om morn

toJ•tn 200.000 .contos paru os apertos do 'rhesouro;. c 
200.000 contos em um paiz r:u,ja divirlu interna. é do 
eet·cn do 700,000 apolices dosvnlot•izndas. _ Veem os · 
sonhares a prot;ressrw inimensu dessa âividn por til.u
Jos fundados ·da Thcsom•o c vcoin no mesmo. tempo 
_gur, ainda· quando ·não csti1lcssenws mn 1/.'/U·fl .vituaçtio 
anormal de mora[O'J•in, ntio tm·iamos 1'11CII1'SO.V arma.:c-

. IIOr/O,V (flUI ,volicitas.vam. 'O C!n)J1'C(IO IICSSC.V t-itU.los, ' 
... Umn circumstnnci~t <l dignn 'do ntl.cncüo: '. 1o cro

r!il.o do Thósouro cst!\ muito onfrnquooidQ. com_ npoli
or.cs na ]ll'acn u 700 o tantos mil réis; quer isto dizm• 
que o cmprostimo nosln onwl'goncin ainda que com n 
i!lusorin promessa dfr ll "I"·. de Juros: pagos semesli'Ul
monl.e, niio o1'fcrocct•in- vantagens sobro as npolices 
ncl.uaos ... porquo, scnhot•cs, ns apoliccs ôo 5 "1", pagas. 
u 7ú0$, dn11iam ~eis o um' qunrl.o JlOJ' cbnto do ,juros. 
A Iii rsl.iío, sem fJlHl ningucm a~ (Jtu)ina t•cccbcl', ]lO!'-' 
tnnlo nint;uem us CJllCl' compl':ir. 

. ; 
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A l.enlntiva, pois, do novo mnprcstimo sc~iO: fnl!Ja 
c só scrvit•ia para mais uma vez ficar ferido o nosso 
nmot· .Jll'Opl'io nncionnl, vendo de rastro o credito pu
blico na praca do· Rio, de Janeiro.~ · ·. . 

Quanto, pois, n cmpr~sLimo interno, si o seu simples 
cnuncimlo Hão basLnssc, al!i esliio ns pnlnvt·as do compeLenLo 
Deputado pol' S. Paulo, paPa demonsLt•ar que fôra impossível 
cogitar deli e. · · 

O Sn. FH.\NCisc:o GJ,YGI~iuo - Apoiado .. 

O Sn. Jo,\o Lmi AI,VI~S- .. Po!'Lanto, das medidas ;aponta~ 
dos ·como l'C!1"JCdios que denominei de retl'ospectivos, mnns · 
foram lomndns, oul.ras seriam improt'icuas c outras impos
siveis de rcalizacão, sendo neste parLiculat· improcedentes as. 
ceusm·as ao illuslro Ministl'o da Fazenda. l'rntando· do cm-: . 
Jll'cstimo nos bancos, disse o eminente Deputado pelo· lUa 
Gmndc do S1,1l ignol'ar si houve solicitacão fundamentada da 

. parte dolles. . · 
Mas, Sr. Presidente, a móralot•irL valada já não era a 

demonstl'nção da nec.cssidnde desse auxilio ? 
Ct•eio que o hom·ado Deputado ·não esteve presente· {t ul

tima sessão das Commiss•jes Heun idas, .cm que, não sú a Com
missão de l.rr.s membi·os, como o Sr. J:l~inistro da. Fazenda, 
dando noticia dc> que se passam na rcuniiio dos banqueiros no 
'J.'hcsouro, informa·ram daquella solicitaoão •. 

· O Sn. FMNmsC:o Gr.Ycr.nJo - Não houve uma sú opinião 
divergente· cnll:c os hanqucir9s .. . 

' O Sn. Jo,\o LUJz ALVES - Censura finalmente o hom;ndo 
rnprescntanlo o pro.io'cto ·npprovado, porque o destino de W •J• 
elas rendas 'das Alfandegas de Santos ;c do Rio de Janeiro, para 
o t•esgatc do papel a cmillir, viola. o contl'aclo do fu.ndinu
loan c vem trazer um maior descquilibrio cntt·e a receita' c a 
clcspeza Ol'Qamcntnrins. · · 
. J\olns, Sr .• Presidente, o Senado sabe que n garantia das rcn- . 
das da Alfandega .do Rio, dnda no fu.ndinu~loan, ó 'mais uma·. ga
rantia do ordem mornl, porque a primcir:n das gm1antins, a ga
rantia real c offcctiva, · ó o pagamento nos prazos prefixados, ó 

. a pontualidade do. Governo. 
· · Si houve$SO falta. do pagamento, então sim, n garantia po
deria se tornar cl'fecliva por uma intervenciio dolorosa. Neste 
Imso, dcsappnt•ecerin a nffcctuoüo dos 10 .%, dcanto dos dil'eitos 
do 1' hypolheca. . · . _. . · . . 

Esperemos quo isso ,jnma.is se dô c que o. pair.· continuo Lt 
satisfazer com religiosa pontualidade· os seus. ·campromisso8 
externos. : · 
. .·Pi~. porém; S. ilj:x.· CJUc aqtlollcs i O %: trarüo .sravci dcs.ci~ 
quthbrtó oronmcntnrLO.: . . ·. • 



l·' 
. ' 

' -

_'.''. .. , ·. 

'· .. , 
-·: 
'· 

.. 
~' 

-·L ~ .. ' 
-;.,,:. · •• 1. '·· 

• 

210 A~IN.\ES DO SEN.IDCi 

Mns, senhoras, niio ü ·o nobJ•wDeputado que propõe umn 
emissfio do 150.000:000$ Uc bunu.~, eom ,juros de G "/n'? 

Nlio ú S. J~x. fJUIJ di~ que esses bouus devem SOl' l'csgata
dos em curto prazo ou Jogo pulo olllJli'CSLimo oxtol'llo '/ 

'Pois 11u ui Limo euso, .c•~ cnllnrgos OI'IJUtnmtl.ul'io$ com o novo 
cmpro.•Linw não ~erlio muito supei'ÜJl'l!~ aos '10 %? 

l'ois, no h.•~gnlo' u cut·to rn·ur.o, qun não Joi determinado, 
nws quo ndmitl.imos quo suja do lO nnnos, não seJ•üo nocossurios 
Jii.OOIJ I!Ontus nnnnnos, uJ,!m dos ,jtu·os, fJUC no 1" ttllllO clova-
I'Jio o Clll!al'go a 2.11. 000 eontos ? · 

Como, poi;, roeciu o descquilibt•io )Jclos m %, si estes 
nüo l!XcuduJ•iio du lii.OOO llOUI.os ou do 1~.000 eoulos, como 
cnlouloü o St·. Ciul!innto Jli'ai;n '/ (Muito lmtL!) · . · 

C1•eio, ussim, St•. Pt·~sidente, quu defendi dos ui limos IJ 
~·espeilnvei~ nlaqtli'S n uossa .ulf.itude, vot.nmlo poJa emissiio, 
I!Otno l'llllludio nxl.i•omo do cuja ueeessidadu J'oJ·mnmos sincot•a 
J\Dnvicc.iio J!Oill o duso,io de bem Sl!l'Vit•mos ao puir., oinbol'U ac
eusndos, JIOl' uns, de J'ull.a de pntriol,ismo e, pot• outros, do iu-
suuin. · 

.i'ni.J•iol.ismo uüo ,; nwnopolio: -onda um l'lllll[JI'C os seus 
clovoms J!HI'a 1J01ll a paLria, SI!I'Vindo-a do lll'e<'JJ·do enm n sna 
rnziio, a :-~ua o.\"fWJ•ioncia, os seus conhccimeulo.~, com o :;iu-
cel'o ·dcsr,io do vnl-a Jli'O::lpnL'a. ·· 
· lle' in~nn m lllio pi\ do set• o phcnomono· que su obsot·vn, 
quando o JJUir., pulos st!US ol'gãos-a sua impl't!IISa, us Slli!S a~
sociac.õl~l'1 eomJneJ'eiacs e intJuslr•iiWl'l, os· J~egponsnrcis nnlunm; 
u futul'os pelos seus destinos, n Quasi unnuimirlndu de SI!U St•
nmlo, n maioJ•in da sun Camnra dos Deputados - so I!Hllli-
fcsta pela solu~üo arloplndn. . · . 

O hom son~o lnm!Jent niio p,Jdo Sül' monopoliwtlo .•. 
. A qucsliio 1!stú l'llt!Cida. Conrimnos nn exqeui•üo da lei, e~

Jlct·nndo l)UO a l'lllllfll'tllll t!Olll CS!ll'U]lll!O • o· Í'Í!;Ol' O !IOlll'lldO 
twlunl ~! iuislrodn .l•'n~enda n o J'ut.ul'O Govel'llo, pois úuu nos 
mot·ece a mais nbsolula conl'in111;.n o Jllll.t•icio illuslt•e IJUU Jll'csi
uit'Íl. OS dl'slinos tio pai1. llO Jll'OXilllO fJllal.i·ienllill, 

Nn swt inlot·cssanlo llistoirn tlcs rll!úulli. poliliqncli dtt J)Q7'
lcmcut Gll{/lais, I!SCl'U\'0 HOill'i FOI'llei'Oil·: 

«Depois de havct· sustunl.ndo · <IS sua~ · I!Onvh~ç,;P.s 
com J'iJ·me~a. compJ•ciJOIHle-so quo a obslinaciio pt\d1J 
gol'iu· a .desordem. Nenhum partido pôdo l.ct• inte't•u;so 
1111 dcsorgani~nciio do Govct·no; Aqllldln que J!ctlo nnt 
certo momonto ú o que molhot• se nuuitém 110 cnminlto 
dn Constitu i~íio: 1\ Lambem o que ú nwlhot• ucoll1ido 
pela opiuiiio. publica •.. 

A seiencia das uunccssões n proposilo é 11 vot·du
doiru J'orcn dos listndh;lus inglczcs.» 

Gonfirmmn estes concrilos as seguintes pnlnnns de 
Chumborlnin, JH'ol'el'idus no l'nrlnmonlo.-brilunnico em H:!SG o 
·ciLadas por MJguol Homero, no seu livro El Parlamento . . , 

... , ''. 
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«A neousnciio de inconsisloncia não mo molcsln ..• 
r::onsidut•o quu inuilns vozes ó um dever do homem de 
Eslndo muclnr de opiniilo, si as cit·eumstuneins mu-
darem.) . . 

Mmlilr!IIJ Oli.JHJ~sos nnl.nr;u11istns nestas pula\'l'as. l'oi oslo 
o ponto de vis la dos qun dcl'erid•'J'all'l a cmissfio, . neste mo
mento nngustioso r) singular. (.1/uilo bem! ;\/uitu úem!) · 

O Sr. Adolpho Gordo- Sr. Presidente, não soi que ini
ciativa podcrídonmr a illuslrada Commi~sito do Juslicu c I.o
gislncão, cm t·clar;üo no disnosir.•üo do nl't.. ''"• da reccnl.issima 
Ilii do rnornlol'ia, desde quo nüo apresente um novo projecto 
de lei, rcsulancto o assumpll), .tüo claros o positivos süo os ler-
mos ctaquclln dtsposicão. . 

O pt•ojocto da alludida lei, t'ormulndo .pela illust.rada Com
missiio do Finança,. e npprovndo nesta Casa; dispunha cm seu 
nrL. 3": «Fica approvado, para todos o~. c!'fcitos; o decreto do 
~'do ngcslo cot•ronle, que estnbeleccll férias de 4 a. 15 do 
mesmo mcz,, llcmctlido t\ Gamara, foi o pro,iccto alli appro
vndo com a seguiu lo emenda arluitiva, alúrn do outras: «N. !l
t1ccrescantr:-sa ao art. ~" o .IUfJltinle )Jaraara)JIW: <Ficam ape
nas sustarias os rlc~·P~.ios, os pl'nccssos executivos e as uccücs 
cxcculivas, as oxcr.uclics, as ctccluruc.ües de fnllencin.~ 

Em convcnicnlo ou inconvcnionto essa emenda'! Devia 
ou niio sct· aecoila i>elo Senado·? l~stn Cnsa sú podia appl'O\'Ul' 

·ou rcjcilnl' a emenda, mns nüo modifical-n, por não pol'miltit• o 
. llegimcnto tal modificacão. 

O 811. S,\ Fnmnm -·O llegimcnlo pcrmitle, desde que se 
dü cm ab~·urdo. 

O Sn. AooLPUo Gonoo - Não ha c ncin pódo hnv'cr dis
posiciio ulglllnn regimental autorizando n modi!'icacüo substan
cial do cmendus nppJ•ovndns c 1·cmeltidns pela Cnmnra. Devia 
sm· nr:coita ?' O. Congresso ngin, onlüo, sob n prcssüo de cir
cumslnncins muito graves: c:onsidornvn nbsolulamento· indis
]lcnmvol a· clccr·ct.ncão da morntorin untes do :17,. attcntn a si
tuncüo das nossas prncas commcrcincs c cspcciulmcnle dos 
bancos, determinada peln ·cont'lagrac.üo europén; Si o projee.to 
soffl·csse. debuto de modo n uiio· ooder ser convertido ein lei 
antes dnquelln daln, os bancos cm qunsl sua totalidade . não 
poderiam msi~·lit• ÚS gr•nndcs-corridns qno iam soffrCI'. ncjci-
tnr a emenda ~erin dovol\•cr o pro,iecto á Cnmnr.a, prolongur o 
. debuto o dcrnoJ'tll' n decrolacão de· uma medida quo ns clr.:. 
cumstnncias ·do momento exigiam como urgente o nocossnrin. 
O Senado deliberou, cm conscquoncia, accoitar· essa e todas ns 
clcmnis omcndus vindas dn Cnmnra. · . · 

Attoutos os !.ermos da mcsmn omcncln, a que periodo so 
r'efcro n sun disposicüo: uo pcriodo do ftlrins do 'decreto de 3 
de· agosto ou no pcriodo do mornloria do decreto de 15 'do cor
r.cnte? Em outros termos: a emenda mnndnvn sustnl( os des-

': f 
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pejos,. ns Moões executivas, os processo.s oxecu,tivos, as exc· . 
cuciie~. c ns dcclnraoõcs de falloncia durante todo o período 
da momloria ou sómcnto durante o 'período dos dias 
feriados? J~vidcnlcmentc durante este período, desde que 
mandnvn aclditnr a alludida disposição á disposici'ío do art. 3" 
do primitivo projecto, que so referia exclusivamente ao mesmo 
per iodo.· 

O Sn ... s,t. :fnEmE ..::. E'. ~peMs um defeito d.o re.daccão, 
porque a 'JJrJmlt!Va emenda dma: «Da data desta lo1 em dcanlo 
ficam suspenso~·~. etc., 1 

O Sn .. :tlooLPHo Gonoo - Errcctivamcnle, ossn emenda, 
aprcse1,1tada ti çonsiderapão da Gamara, pelo Sr.,· Natalício. 
Cnmb01m, estava concebida nos seguintes termos: «Da data 

· dcsl.a.lci cm deantc, 1'unccionarão todos os tribunacs, oartorios, 
officios i:lo .im·licn o repartições publicas, ficando, apenas, 
sustados os despejos, os processos executivos. c accõcs· cxc· 
cutivas, as cxecucões c as dcclaracõcs do fallcncia., 

Que fez, porém, a Gamara? Dividiu a emenda cm duas 
partes: a primeira composta das palavras: .«Da data desta lei 
cm dcantc» até as palavras· «?'CJJartiçvcs jndiciaes», e a ~c-· 
gunda composta das palavras finacs, c, não sô limitou-se a 
approvar a segunda parLo pm• considci'UI' preJudicada a pri· 
mcirn, como mandou additar esta .parte da emenda· i'L dispo
siçüD do art. 3• elo projecto. Si, pois, n Gamara se limitou a 
approvar a segunda parle dn emenda que dizia: •ficando 
a)Jcnas. sustado.~ os dcspc,ios, os p?'OMssos c:cccntivos, as ac· 
· çúcs c.7:ccuUvns, as c:cccuçúcs c as. dcclamçves de fallcncia~ 
o mandou additar estas palavras ús do art. 3' do projecto, e 
si o Senado acccit,ou csl.a emenda sem alteração alguma, nos 
termos cm que veiu dn Camara, mesmo porque não podin 
moclifical-a, é manifesto que a illustrada Commissivo de Re
dacção, redigindo o projecto, não podia restabelecer aqucllas 
;palnvrns: cela data da lei cm dcantc». Isso é bem ·evidente. 

O Sn. SA' Fnmnr. - Mas então mandava sustar actos e 
pJ•ocossos <lcnLro de um prazo já. terminado ou que estava a 
terminar. · 

Por cnusn destes absurdos é que existe um artigo no Rc· 
gimento mandando fazer alterncões na rcdaccão. · ' 

ó Sn. :tloou>HO Gonoo - O nobre Senador confundo duns 
nousas distinctas: hn o absurdo rcsull.nnte de uma rednccã'' 
clofcHuosa c quo umn das Gamaras pódc modificar desde que 
nfi.o altere substnncinlmenlc um dispositivo approiVndo em 
nmbns o o absurdo que pódo resultar de uma disposioão in
conveniente, mns approvada nns duns Cnsns e que niío pod~rá 
ser evitado sem uma· modificncüo· substancial dn mesma dJS· 
posicüo. Entendo que uma dos Casas não · pódo ·modificar 
substnncinlmcntc; nn reduocüo final dos projectos,. as disp.o
si~ües appro:v.ndas !Jm ;~mbl!s., . , . . ..... '·~ · , ':.:; \, ;,:". '"'!!!: 
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O Sn. SÃ Fmmu~ - 'l'omos l'eilo aqui pat·a e.vitar absur
dos, c um desses casos deu lagar a um aparte do nobre Sena
dor pelo Piauhy. . . 

O Su. AuoLPHo Gonno - Esse aparte não lem fundamento 
como demonstrarei uo final destas considcracões ... 

O Sn. S.\ FHElliJUI;i um longo aparte. 
O Sn. ADoLPl!O Gonoo - Mas, proséguindo, Sr. Presidente. 

Et•a absurd:~ poJ•vcntura, n emenda ? Qual o intuito do seu 
·nutor? Determinando o arl. 3" do projecto que ficava appro
vado o decreto de 3 do r:orrentc que estabeleceu férias de 4 
a 15, propoz o autor da emendn,· no dia '10 c, portanro, alguns 
dias antes de terminado aqucllc pcriodo, que, não obstantrJ 
aquclla nppr•ovacão, deveriam funccionar Lodos os tribunaes, 
carlorios, officios de justiça e repartições .iudiciacs, ficando; 
~penas, sustados os despejos, os processos c accües executivas, 
"s cxccucõcs c as dcclm·acõcs do fnllencin. E como o pro,icclo 
sú foi r:onvcrtido em lei ao dia cm que findou o mesmo pc
J•iodo a. di~posicão tcrit o ofl'cito .iuridico do não poder-se al
lr.ga,r' hoje qualquer nullidadc pelo !'acto de não haverem sido 
praticados actos ,iudiciaes uaqucllcs processos durante o ul-
ludido periodo. · 

O que me parece, porém, fJVidenle ú que o autor dn emenda 
s(t so referiu ao pcriodo do férias. Si tivesse tLdo a intenção 
de mandar sustar os rof()ridos processos durante todo o t>e
l'iodo da mot·atm·ia, teria proposto que a disposição contida 
na emenda fosse addi,tada ao nrt. 1•, mns, longo de. fazei-o, pe
diu quo fosse nddiot.ada. ao nrt. 3•. Sim: si tivesse tido a in
tenção de mandar suspender a exigibilidade de outrns obri
gações além dnquollas que se acham referidas no art. :1 •, a. 
emenda seria additiva a este artigo c nunca ao art. 3", que se 
t•cferc exclusivamente ao pcriodo das férias. · 

O art. 1" do pro,icclo mandnYa suspender sómente a exi
gibilidade das obrigações resultantes dn letras de cambio, de 
notas promissorias ou qtwosquer outros titulas commer
ciacs o bem assim do prestacões por dividas hypothecarias ou 
pignoraticias. •.rodas ns obrigacõcs de natureza civil C!Uo não 
estivessem garantidas por !Jypothcca ou penhor, não estavam 
suJeitas n morntoria c não estavam, por isso, sujeitas a mo
rataria as obrigacõcs resultantes· do aluguel. de predios. 

Sr. !'residente, não estive presento ti reunião dns Com
missões· de Finnncns desta o da outm Casa do Congt•csso. cn• 
que foram discutidas c assentadas as principacs disposicücs 
do proJecto. Em conversa particular que tive com V. Ex. e 
com illustres membros dnquellas Commissõcs, cu livo occa
sião de ponderar que o projecto me parecia in,juslo porqu~ a 
rnorntorin beneficiava, apenas, alguns i!ovedoros, quundo de
veria ser geral. Fui info·rmndo de quo o nssumpto fôrn am
plamente debatido na reunião dessas Commissões, as qunos 
deliberaram beneficiar exclusivamente com n moi'n\orill 'llS 
~.w u 
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obrlgnciíos pi'Dvonionios do Lil.ulos uommercinus e as do l.ilulus 
civis fl'lli'UIILidnH cm hypoi.ILccus u penhor. , 

I~ J'oi precisnmenio isso qno delilHJI'IlL'UITl 1.1 Cumar·u o o 
Sonndo approvundo, sem nLILiiiivr> aig'um, o urL. 1" do pro
Jecto. Si, pois, urn f'ucu uusso ru'i.igo, süu exigíveis dur·nnio o 
período tla morai.OI'ia as oht•ignuúus L'csull.nnl.cs de alugueis o 
l.odns 11s tle111nis uln•ignuõos do nnl.uror.n eivil que niio csifio 
gal'llnl.idns com hypoilwcn o punho!', evidcniumenio a emenda 
do SJ•. Nutulicio llnm!Joim, cuju IIJUI.oJ'Íll f'uz ho.io pnrto do 
nrl .• '•" da loi, uiw podia, sem grave coniJrndicuiio, rel'erir-so 
ao período da mor·nlOI'in, IIHIIIdnndo snstnr· os despeJos o lodns 
as execucões, sem oxcopciio nlgumu. J~ si J'icavnm suspensos 
todos os executivos tluJ•uul.o o por•.iodo da morntoriu, porque o 
Congresso mnmlnva suspender• Jtosso fler•iodo os executivos 
para u coiJruuça tio impostos 'I I 

A emenda J'oJ'oriu-se, pois, 110 per.iodo dos dias J'orindos 
o não ao da mor•af.oriu, o si n Uuu1m'n consid·orou prejudicada 
a primeira parl.e da emenda do Sr·. Nuialicio Cmnboim, l'oi 
Jll'ocisamonte porque ,ití huvia upprovudo uma omondtt dos 
l:lrs. Candido Molla o oul.ros, pct•mil.l.indo u funcciounmenLo 
dos tribunaos nesses dia.1. 

l~m face do lodo o exposto, I) nmuifcsto que a Commissüo 
de Redacção do Senauo pt•occdeu muil.o bem dando no m•t. ''" 
da lei a redacção que tom, e si houYosso formulauo um pnrn
grnpho especial para n emendtt tio ::>r. Nnl.nlioio Cmnboim, coi
locando cm seu inicio as lllll:rwas - <ria data desta lei em. 
dcante•, do modo a fa7.ol-a l'cfol'ir-so ao período da mol'aloriu, 
f.crin modificado subsl;ancinlmcnl.o urna emenda approvndtt nus 
duas Casas do Congresso, cm manif'csl.a eonl.rn'diecão eom o· 
pensamento que as dominou c com oul.rns disposicõos do pro
.iecto. 

O SR. PRI~mt,N1'1' - .Lembt•o uo nobre Senador quo a 
hora do C:\llCdientl:! cst:í terminada. 

O SI~. AnoLPHo G<lllllO - Sr. Presidente, pam concluir ns 
observações Que estou fazendo, solicito do V. Ex. umu lo
lcrnncia de cinco minutos. (Assentimento do Sr. P1•csidCntc.). 

O art. 1.73 do Hegimcnto do Senado dispõe qu·~. si nn 
redacção difinitiva de um pro,iecto vorificur-so que elle con- ./ 
tem absurdos ou contradiccões, podcrt\ soffrer as nccessnrius 
emendas. Mas, cvidcndcnt.ementc, taes emendas não poderão 
det~rminnr modificações. substnncia•-1s nas disposições do 
P!O,]ecto .• Tustn ou ~njusta, conveniente ou iníqua, absurda ou 
nao, toda n dtspostça<l approvada pelas duas Casas não podert\ 
sof!'rer ::tlteracão substancia.! em sua redacr.ão final. 

S~ • ftesidel).tC, não tenho a honra dê fazer parba dn 
Comm1ssao d~ Fmancas destn Casa, não collaborei, porl::tnto, 
na orgamzacao do projecto,. não o discuti, não discuti as 
emendas .QUe lhe foram apresentadas e apenas offereci umn 
e!Jlenda a ·sua redacção final, fundada no art. i 73 do Re-
Sl):l!ento .• , . 
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O nrL. 1" elo primitivo projccLo aqui approvado esLava 
uoncobiclo nos seguintes Lermos: «Ficam suspcn.sas om todo 
o Lcrritorio da llcpublicu, pelo pra:o da· 30 tllas, contados 
desta lrJi, podendo o Governo pro rogar esse prazo, por .UIJI. ~u 
mais mezcs até o mnxirno do rn<tis 120 dias: a) a c:ngtbth'dado das olÍI'igacõcs oQLc. 

Pnrugrupho unico. O }Jra:o a fJlW sp refere o crrt. 1', 
laUrl! n, scrti contado !ln data do vcrwnncnlo ele cada uma 
da.~ obriaaçúes nclla eunmerar/as, 

Dn Cnmnm vim·am ·I" emendas. A 7·', roJ'orenLo ao art. 1', 
dizia: ·<ltm. vr:: de contados r/a data desta lei~, diga-se con
tadas da data (i:cada pccJ•cc a J'e.~peetiva e:ciaibiUdada,,, 

Nüo voiu omoncln nlguni'n mandando supprimir aquello 
rmmr;l'apho, do modo que si a Commissão do Redacção 
adoptasse sot·vilmcnto a rodaccfio dn Cnmarn, o art. 1' do pro
.iccto ficaria assim: «Art. L" Picam suspensos em Lodo o 
f.crt·itoJ•io da llopu1JiirA1, pelo prazo dd 30 dias, contados da 
tl<tta (hl,'Uf/a Jlllra a J'CSJlcctiva c:r.iuibilidadc, podendo o 

1 

Go
verno prorognr esse pr·azo pot• um ou mais mozes até o 
rnaximo do mnis 120 dins, ele,), 

l'arngraplio u nico, «O prazo a que se refere o art. 1', 
lo!Lt•n a, sorli coutado da data do vencimento de cada uma dns ohz•ignçü~s Jlolla enumeradas. 

A Commissiio do Hcdnc('ÚO suppt•imiu este paragrapho c 
Jlttra ovitut· uma t·cdundancin deu ao ar L. :1." esta redaecão: 

«Fica suspensa CJll todo o Lcrritorio da Republica, poJo 
'IH"uzo do :.10 dins, contado~ ela data. do respectivo vencimento, 
que o Govm·no podcrü nr·orogur pot• uma. ou mais vezes ató 
o rnnximo do mais 1 !lO dias: a) a exigibilidade das obrigações, 
o to. :. . A Commissüo fez a. J•oclnccão de accOrdo com o vencido, 
mas ó evidente que nos termos cm que fOra redigido esse 
artigo, a morntoria niio tinha um prazo determinado. Si c í'i
rmva suspensa, pelo pt•azo ele 30 dias, ~·ontados da data do 
res}Jacli·tJo ·vencimento.. • a oxig.ibilidadc das obJ•igações ahi 
dotcrminndas- quando deveria começar e quando deveria Lorminat· a moratoria? 

Nüo fôrn intcn~'iio do Senado c ncin fôra intenção da Ca
marn decretar uma moratoria sem prazo, tanto que a Com
missão do .Tusticn ela Gamara, para fazer desapparecer o ab
surdo, formulou uma rcdaccão que não poude ser submettida 
á considoracão daquclla, Casa c que foi lida desta tl'ibuna pelo 
illusLI·c J•eprcscntantc do l\Iaranhão, o Sr. Mendes de Almeida, 
pela CJual o -projecto ficaria com mais esta disposição: c A 
moJ•atol•ia 1'e{ere-sc aos responsaveis poJ• .obrigações vencidas 
ou que se vencerem dentrO' de 30 dias contados da data desta lei». · 

Em Laes condições, permittindo o art, 173 do Regimento 
emendas á redaccão f.inal, offereci umn emenda, assignada 
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pulos l:lt•s. Epilucio l'cssuu, ;roiio .Lui~ AIVtlS e pu!.' mini, re
ferente ü· rcducciio tio al'l. 1.", que .iusl.ifiquei mt ~essãu t.lo 
H do eut•t•enl.t! o que J'ni appt•ovadu. Jll!lo St!nado. Não tlel.et·
minavu qualquer motlil'iea~•íio sultHI.tuwial t.lo pro.ieclo. 

Sl' .. Pre.·ddeu.Le, autn:; dn· úoixar• a f,l'ilnma devn dt!!il'H~tH' 
um equivutJO que o l.uiegt•mnnm tlit·i,;itlo pot• meu illusl.t•n 
amigo, o Sr.·. MitlisLr.•o da ,JusLic.u, ti. AHHLH~iacão Cornnwreiul 
de Sunl.os, pat•ecc tlat• lugat•, E' JHJt•feitarnente ,illl'idicm u. J'es
posl.a de S. Ex. :íquelln Assueiacüo na parte cm que diz IJUO 
os l.itulos que se vcneel'Um nos dias J'm•iudos ~t) sm•ão exigíveis 
a JG de scl.cmbt•o; mas contúm em stm parl.c final uma pnhtvl'!l 
que púde dar Ioga!' u duvidas. Fui in1'ommdo ele !JUO o f.c
lcgrammu de S. Bx. foi Jlnblieado com tJI't'os. O Sr. Ministro 
da Justiça não dis~e !JlHJ niio Jlodia ~1!1.' pt•omovida tJxccuoão 
alb'Ulllll no peJ•iodu da mol'aloria, mns que, pm· isso mesmo 
que aqucllcs que s•J vcncm.·am nos tlias J'ei'Jmlos não eram 
cxigivêis cm tal periodo, não podiam o~ devedoJ•es set• ne!lio
nados o soffret• a ac~:io extJctüiva, mnnbial. 

Bm uonclus:io: a dispo~it;iiiJ do arf .. ·1" da lei dtJ :15 do 
eorronl,c n:iu se refere ao pcl'iodo da morutoria, Si a sua 
disposit)ão niio consulta o interesse publico, si ,:. in,iusta, si ú 
iníqua, si •l aiJsurda, é, todavia, uma disposição legal que devo 
set• respeitada c cumprida cmquaulo não J'ür revogada. . 

O Sn. J,'IIANCISCo S/ ... - Dnra. lca:, scd lc,v. 

O Sn. AllOLPHo. Gonno -A Gommissiio dtJ Juslioa c Lc
gislacão, porém, não tem compctcncia alguma para revogai-a 
ou modificai-a, sob a fórma de uma intcrvcnr,ão. A unica 
cousa que podcl':i. fazer ó formular um pro,iecto de lei esten
dendo a moratoria a outras obrigações c regulando o assumpto 
pelo modo que lhe purcccr mais conveniente, pm•quc súmei!Lc 
o Congt•esso poderá revogar ou reformar aquclla disposicão. 

Era o que cu Linha a dizer. (JluUo bem; muito bem.) 

O Sr. Sã Freire- Peco a palav;·a. 

O Sr. Presidente -Darei a palavra a V. J~x. ntl lll'Oxima 
sessão porque a hora do expediente .itl csttl terminada. 

O SR, S.\ FREIRE- E si eu requeresse a prorosacão da 
hora? 

O SR. PRESIDE:s'TE -- Regimentalmente, não o vodia fazer, 
porque o eli."J)Cdientc já foi prorogudo. 

O Sn. S.\ FJUJ:IRE - Neste caso, JlCN a V. Ex. que mo 
considere inscripto para o t!xpediente da proxima ·sessão.· 

0 Sn. PRESIDENTE - V. Ex. será attendidO. 

,. ,'/, 
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onm;;M DO DTA 

O Sr. Presidente --A <1J•dcm do .din compõe-se de tmbnlhos 
do Comm!ssõt!~. Vou levantai' a Ressfi[J, des1gnnndo pnrn a de 
segundn-·icll'fl, 11 mesmu ol'rlnm dn d1n: 

'.rl'nbnllws de Commisstios·. 

L'~\'atün-sc a sossiío :is !! hot.'n8 e "r; minutos. 

Rrt' SESSÃO, ;EM zr, DE AGOSTO DE 1!11!, 

.PMSIDENCIA 00 Sll, riNJTEIHO MACHADO, Vfcg-PilESIOEN'l'E 

A' ·I horn dn lnrde, JH'escnl.c numero legal, abre-se a sessão, 
n flUe lloncorrem os Srs. PinhciJ.•n, Mnehndo, Arnu,io Gríes, 
Pedro .BoJ•ges, Gon~aga ;rayme, Gnlll'ir.l Salgado, Silvcrio Nery, 
•.refftí, LauJ•o SodJ.•tí, Indio do .Brn1.il, ~fendes rle Almeidn, Ur·
hnno Santos, Pir•es Ferreira, Gorvnsi.o .Passos, ~ra;vnros de 
:t~yra, Epitncio Pessoa, Wnlfrcdo Leal, Sit;isrnundo Gonçalves, 
Goncnlvos J~crreim, Tlnymunclo de Mirnndn, Oliveira Valladão, 
Guilhermn Campos, Ab'llinr ll Mello, .Toiio Lui1. Alves, Nilo Pe
cnnhn, Et•iiJo Coelho, S:í Fmir·c, AuguRI.o r.le Vasconcellos, Bucno 
de Paiva, Hernal'do Monteiro, Alfi'NJo ElliH, Leopoldo de Bu
liltir.s, .llr'nz Ahr·nni.t'H, .fos•\ Mul'l.inlw r• Alencar Guimarães (~·1). 

Deixam dr. compm·cccJ;o eom enusn .i usl.ificada os Srs. Me
l.llllo, ArUJm• Lemos, .rostí :ro:uwhi·o, Ttiheiro Gononlves, Fran
cisco S(l, Thomaz Aceioly, Anf.onio dr. Sou1.a, Eloy de Souza, 
Cunha PcciJ•osa, Jtibuit·o de BPiUo, Gomrs ftiheir·o, Lui1. Viannn, 
.Tos1í Mnl'Cellino, lluy Barbosa, Bernardino ~Tonlciro, ~Toniz 
:Froire, .Lom·cnco Baplisl.a, Alcindo Guannhal'a, Adolpho Gordo, 
Frnnciseo Glycerio, A. Azcr·erJo. Generoso Marques, Xavier dn. 
Silva, Abrlon Bnpf.ist.a, Fclippo Schmidt, HPrcilio J.m, .Joaquim 
Assumpciio r. Vicl.orino Monteiro (28). 

E' lida, posta cm rliscnssiio c, sem rlelmt.e, approvadn a 
neta ria sessão anterior. 

O Sr. t• Secretario declara C(llfl não hn expediente. 

O Sr. 2' Secretario declnrn C]Ue não ha pareceres. 

O Sr. Araujo Góes- Sr. Presidente, sabbado ultimo, 
vieram a csta Casa .as monsenhot•es Pio dos Santos, Amador 
Bueno de Barros c Vicente Lust.osu at;rndecer uo Senado o 
voto de pezm· pela morte do Papa Pio X tJ convidai-o no mesmo 
tempo pura se fazer rcpt•escntar nas exequias qu~. por esse 
fncto, vão spr colebl·ncltls. 
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O Sr. Sá Freire (')-Sr. Presidente, !amonto niio eslnr' 
presento o honrado representante do Estado do S.· Paulo, pois, ' 
pretendia responder nos argumentos ndduzidos por S. Ex. na I 
sessiio do snbbado, a JH"oposito du. lei de moratoria.. 

S. E."l':., tendo nocossidndc do parLir pura S. l'aulo, com 
11 g!mtilczn que o caracteriza, communicou-ino por carta, a 
circumstancia de forca maior· 'que o impedia do estar. ho,io 
presento :\ sessão. O assumpto, entretanto, ú do nnf.urc?.a in
adiavel, c por isso esporo merecer as excusns do S. Ex. 

Antes do tudo devo in•f'ormar no Senado !JUO prúvinmonf.o 
mo entendi com o iJJustrado tlrosirlonto da Commissão do J~o
gislacão o Justiça, pedindo n S, Ex. que com aLtençüo lasso 
a rcdaccüo final da lei que, segundo meu i ntondor, necessitou 
rfe diversos retoques que ·poderiam scp feitos por uma lei 
i ntcrpreLativa. 

S. Ex., nttcndcndo ít minha solícif.acüo, examinou cuida
dosamente o assumpto c no dia seguinte communicou-mo que 
melhor ser•ia que cu invocasse dn tribuna o JH'ommcinmcnl.o 
dit Com missão. 

Não foi, pois, Sr. Presidente, o desejo de IovnnLnr uma 
questão no seio do Senado que me obrigou a pedit• o pro
nunciamento da Commiss'ão do J,egislacüo o Justiça. Foi essn 
Commissão, :\ vista de diversas ob,ioccües .,n proposif.o do as
sumpto, que julgou conveniente lovnntnh•-so a questão ·;no 
rncinto do Senado. 

Isto posto, e explicada n minha aLf,itudc a proposito da 
recente lei de morntoria, entrarei a estudat• o nssumpto. 

O Senado certamente ,ití conhece ns difficuldadcs que sur
giram no fOro com as varias interpretações que so toem dado 
tí lei de moratorin, principalmente cm relncão ao art. ii". 

Tem havido duvidas. Muitos entendem que as exeeucõcs, 
despejos, penhoras executivas não estão suspensos; outros en
tendem que as penhoras, as cxcoucücs, os despojos o as fnl
lcncins estão suspensos. 

Pergunto: qual era o dever rio Poder .Legislativo, tra
tando-se de assumpto tão relevante? Nüo era procurar dirimir 
essa duvida, dando tí lei n clnre?.a neccssnrin para n sua cx
eeucão? 

Sr. Presidente, si mister fosse apresentar ::u•gnmentos 
positivos, indiscutivrjs, Iogicos {I ineontrasf.nvcis de que cf
fectivamente essas duvidas toem apparccido, nnda mais crn 
necossario. para comprovai-o, do que ler• uma nof.icia publicada 
a proposito de um telcgramma trnnsmittido pela Fcdct·acão 
das Associacões Commerciacs do Jtmzil no Sr. Minist.r•o da 
.TuRf.ioa. Di?. essa moticia: . 

«O Ministro da Justica declarou ao presidente dn 
Federação das Associncões Commercincs do Brnzil quo 
.i« havia respondido directamente ii Associncão Commct·-

'(*)Este discurso nlio foi revisto pelo orador, 
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cinl do Santos li consulta quo a mesma associação rei
tera por intermedio da federação, sobro a interpretação 
que se devo dar li lei da moratoria, u!Limamente decre
tada, na pnrl.e relntiva aos f.itulos cu.ios vencimentos 
ooeorrornm dentro do feriado nacional do 4 a 15 do 
eorrcnte me1.. Nessa resposta o ministro diz que o 
decreto n. 2.802, do 15 do corrente, declarando no seu 
nrl.. ,,.. cxprcssamento npprovado o decreto do Poder 
Executivo, que declarou ferias nacionncs de '' a 15 deste 
moz, e reconhecendo-lhe, portanto, cxpressament.e, todos 
os cJTciLos, comprehendo em suas disposições os venci
mentos sobrevindos entro as referidas datas, não sendo 
passivei iniciar duranto a moratoria determinada pela 
lei execução alguma.~ 

Mus, Sr. Presidente, lendo com aLLenção o dispositivo do 
arl. ,, .. da lei de moratorias, chegamos a conclusão diversa, 
isto é, quo de accurclo com n redacção approvada pelo Senado, 
púdcm ser l'oiLos os despeJos, as penhoras executivas, as cx
ocuçõus, declarar-se 1'ullcncias. Ao mesmo tempo, o honrado 
St•. Ministr.o da Justiça, que tem uma aprimorada cultura ,iu
l'idica, entende que essas execuções estão. suspensas. 

lia ou não duvida sobre a clareza da lei? E', ou não 
necessaria a interferencia do Poder Legislativo para o effeito 
do se regular a npplicação da lei? · 

Parece-me ser inconLestavel. 
Sr. Presidente, indagando-se qual foi a intenção do·legis

lndor, ao votar a lei da moratoria, tom razão o honrado Sr. Mi
nistro da Jusl.içn; as execuções e os despejos estão suspensos . 
. Examinando-se, entretanto, o <:onLexto da lei cuja, redacção 
i'oi npprovada pelo Senado, chegaremos a conclusão diversa. 

oJ>ergunto agora: pódc-so transformar a intenção do le
gislador? Será pcrmiLLido modificar aquillo que o legislador 
pretendeu? · 

.Parece-mo que não. Entretanto, Sr. Presidente, para que 
o Senado desde jli so convença de que effectivamento n razão 
oslli commigo c que de facto a intenção do autor da emenda o 
o pensamento da Gamara dos Deputados foram no sentido de 
que esses processos ficassem suspensos, vou examinar cuida
dosamente o assumpLo. 
· O. art. -i' da lei de morntoria p6de ser desdobrado cm tres 
parLes: a primeira, approva o decreto de 3 de agosto do cor
rente anno que estabeleceu férias de '' a 15 do mesmo mez: a 
scs-unda, susta os. despejos, as acções executivas, as execuções 
o as declarações de fnllencia; a terceira, releva as prescripcões 
de quaesquer prazos que durante a sua applicacão tenham 
occorrido. 

0 Sn. MENDES Dm AT,MEIDA - Perfeitamente. 
· "O St\. SA' FnEIRE - O Ies-islador teve a intenciiCI de ap'
provnr o decreto de 3 ele agosto, o que de facto exprime a ver
dade, c o Senado já se havia pronunciado a ess.e respeito. 
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H:win duvidn ~obre. n ~ompe/.i)llein rio poder Executivo pnrn 
doez•c/.n.r· :Jquullt! 11~l'H1do, n nt•a nneossnr·w nnnt•ovar· o acto do 
J~xecu/.lvo, r:H·n nvil.nl' duvida~. l'ul.l!l'as eom as Jll'OSilripoões 
dos rmzos. 

Nilo enmpruhendo, on/.ro/.:m/.o, que ·O logislndm· tivesse ri 
inloncfin rio mnndm· susl.:u· rlnspc,ios, ncoõos exrcul.ivus, 
exo~uções e. declarncão de lnlloneias rlonll'o rio pJ•nzo qno .i:í 
hnvm lermmado on ~~slavn. u. l.oJ•minm·. · 

Não se póde compJ'chcndel' IJtHJ o Pode!' .Lcg·islntivo man
dasse sustnr os despc,ios d1J !, 11 1 ú r/o mez, quando o decreto 
et·a de H· o chegaria mos assim ao absurdo dos que ontendem 
quo /.nos processos niio os/,iio suspensos. 

A~mil.l.nmos, pnm nr{:l'umcntat·, que fosse ontondJdo comD 
de fé r tas forenses o pol' JOdn de l.ompo comprehendtdo ontro 
·l o 15 do mcz c não do J'orindo nacional; podcl'-se-hia então 
onl.ondot• nccossnria a susponsiio dns oxecuçÕ(lS porque nns 
férias forenses cllas prosoguem. Mns f,t•utnva-so do ferindo na
cional, com pnralyzuciio ul.lsolul.a do expediente • com o en
cerramento dos bancos o dos cnrtorios. Era. l'orindo na
cional e, porl.~nlo, niio ilOdinm sm· inl.en/.udos procossos d~ 
execução ou despejo. Dahi a IJOnclusão logicn, .indiscutivel, 
de que a Cnmal'a não podia mandm· sustm• /.nos c~ccucücs no 
terminar o prazo de '15 dias do /'criado. 

Mas, vnmos ndeanl.c. PI•el.onderin. a Gamam. dos Depu
tados outra cousa que niiei fosse inr:luir. dentro do prazo 
rln moratoria, n suspensão desses prorAJssos ? 

Quando, nnlo-hontem, suggm•i alguns ulvitt•cs :'t holll'adn 
Commissão de Const.ituicão c Justiça, deixei de mrncionnt• 
umn pnrt.e da emenda, que esclarece posit.ivnmon!e li questão. 
Vou ler o que or.correu nu Cnmnrn, JlOI' oc1:nsiiio du vof.nciin · 
r)t~:lsn omcnrt.n. 

«0 S1·. Irineu. Ma.chrulo (pela m•dem.) - Sr. Pro'
sidim!e, a emenda n. 5 .rcfcro-sc Lambem ao :funcoio
nnmento dos f.ribuna~s. A sua primoirn parto e~u~. pre
judicada desde •ltll' o pensamento foi pormrttll' o 
'runccionamenf.o dos tribunnr.s. lia, .todavia, ouLrn 
pnrf.r. (n que foi npprovnda) qtw se refere á syspnn-
siio dos despejos, pt•oce~sos ~~xceutivos,_ execucoes . rJ 
rloclarnr.õos de fnlleneia. Essa pnrl.e lHtO cst:í preJu
dicadn: Pediria a V. Ex .. , i:r. Presidente, que submet
f.esse li vo1,acão da Camnrn ~S$1\ s!lgtmrln. pnrl.o, por qgo 
ollo. visa. sustar ns execuções (chzor .«VJsa ~uslnr~ nuo 
quer dizer •durante o poriDdo nntc~wr». E uma !UC: 
didn necessaria em. (a.cc da. m.()rato!'W. (.\ moJ•ntorm o 
o prazo de 30 'dias, fixado no arl. I'.) 

O Sr. P1•es·idente - Vne-se. votar a emeud:1. 
O S·r. Jrineu Machado-Nesse caso pcd·irin a, V. Ex. 

que consultasse a Camara. si concedo prefercncia pnra 
a segundn parte da emenda. n, 5. 

' 
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Co~suHodn, n Cnmnrn. concede a prcfPrr.ncin. pn'l'a 
n· vof.nouo da segundo. pnrl.e rln. rmenrla. 

·. yot.or;iio do sugunrln pnrl.o tln ,.mrmdn. oln Sr. Nn
tniiCJO Cnmboim.» 

A omcndn dizia o seguinte o llll ehnmo n nl.tenniio ·dos 
honra rio~ mcmhro~ da Commissfio pura csto ponl.o: • 

4Dn dnl,n dcsf.n. lei cm don.rl'i.o fnnccionnt•íio todos 
o~ lr!bu!l~es, oa,rtorios, officios de justiça e reparti
coes .Judtcmos, flcnndo apenas sustados os despejos os 
processos .e as acções oxccut.ivns, f!XCClHJÕes o decln
t•ações de fallencia.» 

Pergunta-se: qual o intuito do redactor da emenda? Era: 
ou nüo ora que todos cst.es processos ficassem sustados du-
mnto o lapso de tempo da moratoria? . 

Que fez a Commissüo ? Excluiu a palavra ficando, dei
xado o mais como estavn, da palavra apenas em deanto. 
I<:xcluindo o vorbo ficando, o nrl.. 4" como está, sem pro
curar n. intonc1ío do legislador nn rodncção da emenda, dá n 
ent,enrler que ossos processo~ não fir.nm suspensos durante o 
periodo da morntoria. 

Ainda na rodncoão, Sr. Presidente, foram exclui das di
versas palavras do art. ·J ", dando cnusa. essa oliminaciio ás 
duvidas nm que permanecem nct.unlm{!n\r• aqnclles qu<l pro
lrnrlom mmcutnr a. IAi. 

Di~ ia o nt·l .. t" do pro,ioclo primitivo: 

«Ficrim suspensos cm todo o ter1•itorio <tla Repu
blica. pelo prar.o de 30 dias, contados da dnt.n destn. 
lei, podendo o Governo prorogar o prnw por um ou 
mnis mn~os nl,l o maximo de '120 rlins, etc ... » 

As palnvras I!O'Ill.ado.~ ria tlrrln tlr..1'1r1 ll"i lnmhom ·foram 
l'xeluidns do primitivil art. 1.". \ 

Or•a, R r·. Pt•esidonte, con hocidn, e orno ora, a in tnnr;ão do 
Jcgisladm•, a eirctrmstnncia desta emenda t~r sido offcrecidn 
no nrt .. 4" da lei, nn Cnmnrn dos Deputados, poderia. servir· 
do l'undrimont.o pnm que a rNiacção niio incluisse a phrnso 
durnnte o pm•iorlo tia mamtor•i11, que era n pht•ase •nocessarin. 

nostabeloei de modo completo ~ indiscul.ivel a intenr,ão 
rio legislador. Pt•ovei do maneira n não deixar duvidas que 

. n. intenção da Camam, npprovnndo a rmendn era a de sustnt' 
a ~xrcuoiio dns J'nllencins, do~ despe,io~ o pcnhot•ns executivas. 

Agm·n. ve,inmos, rm face do llegimento do Senndn, si ora 
possiVI!l incluir umn disposição pnrn fa1.rr desnpparecer o 
absurdo . .Tá não ,: a pt•imeim vez que o Senado se pl'Onuncin 
:t respeito de üm nssumpto intel'cssnnte como estr. Era cu 
membro então dn Commissiio rio nedncçiio do Senndo, quando 
foram votadas pela Camarn divorsns emendas n proposito dn. 
lei sobro incompatibilidades. Essns emendas crcavnm um nb• 
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surdo. Ao envez de elaborar immedintnmcnto n rcdaccão, su
bordinando-me à redacção dn Camara, estudei cuidadosamente 
o assumpto ·com os meus colleg-as de Commissüo, os Srs. Tho
maz Accioly c Castro Pinto. Fomos ·procurar, como eu fiz, 
ag-ora, a discussão da Camarn, ouvimos a honr·ada. Commissiio 
de J"eg-islacão e Justiça o desso exame resultou o parecer que 
peco licença para lêr ao Senado: · 

. «Retlacçlio final do p1•ojccto do Senado n. 83, de 
1909, prescrevendo os casos da inelauib-ilidada para o 
Conarcsso Naciona~ a elabora{{() de accôrdlo ·com .as 
ame'l!àas a cllc feitas 71ela Camara dos Deputados c po1• 
este acccitas. ~ 

A Commissão de Rednccão das Leis, antes de sub
mettor á oonsidcrnoão do Senado a rcdaccão final elo 
pro,iecto n. 33, do 1909, elaborado de accôrdo com as 
emendas propostas pela. Camara e approvadas pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, cumpre o dever de 
salientar que modificou n redacção da. emenda addi
tiva, ora transformada. cm art. ü" do pro,jecto. 

Por esta. fórma procedendo, a Co.mmissão apenas 
teve. o fim de deixar mais claro o sentido da. dispo
siciío, sempre de accórdo com o pensamento do legis
lador, respeitando a idéa. contida.· no texto, cuja. con
struccão sentiu necessidade do alterar. 

Pensa que lhe assiste esta faculdade, pois, attri
buindo-Jho o Reg-imento Interno a. obrigação de dar no 
pro,iecto do. lei ·n reda.ccão final, ú obvio. que sua. ,acciín 
se não pódo adstringir á simples tarefa de copiai-os 
·ipi! vc1•bis sinão •:í de examinar si os seus termos fiel
mente traduzem c iJlai·amente exprimen n pensamentn 
do legislador. 

!Em nota ao art. !72 do negimento Interno, o con
selheiro Affonso Pcnna assim se exprimiu: 

<:Em regra n redaccão final dos projectos e emen
das devem limitar-se tí mudanca ou transposição do 
palavras, substituindo-s·e quando tenham sentido dubio, 
ou não estejam de necôrdo com a technicn juridicn. 
Nada obsta tambem que se facam alterncões •na. ·con
struecüo da pbrnse, de modo a tornar bem clm·o o sentido 
da. lei.~ · 

Ora, no que respeita á emenda. cm questão, o Se
nado é testemunha, pelo debate a. que dou Jogar a. defi
ciencia. da sua fórma, do imperioso dever da Commissão 
de fazer alterações na construccüo de phrases, do modo 
a tornar bem claro o sentido da lei. • 

·Para. nttingir o fim collimado, perlustrou o his
torioo do andamento do projecto da Cnmara.. dos Depu- · 
lados, ouviu n Commissão do Justiça o Lcgislnr;.üo e 

• 
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compoz todo o texto do additivo, c analysou do per si 
cada um dos seus termos. ' 

E' a synthesc desse trabalho que a Commissão 
passa a expô r ao Senado,. 

Apresentei á considcraoiio do Senado a rcdaccão do pro
.icdo com as modiJ'icacües ncccssarias, IÍJns, do accórdo com 
o pcusamonto o intenção do legislador, modificando as phrnses 
que creavam absurdos. 

Bem vil, Sr. Presidente, que si a Conunissão não tivesse 
tido pressa isso se não daria. A verdade é que nisso todos 
nós temos culpa, e eu não quero absolutamente dizer que a 
culpa ó da Commissão de Logislaci1o o Justiça ou da de nc
daccão, ou qualquer outra, porque culpados somos todos nós. 
Eu, felizmente, poderia isentar-me desta culpa porque não 
osl.ivo presento {L sessão cm que so votou a redacção final, mas 
estou certo de que teria errado do mesmo modo. 

Não so tral.a, pois, de censurar a CJ•tmlqucr dos honrados 
mombros do Senado; o meu obJectivo ú J'azet' uma lei quo 
eonsidero deve ser interpretativa ... 

O Sn. MENDJ1S DI' Ar,l\Tt,JIJA - :E urgente. 

O Sn, S,\ Fnmntl - ... o lll'genlo para o ofl'cil.o de dirimir 
c~Las duvidas, 

Lembro ao Senado que ainda no sabllado quando ornva 
o honi'ttdo representante de S. Paulo, S. Ex., pretendendo 
corrigit•, ou, talvez l.t·azcr 'ao conhecimento do Senado, a in
terprcLatJão do ltoni·ado Ministro da .Justiça, disse S. Ex, qnc 
o honrado Ministro dn. Justiça não havia declarado cm seu 
tolegrammn que estavam suspensas as execuções; ollc hn.via 
dcchu·ado que estavam suspensos os cxocutivos camlliacs. 

Ora, St•. Presidente, isto ainda é muito peor, 
· Quo executivos camhiacs são estes que se suspendem no 

dizer· de S: Ex. ? 
Não eomprehendo a restric(•ão c essa, rof~rcncân vem 

ainda mais nvull.ar as duvidas cm que todos nús nos cncon-
Li·amos. · 

Paroec-mc, pois, indispensnvcl uma lei interpretativa. 
PrcfJisnmos l'C'SOIVIJI' este nssumpto. Para aplainar difficul
dadcs, vou ler no Senado um cxcellcntc trabalho que tenho 
cm mfios, sobro o effeito das leis interpretativas: 

. «As leis interpretativas merecem uma ligeira rcte
roncia ao tratar-se da theoria dn retroactividade, niio 
porque sejam ellas leis retroactivas, mas porque, cm 
virtude da sua n.pplieacão nos factos anteriores, que 
se demm no dominio dn. lei interpretada, e que ainda 
não foram consummados, tecm ollns uma accão appa1"en
temente retroactiva. Não existe uma verdndeirn. retro
actividade, porque entre uma lei nova interpretativa c· 
n lei nntiga interpretada nüo ha um conflicto do leis no, 

. ·:~ 
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l.cmpo; nqur.lln apenas e~rlnl'rl:r n srnUdn oh~r.llt'•1 dcsl.n, 
••onfit•mnndn-lh•.>. pot•ém, tnrliiH as rlisposiçülls: uiltil dnt, .v'"' drrtu.m .•iau.i(ir~at: nfio ,; pt'IIJII'imnonl.e uma lei novtt 
di l'for•otll.e dn nnl.i!(n, IIJns Hlll'f:ll, pnl' lltnn uneo>sidadn 
~cl'lll, som ••sl.nl.uiJ' nada d1.• novo, pat•n l'nWJ' 11111 só 
''fll'po enm n lei ini.I!I'Pl'Hi,ndn. n lm• nppl ieu1:.ün dt•sdo rt 
rlal.n. cm que nsl.n uni.l'llll cm viJ<OI'. ' 

«.htsl,ininno, em a nov. ·1\1 pt•nl', in (iu .. l'esnlvendn 
duvidas ncm·nn do eJ'feilo ruLt.'Oinlti\'o rln. lei ini.CI'Jll'n
t.aLivn, pelo. qunl esclnrcccu " sunLido das lois nnlc
l'iot•es l'Oin.l.ivns :í legiLimidndt> dos rililos unscidos an
tes do IJOnLrndo dol.ill, decidiu quo a uova lei dtJverin. 
ser applicadn. mesmo nos filhos unsnidos nnt,,•s da su~. 
promulg~cfio, embora nfio esf.ivoRHl' isso dcelm·mJo cx
PI'cssnnienl.e, pOl'fllliUII.n, si ,; vePdndn que, quando so 
fl\Hll' dm• of'feil.o roLI'Dncf.ivo n umn. lei, dove isso sm• 
dif.o do modo expresso, não é, f.odavia, neiJesstH'io .f'n7.0l' 
o mesmo ~Hando se,ia pl'nmulgndn unm Aegunrln lni 
qun uiio se,ia siufio um eomplemeul.o da pt•inHJÍI'a. Pm· 
isso, 1l p:u·a nüo lHWhe,J' o Cndigo de eousns suporflulis, 
deixou dr dr.clnrm•, na l.ercnil'n lni snhPe o assnmpLo, 
n tompo t)nl (]Ue dt~VtJT':t nnf.t'aJ' t~m vigol', pOI'que t! sa
hido gcrnlmont,l ~Uil umn lei intl'l'fll'ei:JI.ivn tlispü1• pnrn 
todos os 1lasos regidos Jl•lln. lei a qttll Ali t'e.f'•lt'n - <mm 
nm11ilm.~ '/111111i(cstmn sit opnrlm'<' l!ll, qune ad:incla 
mmt, }ler ·inlcl'Jl1''ll111'inncm in iWs •IJIJ/i)1'''· hr qit.ilm.~ cl 
i11fC1'P1'Cfl11i.~ lcyillus (it lncus. • 

1~ em n 111)\', 1"!1, cap. ·I'\ l'ixandu n vul'dndt!it•a 
.int.orpretnl)iio dn. lni mlnl.iva á pnni~;in dos delinLos du 
J':~pt.n d•• · mnllwt•es .• dci•lr'minnu flU<' n. inl.el'Jll~llni;ão 
''onsl.nnl.r rlessn novrlln sn npplienl•:í nfin Rlí nos IJIIAOS 
fnt.11ros, sinãn tnmhom nos JlilSH:Hlos, ~~omo si n lei in
tcrprctJtrla t.ivrssr sido lli'Omulr.tnda ab initio eom essa 
iiÜ<'I'fll'l'till;fiO - lfl/11111 'i'llfC'I'}II'Ilfll(if)llt!/11. 1ltlll iii /'UI.III'i,ç 
tantnmmndn ~~~.~ilms. l'<'l'l/111 in Jll'rt>lCI'ilis dimn !!al~i'l: 
,çnur.imus, t11nquam si uost1'11 /c;" 11/1 initio r.um intcr
prctnlinnr. tnli }lrmnul(lntl1 (uisscl. 

Nilo alcillHJn, por,;m, n l•ei int.orpJ•••I.at.ivn nquillo 
~nr ,j:í esl:ivl'l' INminndn pOI' t.ransneçfto ou por snnl:cn
~n ,indiciai. 

Dil-o posilivamrnle n r.itnrln nov. I !l enp. x i -
c:rcc}Jtis illis ncynti'is, que contiurrit mil•• IN/tl.~ 11 uO/I'i.~ 
posit.as 11111 dcrrrtn ,iudicum nut trmwrctinuc dcfc!'
m innri.:to 

A lei inLerproLn1.ivn, Sr. Prcsident,J, nlcnncn 1Nlos os cn~os 
qur niio t.cnhnm sido .iulg-ados definit.ivnmmlte. 

Sei I]Ue u Commissiio de Rednc,,iio lut.n Mm grn.nrles rliffi
culdndes pnrn "nmpril' o;; ;;cus deY.f'l'CS, pOI'QUi' .ili pe1·Lonei 
muitn;; vezrs n r! I ln. Approvndo um projecto, nppnrece im
medint.nmente a occasião de' ser subm~t.tido ú discussão, in
dependen1.emenlr• da publicuciio dn redae~iío final. .Tnmnis me 
su,il:it.nvn a essn .condição, e por l'e?.es contrari-ei a muitos 

';, ,' 
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dos meus honmdo:; eulle~;a,; u t:tllllflHIIIII!it·us de t;ommiss:1o. 
Duhi o motivo de 11iiu pel'Lellcet' eu a essa Cuntmi:;sãu. 

Jülgu, JWL'il milll, qLW u::;sn. t.:ouuni:;:siiu t~ uma du::;. mais 
jmpw•f,unLt!S do ::ieuado. ~i a Uommit-~são tle llcduc!;üo ttvcssu 
cxmninudo toda u. di:-wussiio l.t·u.vmla. nn. Camar·u u 1.1vesstJ }IL~o
uut•tulo eonhuuut· qual a i11Lenvüo do itJgisladt!t' t'udigittdo comu 
He aelm o nl't • .',~~, niw f!I.'Otll'IIL um vot•dadeti'O ahliuJ·do, l.erm 
eom l.oda a ecl'l.e~a tJseoinmtlo a ruduc~iw J'inn L do:; ·tJnt;atiOS, 
dos ailsut•dus lJUO J!lll' aeeaso elle possa tJOttl.et•. 

Não sou um ubsUmu.Jo. l'e1~.o !'!. Uommi::~t:ifLO dtJ lle.Uacçfw 
que ul.lcnrlu :'ts tJOnsidot·a\:·úes que acabei du atldu~it,', t]llll 
uxnminc be111 a lei vi11du dn. t:tunal'n, vtn·il'iriUc qual a mlen
t•iio do leg·islndnt• " t•osolva vol.ando um pt•n,jeel.o t•evogalorio 
,:m illi.Ul'Jil'elnLivo, dit•irnindo de qualquet• l'ôt'ma, pm• complot.o, 
ns duvidns r(UtJ JlCl'mnncccm 110 usrJil•il.o de f.odos qunnlo; 
toem necessidade de execul,uJ• a ln i . 

.i<:l'a. lunl.o qutlulu l.iulm a dizet.'. (.llttil.u bem .. : ut.ttil&J 
b~ll!.) ' .. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- ~~·. i't't!Hidenl.e, u uobL'ú Se
Hmlut· (IIJI.' S. .Paulo, digno Presiden ltJ da t:ommissflo de Fi
IIUIWn~, p!.'Oilttrwiiwt.lu-~u l'iOht•u as emendas ria. Camnru. 'liO pro
joCJL(, !ln·emi~sfiu do papel-mutJda, t•eJ'eriu-s" aos tJI'I'eil.o:; com-
1nerciues, que urn r.lbposil.ivo aul.oriw o Governo a reccbm· cm 
euuçllo dos emprcsl.imos. i'l. mx. t.•ecoedou t(UC o Haneo de 
Frnu~a ilr.lmil.l.c l.aes ei'J'eil.os, desde a sua ct.·ea()ÜO, como base 
put•a emissi}cs de 11ol.ns, '-' que Napoleão I, crcadot· do banco, 
cul.cndia altl que a (Jmissfio podia t•epousur sobre lcLras do 
cmnuio. 

St• . .i't•esidenlo, dcsc.iw·ia esl.:11· rJ, ncetit•do eom o nc.()r·c 
Runadut·, r•, a eonl.t·a ~;osto, eont.inúo a diwrgir.• da sua opinião, 
JJUdindu vtmia (Ht.ra contestai-a.. 
: Niio mu move neste assumplo tL paixão politica, como penou 
S. l~x. Niio dcsc,io eontl'nriat· "~ bancos. Acredito que elles 
hão de StJ osJ'ot•r.1ar pot• dat· completa oxormcão aos seus con
tt.•acl.os, proctu·ul'foo horn•at· os seuH tJompr·omissos, t•ecolhendo 
IIO pru~o Jixudo o rJarwl-moeda que recebm·em rio Governo. 

Não tenho a rH·cLonr;iio de que as minhas pondm·:u;ões in
fluam na cxecur;ão da. lei, pm·quanto o Governo ,; surdo aos' 
cons~lhç~ ria. opposio~o,. quan~o não J'a~ o conlral'iO. do .. r:rue 
ol!o mdwu. A mmha ms1stenem sObl'e o assumplo só stgmfJca, 
pois, o cumprimento do um drwet· c não púdc contrariar atJ 
nobre Presidente da Commissão do Finanl'as,• Lão desapaixo
n~do, .tão calmo, tão tolerante sumpt·e parÍL com todos, espe
cmlmcnt.e para com aquelles que estão destinados, neste qua
t!'iennio, a clamat• no deserto. 

_ . St•. Presidente, eri'eitus t!mmnurciaus fll'Opt•iamenlc ditos 
S!!O as letras do cambio, como ensina Lyou Caen; ma~, em sen
I,Jdo. lato, compL·ehendem as !Lotas promissorias, cheques, de
IJentu:res, war-rants e outros t!tulos quo formam a carteira dos 
bancos. 



' ' 

:; . 
. , 
' • . 

;\NNAES JJO SENADO 

O Bnnco ue l<rnnca tem uu facto em sua carloil'a somm:t· 
avultada em letras do cambio, de accórdo com os seus esta-
tutos. · _ 

Mns Sr •. l'rc~iclenl.e, o Bauco tio l<'ranoa JlllO tlcscouta lc
trnM quo nfw sejam vordndeir.amcnl.o eommemiucs, niio dos
conta Jctrns do J'avot·, exige que ossos titulos estejam garnntidos 
JJOl' l.ros :firmas a!Jonudas. 

Niio so pódo di~or, Sr. Prcsideutc, que a cmissüo do Bunco 
de Frnnc.a repouse sobro Jott•as do cnmbio. Nada menos de' 
:lj:J da cmissüo ordinaria csi.üo cohot'Los pelo encaixo mctallieo, 
c o outro tcrco cstú gat•antido, ulóm du~ lctt•as do cambio, pclus 
contas correntes, pclns opcracüos sobro penhores, os bilhetes 
do l'hosouro, etc. ]C is a 1'ormnciw do activo do Banco de ])'r anca.' 

Allegou-so nn outra Casa do Congresso que a lei do 1!l08, 
Jttt Amorica do Norte, j(t admiti.~ emissões sobro of!oilos· com
lnorciacs. · 
, Sr. l't·csitlcutc, a lei de 1.008 purmitto aos bancos nucio

uacs que cm itlem sobre npol iecs c que I. cem encaixe molallico 
pam corrvcrtm· as suas notas, que ~c associem cm occasiücs de 
crise pura uma emissão cspoeial óObt•c oJ'foitos commerciucs, 1\fns 
estes bancos para gosar deste favor precisam provar ao Go
verno: primorro, que toem o sou capil.nl inl,ucto; sosundo, quo 
possuem 2() %, de fundo de .reserva, além do encaixe metallico 
pura a conversão das notas cmittidus. 

O Banco do Inglntet·t·a. como V. Ex. subo, lJUsoia ns suas 
emissões sobre .ouro IJ npolices. · 

O Banco Allcmüo, tum a sua emissão cobcl'Llt por iiO "I" 
de lnstro mctul!ico o a outm pat•J,o um bonds ou bilhot.es do 
'l'hcsom·o. contas cot·t•untcs, OIIIJH'csUmos sobre pculloros 
c lctms do cnmbio. · 

Sr. Presidente, uos pai~cs cm que o credito esl.(t orf,;la
nizado, a cmissüo convet•sivel cstli purl'uitamentu garantida u 
commettida a institutos de largo cr1Jtlito, do pl'imoiru ordem; 
póde-sc ampliar sem pct•igo, · 

A questão entre nós é outt•a, é muil.o diversa. 
Niio temos bancos de emissão; O Govet·no vac um auxilio 

dos bancos de depositas, não J'iscnlizados, empresta-lhes papel
moeda, cmittido sob a t•csponsabilidnde do proprio Governo· 
l>reciso é, por conseguinte, quo esses empresLimos estejam per
feitamente garantidos, tenham garantias rcacs, afim de que. 
o resgate se cffcctuc dcnti·o do prazo marcado. 

O noorc Presidente da Commissüo de Finanças, allngou ou 
aquelles que o apoiam allcgaram ainda que a lei do 1875 per
mittia a cau~ão 'n cffcitos commorcics. E' um engano, Sr. Pre·· 
sidcnte. 

A lei de 1Si5, referendada pelo visconde do llio Bt•nnco, 
estabelecia: , · · 

«Esta emissão especial seril upplicnda a auxiliar os 
bancos de deposito sob garantia de titulas da divida 
publica fundada, de bilhetes do Thesouro, da actual di
vida fluctuante, ou de outros titulas, na falta delles, 
que se reputem sesuros.>· · ' 
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· Ora, tendo o legislador fallado em· tiLulos pulllicos e o~ 
em1mormlo o J'allnnclo depois cm outros Litulos, quiz dizer, ou
tr·os l.iLulos tl:t mesma n:1tm·eta. Foi assim interpretada a lei 
pelo Sr. !J:u•fto do Cotegipc, que substituindo o Sr. viscondo 
do Uio BrantJO n:t pasta da Fazenda, em seu rclulorio do !877, 
pags. 25 o 2ü, duudo coutu do uso que fez dtt tlutorizacüo con
tidu. mt lei de 1875 assim so exprimiu: 

~os empJ•esl.imos nos bancos foram fcilos sou (ltt• 
·ra,tlia de apoUcas ucracs ao prcçu tlc fiO, corrcudu o juru 
atâ ao •resualc destes cm {a'IJo·r tlu ThesOU1'0. 

Alé ,janeiro de 1t!7ü todos os !Juncos haviam sahJa
Llo~ seus debitas. 

A pedido da Província da Bnhia foi post:t ú tlispo
suçüo da '.l'hesou'l'aria de l!'nwudtt 500 contos pum cm
prcsl.imo - sou caução da apoUcc da div·ida pJ•o·u'iuc'iul 
da JJaltia, 

l~ssa quantia esLcve em deposito na 'l'hesomaria 
tltt J3ahia, mas foi• mais tarde da·uol'U'ida no 'l'hcsouru 
porqna ru1o SIJ loruon rwccssttrio u cmprcslimo.) 

Deve-se notar que nas instmccõcs :\ 1'hosour·ur·üt da Ba-
. llitt o bu!'iio do qotes:ipe, r:~::;ulando-so pelas oporncões adopta
das pur·a o~ cmrH·cslJmos lcrtos aos bancos da COrto, estabc.lc
tlia as tt·es seguintes condicões: primci·ra, seriam ucceitas as 
apoliccs da di'l)ida 1rrovincial no caso de mw:ocerem estas erc
dil.o uo mereado pela poutualidadc do pagamento elos jw·os; 
soguuda, uba~imeuto do :JO 'í'o para as apolices ao par e com 
a deduccão .regulada pelo preco do mercado si se achassem 
abaixo do par; terceira, finalmente, juro do ü'.o/o sobre a quan
tm ompreslnda. 

Vô. pois, V. ·Ex., SL'. l'residtenlie, que a. lei de 1875 foi 
oxccut.udu oxigindo ... so para cum;ão dos em[lrestimos titulas 
publicas lüo sómcntc. l!;sta lc.i foi revogada. Mais tardo, ha
vendo escassez do maio circulante, foi ella. restabelecida o to
mou o n. 3.2G3 c a daln de 18 do julho de 1885. 

J:'1 eulão era Ministt·o da Fazenda o Sr. Saraiva. A lei 
do 1885 autorizava o Gov.ei·no n emitl.ir sobre a garantia do 
titulos da divida pltblica fundada ou. de bilhetes do Thesouro. 
Ji't não ha referenda n outros titulas; delm·mina a. lei posi~ 
tiovamenLc apoliccs ou bilhetes do 1'h~;.lauro. Ma.i~ tarde, a. lei 
de 23 de setembro de 1803 reproduziu a. lei de 1875, elevando 
o auxilio de 2fi para 50 mil contos. 

Mas a lc,i de 5 de julho de 1'800, referendada. pelo Sr Joa-· 
quim Murl.inho, determinou que, nos casos d!! crise excepcio
nal, o Gov·erno poderia ir em auxilio dos bancos, por interme
dio do Banco do Bruzil, despendendo nté 20 mil contos do fundo 
de garantia, sob a. oarant'ia de apol'ices, excluindo atú os bi~ 
Jhote.s do ThClsouro. 

A nova lei udmittindo effeitos commereLa.es não tem pre
cedentes, mas ella deixa 'UO Governo a faculdndie de optru· pe-

' 
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·las apolicc~, que dispensam invc>'Ligar;ões sobre idoiwidoile do 
fü·mns c de condições do solvabilidade de r:ompanhias. 

O honrado Senador [JO.t' S. Paulo l'Cconlloceu, em parte, o 
valor do minhas ob,ieccõtJS quando disse que no Govcl'Ilo r<ssis
.tir< o dimito de vcrifknt• a idoneidude das J'ill'ma~, fJUu garnn
f.cm as letras de cambio ou das r:ompnnhins, qtw. erniLtum de
beutw·c~ .: 'WU1'1'an.tN. 

F1nalmcntfJ, S. l~x. disse que eu lluviu feito emtl!'esUmos 
aos bancos sem nenhuma gm·antin. 

St·. Presidente, só me rccordo .. de hn.vet• ft~ito cmp:rcstilllti 
a um banco - o Banco do Bl.'azi I - •em 1!H O. Se1•tl a. esse que 
·S. Ex. Sll referiu ? 

O .Banco do Brazil não é um llnnco pnrl.iculat•. Não ,j tun 
banco do Estado, como o da llussia, mas Lambem nüo tl um 
banco pr.ivndo. E' um banco nacional m ixl.o, que pertence u 
uma sociedade anonyma, mas lem rclur;.ties r:om. o Governo, 
desempenhando certa~ funcçíi'cs publicas. Os estatutos do Banco 
<lo Brazil foram upp!'OVado~ por uma le-i especial, que -regula 
sua adminisLen~•ão u fixou as ope1·a~õcs quu c.JI.c póde reali
~ar. Os accioni~ta,; não podem modificar esses estatutos, ~em 
approvaoão do Congresso. O Governo é o [l'l'i•ncipal accionista 
do banco, nomeia livrcmcnLu seu presidente o director da cnt·

·teira cambial, concorne.ndo ainda com os ookos accionistas 
·na nomencão dos dcmwis directores. O Banr:o do Bt•azil, como 
banco mdonal faz certas funcções rlc curactm· publico, eomo 
o Banco de .França, os da Allemanha e da Inglaterra: al'l'ecada 
a renda ouro, incumbe-S!o du pagamento~ no exterior c no in

. teriot· do sc1·v!(:os de caixa c de movimentos de· fundos. No 
Banco do Brazil, poJ· lei oxpw,ssu, deposit-a o Governo os sal
. dos do ~:besouro e das deiBS"JCiu~ fiscaes. · 

O Governo tom acção di1recLa sobre o banco, e.sttí · ini'or
mado diariamente do •estudo de seus eol'res e .de seus negocias. 
Esse banco não púde, pois, &W' eomparado a nenhum outro, 
principalmente cm um momento do crise e lll'i,se rmmbial, em 
(JUll Jll'ecisa. de auxilio Jlara ev i·tnl' a j ogalina, ns oscillações 
de taxas que ellu provoca e do que se alimenta o, l'iuulmeute, 

. omparar o commcrcio c defender o nredil.o pub)jco. 
Em ·OUtubro de 1010 tinha o bunco t!m seus eoft·c~ r:m·ca 

do quatro milhões .e.sterlinos tlm no'tus da Caixa do Conversão, 
não cncontmva cobe.rluras paro. seus saques, porque qua;si 
t.odas tinham sido acambrurcadas; pediu ao Governo aux1lios 
PllL'a não recorrer á Cnixa. A fJXpol'Lacüo de ouro p1clo banco 
causaria maior .nbulo ti prucu c ainda agora o banco o fez 
indirectamente, por inlermedi•o riu Banco Allemão, como a im
prensa noticiou. 

O auxilio foi dado c foi pago :Llú dezembro, referindo-se 
n essa liquidat.)ão o Presidente da Republica 'e.m sua mensa
gem de 3 de mui o de HH 1, pagina 01: . 

«Estão já t•e&gntados os udeantamentos que o Go
vct•no fizera ao Banco . do Brnzil, · nn impot•tnucia d~ . 

\",·.-,• 
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.C 3.000. 000, pam all.cndm· no dcsequilibdo no curso 
cambial durante o referido anuo.» 

Assignalnndo a accüo do banco diz a meruagcm na mesma 
pagina 61 : 

«Devido no doscnvolvimcnlo succcssivo do suas 
·Opcr·ruuüos, o B;tneo do Brazil, de mais a m(l,i.s, tem su
lventado sua bencfica c salutar· acção, de par· com a 
inl'luencia J'innnoeim, nos centros conhecidos de ncli
vdindc commercitril do pniz. Nem se lh-e recuse a acção · 
reguludor·a que exe~rt:c no mcr·cndo de cambio, impe
dindo bruscas c J'orlos oscillnr;õcs de Luxa, prcjudiciacs, 
sempre, ao commercio c ús industr·ias,, 

A imprensa tem reconhecido os serviços do banco, nesLt! 
período· critico quu estamos atravessando. . . 

Não ó sem razão, Sr·. Presidente, quo ·cu tenlio in"Sisl.ido 
sobre ostn questão das garantias. A·historia dos auxílios ans 
bancos c ús industrias não ú edificante. Como se liquidou üS 
<lo 1803? 

fiaphacl J.cvy, na sua interessante obr·a sobre os bancos 
de emissão e thesour·os Jmblicos, estudando a circulac:io i'idu
cim·ia do Brazil, assigna a que .o cresL:mcnto do papel-moeda, 
J'ol devido mais aos clamores c inter·esscs l'inanceiros dus prnr•as, 
do que ás necessidades do 'l'hesouro. • 

A crise, que actualmente nos affligc, púdc prolongar-se 
e a cotisa~ão elos títulos mobiliarios baixarem. Receio, Sr. l'rc
~identc, que haja diJ'ficuldades na liquidação dos contrnct.os, 
JlO!' isso o Govcmo deve ser mais scvm·o e cauteloso na escolha 
cia cnucüo para os cmpresLimos. A emissão ó uma cnlamidad~ u 
bO tornart'L maior· si o papel-moeda ·emprestado aos bancos, nã<~ 
!'or resgatado no prazo J'ixadü na lei. · 

· Sr. Presidente, respondendo ao nobre Pr·esidcntc da Com
missão de Fiuaucas, pedirei pcr·missão para lembrar aS; Ex. quo 
o Estado do S. Paulo está na vanguarda da Fodcra(•ão, ó o pri
meiro dos Estados do Brazil, não só cm l'fJ!acão ú sua riqueza 
material, como ú sua cultura intellectual. O Estudo de S. Paulo 
tem uma divida externa, que tende a cr·escer; cobra direitos 
t'm ouro sobre o caJ'é; tem tarifas diffcronciaos moveis, nas cs
t.r·adns de l'erro, que augmenlam o diminuem, do nccõrdo c:om 
a taxa do cambio. Como conseguit· o Estudo· nlliviar estes ml
cargos sinüo pugnando poln valol'izacüo da moeda, poJa alla 
eumbial? 

O Estado de S. Paulo, ·ou, melhor, n sua lavoura, reclama 
.insistentemente bracos, precisa de ·immigrnntes, do localizar 
esses immigrnutcR o, portanto, da vida barata. Como consc
suil-o, Sr. l'rosidGnto, com n ha1xa do cambio, quo torna as 
tnr•ifns udunneims Jll'Ohihitivns? O Estado do S. Paulo quer 
llrgnnizur o seu credito. Como oblol-o, som umu moeda sã. sem 
~solucão do problemu monclui•io? . . , 

S. Paulo precisa niío perder do vistu, ou, untes, acompa
!lliar do poi•Lo us lições dos seus Jl!'ó-homcus, que. o cobrü·um 

~I.IT . W 

' .... 
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lle gloria: Prudente do. Mornos, Campos Sallcs c Uodt•igues 
:Alves. Quando estes emmcntes csl.adistas. dirigiram os destinos 
da Nncão, nos cnsin[l;ram que n verdadeira riquozn, esLavo] ~. 
TJormnnonLc, não so pódc crf;Uet' sobre as ruinas do credito pu
lllico; quo n baixa. do cn!pbJO ~fio ~ ~ondicitCl do prosri.crldado da 
lavoura·, nem do mdusLt•Jn,s vmvoJs 'o, pulo conLrar.J.o, as ngo
s•onLn; que dovomos LOdos convergir esforços pura n ['Cal'izacãr 
do nosso grande dcsidc1•alum. aa a!l.a cambial o da conv.orsá,i 
da moeda ao par. 

Sr., Presidot!Lo, estes nol.avcis estadistas do nosso paiz 
tiveram ;:;rnndo dos~orLino·. Quando, cm '1808, o papol-mo·~da 
aLLJngiu (t cifrn. ·do 800 mil contos o o cambio desceu a cinco, 
o llafú so vendia a 20$ o 21t$ u arroba, si não mo falha n me
mOI•ia. Pergunto ou: quaos as J:orLunas foil.as, ns economias 
accumuladns nosso poriodo do grnndczus phos(lhoricas? A illu-
8ÜO só sct•viu para desenvolver immoderadamonte n culiurn do 
r.afo, dol.orminando a supor-produccüo, do '1001 o WOü, quando 
clln dovia ser eontida. porque, nos. mm·c~tdos externos, dcsdo 
1 soo, o café baixava do '100, G'O, ii O o 40 frnncos. 

Bnixnvu o proco cm ouro nos grandes mercados consumi
dores, subiu illusorinmcnLo o prc~o cm papel, nos mercadoR 
intomos o n cons·ccjuoncia - grande crise. O papel-moeda o. 
a baixo. do cambio são os maiores inimigos do cniú o do pro
gresso do S. Paulo. 

Sr. Presidente, n altitude dos representantes de S. Paulo, 
0Jl]lOndo-sc, ,no anno passado, ú emissão do papel, ú digna do 
•lodos os louvores. Pena é, que essà ail.i Ludo não fosse mantida. 
Acredito que n influencia do poderoso ]!'sLndo impe_dh•ia que ~o 
votasse a .J.oi que ho,io ·deve estar. snnccwnndn o pss1m J'!l'osLnrll1 
S. Paulo mnis um rcl'cvanLe .servJCO no nosso p::uz. (Mmlo bem; 
mu-ito bem.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente ~ Consta t\ ordem do dia de Lt•albalhos chi 
Commissõos. ·' 

Vou, pois, levantar a sessão, designando para ordem do dia 
da seguinte: 

Trnbnlhos do Commissões. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas c 20 minutos da Lardo •. 

SG' SESSÃO, EM. 25 DE AGOSTO DE 1014: .. 

I'RESIDENCIA DO SR. PINHEIRO MACHADO, :VICE-PRESIDENTE 

'A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre~so 'a 
sossüo, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Amu.io Góes, 
Pedro Borges, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado. Silverio Nery, · 
a'effé, Indio d() B1·nzil, ~rendes de Almeida, :Urban(). Santos,-

I 

'··· 
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Gervasio Passos, 'J:homaz Accioly, Walfrcclo Leal, Aguiar c 
~Iollo, Luiz Viunnn, Erico Coelho, Sá .Ilrcirc, Bucno de Paiva, 
'Alfredo. J~llis, l?rancisco Glyccl'io, Bt·uz Abrantes, ,Tostí ~lur-
tinho o l?elippe SchmidL .(23). · . 

Deixam de comparccct• com causa .iusLil'icada os St•s. Me
tello, ,Laura Sodt•é, Al'thm• J~emos, Jóstí IIDuscbio, Pires :Fcr
roiru, fiibciro Gonçalves, Jfl'ancisco Stí, Taval'cs de Lyra, An
tonio de Souza, Eloy de Souzn,-Epitacio Pessoa, Cunha Pedrosa, 
Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves l?orreira, 
Raymundo de Miranda, Gomes nibcil•o, Oliveira Valladão, 
Gui.Jhermc Campos, Jos•j Mai•eullino, 1\uy Barbosa, João Luiz 
1\.lvcs, Be!'llardino Monteiro, Moniz Freirq, Nilo Pecanha, Lou
J•enço Baptista, Al·cindo Guanabara, Augusto do Vasconcellos, 
Bcrnat·do i\lonteiro,' Ad01pho Gordo, Leopoldo de Bulhõcs, A. 
'Azorcdo, Alencar Guimarães, Genét•oso Marques, Xavier da 
Silva, Abàon Baptista, Horcilio Luz, Joaquim Assumpcão o 
,VicLorino 1\lonteiro (3U), · 

E' lid!l, posta em discussão c, som debate, approvada a 
acta da sessão anterior. · . 

O Sr, i" Secretario declara que não' hn expediente. 

O Sr .. 2" Secretario declara que não h a par·eceros. 

OUDEM DO DIA 

O Sr, Presidente- ·Constando a ordem do dia de ll'a
llalllos de Com missões, vou levantar a sessão. 

Desi~o para ordem do cUn da seguinte a mesma da do 
l10je., · . . ' : ..:. < ~. • 

Levanta-se á sessão íL :1. hora o 40 minutos. 

Si• SESSÃO, IE'i\f 2G DE ~o\JGúSTO DE i !l J.i . 
i 

Pl\llSllllil:'iCI,\ UJO· SI\, AllAUoTO GÓES, i" SllCI\ET.\MO 

'A' ·1 ·hora da tarde, presente numet·o legal, abt·c-se a sessão. 
a quo concorrem os Srs.· Araujo Góes, Pcdt•o Borges, Gabriel 
Salgado, Silverio Nery, Tcffé, .Lamo Sodr•í. Mendes do AI
moida, ·José Eusebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Gervasio 
l'assos, .Tavares do :Lyra, Epitacio Pessoa. IWnll'redo Leal, 
Goncalves •Ferreira, ~\'guiar o i\fello, Luiz Viannu, João Luiz 
~\ilves, Erice Coelho, Sá Freire,. Bueno de .Pniva, Bernardo 
•nrontoiro. ""!!'rodo EU is, Braz Abrantes, J osú 1\Iurtinho o i(:i!c-
~croso •Marques 1(20) • " 



. li', 

•I 

Doixnm do compnrecrJ' com cnusn ,iusl.ifiendn os Srs. Pi
nhcil•n l\hwhndo, Motcllo, Clonzngn .Tn:rme, APLhm· .Lemos, Tmlio 
rlo Dmzil, llibeiJ•o Cloncnlvrs, Fl'WIIcisco 8!'1, 'l'homnz Aecioly, 
Anl.nni·O dn Souzo, J~loy dn .souzn, Cunha PetlJ•osn, mbcil•o IÍIJ 
Jll'iti,o, .Sigi•smundo IJ.oncnlvcs, 'fluy.mundo de Mirnndn, Gomes 
ltihell'D, OllveiJ·n Vnllnr.Jno, .Gullhei'ITI~ Cl\mpos, .Tosú Mnl'
ecllinn, lluy Bnrbusn, Bm•nnt•dl•no Monlr.ii'O, Moniz ,l?rolre, Nilo 
1'1•~nnhn, •l,otll'lmco Bupl.isl.n, Alcindo {lnnmtlmJ•u, ·Augusto diJ 
VnHcone.ellos, 'ldolpho Gol't!O, Pt•unoisc.o Glycel'io, Leopoldo de 
Hnlhlies. "'· Azercl!n, AlrJHJill' Gnimal'ilns, Xnvlcr dn Silva, 
:Ahtlon llJtJltiRLn, Fclippc Sohmirll, lleJ•cilio Luz, .Tonqulm A.~
snmpcüo e Viclol'i•no ~lonlciro (3ü). 

E' lida, posln 1!111 discussão c, sem dohnl~. npprovndn n 
ncln dn ·sessüo Jtnlcrlol'. 

O Sr. 2" Secretario (.lm'vinrlo da I") d1í conln do scguinlo 

II~Xl'lmlEN'l'B 

Orficio do St•. I" Sccrolnrin tht Cumnm dos Dcpttllllios rc
met.Lendo a seguinte proposiciío 

" N. \l-1\ll!, 

O Congt•cs&o Nncionul dect•etn: 
AI'Ligo unico. ·Fica prm•ogntln n uctuni sessão lcgisinlivn 

nt•l o dia 31 de outubro do em•rcnte anno. 
Camnt•n dos •Deputado~. :!G .de ngoRto de t\JJ!I,.:....Lu.i; 

Snor<!.l dos Srwtos, J>r~sidcnte cm ~xercicio.-Anlonio Simeão 
rios Santos 1.-cnl, ·I" Sccrctnrio.-h'lusio tlc ;\J•nu}o :l" Seerc
tnrio.- Fica ~obt•e a mesn pn1·n, de nceMdo eom o 1\ogimcn\o, 
c nomo nmte1·in tll'bl~tlle, ~l~l' discutida nu sesgfio seguinte. 

Outro da mesma lil'occllcncin participando que n Cnmtu·a, 
tendo .eoncol'dado com a re.ioicüo da sua emenda IIQ pro,icdo 
do emissão, enviou-o :\ snncçüo .- lntciJ'ado. 

O Sr. Sá Freire (sm'lJimlo de .2• SCC!'Ctal'io) declara .quo 
não ha pareceres 

O Sr. Presidente- CClnstn a Ql'dcm do rlin de trub:tlhas 
de Comm issõcs. 

Vilu, pois, levantar a sessão, designando pnra ordem do dia 
da seguinte: · 

Discmsiio unicn dn pr.oposiciio da Camnrn dos DCJ1Ulndos 
n. n, de 19lil, prorognndo ns scossões do Congresso Nacional nló 
o ditt 3 de outubro do corrente runno. 

Levanta-se a sessão ú i hora c '•0 minutos. 
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88' SESS,i.O, g)L 27 DE AG<08'1'0 DE 1011 

l'RllSlDENClA •009 SUS, PEDRO BOUCES, 2" SECI\ll'rAI\10, E .<\nAU.TO 
GÓICB, 1." Slmi\ETAI\10 

\ 

A' i hora da tarde, presente numeJ•o.Lcgal, allr·e-sc n sessão 
a quo ooncort•em ·os Srs. ;,\a•aujo Gôcs. Pedro Borges, !Gabriel 
Salgado, 'rel'f<i, Tndio do Brazil, José ,rr;uzcbio, Urbano Snntos, 
,l'•ir•os lrcrrcim, :ftibciro .Goncnlv()s, -Gcrvasio Passos, •rhomaz 
Accioly, •ravnt•cs ,do 1,yra, Epitacio Pesson, WalJ'redo .Leal 
Sigismundo lfJoncalvcs

1 
Gonçalves Jv'c!'l'eira, llaymundo de Mi

randa, Olivcim IVa!llluúo, Guilhormo Campos, Aguiar o Mello, 
~~~uir. Viaunn, Joiio .Luiz Alvos, Nilo ·Peçlllllha, Erico Coelho, 
Si1 Freire, Bueno do Paiva, Bel'Dnrdo 1\lontoiro, u\lfrcdo Ellis, 

. Fr·auoisco Glycm·io, Braz Abrantes, Generoso Marques, Fclippc 
Sohmidl o Victoriuo Monteiro ,(33). . 

'• .... 

·Deixam de compnr·ecct• com causa ,justificada os Srs. Pi
nheil•o Machnr.lo, ~letcllo, (i'omaga Jnyme, S!lverio Nery, T.auro 
Sodré, ~:'>rthut• Lumes, McnUcs de Almcir.la, ·Ft·ancisco S1í, An
tonio de Souza, Eloy do Souza, Cuu!ha Pedrosa, Ribeiro de 
Bl'itto, üorncs llibeiro, Josú i\lareellino, llluy Barbosa, Bet•nar
dino M·onteiro, ·Moniz Ft•cit•e, Lourenço Baptista, ,\,!cindo Gua
nubara, August.n diJ Vaseonccllos, Adolpho Gordo, Leopoldo de 
Bul-hões, .José Murtinho, A. u\zcv.edo, Alencar Guimarães, Xa
vier dB Silva, Abdon J:lnpListn, Hercilio ,Luz c J<Jaquim As-
surnp•;iío (20) • · 

E' lida, posta cm discussiio c, sem debute, anprovnda a 
nota da scssiio antot•ior. 

O Sr. 2" Secretario (sel'llintlo de I") declara que nüo •ha 
expediente. · · 

O Sr. Sá Freire (.ICl'vinclo de 2• Secretario) procede á lei
tura dos seguintes 

I'ARECllTlF.S 

N. 38-i!lH 

"~ Cornnüssiio de Marinha c -Guerra do Senado a cuio 
exnme foi submetLida a proposição da Camara dos Deputados 
n. 5, do 1!H2, reorganizando o <tuadr.o de llhnrmaceutico do 

· Corpo de Sande da Al'mada, opiua pela sua r'e,j.eiciío. por jtí 
ter o Governo, na ultimn reforma das reparticües da ~!al'inha 
providenciado sobro o objecto desta proposicão. ' 

. Sala das Commissües,. 21i de ngosto de J9t.i,- Pil'es Fer
rcua.- A. Indio do Bra:i!.- Gabriel Salaat/o .-Ft!l'iQZW 
Schmidt,-A' Conunissilo de Filluncas. · 

' i" ' ~. 
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N. 30-101lt 

'A Commissão de l\!ari,nha e Gucr'!'a, examinando a propo
siciio da Gamara das IT)cputndas n. 8<1, de 1!H3, ·que autorir.n 
as aotuacs aspirantes c segundos trmcnl.cs da Exercito a prosc
guirr.m no estudo das cut•sos do .at•til'hm·ia o cnganharia pelo 
regulamento de 1 \J05, o quo pela mesma Lenham obtida a curso 
do i1nfnntaria c cnvnllarin, c ·dnnda outras providencias com 
J•clacíio nos referidos cursas, vem desobrigar-se do sou dever, 
r•clntando ao Senado o qLw occorrcu, ·com rclncão a este as
sumpto, por occasiiío da di·scussão do orçamento dn ·Guerra nos 
ultimas dias dn sessão do anno Jlroximo passado. 

l'rntando da Jlroposiciio do medidas cu,ia oppor"Cunidndc 
passaria si não fossem adoptadas pelo Congresso para serem 
postas cm pratica no IJOI'I'cntc arll1o, a Gommissi1o de Marinha 
o ·Guerra, na impossibilidade do vm· appr.·ovada a proposicão 
JlOr falta absoluta do tempo, formulou a seguinte emenda .que, 
embora npprovadU: pelo i:icnado, :l'oi t•e,jcitada pela Gamara o 
niio mantida pelo Senado. 

Di?.ia a emenda: « Accrescentc-se onde convier: 
Aos s~gundos t~:ncntos do Exercito que l.ivc!'cm o ,curso 

do artilharia pelo regulamento das escolas milita!'os de 1005, 
sorti pcrmittido oompletar o curso do engenharia do nccôrdo 
com o plwno do ensino do mesmo regulamento, sendo-lhos, para 
esse fim, concedida licença !lUt'a .que cm tOlll se matriculem 
no 3• anuo do referido curso, antes· de ·cu,ios c:mmos finaos 
dev.eriio pmstar o ·da .3' aula do 2" armo, 'coriforme aquellc ci
tado plM'IO de ensino, 

Os segundos tenentes c aspir·antcs que, tendo o curso de 
infantaria c cavnllaria r,r.Io r•cgulamcnto do :1005, desc,inrom 
estudar os cursos de arttlharia ou cngen'haria, podct•íio fazei-o 
de accôrdo ·com o afltual J'I~gulnmento de 30 do abt•il de 1913, 
concedendo-se-lhes licença para que se matriculem primeira
monto nas aulas do calcuulo c mccn,n,ica do curso fundnment:tl 
dcvondo prestar os exames dessas scioncias no fim do um 
anno, c ·continuando os rcsr·cctivos iJUL'SOs de accürdo com o 
que Tlreccitua o al't, 03 do regulamento vigente.~ 

Hc,icitada, porém, esta emenda, ficou prc,iudicndn a pro
posicão, ]leio que julga a Gommissão que deve ser olln re~ci-
tada igualmente. · . · . 

Sala das Commissõcs, de Julho do 101<1.-iPires F'c!'-
rcira .-Lani'D Sodr6 .- Gab1•1'el Salaado .- :l. lndio do Rra:'il. 
- F'clippc Sr.hm.iclt. 

l'RONIS!I;,\o D.l . CA~!ARA .DOS IDEPUT.IDOS, ':>, 8,], DE, 1013, A QUE 
Sll REFERE O l'.IRECEit SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
IMt. 1, • íE' ]}crmittido proseguirem no estudo dos cursos 

de artilharia o engenharia, pelo regulamento· de 1005, nos aspi
J•nntcs o. segundos tenentes do Exm·cilo, que pelo mesmo ti-

) 

' 

.,, 
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,verem obtido o curso de infantaria c cnvallnria, sem nugm~ntci · 
d1l despczn de .qualquer natureza . 

. Parngraphi unico. Esta conccssito vigorn:r(L emqunnto 
. funccionarcm na Escola Militar os citados •cursos, pelo refe

rido regulamento, devendo para isso o Governo conceder, cm 
1014, matricula ·no 3" anno ·dO curso de engenharia, do rcgu
lamcntq de i!lOú, aos aspirnntcs c segundos tenentes do Exer
cito <JUC pelo mesmo regulamento tiverem o curso de nrtilhat•ia. 

ú\.rt •. 2 .. • -Revogam-se as disposicões ,cm contrario .. 
Camarn dos Deputados, 22 de dezembro de 1013.- Sabino 

Dal'l',oso J'llniol", ·Presidcntc.-Antonio S·imcão dos Santos Leal, 
i" Secrctnrio.-iRaul ·da Momcs .Vai(Ja, ·z• Secretario.- A: 
·imprimir. 

N 40-101'1 
' ~ 

:A: Commissão de Marinha c 1Guerra do Senado e;<nminou 
o requerimento n. ü7, do 1012, cm que o tenente do Exer<~ito 
austríaco Paul,· barão de Scillcr, filho do barão de S.eiller, .ex
mi,nistro da .~.ustria no Brazil, c J) • .Ame !ia Vianna de tLim a, 
i'ilha do finado !Jarão de .Taurú, pede a decretação de uma lei 
qu<J o naturalize cidadão brazilciro e o incorpore no ExcrciLo 
Nacional.. , 

Sobre o assumpto ja se pronunciou a Commissão de .Jus
tiça c Lcgislaci~o, com cu,iG parccct· a Commissito de Marinha 
o Guerra cst(L de perfeito accôrdo no sentido de ser indeferido 
pelo· Senado o referido requerimento. 

· •Sala das Commissõcs, 2ü de agosto do 191L-Pircs 
Fcrrcil'a.- Law·o Sotl'r6 ;-Gabriel Salyado .-A. Jnd'io do 
Drazil.- Fclippc. Schmidt'L 

. PARECER D,\ OOMMlSSÃO DE ,TUSTlÇo\ E J,EOISLAÇÃO N, 22, DE 1913, 
/1. QUE SE 1\EFEIIE O PAUilCErL SUPIIA 

'A' Commissão de Justiça o Lcgislnciío foi presente o rc
:qucrimcnto cm que o tenente do exercito austríaco ·Paul, barão 
de Seiller, filho do barão de Scillcr, ex-ministro da ~\ustrin 
no Brazil, e de D. '\me lia Vianna do Lima, 1'ilha do finado 
barão de Jnurú, pede a decrctnr,ão do uma lei •que o naturalize 
cidadiio ·brazileiro c o incorpore no !Exercito Nacional. 

:Apezar de cscripto cm lingua <Jstrangcira, a Commissiio 
nüo . :rormúla a costumada exigencia de sua traducção cm 
vernaculo, lJOrquc pensa ,que o referido requerimento deve se~: 
desde logo mdefcrido •. 
. A maturnlizncüo, o:ssim como o alistamento· no Exercito 
Nacional, esttí regulada em lei. 

Nilo ha razões que ,iustifiqu·cm, .quando passiveis, as me-
:didns de exccpc:iio solicitadas •. 

• 
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Por isso é a Commissiio dr parecer que seja indeferido o 
rcqucrlmcn Lo do !JnJ•ão de Scillcr. 

Sala das Commissõ!)'S, :H de 'junho de HH3.-J. 'L. Coelho' 
e Campos, 1'rcsidente.-Joüo Lu:iz Al'Ves, 'flclntor.- G. Cam• 
JlOS .-t1ntonio Sou:;a .-L<\: imprimir. · · . 

l ~~ 

N. :H-1!JH 

!A Commissão de ·Marinha c tGiucrrn, n cu.io e;ínme foi 
sujeita a emenda aprcsClnlnda no pro,iccto, n. 2G do. nnno 
passado, entende ·QUO a approvaciio desta emenda vnler1n por 
incluir a pl'oposiciio vinda da Camara dos Deputados e .iú es
tudada o convenientemente cm()ndadn poJas duns Commissõos 
do Senado, Qu·e as exnmina1•am, disposições de carnlcr rcstricto 
c pessoal. l~sso. pi'Oposir;iio regula n· sil.unciío de uma classe 
de seJ•vidot·es do Estado, dispondo sobre a maneira pOI' que 
devem elles,, ser ·com ,justiça ·collocados no Corpo de Snudo 
do Exercito, uma vez satisfeita as exigencias das leis vig~;ntes 
reguladoras daquelle corpo. IDcntr.e desses limites os funccio
narios, a .que so refere, híio de ser attendidos como os demais, 
que aSJpirnm a occupai· os postos do phnrmnceuticos do Exer
cito, não havendo rar.ão. para que sobre ellcs, como um caso 
especial, o projecto disponha. ,l\or isso, a Commissão de Ma
-rinha ·e Guerra entende que o Senado nccrtar1\ UP!ll'llVnndo o 
pJ•ojccto .substitulivo por ella of1'erecido, rostnb<:lcccndo-so o 
seguinte paragrapho como emenda no at·t. 1': 

EM EliDA 

ParnS'rapho unico. Esses infet•iol'cs serão aproveitados de 
preferencia ·n quuesquet• outros concurrentes nas nomencõcs 
·no primeiro posto, :í medida. que J'oJ•em oceorrendo ns vaga~ 
nos quadros pnl'a quo se hn.iam habilitado', observando-se nas 
nomencücs a onJem de sua elnssi1'icn<:ão cm ·concm·so o o di
l'üito de preccdr.ncin dos cn:ndiclntos jú :habilitados cm concurso 
anterior n~n·cla suiJsislcnle. 

Sala das Commissües, 2G de agosto de JOH.-P·ires 
Fm•1•nira .- Lauro Sodré .-Gabriel Salaarlo .-A. buli o 'do 
Brazil.-FeliJl)W Scltrnidt.-',\:' Commissiib de Piunncns. 

:E' lido, posto cm discussão c sem debate apnrovado o 
seguinte 

p,\RJWEn 

N. 1,2 -1!114 

Tendo n Commissão de Finruncns offm•coido ú' conside
rnc.iío elo Senado um pro.ice.to sob1•c montcpio que, emendado, 
voltou (L mesma Commiisüo; · 

Estnndo affecl.o n esta Comri1i;;siio do •Lcgislncüo e .Tus
!.içn uú1 projecto da Cnmnrn (n. 27, de 'i!l13) sobre o mesmo 
assumpto; · 

• 
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Convindo .que o estudo e resolução dn materia seja abrj)~ 
vindo; 

iAl Commissão de JusLica c Legislação é de parecer c 
requer que o pro,jccto n. 27, da Camara, sc,ia rcmctLido ú Com
missão de Fhnancas para CJlJC, ao cmitLir parcc<lr sobre o pro
,iecto mnenrlado pelo Senador Alcindo Guanabara, tomo cm 
considcracüo aqucllo projecto. 

Sala das sessões, 2ü de agosto de 1014 .- Joúo L ui: Alves, 
Pt•csidcnto c Relator .-Siuismunclo Goncalvcs .-GuWw!'1nc 
Campos. 

ORDEM DO DIA 

PnonoG.IÇÃO DA Si!SSÃO ATJ~ 3 DE OUTUDRO 

Discussão unica da proposição· da Camnra dos D<Jputndos· 
n. !l, do ·J OH, proroga.ndo as sessões do Congresso Nacional 
nt1í o din 3 de outubr.o do corrente anno. 

c<\.pprovada; vae sol' enviada no Sr. Presidente da Rc-
. publiefl pat·a a· J'ormnlidadc da publicncão. · 

O Sr. Presidente- Nada mais ·hnvenda· a tratar, vou le-
vantar a sessão. . · . 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

•rmhalhos de Commissões. 

Lcvll!nta-se a sessão ú 1 hora c '10 minutos. 

80' SESS,\0, E~! 28 DE AGOSTO. DE '!OH 

Pl\ESIDEXCIA QO SR, .\~\U,TO GÓEs, i" SECl\llT,\lllO 

k\:' 1 'hora da· tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, 
a ·CJUe concoN·ct·wm os Srs. Araujo Góes, Pedro Borges, Gabl'icl 
Salg-ado, ·Silvct•io Nery, Tndio do Bt•azil, ~lc;odes de Almeida, 
.Tosó Euzebio, .P1ires Fct'J'eit•a, ,Gervasio Passos, 'l'uvnres de Lyt·a, 
WaU'rcdo 1Leal, Sigismunclo Goncnlvos, Olivcim Vullndão, 
Aguiar c 1\lcllo, João Luiz Alws, iE'rico Coelho, Stl Jrrcire Bueno 
de !'uiva, Bernardo Mont-eiro, Ml'rcdo Ellis, Leopoldo de Bu
lhõcs, Braz Abrantes, J·osé ~lurtinho, Generoso Marques, c 
~~elippo · Schmidt (25) . 

Deixam. de llomparoccr com causa ,iusLiricndn os S1·s. Pi- · 
nhcit·o Machado, i\loLcllo, Gonzagn Jayme, Tel'l'é, .Laura Sodré, 
Arthur Lemos, Urbano .Santos, Pit·es FoJ·rcira, Hibciro Gon
calvcs, lrranoisco Sú, 'l'lwmnz Accioly, ~\'ntonio de Souza, Eloy 
de Souza, Epilacio Pessoa, Cunha Pcdt•osa, nibeit·o de Brilto, 
G9ncnlves Fm•t•oirn, :naymundo · de Mit·unda, Gomes Ribeiro, 

,.;; 
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IJuilhermo Campos,. J-uiz IVianna, .Tosó MarceUino, Ruy Bar~ 
hosa Bernardino Monteiro, l\loniz J!'rcirc, Nilo Pccanha, Lou~ 
ronco Baptista, ''~!cindo Guanabara, Augusto Vasconcellos, 
Adolpho Gordo, Francisco Glyccrio, A. Azcrcdo, Alencar Gui
marães, Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hcrcilio Luz, .Toaquim 
k\ssumpção o .victorino Monteir-o (37) •• 

E' lida, posta cm dicsussão c, sem debate, approvacla a 
act!l da sessão anterior. 

o Sr. 2' Secretario .d(~ conta do seguinte: 

EXPEDIEN'l1E 
Officios: 
Um do Sr, 1" Secretario da C!lmara dos Deputad-os, re~ 

mettendo a seguinte proposição: 

. N •. 10-101·1 

O Congresso Nacional resolve: 
A:rtigo unico. :Fica -o .P:residentc da lltepublica autorizado 

a abrir pelo Ministerio da l!'azcnda, um eredioo extraordinario 
de '1.827 :235$202, papel, c 177$1i177 ouro, para pagamento das 
dividas processadas nos diversos Miilisterios, do cxcrcicios 
findos; r.ovogadas as disposições em ·contracto. 

Gamara dos. Deputados, 2:G de agosto de 1014.-Lu·i: 
Soares dos Santos, Jl1'esidcnte cm exercicio .-Annibal rlr: 
'Toledo, servindo de l" Secretario.-A,[fredo Octavio Mavianicr, 
servindo dç 2" Sccretario.-A' Commissiio de I<inancns. 

Outro do mesmo senhor, ·communicnndo que a Camnrn niit> 
poude dar· assentimento á emenda do 'Senado ú proposição que 
abre at> i\finisterio da Fazenda t> credito do 52 :600$; para 
pagamento do 20 guardas nccrcscidos na L<\.lfandega de Porto 
:Alegre.- A' Commissão do J<inancas. 

O Sr. Oliveira Valladão, supplentc, servindo de 2' sccrc-
. tnrio, proc.edo 1í leitura dos segui,ntcs . . 

PA-RECERES 

N. '13-1014 

a lei n. 2. 35G, do 3'1 de dezembro do '1910, fixando ns 
dosvezns pnrn o cxcrcicio de '1011, autorizou o Poder Exe
cutivo, pelo art. 3", n. III, a modificar a organização da 
;justica -local do Districto Federal, nutorizaciio de ,que o Go~ 
:verno so utilizou, expedindo o decreto n. 9.263, de 28 de 
dezembro do 'l011. 'Por esse decreto, sete siio as protorias. cri~ 
minnos o pura ollas 1:oram aproveitados tr.cs cscrivii·es que ,iú 
.percebiam vencimentos: o dos F.citos dn Satldc Publica c deus 
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do Jury, nos quncs foram asseguradas as vruntngens cm cli~o 
goso ,iú se achavam. Os demais- quatro- ficaram cm SI
tuação do desigualdad-e, porque, tendo as mesmas funccões, · 
só percebiam as custas, doaccõrdo com o regimento-cm vigor.: 
"\o Governo, porém, não assistia o direito de igualar as suas 
condicücs t\s dos primeiros, porque a lettra b da citada auto
rização impediu o augmento de cargos remunerados pelo Thc
souro ND~cional. Só o Congresso podia fazei-o; c este o fcz1 
estabelecendo, na lei n. 2. 738, de 1, -do Janeiro do anno passado, 
que os sete escrivães teriam -os mesmos vencimentos, a saber: 
3:588$ de ordenado e ~ :701·~ de gratificação, ou sejam 5:382$1 
cada um. 

Em rcqucrhncnLo que dirigiram ao Con!ll'esso Nacional os 
quatro es!lrivães que durante o anno de 10-12 só P!lrceberám 
as custas judiciarias ~~olicitàram que lhes ~osso abunada a 
quantia que, juntamente com as mesmas custas, os trcs ou
tros cscrivães haviam recebido do Thcsouro, a titulo de ven
cimentos. Qu()r dizer: pleitcum que ao neto do Cb~ressO' se 
de crl'eito trotronctivo para lhes aproveitar desde o dia em 
que· assumiram o excrciciu c não, como succede, desde o dia 
em que esse ac:t<.> gara·ntiu a todos a igualdade de vantagens., 

Ouvido a respeito do nssumpto, o Sr. ~linistro da Jus-
tiQa manifestou-se nos seguintes termos·: · 

«Em referencia no oi'ficio n. 23, de 22 de setembro ul
timo, tenho a honra de communicar-vos que, tendo entrado 
em vigor a i do fevereiro de 1012, <li dccr.eto.n. 9.263, de 
28 de dczemb1•o de 1011, que reorganizou a ,iustica do IDistri
cto:Federal, não podia estar incluída no areamento da despeza 
desta ministerio· •o·ara •O exercício de 1912 a quantia para 1.4 
pagamento dos vencimenLos dos scrventua•rios de que trata 
o vosso oi'ficio, pelo que deixaram clles de ·receber os ven
cimentu.s que ora reclamam», 

Parece entretanto, t\ Commissão que a pretcncilo não cstt\ 
no o aso de ser deferida: p·rimciro, porque quando Us req,ue
rentes acceitumm os Jogares já sabiam que a lei não per
mittia dar-lhes outras vantagens alóm das custas, c que, con
sequentemente, o que ora pedem ó um favor; segundo, por
que o momento não iPCirmitte que só por equidade se vo
tem despozas. Nestas condições pensa ·que o requerimento 
devo ser indeferido. · 

Sala das Commissões, 27 de agosto de 19H.:.....F'. Glu
ca!'io, · Presidente.- 7'ava!'cs de Lura, Relator.- Gonçalvcn 
F'el'l'cil•a.- Bueno !la Paiva.- Wcto1•ino J1l ontcil'O .- J oüo Ln·i: 
Alvcs.-EJ•ico Ooclho.-Srí F'rc'i!'c.- Urbano Santos.-c~ im
primir. 

N, 14 '-: 1'91111 

Tendo o Senado re,icitndo a proposicüo · dn Cumrura dus 
Deputados, n. OJ, de 1!H3, quo autorizava a concessão do seis 
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mcz1ls de Jiccncn n~ operaria de "' classe da '•' divisão da 1 
Estrada do Fcrr.o Central do .Brnzi! Procopio Pinto da Cunha 

· 1\Iourn, ficou sem objectivo o, ,portantu., deve sor nrchivnclu 
o requerimento sob n. O, deste anno, cm que o mesmo "iPO· 
rni·io soliciLa dosl.n Commissüu' rcconsidcracüo· do sou nct.o, 
contrario a mesma oconcessüo ele llconc.n. 

Rala clns Commi,.sões, 27 do agosto de tOH.-.Ii'. Gt/f• 
~m·in, Pt•csidento.- 1'anarcs dr! L um, Rclntot• .-GonçalvrJs 
Prwrcira.- IJIWU.o r/!: Paiva.- Victoriun Montcim.-Jntio Lui: 
illi!cs.-Erico Cof!lho.-Sd F1•circ.- Urbano Santos.-A im
rwimit•, 

N. 45 __. 101-1 

A propusiciío dn Cnmnra dos Depu Ln dos n. 1G<I, de 1012, 
farulln n n. Claudia Vergara de Oliveit•n, viuva do coronel 
srnduado reformado do Exercito Jleleodoro .Joaquim dll' Oli
\'eit·n. e sun fililn Francisca ele Oliveira fazerem as contri
bmcõr.s d<J art. 4" <lo decreto n. 1.0lí4, do 20 de set()mbrLf 
do 1892, para ·que possam. gosm· dos J'nvorcs ,pelo. mesma lei 
concetlidos nos herdeiros d<JS officincs do Exercito, fnllr.cidus 
com ma is de 3lí nnnos de serviço. 

Havendo sidu arbitrada :\ mesmo. senhora, pcqo Ministcrilj 
da :Fnzcnda, uma pensão correspondente no soldo do pu~to de 
mn.iot• da labclla annexa ao decreto n. 2·17, de 1J80G, nn rn
zihl riu qual contt•ilmiu aqucllc orricinl, sua viuvn dirigiu-se 
no Congresso Nacional pedindo que lhe sc,iu concedida, repnr
t.idamontc, com n sua filha menor, a pensão do montepio 
oorrcsiJ<)ndentc no pa.~to da graduação do seu finadu1 ~sposo. 

Esta Commis~fio, examinando a proposicão, 6 de parecer 
quP eH a seJa rc,i cilada, pelo~ seguintes motivos: 

a) n regra geral ó que o montcpin st\ d:í direito n uma 
pensão igual no meio soldo correspondente no posto (nrLs. 2' 
0 18 do decreto n. G05, do 28 do agosto de 1800); 

b) o officin! do Exercito só Jlt\dc instituir para n fnnlillin 
u ~nonlcpio cum pensão oorrc-~JlOndonto no posto do grndun
ciio ou de acccsso (segundo é; effectivo ou t'Cformu!!o·), fa
zond<> elle Jll'Oprio adean.tndnmcnte uma prestacãll correspon
dcnLc a 13 mczcs de contribuicão dos rcPcridos postos do 
g-rndnnciio ou de a~cosso;, 

c) o nrl.. .\" do decrct~ n. 1 • 05~. do :?O de setembro do 
·1800, pcrmittiu qur a fumilia do official faca a prestncüo 
cxtrnordina:rin pnra oht~r n mon!t~pio do ptlsl.o dn graduação 
ou do ncccsso, derogundo o prcceiLo ·logislativu do dccrettll do 
1800, que exige que tal ilontribuicão sc,ia fcil.a pelt) propriu' 
oflfioinl, mas ln! disposicão excedendo as faculdades executi
''ns niin pódc constituir direito sin~ular cm favor das fnmilias 
do.9 ufiiciaes do Exercito quando e•stos, niio fazendo uso da fn-
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cuidado conferida em lei, · houvcl'em deixado de fazer a prc
stacüo a !JUC refere o art. 8" do decreLo de 28 de agosto 
do 1890. . · 

Alt1m <lestes motivos que o Tribunal de Contas expoz no 
processo de montepio e meio soldo da viuva c fi!.ha, do mesmo 
ot't'icial, ,julgrundo .Jcgncs os lilulos e,;:pedidos ús mesmas e orde
nando o registro c elassil'ica<;ü.o da dcspeza, n Commissüo de 
~?i,nnncas pensa .que o pJ•o.iecto nwo consulta o interesse publico 
e, por isto, deve sct· rejeitado. 

Sala das Commissõc~. 27 de agosto de -1\HL-F. Glycm·io, 
Presidente.- t'ictorino Monteiro, Relator.- João Lui: Mvcs. 
- E1•ieo Cocllw .-Sei Freire.- Urbano Santos.- Gonçal-ves 
.Ferreira.- Btte1l0 de 'Paiva.- Tavares de LU1'a. 

PROPOSJÇ}\0 IJ.\ CAMA R.\ DOS DllPU:l"ADOS '=>'. 161, DE !Q t2, A QUE 
SE IUWili\E O [>,\RECEil SUPR.\ 

•O Cong1•csso Nac.ional resolve: 
;A,rtigo unioo. A D. Claudia Vct•gaJ•a do Olivcil·a, viuva 

do coronel graduado reformado do Exercito !:luleodOl'o Joaquim 
do Oliveira, o .sua· filha Francisca ue Oliveira ú facullndo fa
zerem as ooutri!Juicücs do at•t, !," do decreto n. L 05.!, de 
:!0 de sfrf,mnbJ•o drJ I 8\J2, pam ~ue possam gozn1• tios favores 
pelo mesmo derJt•eto cOIJ.~edidos aos 'i!crdeit•os dos offioiacs do 
Exet•oito fallcc.idos com mais de 35 annos do serviço; revo
gadas as disposições cm contra1·io. 

Camarn dos tDeputu.dos, 20 de novembro de 1012.-Sabl1w 
Rar1•oso Ju.nir, .l~residcnte.- • .J.ntml'io Simeão dos Santos 'Leal 
1" Sccretnrio.-Raul de Momes Veiaa, 2" Sccrctario.-A im
primir. 

O Sr. Presidente- Cm·rcspondcndo ao convite feito no 
Senado, nomeio pam representai-o nas cxequias qne vão sct• 
eelehrndus amanhã pot· alma do S. S. o papa Pio X os Srs. \Vul
frcdo Leal, Mendes de Almeida ·C Indio do Brazil. 

O Sr. Sã Freire ( • )-Sr. Presidente, sómcnte para o 
cffeito. re rcclii'iear noticias publicadas pela imp1•ensa de hoje, 
venho dizer ao Senado que sustentei inteiramente, até o fi'm, 
ns emendas que ol'i'ercoi ú eonsidoracüo da Commissão de Fi
nnncas, tendo sido voto vencido, quet• na pre-feroncin dada ao 
Estado de S. Paulo pura a construccã·o do prolongamento dll 
Sorocabana de S .• Toüo ll Santos sem a indispcnsavel concur
rcncia publica, quc1• no direito, que 8() pretende dn1•, de uiio 
rcvcrlct· a .estmda 'de !'erro pa1·a a Uniüo, !'indo o prazo do 
contmcto. · 

·Posso dizer, portanto, S1·. Presidente, que sustentai intei
mmente, ató o fim, as emendas que formulei ao projecto cm 
questão. 

(')Este discurso níio foi revisto pelo orador, 
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.o que se deu nu Conuriissüo foi o seguinte: vencedor o 
meu paroc:er, quanto ú. caducidade da concessão da estrada do 
ferro de S. ,Toão a Santos, porquanto a maioria da Commissão 
resolveu fazer •a concessão i:lire·ctamentc a S. Paulo o 'não ú. 
Sorocnbana, restava serem votadas as diversas emendas que tive 
occnsião de apresentar·. A primeira emenda dispunha que o 
Governo ficava .autorizado a abrir concurrcncin publica para 
o ,prolong-amento da estrada de ferro Sorocabana de S, João a 
Santos, dando prcfcrcncia, cm igualdade de condicões, ao Es
tado do S. Paulo. A Commissüo, contm o meu voto, entendeu 
que crri. dispcnsavel essa •concurrencia publica, que se deveria 
dar directamente a concessão ao'Estado de S. Paulo. . 

A seg-unda questão submetlida ao voto do. Commissüo foi 
11 seguinte: si findo o pram da concessão deveria ou não re
verter para a União esse prolongamento, V·otei ainda de 
accôrdo com a minha emenda, no sentido de reverte1· n estrada 
ú. União. 

Do accõrdo com o meu valo vol.arum os honrados repre
sentantes do Rio Gmndo do Norte o do 1\Iaranhão. · . 

Foi isso, S1·. l'rosidente. o que se passou no. Commissão 
ele Financas •. Finalmente, o Presidente da Commissão nomeou 
paro. redigir a emc.nda o honrado representante do Espirita 
Santo.: 

E' ou não ú vcrdnqe ? pergunto 11 S. Ex. 
· O Sn. JoÃo Lmz ALVES - Perfeitamente,· é n pura ·ver-
dade·: . 

. O Sn. S,\ FnEU1Jl - Acontece, porém, Sr. Presidente, quo 
algun~ ,jomaes de ho,;o disseram que as emendas votadas afinal. 
o !'oram unanimemente. Não ó exacto: a informacão não é 
Jlerfeita, e eu tinha o dever de trazer ao conhecimento do 
sc·nado estas explicacões. 

Não ú tudo. A neto. elo. Commissüo de Financas, publicada 
no Dim•io ao Conaresso, rnet•ece tambem se1• modificada, por
que não representa inteiramente n verdade : 

Diz a acta dn Commissüo: · 

«A: Cornmissüo, elepois de fallarem os Srs. Sú. Freira, 
João Luiz Alves, Urbano Santos, Victorino Monteiro, 
Buono de Paiva e Erico Coelho, deliberou formular uma 
novo. emenda ao projecto n. 3, deste 'anno, autorizando 
a rever o a t•egularizar a conces~ão feita ú. Companhia 
Sorocabann para n construccão do prolongamento do 
S. João n. Santos, dando n concessão ao Estudo· do 
S.:·Paulo,, · . · 

Oro, Sr. Presielenlc, 'foi cxncLumonte' o conLrnr.io o quo 
i:lolibcrou n Commissão, que julgou caduca, de uccõrelo com 
o voto que tive opportunidado de oi'fcrccor, n concessão 'i'eitn 
ú. Companhin Sorocnbann. . · · · 

Feita esta rectificacão necessarin, indispensnvel, paro. ella 
~hnmo u. nttencitp ~os hom•ndos IDQ~bt:os el.ll. O.O!DIAi~s[o Pll! 

' • ' I ', . ' ' '. 
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Finanons aqui presentes, pot• ser a expressão ·exactn: do quo 
occorrou na reunião do honlem da Commissão de l!"inan<JaS.· 
[(M-uito ba'fn; muito bam.) 

OODE~l •DO DIA 

O Sr .. Presidente - Constando a ordem do. dia de Lrn
bnlhos do •commissües, vou levantar a sessão, destsnando. para 
ordem do dia. da seguinte: 

Trabalhos de Commissüos. 

Levanta-se a sessão ti i hora c 40 minutos. 

no• SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE i91-l 

Pl\llS!DllNCIA DO SI\. An,\UJO GÚIIS, i 0 SECDE1'.\n!O 

A' 1 hora da !arde, presento numero legal, abro-se a scs
r.ão a. que concorrem os Srs. Araujo Góes, Pedro Borges., Gon
r.nga. Jaymc, Gabriel Salgado, Silvorio Nery, Pires l!'crreira, Ri
beiro Gonçalves, Gorvnsio Passos, Tavares de Lyra, Epitacio 
Pessoa, Sigismundo Gonçalves, Oliveira Valladão, Aguiar c 
Me!lo, Nilo l'ecnnhn, Erioo Coelho, Sá Freire, Bu•ano de Paiva, 
Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, José Murtinho, FeliPPe 
Sohmidt c Viotorino Monteiro (22). 

Deixam ele comparecer com causa justificada. os Srs. Pi
nheiro Machado. Metello, Teffé, Lnuro Sodré, Arthur Lemos, 
Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Euzebio, Urbano San
tos, Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de 
Souza, Cunha Pedrosa, Wnlfrado Leal, Ribeiro de Britto, Gon
çalves Ferreirn, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Gui
lherme Campos, Luir. Vinnna, .Tosó Marcellino, Ruy Barbosa, 
João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Lourenço 
l3nptistn, Alcindo· Guanabnt·n. 'Augusto de Vasconcellos, Adolpho 
Gordo, Pra.ncisco GlycJerio, Leopoldo de Bulhües, Bmz Abrun" 
tes, A. Azercdo, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xnvi•ar• 
dn Silva, Abdon Baptista, Jierciiio Luz e Joaquim As
sumpcüo (40), . 

. E' lida, posL!l em discussão e ·sem debute npprovadn ri 
·acta: da sessüo unt~rior;· · · · · · 

• 
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O Sr. 3' Secretario (sm•vintlo de J•) dú conta do seguinte 

EXPEDIEN'l'E 
' Officio do St·. I" Sect·elario da Comnra dos Deputados, en-

viando um dos uutographos dn resolução do Congresso Nacio
nal, Banccionadn, que trata da emissão de notas do Thesouro 
:Nacional c dú outras providencias. - Archive-se. 

O Sr. 4' Secretario (sa1't!i1tdo do .2') declara que nüo ltn 
pareceres. 

O Sr. Sigismundo Gonçalves diz ler lido nos ,jornnes da 
manltã que vne ser publicado edital convida.ndo. os bnnros qu•J 
pretenderem auxilio concedido pela lei da emissão do papol
moedn a fazerem suas propostas nos termos dn referida lei. 
Louva n rr.soluçüo do Governo e aproveita n. oppOJ•tunidado 
para dar seu apoio ú Assoeiacão Commorcial do F.o11ife que pede. 
soja extensiva úquelln. praca os lavores enumerados na auto., 
rizacão Jogi.~lul.iva de 24 do eor.ronte. 

Reconhece SP.l'Cm de grande imptorl.a!lCia as pl'acns do m~ 
· d•J .Tnneiro e do S. Paulo, mas a verdade é que, si u estas deve 

r:ubcr.· maior quinhiio ·de auxilio, ns de outros Estados niio 
devem set• tio todo esquecidas e entt•egucs aos azares da cri~~ 
gemi. Os dit·eitoq ·dos l~sln<los por·anto n União siío iguaes, c 
na proporcão de suas contribuições. 

Demais, tratando do oilSO do Pernambuco, isoladamente, 
porque não tem procumcão para tratar de outPos Estados, a 
vordnde é que, cmqunnto para os cofres da União Pe1•nambuco 
concorre com cerca do quarenta mit contos, com ellc não so 
chega a gastar .mais de sois mil. · 

A situa~.ão é procarin cm todo naiz, não nffectou Fimplcs
mento os Estados vizinhos ú CapiLnl Federal, portanto dovc-so 
mandar J'azm· tis instituições· de credito nos Estados ~m que 
tiverem suas sédes, emprcstimos nus condições da loi V•Otadai 
resguardados com rigor os interesses do Thesouro. E' só isso 
o que o levou ú tribuna. 

ORDE~r DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando· a ordem do dia de trabalhos 
de Commissões, vou lovanf,ar a sessão. 

Designo para Ol'dem ·do dia dn seguinte: 
Discussão unicn do purecot• da 'Commissüo de Justiça c 

Lc~;islnciío, n. 22, do 1!H3, opinando que se,in indeferido o re
querimento n. Oi, de HH2, cm que o tcnenf.o do Exercito Aus
trinco, Pnul, barão de Scj!ler, filho do ex-Ministro dn Austrin 
no Brazil, c noto do bnrüo de .Tnurú, pede n decrcta~üo de um\l 
lei que o naturalize cidndüo braziloit•o o o incorpore :10 E:tor
oit.o Nncional. (Com parecer ela de Marinha c Guerra opinandrJ 
do mesmo modn.) · · . . · 

' . ··- ' 
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2' dÍscussiio da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 84, de 10·13, que permiLte que os aspirantes e segundos te
nentes do Exercito que tiverem o curso de .cavallaria e infan
taria, pelo regu!am~nto de 19.05, pro~igam nos estudn;i dos de 
artilharia e engenharia pelo referido regulamento. (Com pa
TI!Cm' contrario da Com:missão de Marinha e Guerra.i . 

·Levanta-se a sessão ás 2 horas .. 

' 91' SESS~::;.o, EM 31 DIE AGOSTO DE 1914 

PRESJ,oJ~NCIA 'lliO SR. ARAUJO GÓES, i o SECRE'fARJO . ' 

A' i hora da tarde, presente' numero legai, abre-se a sessão 
a .que concorrem os Srs. Araujo <3-óes, .P·edro Borges, Gonzaga 

· Jayme, Gu,briel' Salgado, Silverio Nery, Tcffé, Laura Sodré, 
Mendes de Almoida, Urbano Santos, Pires F<lrreirn, Ribeiro 
Groncalvcs, Gervasio Passos, Tavares de Lyra, Epitacio Pessoa, 
Gonçalves Ferreira, Raymundo de Miranda, Oliveira Val!adão, 
Guilhevme Campos, Aguiar e i\lello, Luiz Vianna, João Luiz 
,\!lves, Nilo Pecanha, Erico Coelho, Sá Freire, Bueno de Paiva, 
Alfredo Ellis, Francisco -Gl;>~cerio, Braz Abrantes, Alencar 
Guimarães, Generoso Mar.ques e V.ie{;orino Monteiro (31•) • 

Deixam de comparecer com -causa justificada os Srs. Pi-
. nheiro Machado, MeteUo, Arthur Lemos, Indio do Brazil José 

Euzf.bio, Francisco Sá, Th·omaz l<l.c_cio!y, Antonio de Souza, Eloy 
dil :Souza, Cu11ha Pedrosa, Walfredo Leal, Ribeiro de Britto, 
Sigismundo Gonçalves,' Gomes Ribeiro, Jos<l 1\Iarcelliiio, Ruy · 
Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Lourenço Ba
ptista, Alcindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos, Bernardo 
Monteiro, A<dólpho Gordo, Leopoldo de Bulhões. José 1\Iurtinho, 
A. Azeredo, Xavier da Silva, Abdon Baptista, Felippe Schmidt, 
Hercilio Luz e J-oaquim Assumpção (31). 

E' lida, posta em discussão e srJm debate approvada a 
acta da sessão anterior: 

·o Sr. · 2• Secretario, servindo de 1•, dá conta do seguinte 

. EXPEDIENTE 
Of.ficios: 
Um da Exmà. viuvn do Dr. João Ribeiro de Avellar, ex

Deputado da ~<\.,ss8mb!óa' Constituinte, agradecendo as manifes
tações -de pezar do Senado por occaslão do fnllecimonto do seu 
saudoso esposo.-·Intoirado. . , 

Outro do Sr. Olivilit•a Maya, pr•ovedor da Santa Casa de 
Mls~ricordia de Santos, offerecendo um exemplar impresso do 
relatorio. de .1913.- Inteirado. 

20-' 

. . 

" 



., 

·,' 

;. ·.··-·< 
.- . _·. ~ 

'."I :J06 · AN~A,ES DO SENADO 

\. , O Sr. 4' Secretario, servindo, de. 2', declara que não h a 
pareceres. 

. ,. 

ORDEM DO DIA 

FAVORES AO TENENTE B.\RÃO DE SE!LLER 

Discussão unica po parecer da Commissf10 de Justica e 
·Legislncwo, n. 22, ae 1013, opinando .que seja indeferido o re
querimento n .. 67, de· 1912, em o tenente do Exm·cito nus
trinco, Paul, •barão de Seiller, filho do ex-Ministro· da Austria 
no Brazil, ·e .neto do barão de Jaurú, pede a decretncúo de uma 
lei que o naturalize cidadão brazileiro e o incorpore no !Exer
cito Nacional. . . . ... 1. .. : 

<Adiada a v o tacão . 

. CURSO DE ARTILHARIA E ENOENHARIA PELO REOUI.AMENTO DE 1905. 
. . ' . 

. 2• · discussão da pr~posiciio da Gamara dos Deputados, 
· · 'n ... 84, de 1913, que. permitte .que os aspirantes e os segundos . 
· ·tenentes dó .Exercito .,que tiverem o curso de cavallaria ·e in

. fantaria, pelo regulamento de :1905, prosigam nos estudos .dos 
. de artil'hnria e engenharia pelo referido regulamento. 
•. · Adiada a vota cão. · - . ., . . . 

· · ,o Sr. J:r~sidente'-Nada mais havendo a tratar, .vou le-. 
vant.ár 'a .sessao. . 1 ,., . • 

·. ,~?.esi~ô,)la~a o5dem _do' di~ dasegui.n~: . . . . . . _ 
Votacao;"· em d1scussao umca, do parecer da Comm1ssao 

. de· Justiça. e ;Legislação, n. '22, 'de 1913, ·~opinando que seja 
. •,· ·indeferido'o .. l'llquerimenlO' n; 67, de :1912, em 'que .o .. tene~te .' 

·. do Exercito·.austriaco, Paul,. barão de Seiller, filho do·ex-Mi~ · 
.nistro da >Austria no Brazil, e neto do barão .de Jaurú, pede 
·a decretaÇão 'de uma lei que o naturalize llidadão brazileiro e 
o incorpore ao Exercito Nacional. (Com parecer da de Marinha 
e Gue1'1'a opinando do mesmo .modo.) 

.. 
' ' 

. V.otncão, ·em . 2' discussão, da proposição· da Gamara dos 
Deputados, n., 84, de 1'9'13, que permitte que os aspirantes e 
segundos tenentes <lo Exercito que tiverem o curso de cnval
laria e infantaria, pelo t•egulri.mento de· i905, prosigam nos 
estudos dos de artilharia e engenharia pelo ·referido regu
mento. (Com parecer· contrario da Commissão de Marinha e 
Guerra.) 

·•<'1, 

'tÍ ' .. 
•' . 

. ,. 
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., 

. Levanta-se a scssiio á :1 hora e 30 minutos. 
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