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O Sr. F*. Belisavio (ministro da fazenda) :— Sr.
presidente, parece-me que podia ser escusada a minha
intervenção neste dehate, á vista da defesa que tem
sido feita da emenda' da commissão; si intervenho é
simplesmente em deferência aos nobres deputados da
minoria, respondendo ás suas observações sobre a emenda additiva que se refere ao melhoramento do meio
circulante, a única que tem sido objecto de impugnação.
No estado actual da discussão deste assumpto, seria
ocioso dar-lhe grande desenvolvimento. Peço permissão,
portanto, não só para deixar os assumptos de que incidentemente se occuparam os nobres deputados para
occasião mais opportuna, que será a da discussão da receita, como para mesmo a respeito desta questão sor o mais
breve possível. Assim, deixarei de parte todas as questões
que têm uma apparencia theorica, para procurar provar
que o systema proposto pela commissão, e aceito pejo
governo, é o mais conveniente, nu situação actual d<
papel-moeda.
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Senhores, lia mfla proposição que julgo fora de toda
a controvérsia: a deplorável situação do nosso meio
circulante. Não preciso descrever á Gamara os inconvenientes que resultam desta situação. Si a moeda ó a
medida dos valores, não se pôde comprehender que ella
seja sujeita a tinta instabilidade, e absolutamente lhe
falte a fixidez.
Esta situação da moedvnão pôde deixar de influir perniciosamente em todas as operaçõas mercantis.
Todos quantos empraheiidem operações commerciaes
ignoram, qual ssrá o seu lucro ou o seu prejuízo, quando
tenham de liquidal-as.
Este estado, portanto, ó um obstáculo real e constante
ao progresso e desenvolvimento do commercio entre nós.
E' também um obstáculo á accumulação de capitães,
porque ó illusão suppôr que a baixa do cambio pôde reter
os capitães no Brazil, persuasão que têm manifestado
constantemente algumas peíioas não familiares com estes
assumptos.
Datam de muitos annos os nossos esforços para attrahir capitães estrangeiros para nossas obras, porque em todos
os paizes novos, como o nosso, faltam c.ipitaes para as
grandes emprezas ; assim, temoscjntrailido empréstimos,
tanto para pagamento das nossas dividas, como para
realizar melhoramentos públicos.
Este desideratwn, porém, de attrahir e reter capitães
não se ha de conseguir, emquanto a moeda não offerecer estabilidade ; porque todos sabem que os capitães que
entram no Brazil se depreciam com a moeda, o quando
houverem de ser retirados hão de soífrer prejuizos que
ninguém pôde prever, nem calcular. E' facto de observação constante queoi capitães não permanecem no paiz ;
os, negociantes ou industriaes que conseguem realizar
rógum lucro, tratam de pôl-o em segurança, de libertal-o
dessa instabilidade que coustitue ameaça permanente.
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Não ha moio algum de reter capitães, quando não
se fixam pela própria e livre vontade do capitalista, pelo
interesse que este reconhece na permanência e no emprego delles no paiz.
Si procurássemos conhecer a situação do Brazil nas
proximidades da independência, veríamos de maneira
muito palpável como a perda para o capitalista tem sido
grande.
Em 1822, quando nos separámos de Portugal, o cambio'
estava no Brazil, não legalmente, porque não era esta
a taxa legal, mas de facto, a 46 dinheiros por 1$000.
Nessa occasião dous capitalistas que possuíssem a mesma
fortuna não realizada em prédios ou bens do raiz, porque a questão seria neste caso .diflferente, mas realizada
em títulos, si um ficasse no Brazil e o outro fosse para
Portugal, este conservaria a totalidade da sua fortuna,
emquanto aquelle teria em pouco mais de 20 annos a sua
fortuna reduzida exactamente á metade.
Não ha quem accumule capitães com esforço e trabalho
para expôr-se a perdas tão importantes e tão inevitáveis. Emquanto, pois, a moeda não tiver fixidez o estabilidade, emquanto não regularizarmos a nossa circulação, ó .esforço vão tentarmos attrahir capitães estrangeiros, pois nem conseguiremos reter aquelles que aqui
se -formam. (.Apo iodos.)
Tem-me impressionado nestes últimos tempos um facto
que vai sendo muito repetido. Homens pouco versados na
sciencia económica, lavradores pouco illustrados, têm
passado para a Europa capitães consideráveis, afim de
evitar os prejuizos infalliveis que esses capitães teriam
de sofírer, si permanecessem no Brazil. Permitta-me a
Casa que lembre um exemplo.
Ainda ha pouco tempo falleceu nesta cidade um homem
sem nenhumas lettras (nem sei mesmo si sabia lev"e
escrever), mas que deixou uma fortuna avaliada eía
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5.000:0003. A maior parto dessa fortuna elle a tinha passado para a Europa, com o fim do evitar as oscillações que
cila teria no Brazil e a perda infallivel pela depreciação
da moeda.
Este mosmo facto tonho visto realizado por fazendeiros
que desconhesem absolutamente os principiou económicos;
porque, senhores, o capital ó muito inteligente e não se
subordina a prejuízos certos, quando tem meios de pôr-se
ao abrigo dolles. Si isto fazem pessoas pouco illustradas,
devemos crer, e aliás estou certo, que a emigração dos
capitaeí aqui formado; ó facto normal para as pssso.is
mais entendidas nestes assumptos.
E', portanto, illusão sup^òr que a haixa do camhio retém
os capitães no Brazil. E' a baixa do cambio, são as suas
oscillações que provocam a emigração dos capitães.
Já que fallei nas dilUculdades do desenvolvimento e da
prosperidade do commereio, na; dilliculdades de attrahir
e reter capit.ies, permitia a Gamara que ainda lhe diga
que, até no ponto de vista dos interesses-da immigração,
se revela a perniciosa influencia do papel-moeda.
O SR. ESORA.GNOU,K TAUXAY:— Apoiado.
O Su. F. BEUSARIO (ministro da fazenda):— E' sabido
que no principio a immigração se faz de maneira irregular, que o immigrante vem ao p.iix e não permanece ; é só depois que a corrente immigratoria se estabelece, que a fortuna de alguns fica demonstrada, que
os immigrantes transportam suas famílias e só fixam nos
paizes novos.
Suppomos que o salário aqui é elevado, e que provoca
a vinda do immigrante; entretanto, senhores, tomos
ouvido, todos os que habitamos o interior do paiz e que
Hdamo.s com trabalhadores europeus, as suas queixas pelos
prejuízos e decepções que lhe? causam as oscillaçõas do
câmbio, não só quando romettem as suas laboriosas economias para suas famílias na Europa, como quando defini-
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tivamente partem, pois acham-se defraudados, sem poderem comprehender o abuso ou extorsão, de que realmente
são victimas.
De modo que o salário de 2$ e 2Ã500 diários, que
parece extraordinário, torna-se para elles c (lectivamente
reduzido á metade, e conseguintemente insignificante.
Vou tratar ainda de um outro grande inconveniente
da situação da nossa moeda, em relação ao cambio.
Sr. presidente, é sabido que em todos os paizes de
circulação metallica o cambio se mantém ao par ou nas
proximidades do par ; soffre apenas as oscillações necessárias para regular a balança do commercio. Não ha
grandes descidas nem subidas, e nem subidas e descidas
rápidas.
Nos paizes, porém, de papel-moeda o cambio oscilla sem
que ninguém possa prever sis oscillações. Infelizmente,
peço á Camará a sua attenção para esto ponto, os negociantes e banqueiros que commerciam em cambiaes são
naturalmente interessados nessas oscillações, porque só
com ellas têm lucro, ora na baixa, ora na alta, segundo
querem comprar ou vender cambiaes. Isto é, si o cambio
se mantivesse sempre uniforme a 22, a 21, a 20 ou a 19,
o lucro seria insignificante, ao passo que torna-se importante nas grandes altas e baixas, para a venda n'um caso,
c a compra n'outro.
Deste modo, dando-se a existência de papel inconvertivel e depreciado, sujeitamos a grande massa do commorcio', aquelles todos que têm transacções com as praças
estrangeiras, a uma grande especulação em seu detrimento. Assim, a mesma depreciação da moeda circulante ó causa de uma especulação immensa que traz
enormes prejuízo:; a todos, negociantes e particulares,
que têm necessidade de remetter ou receber dinheiro da,s
c
praças estrangeiras.
Em resumo, a proposição que emitti de que o nosso meio
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circulante, depreciado causa grandes perturbações no
nosso mundo commercial, não pôde ser posta em duvida,
é matéria que devemos ter como definitivamente aceita.
Estabelecida esta proposição fora de toda a controvérsia,
pergunto: qual a causa de depreciação do papel-moeda ?
Senhores, a depreciação provém do seu excesso. E' outra
proposição que não admitte hoje discussão.
Não nos achamos mais no principio deste século em que
a Inglaterra discutia si o ouro o todas as mercadorias
tinham subido e conservado o papel o seu valor estável, ou
si era o papel que se tinha depreciado.
E' hoje objecto fora de toda a discussão que nos paizes de
papel inconvertivel é elle que sofFre a depreciação. K
porque soffre depreciação?
Entendem alguns que se dá a depreciação sem que seja
excessivo o papel-moeda.
Ha, entretanto, Sr. presidente, um único critério para
saber si o papel-moeda é excessivo, «justamente a sua
depreciação .
Não ha paiz nenhum de circulação com base metallica
em que a moeda soffra depreciação.
Só nos paizes de regimen do papel-moeda inconvertivel,
onde o numerário não é exportável e, portanto, não é
reductivel, se dá a depreciação. Logo, quando se dá a
depreciação, é por eíleito de excesso de papel.
Mas, pergunta-se, si ha excesso de papel onde está elle ?
Examinam-se os balancetes dos Bancos e por ahi se vô que
a quantidade de papel é pequena, e como o excesso não ó
apparente, não ó tangivel, acredita-se que não existe.
Peço licença á Camará para expor um facto de minha
observação pessoal, e tal vê/, da de muitos dos nobres
deputados.
•^ Quando em 1878 se foz uma larga emissão de papel» ''moeda, a mais larga que temos tido, porque si tivemos
uma de 50.000:000$ no tempo da guerra do Paraguay,
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foi feita gradativamente, o em 1878 o gove/no, decretando
a emissão de 40.000:000s, a lançou repentinamente na
circulação, isto é, não procurou outros meios e recursos
para moderar a emissão, mas preencheu todo o déficit
das rendas com omissão de papel-moeda, de modo que,
em poucos mezes, a emissão toda estava éffectuada.
Nessa occasião, dizia eu, o Banco do Brazil reduziu o
juro dos seus depósitos. Não obstante o papel-moeda
começou a crescer no i cofres do Banco, e este, como
todos os B.incos de deposito, não podendo receber dinheiro
sem ser para emprestar, porque de outro modo teria
prejuízo, viu-se forçado a suspender o juro do dinheiro
em deposito. Foi a primeira e única vez que isto se deu
entre nós, facto aliás commum nos grandes pai/es da
Europa, onde os Bancos não pagam juros pelos depósitos.
Nessa occasião, não obstante a roducção, não obstante
o nenhum pagamento de juro, o Banco do Brazil
chegou a ter em cofre a quantia de 22.700:000$000.
Mus, não pagando juros, os particulares começaram a
retirar os seus depósitos o -A omprogal-os como podiam,
e os -e (leitos do papol-moeda, que a •principio não se
sentiam, foram se manifestando em todas as suas relações,
pela alta de todos os títulos públicos, acções de companhias,
baixa da taxa de juros e baixa do cambio. De sorte que
essa quantidade de papel que era excessiva entrou por
todos os canaes na circulação, e foi pouco a pouco
desapparecendo dos depósitos, das caixas dos Bancos, para
se encorporar no preço das mercadorias e operar os seus
offeitos perniciosos.
Vou dar ainda outro exemplo do que é apparente e
do que ó real neste assumpto. E' sabido que o governo
por circumstancias excepcionaes, que não vem agora a
propósito explicar, teve necessidade de emittir, a começar
de Dezembro do anno passado, 7.000:000$. Então o goverfij
estava collocado nesta situação em que o encontrei ao
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tomar conta da repartição da fazenda. Quando precisava
de dinheiro, recorria ao Banco do Brazil; ma? a caixa do
Banco do Brazil não era inesgotável ; tornava-se preciso,
por consequência, auxilial-o. Eu acompanhava dia por '
dia a situação'do papel-moeda recolhido ao Banco do
Brazil, que regulava de dous a três mil contos o menos.
E' conveniente, porém, que a Camará saiba que nem
sempre a quantidade do papel-moeda que figura no
balancete dos Bancos ó numerário, muita.? vezes é
representada por títulos de outros Bancos e por bilhetes
do thesouro vencíveis naquelle dia. Entretanto, apezar
da emissão de 7.000:000$, apezar de algum excesso pela'
irregularidade na troca das notas, o que fez avolumar a
circulação; não podia o Banco conseguir que a sua caixa
excedesse de 2 a 3.000:000$. Agora, porque o governo
contrahiu um empréstimo na Europa e outro nesta praça;
porque pagou ao Banco parte do que devia; porque
restituiu os capitães á praça, o Banco, mesmo depois da
retirada dos 7.000:000$, viu a sua caixa elevada até
10 o 12.000:000$! Donde sahiu portanto esse dinheiro ?
Eis alii como, não obstante diminuída a quantidade de
papel-moeda, o numerário amue em maior quantidade
aos cofres dos Bancos.
Outro motivo do erro popular, de não se acreditar que
seja o excesso do papel-moeda que influe sobre o seu valor
e sobre as differeuças de cambio, é o seguinte : que, dada
a mesma quantidade do papel-moeda, o cambio oscilla,
ora subindo, ora descendo.
Esta singularidade apparento está explicada em todos os
livros de economia política e do finanças. Não acredito
que nenhum membro desta Camará pôs» ter illusões
a este respeito; mas não fallo só para esta illustrada
'assembléa.
, ' Senhores,dada uma quantidade de papel-moeda excessiva, determinando a depreciação desta moeda, ô inquestio-

navel que o maior numero de operações, a maior confiança,
a especulação pôde fazer subir ou descer o cambio. Isto
nada tem de extraordinário, é um plienomeno ordinário,
coríimum. Yimo, ainda ha pouco, tendo o governo errííttido
mais papel-moeda, o cambio subir. Porque ? Porque o
governo havia feito o empréstimo na Europa em condições
favoráveis; porque tinha feito um empréstimo no Brazil,
em condições como nunca' antes se havia effectuado,
mostrando abundância de capitães nacionaes; porque
pretendia levar a cffeito a conversão das apólices, o que
significava a grande força do credito do Estado. Todas
estas circumstancias reunidas inspiravam confiança, e
aquelles que precisavam ou queriam remetter capitães
para a Europa naturalmente esperariam condições mais
favoráveis em futuro próximo. Todas estas condições de
confiança produziram a alta do cambio, tendo havido,
entretanto, maior emissão de papel-moeda pouco antes.
Este facto nada tem de extraordinário; é commum o
as suas causas são conhecidas. Portanto, pôde o papelmoeda subir ou descer de valor, conservando-se a mesma
quantidade, e o cambio pôde 'subir ou descer conforme as
u ndições do paiz, conforme a maior ou menor confiança, a
maior actividade commercial, etc.
Verificadas como exactas estas duas proposições — que o
meio circulante do Brazil causa grandes perturbações
económicas, o que é excessivo — temos de indagar qual
seja o meio de corrigir esse estado.
Devemos esperar o remédio da acção lenta do tempo, do
progresso da industria, do augmento da população, ou
devemos procurar por medidas directas chegar a este
resultado ? Sem duvida que, si conservarmos a mesma
quantidade de moeda, embora esteja ella depreciada, si
as transacções augmeutarem, si a industria progredir, si a
população crescer, essa mesma quantidade do papel-moeda'
podo deixar de ser excessiva, pôde a moeda apreciar-se :
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desculpe-me a Camará si emprego este neologismo que
os economistas modernos estão usando.
Este meio traria, porém, grandes riscos, que peço licença
para Resumidamente expor.
Si o Brazil se achasse em situação prospera; si tivesse
uma grande corrente immigratoria de 100 ou 200.000
immigrantes annualmente ; si tivesse muitas estradas de
ferro em construcção ; si gozasse de grande prosperidade
industrial; si os engenhos centraes se levantassem em
toda a parte, dando resultados completos; si, emfim, o
nosso commercio e industria tivessem importante desenvolvimento ; si a nossa população tivesse rápido crescimento, poderíamos conservar a mesma, quantidade de
papel, porque em breve elle attingiria ao seu valor,
realizadas estas condições de progresso geral e de prosperidade.
Não è essa, porém, infelizmente a situação do Brazil.
Seremos bastante felizes si até aos últimos dias deste
século não tivermos soílmlo nenhuma depressão.
Nesta situação, si o governo não promover o melhoramento do'meio circulante por medidas directas, si o deixar
á acção do tempo, o resultado será- vermos o cambio
manter-se entre 2o, 18, 15 e 14, conforme as transacções
e a confiança que inspirar o cammercio.
Deste modo teríamos, como facto normal, a depreciação
da moeda, e não haveria outro recurso senão, depois de
certo tempo, aceitar legalmente essa situação, estabelecendo outro padrão monetário : porque, quando se dá a
depreciação, sqíTrem os credores e aquelles que possuem
bens em títulos : quando acontece o facto inverso, isto é,
adquirir a moeda maior valor, dá-se o prejuízo dos
devedores, que terão de pagar com valor maior o que
receberam por valor menor.
Si durante uma serie de annos o valor da moeda conservar-se como está, não haverá, remédio senão alterar o
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padrão monetário, reconhecendo como legal o que ó
real.
Assim, esperar <la acção do tempo, do progresso da
industria e da população, o augmento do valor do papel,
não pôde nem deve ser aceito.
Temos de procurar este resultado por medidas directas.
Como devemos fazei-o i Repentinamente, ou gradativamente? Si repentinamente, qual o meio?
Devemos contrahir um grande empréstimo para recolher
immediatamente o papel e elevar o seu valor ao par,
ou devemos incumbir esta tarefa desde já a um Banco de
circulação ?
Devo declarar á Camará que posiuo duas propostas para
creação de Bancos de emissão, com base metallica, e que
estas duas propostas não são aéreas, nem apresentadas
pof simples especulação.
Estão garantidas por importantes- estabelecimentosfinanceiros da Europa, mas parece-me que não devem ser
aceitas, porque este meio traz o mesmo inconveniente da
retirada repentina de grande parte do papel-moeda, por
empréstimo contrahido em praça estrangeira, além de
nos impor o dispêndio animal e considerável do juro pelo
total da nossa emissão, que terá de ser recolhida pelo
Banco.
Tem-se affirmado na imprensa e mesmo na Camará que
o governo não recorre a um grande empréstimo para
retirar papel-moeda porque nãp pôde, e si aceita este
meio gradativo e mais lento é porque não tem outro
recurso.
E' perfeito engano.
O governo lança mão deste meio porque é o único
razoável, porque ó o único possível e o único que não
poderá produzir grandes males. Si o governo se propuzesse levantar um empréstimo de 60 ou 70 mil contos, com
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o flm de retirar o papel-moeda, tal é a opinião que fazem
os capitalistas da Europa sobre os inconvenientes do papel,
que com prazer dariam o dinheiro em condições favoráveis, sendo o flm realizar essa conversão.
Não é a diíTiculdade do meio que me detém, mas porque
julgo esse meio inconveniente e pernicioso.
Senhores, si o governo contrahisse um empréstimo,
digamos para não soffrer duvidas, do 80.000:000$, oscollocasse no thesouro e na caixa da amortização, e permittisse a todos que têm notas trocal-as em ouro, e queimasse todas as notas que recebesse, necessariamente a
circulação fiduciária chegaria immediatamente ao par, e
aquelles que julgavam ter feito grande negocio, correndo
para trocar as suas cédulas, achariam no dia seguinte que
nada tinham lucrado, pois o ouro equivaleria á moedapapel.
Ha, porém, grande inconveniência nessa brusca*o
repentina mudança dos valores, a qual traria perturbação
a todas as relações commerciaes e aos géneros nacionaes.
A depreciação do papel-moeda desceu a 40 %, e ainda hoje
está em cerca de 30 %: estabelecer, pois, bruscamente a
mudança de valor fazendo subir o preço da moeda de tão
baixo até vir ao par, seria alterar todos os preços, perturbar todas as relações existentes e causar grande depressão
em todos os géneros da nossa exportação.
Não é possível que a borracha, o algodão, o assucar,
o café, o mate, o xarque, todos os productos nacionaes emtlm, possam soffrer uma baixa de 30 °/a, som produzir
immensos prejuízos não só para a lavoura, como para o
commercio com ella relacionado. As industrias não menos
soíTrerão ; as fabricas que temos são creadas na maior parte á sombra da protecção aduaneira, e também á sombra
• da depreciação de papel-moeda, a qual influe sobro os géneros de importação com uma aggravação de impostos;
essas fabricas teriam de quebrar infelizmente ou do soffrer
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grandemente si os valores dos géneros similares importados fossem alterados súbita c bruscamente em seu
prejuízo.
Assim pois, insisto bem na circumstancia de que não
devemos fazer a conversão por empréstimo, porque seja
dillicil contrahil-o, mas porque o governo entende que
este meio não é razoável neste momento.
Peço aos nobres deputados que têm apreciado os exemplos da historia de outros paizes e principalmente da Itália,
que está agora na imaginação de todos por ser o mais
recente, que reflictam nas condições em que se tem
procedido á conversão súbita do papel-moeda por moio de
grandes empréstimos.
Na Itália, quando se decretou a conversão do papelmoeda, o ágio do ouro era insignilicantè.
O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte.
O SR.-.F. BELISARIO (ministrada fazenda):—Desculpe-mo
o nobre deputado ; a depreciação do papel-moeda na Itália
chegou no máximo a 20 % por pouco tempo, manteve-se
depois entre 14 e 16 % e por muito tempo entre 8 e 10 %.
Foi nesta occasião que se tratou de sua conversão,
abandonando-se o systema de retirada parcial para o da
retirada immediata, apresentados ambos pelo mesmo
ministério, o do Sr. Depretis.
A Itália teve esta grande vantagem ; depois de uma
longa situação de instabilidade de governo, assumiu a
presidência do conselho o illustre Sr. Depretis, que ha
mais de 10 aunos, salvo pequeno intervallo, ó o chefe do
gabinete naquelle paiz.
Assim, não é pela difílculdade de contrahir o empréstimo, não é pela difflculdade de encorporar um Banco
que o governo não adopta este systema da retirada total
o repentina do papel-moeda. O governo entende <mt>,
havendo descido tanto o valor do papel-moeda, não é
possível eleval-o de chofre, subitamente, ao seu valor
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até ao par, porque produziria males que o mesmo governo não deve permittir.
Quando se dá uma emissão de papel, -quer seja a circulação metallica, quer de moeda fiduciária e já depreciada,
como hoje está, a emissão de papel-moeda, tal qual aconteceu em 1878, é uma espécie de capital que entra
para a sociedade, porque,, embora não seja propriamente capital, são títulos de credito do Estado, que
desempenham a funcção de capital novo que entra, em
circulação. Todos os títulos oommerciaes sobem de valor,
tal como se deu em 1878, o juro desce, pois que não ha
emprego para o dinheiro, e portanto, ha uma espécie de
bem estar, uma satisfação geral.
O contrario acontece com a restriccão da moeda : dá-sn
então cecío constrangimento, e quer haja no pai/ n
circulação metallica, quer não, o mesmo plionomeno se
realiza. Supponhamos que existem no Brazil 200.000:000$
de moeda, sendo 100.000:000$ de papel e 100.000:000$ de
moeda metallica: si nós augmentarmos a circulação em
50.000:000$ de papel-moeda, evidentemente uma quantidade mais ou menos igual de metal deixa a circulação
que se transforma em capital productivo é se applica á industria, em títulos de renda ou n'outro emprego, determinando angmento de actividade e de prosperidade no paiz.
Não pense a Camará que obscureço ou ignoro que teremos de lutar com difflculdades : isto é incontestável, eu
estaria em grande illusão si pudesse suppôr que esta medida se realizará sem algumas difflculdades. Inquestionavelmente quando, depois de algum' tempo, houvermos
retirado da circulação uma parte do papel-moeda, as
industrias e o commercio sentirão algum constrangimento :
esse mesmo constrangimento, porém, ha de determinar
o augmento do valor do papel. Não posso prever, e a
ninguém é dado fazel-o, si teremos alguma crise financeira ; mas por isso mesmo em ap:irte eu disse ao nobre

— 17 -

deputado por Minas que, si o governo não estivesse armado
da faculdade de emittir até 25.000:000$, dadas taes circumstancias, para passageiramente auxiliar a praça, eu
não poderia vir propor a reducção da somma do papelmoeda em circulação. Essa emissão permittida pela lei é a
válvula de segurança para qualquer crise, para alguma
difficuldade passageira e imprevista.
Não tenha a Camará receio de que o papel-moeda que
assim tiver de entrar em circulação possa permanecer, porque elle não será emprestado senão com juros, e os Bancos
que o tiverem recebido serão interessados cm restituil-o
para se libertarem desse ónus, tal qual j á se tem dado
por varias vezes em nossa praça.
Assim, senhores, eu conto com esta dfrticuldade, couto
com algum constrangimento, mas isto é inevitável, e
quanto a desastres, elles serão evitados pela prudência
daquelles que dirigirem então os negócios da fazenda
publica.
Confesso ainda à Camará o seguinte: si durante 3,
4, 5 ou mesmo 6 annos, aquillo que for necessário, o
valor do papel-moeda se tiver augmentado para chegar
ás proximidades do par, não desconheço que possa ser
então conveniente um empréstimo para restabelecer immediatamente o valor legal, o valor par. Nessa occasião
os inconvenientes que hoje apparecem, de uma depreciação de 30 a 40 %, não existirão mais. Será o easo
da Itália, o caso da França, o da Inglaterra e o dos
Estados-Unidos quando restabeleceram seu padrão monetário.
O nobre deputado por Alagoas, que tão brilhantemente
fallou sobre este assumpto, emittiu uma proposição quo
me parece inaceitável.: quo era impossível a subida do
valor do papel, conservando-se o curso forçado...
O SK. COELHO VK ALMEIDA : —Qualquer que fosse a»
quantidade.
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O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) ... qualquer
que fosse a quantidade, conservando-se o curso forçado.
Senhores, parece-me haver illusão nesta proposição
do nobre deputado.
O curso forçado não é decretado por gosto, como não é
abolido á vontade ; é uma contingência em que se acha
o Estado de o decretar. Não está em nossas mãos
decretar hoje a abolição do curso forçado, assim como,
no momento em que o papel tiver adquirido o valor par
da moeda metallica, o curso forçado estará abolido naturalmente, sem necessidade da lei. E' o que se deu na
Itália, é o que se deu na Inglaterra em 1819, é o que se
deu em França agora, depois da grande guerra com
a Allemanha; na via o curso forçado, e os governos
marcaram o prjizo para a sua extincção, mas, antes de
acabar esse prazo, o curso forçado tinha desapparecido
naturalmente, por não ser mais necessário.
A medida do governo basêa-se sobre este principio, que
julgo axiomático. Peço á Camará licença para expôl-o.
Todas as nações civilizadas precisam de um quantum de
moeda para as suas transacções ; este quantum, que não
é possível determinar a priori, este mínimo de moeda
não se pôde dispensar sob pena de voltar-se ao estado
de barbaria e de fazerem-se as permutas in natura sem
intervenção de moeda.
Portanto si ha um mínimo, si desse mínimo não se
pôde prescindir, e si com elle o papel mantém sempre o
valor de moeda metallica (esta é a base. da lei do Banco
dS Inglaterra, como o nobre deputado conhece perfeitamente, pois alli se estabeleceu o mínimo de 14 milhões
sterlinos, que é a somma abaixo da qual se acreditanunca poderá descer a circulação); esse mínimo pôde
sempre existir, seja ou não decretado o curso forçado,
<3oexistindo q moeda-papel e amoeda metallica na justa
equação do valor.
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Partindo, pois, deste principio, chegamos a esta certeza
de que, sendo excessivo o papel actual, é preciso que se
diminua a quantidade, e, diminuindo-se a quantidade até
approximar-se a esse mínimo indispensável às transacções,
teremos elevado o valor do papel até á equivalência com
o valor da moeda metallica.
Resumo, portanto, estas observações ligeiras que quiz
apresentar â Gamara, e de que peço desculpa por serem
questões comesinhas e rudiinentaes da sciencia financeira,
talvez impróprias de uma assombléa tão illustrada, para
corresponder á deferência que devo aos nobres deputados
que impugnaram a medida do governo.
O governo propõe esta medida porque a suppõo indispensável na actualidade, julga que serio, faltar a seus
deveres, si, depois de ter contrahidô um empréstimo no
exterior, .elevando o valor da moeda, concorrêssemos
para fazer diminuir este valor.
Não proponho o meio da retirada annual de 5.000:000$,
porque não tenha outro, não : lanço mão deste porque
julgo que elle é o mais conveniente na actual situação.
Si a nobre opposição ou qualquer dos membros desta
Camará exigir novos esclarecimentos, terei muito prazer
em dal-os :.quiz apenas mostrar qual era o motivo por que
o governo lançara mão das medidas propostas, e como elle
entendia que não era este o único, mas era o mais seguro
e efflcaz nas condições em que nos achamos, em relação
ao nosso meio circulante.
O nobre deputado disse que nunca viu este meio empregado : era a primeira vez que assim se procedia.
Não quero e nem supponho nestes negócios fazer aquillo
que ninguém imaginou, mas também não devemos seguir servilmente tudo quanto se tem feito, quaesquer que,
sejam as circumstancias." (Apoiados.)
Qual o homem que ha de querer resolver todas as
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questões que se lho apresentam pela sua pequena o iiisigniflcante experiência do tão breves dias ? .
E' a experiência do todas as nações, c a historia quo
iiccumula os factos o dellcs deduz os princípios, que nos
deve guiar nestes grandes negócios ; mas ninguém pôde
também deixar de prestar attenção cuidadosa ás circumstancias em quo se acha um paiz em relação aos
outros dos quaes colhe os exemplos o a experiência.
Si nós quizessemos applicar a situação da França de
1870, da Inglaterra de 1819, da Itália dos nossos dias,
quando o papel estava depreciado, cm uma porcentagem
insignificante, á situação actual do Br.izil, cm que a
depreciação vai de 30 a 40 %, teríamos eommettido um
erro. E' esto erro
*?t. que ó governo se propõe evitar. (Muito

bsm ! Multo fom ! ) '
(O orador è felicitado por muitos Srs. deputados.)

DE 26 DE AGOSTO DE 18
RECEITA U E R A L DO IMPÉRIO

O Sr. P. Belisario (ministro da fazenda):— A
Camará me desculpará tomar a palavra ao* encetar-se o
debate da receita geral.
Acabamos de votar o orçamento da despeza o, comquanto não seja definitivo o seu algarismo total, pois os
orçamentos ainda se acham pendentes do voto do Senado,
entretanto, ó j S, occasião de examinar qual será a somma
da despeza publica e quaes os meios que temos para lhe
fazer face.
Tomei a palavra para expor á Camará a situação em
que nos achamos depois de seu voto quanto ás despezas
publicas, para fornecer-lhe alguns dados sobre o ultimo
exercício, que apenas se encerrou, c para provar a obrigação em que estamos, infelizmente, de ac.crescentar alguns encargos aos que já supportamos.
A Camará estará lembrada do relatório apresentado em
1884 pelo Sr. conselheiro Lafayetto. Procurando determinar os deficits dos nossos orçamentos, elle chegou a esta
conclusão: que durante 10 exercícios, de 1873-1874 a
1882-1883, o excesso da despeza publica sobre a receita (
foi de 287.386:000$ ou a média animal de 28.738:000$000. '
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Não se podia demonstrar situação mais grave para as
ítaanças do paiz.
São passados três exercícios, o é preciso saber o que
temos feito depois de conhecido o estado tão precário da
fazenda publica.
Como disse, este cômputo chega ao exercício de 1882-1883,
No exercício do 1883-1884, o déficit foi de 21.663:000$000.
O déficit em 1884-1885 foi de 47.483:000$, (Sensação.)
Não é este o algarismo que figura na synopse que apresentei no principio da sessão legislativa.
Calculei o déficit liquidado em 41.383:000$, inclusive
o supprimento que fez o exercício seguinte. Mas, como
se deixou de resgatar nesse exercício a quota relativa
ao empréstimo de 1879 e mesmo do de 1868, calculei
a differença em 1.700:000$, a cargo desse exercício, sem
levar, porém, em conta o accrescimo proveniente do
cambio.
Divida à Estrada de Perro de Pernambuco, 3.700:OOC$000.
Importância para a Estrada de Ferro da Victoria á Natividade, 622:230$, ao cambio par, o que tudo eleva o
eZe/2ciía47.405:230$000.
Não quero fazer carga a ninguém, nem aggravar a rer
sponsabilidade já tão pesada daquelles que dirigem os negócios públicos. Devo dizer que para esse déficit concorreu
muito a enorme depressão que houve na renda publica,
em valor superior a 14.000:000$000.
O déficit do exercício que acaba de encerrar-se é difficil por ora de ser calculado. Em rigor esta apreciação ô
apresentada no anno seguinte, ao abrir-se o parlamento,
estando então encerrado o exercício, inclusive os seis mezes addicionaes. Já vê a Camará que, tendo-se encerrado
o exercício a 30 de Junho, não posso apresentar cálculos
exactos, mas simples conjecturas, que espero serão approximadas da verdade, e que oftereço á Camará para seu
estudo sobre este assumpto.

Não exija a Camará rigor na apreciação, porque nem
mesmo o semestre addicional está terminado. (Apoiados.)
No exercício de 1885-1886 o resultado conhecido é :
Ronda ordinária
Dita extraordinária, resultante de difforença do cambio
nos saques contra o producto do empréstimo externo.
Liquido dos depósitos
Emissão do moedas de nickol

125.377:9005723
4.308:583/1317
4.986:0755535
206:000^000
134.968:559,5575

Dospoza votada pela lei do 1884-85,
polas prorogalivas dessa lei de orçamento e por outras disposições..
Juros do semestre do Janeiro a J u n h o
do empréstimo externo dostoanno.
Ditos no mesmo semoslre, do empréstimo interno do mosrao ahno

157.904:830(5092
2.886:8005000
1.230:0005000
162.041:630,5092

A deduzir:
Despeza votada, e não realizada,para
o prolongamento da estrada do Baturitó a Quixadá

1.200:0005000

Déficit provável

160:841:630^092
25.873:0705517

A deduzir:
Dospoza feita com créditos ospociaos, para os quaes o
govorno estava autorizado a fazer operações de credito

14.483:2110(923

Déficit ordinário, incluídos os recursos

11.387:8585594

Si deduzíssemos da receita os recursos e a diíTorença do
cambio na somma de

9.590:6585852

seria o déficit outro a renda o a dospeza ordinária de...

20:978:517,5 IM

Não terá sido despendida toda a somma votada. Considere, porém, como eíTectivamente despendida a importância de todas as verbas, portanto a economia realizada
em algumas será compensada pelos créditos supplementares que têm sido pedidos para outras.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:—Estava ancioso por
essa declaração de V. Ex.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):— Já vê o
nobre deputado que sou e devo ser fiel na minha exposição*

•
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O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— Nem de outro modo se
podia aílmittir.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):— Ha economias e houve excesso.
Assim, Sr. presidente, si accrescentarmos os defídts dos
três exercícios, após o relatório do Sr. conselheiro Lafayette, aos dos dez de que elle tratou, temos que nos
treze exercícios o déficit eleva-se á quantia, realmente
extraordinária, de 382.406:606$756, produzindo a média
animal de 29.400:000$000.
Considerado?, porém, isoladamente os três últimos
exercícios, a média que elles apresentam eleva-se a
31.663:000$, contra a média dos dez annos" anteriores,
que havia sido de 28.738:000$000.
Senhores, esta ó a triste realidade das nossas finanças!
Sabemos, Sr. presidente, quão difficil é parar na progressão dasdespezas. Não devemos aggravar a responsabilidade de todos quantos têm dirigido a fazenda publica.
Não quero desculpal-os, nem accusal-os; mas peço permissão para ler um pequeno trecho de uma obra recente,
publicada este anno — Ensaio sobre a amortização e os
empréstimos públicos.
Diz o escriptor:
« Si tomarmos os orçamentos de qualquer nação durante
os 10 ou 15 annos últimos, notaremos logo que o algarismo
das despezas vai sempre em augmento, seja qual for
o povo, cujas finanças estudemos: França, Inglaterra,
Allemanha, Itália, Rússia; em toda a parte a mesma
progressão.
« Somos, pois, obrigados a reconhecer era todos os povos
civilizados a existência de uma espécie de lei do crescimento das deípezas orçamentarias, crescimento continuo
e regular que basta para absorver todo o exceaso da arrecadação dos impostos á medida que apparecem. Não ô
possível parar as despezas em sua marcha ascendente,

mais impossível é ainda fazel-a retrogradar. Esbarra-se
diante do poder de hábitos adquiridos, de interesses novos
que se crearam, e ainda mais, diante de serviços cada
dia mais onerosos e multiplicados que as nossas sociedades
exigentes esperam e solicitam do Estado.»
O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:—Então estamos
perdidos sem remédio.
O SR. ESCRAGXOLLE TAUNAY :—Temos a immigração
(Risadas.)
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— E' a panacóa.
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY:—E' o recurso.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :—Senhores,
eu que pugnei sempre pela reducção das despezas publicas,
que nunca fallei n'outro sentido, que sempre votei, embora não systematicamente, contra todas as despezas
novas, procurando o mais possível cerceal-as, não posso
deixar de reconhecer a grande difficuldade não só em
parar na progressão das despezas, mas principalmente em
fazal-as retrogradar. (Apoiados.)
Bis aqui, pois, qual era a tarefa enorme que incumbia
ao actual governo ao tomar conta da administração publica.
Para bem avaliarmos essa situação, para que tenhamos
a coragem de dar-lhe remédio, quero tornar bem sensível
á Camará qual tem sido a progressão das nossas despezas
em confronto com a progressão da fortuna publica, isto ó,
verificar si temos acompanhado no augmento das despezas
do Estado o progresso da sua riqueza.
Não pude, Sr. presidente, organizar quadros completos e
dignos de serem presentes á C.imara.
A rapidez com que somos obrigados a considerar estes
assumptos e a precipitação das nossas discussões impediram-me de obter dado.-s completos ; em todo o caso, procurei cumprir o meu dever e satisfazer a curiosidade da"
Camará. Eu devia ter organizado esses quadros estabe-
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lecendo a média da receita e despeza por decennios; mas
tomei por base simplesmente certos exercícios, o que
todavia poderá dar-nos idéa bastante approximada do que
pretendo expor.
Vejamos, poi3,'qual foi o progresso da fortuna publica e
qual foi o progresso das nossas despezas e da nossa divida.
Não temos dados estatísticos sufflcientes para poder
avaliar bem a fortuna publica. Procurarei tomar por base a
exportação e a importação. Não ó ujna base completa, todos
sabem que a exportação e a importação não representam
por si sós o progresso da fortuna publica ; mas ó uma base
bastante segura, desde que se tomam simultaneamente os
deus algarismos, para avaliar-se o progresso da riqueza
do Estado.

186J - 1861

4.581:948,J389

Algodão

Café

,

Gomma elástica...

1870 - 1871

24.423:928,3000

1880 - 1881

5.114:600.JOOO

10.299:7391494

23.308:818,51000 23.935:100<5000

72.919.388^929

84.503:939^0150 126.134:000^000

2.376:433^739

6.341:29íílOOO

7.553:600^00.)

3.402:333,5253

7.403:5918000

11.835:700^000

93.579:8470813

146.087:440^000 176.593:000501)0

Bis aqui o movimento dos nossos cinco primeiros géneros de exportação :

1840 - 1841

Café

De modo que, quanto ao algodão, depois de termos
durante 20 annos exactamente o mesmo algarismo de
quatro a cinco mil contos, tendo sido excedido por effeito
da grande alta dos preços no tempo da guerra dos Estados
Unidos, voltámos ao ponto de partida — cinco mil contos.
Quanto ao assucar dobramos a exportação, e ainda
excedemos, em 20 annos.
Quanto ao café a progressão crescente é manifesta.
Quanto ao fumo o progresso sobre o ponto de partida
é considerável.
A gomma elástica apresenta o progresso que todos nós
conhecemos.
. O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:— Tem mostrado
bem a sua elasticidade.
O SR. F. BEUSARIO (ministro da fazenda):— Consideremos agora o total das exportações o importações de todos
os géneros, apreciemos o progresso que tem feito o Brazil^
nestes dous ramos, que podem bem ser apreciados como a

1850 - 1851

3. 919-997(5052

5 693-904^786

11 892- 224.J079

15 779-044JI968

17 801 '438^323 32 603"931á052
632'983$991

1 709 '926,5823

198 '202,5639

1 046 '6 10$339

34.467:846,5084

56.828:437^968

(
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Relação entre a divi
exportação

prova da sua riqueza, e vejamos qual a proporção da
.despeza publica em relação á riqueza assim computada.
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De sorte que fica demonstrado que as nossas despezas e
a nossa divida não acompanharam a progressão da riqueza
publica, pois, comparativamente, gastamos e devemos
muito mais.
Diante desta situação era indispensável que o ministério
empregasse o maior cuidado na decretação das despezas.
Este era o principal fim que tínhamos, tomando conta do
governo, e assim foi declarado pelo Sr. presidente do
conselho.
Agora é preciso que indaguemos si fizemos tudo quanto
devíamos, ou, ao menos, si fizemos tudo quanto podíamos.
Senhores, si me perguntarem si fiz tudo quanto desejava, confesso que não, que estou muito aquém do que
desejava.
O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:—Do que esperava
mesmo.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): — Mas vós
conheceis, tão bem como eu, as dificuldades de parar nas
despezas, e ainda mais de reduzil-as.
Vejamos o orçamento das despezas que acaba de ser
votado por esta Camará e comparemol-o com o do exercício de 1884-1885, o ultimo que temos.
O orçamento de 1884-1885, vós o sabeis, e eu o disse ha
pouco, foi extraordinariamente excedido em muitas verbas;
portanto a comparação é simplesmente do votado e não
do despendido, porque ahi as diíTecencas são enormes.

i DIFFERENCA ENTRE 0 VOTADO
P E L A C A l M A R A E A PROPOSTA
DO GOVERNO
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O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA, dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) : — Em
relação â lei de 1884-1885 ha uma differença nas despezas
ordinárias de 1.779.000$. Si, porém, contarmos com as
despozas ordinárias e extraordinárias, a diminuição ora
votada pela Camará será de 2.870:OOO&OOO. (*)
Mas esta ó apenas a verdade apparente, a realidade é
mais significativa, porque no orçamento actual incluímos
para pagamento dos juros dos últimos empréstimos interno
o externo 5.000 e tantos contos. Era Uma despeza que
não estava em nossas mãos evitar.
Com isso, a differença real entro o orçamento que
acabamos de votar e o ultimo votado, o de 1884-1885, c
de 8.256:000$, ou descontado um semestre da differença de
juros pela conversão das apólices, comquanto essa verba
deva entrar a nosso favor, pois representa o esforço do
actual governo, não obstante, retirando ainda esta somma,
nós temos uma differença de 6.758:000$ a favor do
orçamento que a Camará votou, como só verifica pela
tabeliã que acabo de ler.
Eu disse que este resultado estava longe de satisfazer-me,
porque elle está longe de ser aquillo a que ascircumstancias
nos obrigavam.
Senhores, a situação da fazenda publica ó tão grave,
que maiores esforços devemos fazer-; e si para o anno não
melhorar, si a renda não subir, teremos de pedir novos
sacriiicios, quer reduzindo a despeza, quer augmentando a
renda, porque não é possível continuarmos da maneira por
que temos ido até hoje.
Porque não podemos reduzir mais do que aquillo que
conseguimos ?
(') llouvo omissão do uma verba do 300:000,} na despoja do ministorio
da Agricultura, o também houve na dos créditos ospociaes, votados dopoU
do feitos estos cálculos. No discurso profundo na sessão do 4 de Setembro
o Ministro da Fazenda se referiu a estas omissões.
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li is o facto que se passou diante dos nossos olhos.
Ha difficuldades no orçamento da despeza que desanimam
a todos aquelles que querem estabelecer • o seu equilíbrio
regular.
A receita s mais ou menos estável, teve até poucos
annos um progresso conhecido e .quasi constante; mas a
despeza soffre grande variação, sem que se. popsa adaptar
ás suas alternativas qualquer plano; pois o nosso orçamento incluo despezas que em outros Estados não são
contempladas, nem existem. Estas despezas imprevistas e
por sua natureza variáveis destroem todos os cálculos o
conjecturas, sendo impossível que a receita se alargue ou
restrinja conforme as necessidades da despeza.
Basta considerar os serviços que fanem parte do orçamento do Ministério da Agricultura, para nos convencermos do que acabo de dizer, e mais ainda os créditos especiaes qua tom ascendido a 25 e 30 % da importância do orçamento, e tornaram-se um supplemento obrigatório deste.
Peço licença para justificar ligeiramente esta proposição,
aliás conhecida. .
Para bom demonstrar a difficuldade de estabelecer-se o
equilíbrio, isto é, de antever qual a receita precisa para
fazer face á despeza, basta consultar o orçamento da
agricultura em algumas de suas verbas mais importantes.
Temos a garantia de juros ás estrados de ferro da
Bahia e de Pernambuco, inclusive o que se paga por conta
da garantia dessas províncias, e que desde o principio
tornou-se despe/a geral, 1.870:000$. Com outras estradas
garantidas despendemos 6.348:000*000.
Como temos, porém, de fazer despezas com estradas custeadas pelo Estado, temos mais 9.857:OOOS. De modo que
só com estradas de forro despendem-se 18.083:000$, algarismo notável e elevado em relação ás rendas publicas. (*)
C) Xão estão incluídas soiumas importantes, quo f i g u r a m por ora nos .
créditos ospeciaos por não estarem terminada» as estradas garantidas.
•j

-34Quando se propõem roducções, e sé procura estabelecer
regras 110 orçamento, quanto ás despezas que fazem parte
dcslas rubricas, c*onsidera-se essa tentativa como objecto
de censura, ato mesmo por parte da illustre opposição.
Nenhuma das reducçõss propostas se deixou de considerar
como um ataque á prosperidade do Brazil.
O nobre deputado pelo 8° districto de Minas censurou
os cortes no orçamento da agricultura porque, disse, é o
orçamento que deve produzir.
O SR. CESARIO ALVIM :—Nãp censurei; disse quoem
outros pontos do orçamento geral não se cortavam as
despezas.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazewln.):— Provei o
contrario, ha pouco.
Senhores, nos annaes ha vários. discursos meus favoráveis a muitas estradas de ferro; não sou, nem
podia ser contrario a ellas ; mas, taes têm sido os erros
da nossa administração (apoiados)} quo me parece devermos, si não parar, reflectir muito a respeito de
novos emprehendimontos. (Apoiados.)
O SR . ESCRAGNOLLE TAUNAY : — O que ó preciso agora
é povoaras margens das estradas de ferro.
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ri Ia economisa, retirando-os cli circulação e do gyro
commercial. Assim proceder é, no ponto de vista económico, um erro, e esse erro torna-se extraordinariamente
grave, quando o . emprego desses capitães nada produz,
e ainda onera o orçamento em pura perda. (Apartas.),
D.wojo toínar bom cloros, com alguns exemplos, os erros
commettidos. Desculpe-mo a' Gamara. Si o faço, não ó
pela vontade de insistir em erros commettitlos nesta ou
naquella estrada de tal ou tal província ; fallo aqui como
representante da nação.
Tomemos, para exemplo, três estradas construídas por
três systemas diíTerentes : pelo Estado directamente,
decretada pelas provincias com garantia de juro afiançada
pelo governo geral, o com juros garantidos directamente
pelo Estado. Temos no primeiro caso a Estrada de Ferro
de P&ulo Affonso.
O SR. ARAÚJO GÓES J.UJÍIOR: —Isto foi uma phantasia.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda-):—A Estrada
de Paulo Affonso tem 116 kilometrose custou 5.077:000$.
O sou trafego tem produzido :

( Ha outros apartes.)

O SR. F. BELISARIO ( ministro da fazenda):— Peço
licença -\ Camará para dizer, e estes factos" são bastante
conhecidos do publico, ha mesmo estradas de ferro que
têm sido já consideradas pedra de escândalo para nossas
administrações ; mas é necessário insistir e mostrar os er•ros, pois alguns entendem que todosasdespezas.com
estradas de ferro, sejam quaes forem, são productivas, e
que as devemos fazer apezar de todos os embaraços e de
todas as dilllculdades financeiras com que lutamos.
E' perfeito erro. (Apoiados.) Eu não virei demonstrar
. theoricamente que uma nação não pôde immobilisar
em despezas flxas capitães maiores do que aquelles que

Receita ....
Despeza y. .
Déficit...

1884
58:383$242
269:862$664
211:479*422

1885
51:814*685
131:181*814

' Assim, senhores, esta estrada produz como renda bruta
apenas cerca de l°/o do capital !
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — E m 1885 teve renda
menor do que em 1884.
O SR. F. BELISARIO (ministro da f a z e n d a ) : — Taes
foram os desperdícios, os erros, que na pequena cidade de
Piranhas, na margem do rio S. Francisco, ponto inicial da
estrada, despenderam-se em desapropriações cerca de
600:000$ ; quo em Jatobá, ponto terminal, insignificante
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•povoado do mesmo rio, acima da cachoeira do Paulo
Arfonso, nos trabalhos da estação gastaram-se 500:000s.
Emflm, ha estações que custaram 60:000$ e 80:000s o
rendem 10$ por mez ! Km 'taes condições não eran>.
necessárias estações, consumindo capitães e exigindo
pessoal'; bastavam simples pnradas com plataforma, ou
mesmo sem cila, como se faz nas pequenas estradas
dos Kstados-Unidos, e também já em nosso paiz em estradas do ferro particulares. .
Direi ainda que nessa estrada apenas lia dous trens
por semana !
Eis aqui,senhores, pam- que nos incitam a gastar dinheiro. E chamam de espíritos retrogados, rotineiros,
incapazes do comprehender os grandes progressos da
locomoção aperfeiçoada a quem olha para essas cousas
com mais algum cuidado e attenção !
•
Mas não ó este o único exemplo de grandes dispêndios por
conta do governo. Lembro-me de que na estrada do ferro
do Recife a Caruaru, decretada nestes últimos annos c que
ainda não está concluída, gastou-se na estação do Recife
nas primeiras obras a quantia de 1.500:000$000 !
Ò SR. ROSA K Sir,VA : — Por causa do contracto que
tem dado lugar a empreitadas e sub-empreitodas.
O SR. LOUUENÇ^K Ar.iiuyUKugUE : — Perfeitamente ;
por causa do contracto.
O Su. LUCENA : —Contracto monstruoso.
• O SR. F. BKUSARIO (ihinistro da fazenda) : — Vejamos
agora um exemplo da estrada provincial com garantia
da província o afiançada pefo listado.
Como a Câmara sabe, essas, decretações provinciacs
foram completnmente illusorias; nenhuma província se
julgou obrigada a fazer boa a sua palavra.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVKIRA :— Nem podem.
.0 SR. F. BELISAUIO (ministro da pizcn/ln) :.— Ma í não
deviam comprometter-se; o u . reprovo completamente

o systema do votar-33 aquillo quo só não saba poder
fazer.
Tome-se como exemplo a,cstrad.i de forro de Natal a
Nova Cruz.
Essa estrada tem de capital garantido 5.496:000.;; o do
capital não garantido 1.615:000?. Total 7.1.11:000,$, o de
extensão 121 kilometros.
A sua despeza, foi : c:n 1833, 89;000; em 1884, 68:000.$
em 1885, 68:OOOSOOO.
A sua despezi foi: em 1883, 189:000$; om 188-1,
229:000$; cm I88õ,-220:000§000.
Deflcit, om 1883, 100:000,-; ; om 1884, 159:000$; om
1885, 158:OOOSOOO.
De sorte quo a receita bruta da estrada também corresponde apenas a cerca de l % do sou capital.
O SR. Costa PEREIRA :— O erro foi.cla execução do contracto.
O SR. FRANCISCO BULISARIO (ministro d«, fuseivla) : —
Devo dizer, Sr. pre.iidente, que essa, estrada, que- pouco
rende e tanto despende, tom 13 estações ! Além das despezas que faz no Brazil, tem outras em Londres, ó verdade
que por conta da-companhia, porque, embora h-ijo, em seu
favor o juro de 7 °/. garantido em ouro, os ccpitaes recebem menos do 3 °/,,.
Em relação a estradas construídas por companhias estrangeiras e garantidas directamente polo Estado, citarei
um exemplo que ficou clássico : a estrada do ferro xla
Bahia a S. Francisco.
Essa estrada tem 123 kilomotros o 15 estações, custou
L 1,800.000.'- Tem-se pago de garantia do juros em 27 annos a quantia
de 3 402.000 libras sterlinas, que ao cambio par correspondema 30.240:378$e ao cambio de 21 a 37.112:218$000.
VOZES :— Oli ! Oh !
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• O SR. JOÃO PENIBO :— K' o maior tubarão que lia por
aqui. (Risadas.)
O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR.:— A culpa não é da Bahia,
ó do governo, que não resgatou essa entrada.. Porque o
nobre ministro não cuida do resgato ?
• (Ha outros apartes.)
O SR*. PRESIDENTE :— Attenção ! Quem tem a palavra
ô o Sr. Ministro da Fazenda.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Sr. presidente, para dar á Camará uma idóa de como ternos procedido em matéria de estradas do ferro, vou referir o que
ouvi não lia muito tempo. Eu queria informar-me da
situação das obras de uma certa estrada de ferro (não
direi qual é para não provocar reclamação), queria s-iber
o estado da empreza e a razão da demora que tem havido
na sua construcção.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — E' o ramal de Ouro
Preto, já vejo.
O SR. FRANCISCO Bi<;i.isAitii> (ministro tia fazenda):—
Não, essa grande responsabilidade pesa sobre V. K x . ,
porque devia concorrer • para quo se applicassem esses
4.000 coutos no prolongamento da estrada o não em ramal i n ú t i l . (Apoiados.) V. Kx. tem grande responsabilidade : a estrada do ferro D. Pedro II podia estar muito
mais ^louge do que se acha, podia ter attingido, si não
ò seu ponto terminal, um ponto muito adiante do em que
esta, si não fosse esse desvio inútil e onerosissimo, b trecho mais caro de toda a Estrada ! (Apoiarias.) V. K x .
tornou impopular, por esse motivo, o.- prolongamento da
estrmla do forro D. Pedro II, o qual, eu quo não s m mineiro, defendi aqui ha muitos annos.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— O erro era «anterior.
O SR. V. BKLISAUJO (niiiiistro da fazenda) :— K' um
ramal que se desenvolve por um terreno inteiramente
safaro,pedregoso, sem nenhuma producção, absolutamente
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nenhuma, e o Brazil não está em posição de levar estradas de ferro a cidades capitães,- insignificantes até no
' ponto de vista da população ; por ora só devemos cuidar
dos centros de producção'.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — O erro foi outro; desde
que se levou por alli a estrada, ella devia ir a Ouro Preto.
(Ha outros apartes.)
O SR.' PRESIDENTE:—Atteução! Quem tem a palavra
é o Sr. Ministro da 'Fazenda.
O SR. RODRIGO SILVA :— Ouçam.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Estes incidentes, que se referem & interesses locaes, são sempre
assim. E' preciso não exemplificar, é preciso que se falle
sem que se conheça ao que se quer referir. Torno ao ponto
da minha narração.
(i
Eu queria saber, dizia eu, que terrenos percorria essa
zona da estrada e perguntava aos interessados qual o
preço da obra, as suas difficuldades. Elles me declararam
que tiveram de atravessar 14 léguas sem achar uma gotta
d'agua para beber, e que foi preciso organizar-se um serviço especial para transporte d'agua para os trabalhadores, muito dispendioso a principio, emquanto não tiveram as locomotivas em serviço.
Eis ahi os terrenos em que construímos estrada de ferro !
Ha uma grande i Ilusão no Brazil a respeito destes negócios.
E' necessário fazer estradas de ferro, portos e outros
grandes melhoramentos, mas ó preciso também que isto
esteja de accôrdo com a nossa situação, com a nossa população e com'a nossa riqueza. (Apoiados.) E sobretudo
que esteja nas forças do próprio local onde se fazem as
obras. (Apoiados.)
O mais é avolumar a nossa divida, aggravar os impostos,
sobrecarregando o povo ; é procurar difflcultar para o futuro o desenvolvimento do Estado.
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O SR. CA.XDIDO DE OUVEIRA :— Não é o cães do Santos.
O SR. F. BELISARIO (ím'm?!>-.> <ln fnce,ula) : — Peço ao
mbredeputido qu3 não ni3' dê destes apartes. O cães de
Santos pôde S?F construído por empreza particular, e o
porto de Santos ó imito commarcial e dos mais importantes do Brazil. .
O Sá. ALMEIDA NOGUEIRA :— 13 sujeita-se ao ónus de
pagar a obra.
O SR. F. BEUSAKIO (ministro da fazenda) :— O projecto
trazcomsigo este facto moralizador — ò carregar com o
ónus a cidade a quem o serviço mais aproveita e não se
lança sobre a communid-.ido imposição por serviço que se
sabe de antemão que nada vale. (Apoiados o apartes.)
Senhores, convém que todas estas obras que se emprehendem s^Jam feitas com critério (apoiados,) que as
estradas se dirijam por zonas férteis, e nós temos o exemplo da differença que ha em 'fazerem-so estradas de ferro
em terrenos férteis e já povoados^ ou realizar estas extravagâncias de atravessar os desertos, logares absolutamente incultos, e ato absolutamente estéreis.
Eu comprehendo as grandes tentativas que se tem feito,
por exemplo, em França; projectando-so abrir um mar inteiro em Argel; atravessar o Sahara com estrada de ferro;
abrir o isthmo de Panamá, porque a riquosa alli transborda,
e procura emprego ; mas nós o que somos ?
Peço á Camará que reflicta qual ó u nossa situação.
Possuímos, sem duvida, terrenos férteis, productivos, mas
em zonas pequenas e insignificantes eni relação á parte
enorme do paiz que não produz, e que, infelizmente, só
com muita diíficuldade virá a produzir.
Peço aos nobres deputado,; que pertencem á.s deputações
do norte, que se lembrem do que a zona do terreno afamado e fértil que produz a canna é muito pequena, relativamente ao território enorme que nada çroduz e forma a
grande área das províncias.

Vcja-se a dilVcrcnça das estradas-cle ferro de S. Paulo.
Estas vão por terrenos povoados, férteis e já em actividade
deproducção. E' verdade que agora aquolla província
quer deixar esta norma prudente para só lançar em grandes estradas para o interior. E' a mosma situação da provinda de Minas Geraes. A província de,. Minas tinha-se
limitado ás suas zonas productivas e a esperar o desenvolvimento da estrada de ferro D. Pedro I I ; mas agora já
quer fazer estradas de ferro por terrenos cuja producção
ó muito insignificante.
Peço à Gamara que mo desculpe fallar do Brazil com
esta franqueza. Estamos acostumados a fallar somente do
« nosso solo feracissimo o ubérrimo »; mas, ó preciso considerar bem que ao lado dos terrenos férteis ha uma grande
parte que o não é.
Quero provar á Gamara, de uma maneira sensível,
quanto essa parte da província de Minas é, por ora, insignificante. Desculpem-me essa digressão ; si eu desagradar aos mineiros, prestnr-lhes-hei serviço, prevenindo-os
contra emprezas desastrosas.
A província de Minas, em sua grande parte, occupa-se
com a criação de gado, que ó destinado ao abastecimento
desta cidade, não havendo exportação. Todo o trabalho limita-se a criar gado para corte, não se produz lã como na
Republica Argentina e na Austrália, e os lacticínios são
insignificantes. Por consequência, trata-se somente de
fornecer carne para a cidade do Rio de Janeiro. Lançando
os olhos para a Europa vemos que ao redor de cada cidade
de 400 ou 500 mil habitantes a producção de carne se faz
nas cercanias, assim em Marselha, Bordeaux, Lyon, Milão,
Bruxellas, etc.
Lá bastam os arredores das cidades para fornecer a
carne, aqui é preciso a província inteira de Minas Geraes, e
as de Goyaz e Matto Grosso para produzir a carne para o
Rio de Janeiro '.
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O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE dá apartes.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :^ A Inglaterra importa pado ; mas a quantidade importada ó insignificante ao lado da producção nacional.
Mas dir-se-ha, á vista desta producção, que no Rio de
Janeiro só consome muita carne. Tenho'aqui uma revista
moderna, do 15d"e Julho, que li por acaso ha poucos dias, que
diz o seguinte sobre o consumo da-carne fresca nas principaes cidades por anuo e por habitante: Pariz, 80 kilos ;
Lion, 71 ; Bordeaux, 65 ; Marselha, 63 ; Ruão, 61; NovaYork, 55 ; Buenos Ayres, 103; Montevideo, 114, e Rio de
Janeiro, 50.
Não vos admire o nosso pequeno consumo, é que consumimos muita carne saldada. (Apartes.) Fallo nisto para,
tornar bem claro quanto ô modesta a producção de uma
zona tão considerável do nosso paiz. O commercio de gado,
que se alFigura tão importante para os mineiros, não o
é senão relativamente. Devem, pois, elles ter isto bem em
vista, sobretudo os representantes dessa província em sua
assembléa, para não se lançarem inconsideradamente no
plano inclinado das concessões irreflectidas de estradas de
ferro, como já têm feito, até com garantia de juros pagos
em ouro a companhias estrangeiras.
O SR. A. MOURÃO:—Produz pouco por causa, da difflculdade de transporte.
O Sá. F. BELISARIO (ministro da fazenda): — Não fallo de
outras despezas notáveis do nosso orçamento. Não fallo da
expansão incomprehensivel e injustificável que se deu á
rede telegraphica'. Dirão que sou retrogrado, que não
• conheço as maravilhas da electricidade ; mas reconhecel-as
é muito differente do fazer duas linhas para o Rio
Grande Qo Sul, uma pela costa e outra pelo «entro, pelos
desertos, com dispêndio enorme e utilidade nulla; é muito •
differente ter uma linha marítima para o Pará e fazer
outra por 'terrenos Ínvios, a respeito dos quaes não

ha nem dados geographicos, logares desconhecidos.
(•Apartes.)
Conversei com o intolligente. e laborioso director dos
telegraphos o Sr. Barão deCapanema, e elle me referiu
a quíilidado desse território entre o Maranhão e o P a i - à .
absolutamente despovoado de gente civilisada, solidões
immensas, apenas atravessadas por algumas tribus selViigons ; banhados sem fim e completamente inhabitaveis.
O SR. EUFRASIO CORREIA :— Ello é muito exagerado nas suas informações.
O SR. F. BBLISARIO (ministro da 'fazenda) : — Eis
as difflculdades dos nossos orçamentos, e a impossibilidade de se preverem as despezas, quando emprehéndemos ao mesmo tempo tantas obras, tão improductivas
e injustificáveis.
Folgo em 'estar do perfeito accòrdo com o meu nobre
colloga ministro da agricultura, que os nossos orçamentos precisam ser modificados neste ponto.
R' preciso ver um meio do resgatar essas estradas
de ferro que têm garantia de juros, arrondal-as, estender
este systema ás que o Estado já possuo, porque não
è possível que o governo administre estradas de ferro
desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. (Muitos apoiados.)
O governo não tem capacidade, não tem auxiliares,
faltam-lhe todos os meios para dirigir directamente.
(Apoiados.)
li' preciso que delegue este serviço a emprezas, confiando-o ao iríjeresso particular. (Apoiados.)
O SK. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — A questão ó achar
quem queira.
O SR. F. BELISARIO (inwiuro da fazenda) :— Ha difflcul"
dades serias, porque temos estradas que nada produzem;
mas ha outras que permittem contractos de arrendamento. Emquanto estiverem as estradas sol) a administração immediata do governo, hão de ser principalmente
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um refugio de empregados numerosos e de engenheiros'
secundários. (Muitos apoiados.)
O SR. ROSA B SILVA : — Alii ó que está o mal.
(H», outros muitos apartes.)
O Sn. P. BKLISARIO (ministro da fazenfa ):— Outro
ponto em que a Camará tom insistido para excitar o
governo a fazer economias, tem sido o corte no funccionaliãmo.
Peço a attenção da Camará. Este ponto tom sido .
obrigatório nas discussões, e raros são os membros' da
minoria que tom 'deixado de fazer accusaçõas ao governo
neste assumpto.
O nobre deputado por Minas mostrou que havia na
lei autorização para reduzjr-s3 o pessoal; accrescentaroi
que a autorização ó antiga, data de 1877...
Sr. presidente, v. Ex. sabe que sou absolutamente
inimigo do retaliações; nunca discuto accusando, nem me
defendo do mal que faço, porquo outros fizeram
pdor.
O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR dá um aparte.
O SR. CÂNDIDO nu OLIVEIRA:— Nós somos os condernnados, tomos peccados enormes; agora é o governo da
pureza.
O Sn. F. BELISARIO • (ministro d«t, fasomla) :—Poucas
cousas são tão difliceis como roduzir o funccionalismo.
(Apoiados.) Em primeiro logar confesso que, por maior
quoseja o meu empenho em reJuzir as despezas publicas,
eu não propuz no meu orçamento nem no mejl relatório
nenhuma reducção nos vencimentos dos empregados providos, porque é força reconhecer que, si ha uma ou outra
excepção, o funccionario no Brazil ó mal pago, e uma vez
habituado o indivíduo a um certo ordenado, é muito difflcil
vel-o reduzir e ter de restringir despezas já parcas.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : —Podia reduzires que
fossem vagando.

O SR. F. BELISARIO (ministro dn fazenda):—O nobre
deputado que mo dá o aparte diz porque não reduzo o.;
empregos que vão Vagando. Sr. presidente, mesmo isto
é urna cmproza diflicil.
UM SR. DEPUTADO : —E' exacto.
(Iln muros «partes.)
O SR. F. BULISARIO (ministro da fazenda):—li' muito
mais fácil dizer do que fazer.
Poço para ser julgado com severidade, mas com verdade.
Podemos supprimir os empregos quando vogarem ?
O SR. JOÃO PUNIDO : •- Alguns..
(íla outros apartas,)
O SR. F. BI'.LIS,\RIO (minut.ro dn fazenda) :— Senhores,
peço a attenção dos meus honrados collcgas. Estamos ha
um anno na administração e devo referir, para tornar bem
claro, o que se tom dado no ministério a meu cargo. O seu
exemplo servirá de argumento para o mais.
Na Alfândega do Hio de Janeiro neste anno só se deu
uma vaga insignificante, de um 3° escripturario. O seu
pessoal, entretanto,, ó numeroso; no Thesiuro, porém,
tém-se dado algumas em empregos superiores.
Pergunto á Camará : podia eu, dada uma vaga de director, de contador, ou de 1° ou de 2°-escripturario, deixar
de provel-a? Era píeciso não ter nenhum espirito do justiça. (Apoiados.)
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— Podia e devia.
O SR. F. BELISARIO (-ministro da fazenda)': — Está enganado ; Ijavendo empregados que estão naquelles cargos
ha muitos annos e preteridos, abrindo-se vaga, como não
provêl-a ? Quero que o nobre deputado me julgue com
severidade, mas o nobre deputado não conhece os factos:
são accusações do quem ignora as cousas ; desculpe-me que
lho diga com esta franqueza.
A organizvffão do Thesouro ó defeituosa no ponto do
vista dos empregos, na suLdivisão destes, nas categorias
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e accessos; dahi se pôde concluir para todas as outras
repartições.
Os 125 empregados do quadro do Thesouro assim se
dividem por classes : quatro directores, dous sub-directores
c i -inço contadores, um ajudante do procurador fiscal, dous
olliciacs do- contencioso, 33 primeiros escripturarios, 32
segundos escripturarios, 30 terceiros escripturarios e
apenas 14 praticantes.
O' que acontece '{ Entra um indivíduo como praticante,
sobe immediatamente a 3J e a 2° escripturario, e ahi liça
eternamente, nunca mais tem accesso. Acabam-se assim
todos os estímulos, vem o desanimo e com elle o desmazelo
e a incúria.
•
Tenho aqui uma lista que ha pouco mandei organizar
por causa das promoções, da qual se vê -claramente este
facto. Ha empregados que estão ha longos annos como
2°» escripturarios, sem accesso, e alguns delles de muito
merecimento, posso garantil-o, porque, permitia a Camará que o diga, examino por mim mesmo todos os papeis
que me são sujeitos a despacho, e Faço por elles juizo não
só das questões de que tratam, como da capacidade e trabalho dos empregados. Pois bem, entre esses empregados,
ha alguns excellentes, perfeitos cumpridores de seus devores, que contam já 32, 33 e ato 37 annos de serviço
sendo apenas 203 escripturarios !
Ora, dando-se uma vaga de 1° escripturario, como deixar
do promover empregados nessas circumstancias ? Não faltaria ou ao meu dever e á justiça ?
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA : —Ainda digo que podia e
devia; explicar-me-hei.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—Si a Camará me permittir que reforme as repartições de fa/enda,
certamente não conservarei essas subdivisões como estão
feitas, mas sõ com o tempo irei supprimindo ^» empregos .
que vagarem,, porque não usarei dessa automação para

ilomittir empregados ; apenas não preencherei as vagas.
Precisarei, ainda assim, providenciar em relação aos
accessos, porque não ó- possível adial-os todos por 10 ou
12 annos: isto seria mat.ir as aspirações dos funccionarios ;
seria impraticável o injusto.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Então não sei para quo
as autorizações para reorganizar.
r O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—Sr. presidente, este é o erro constante da organização das nossas
repartições, das da fazenda como de todas as mais: ha
uma grande quantidade de empregados superiores e um
numero muito insignificante de inferiores, quando devia
ser o contrario, como ó regra em todos os paizes bem
administrado», porque são poucos os indivíduos necessários para resolver os negócios, e, para copiar, para arrumar papeis, para informar, bastam pequenas habilitações.
O SR. S. MASCARENHAS: — A questão ó saber resistir aos
amigos.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVÇ-HA : — E' o que o Sr._ Presidente
do Conselho disse ainda hontem no Senado, e o nobre Ministro da -Fazenda está agora confirmando: neste paiz
nada se reduz.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—Não insisto
em demonstrar a dimculdade a que os nobres deputados
se referem, a dilliculdade de resistir aos amigos'. Isto
sabem todos aquelles que têm sido ministros ou que têm
exercido funcções publicas no Brazil; elles que digam a
obsessão de que se ó victima. Infelizmente lia uma enorme
tendência para os empregos públicos. Na França ha idea
do direito ao trabalho, nós todos conhecemos as grandes
questões sociaes desse e de outros paizes da Europa; no
Brazil a questão tomou outra forma,, nova e singular: a
' do direito ao emprego publico. O brasileiro suppõe que ó
esse um direito natural...
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O SR. JOÃO PENTDO:— Interessa a todos.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :—E' este
um trabalho incompleto. Si eu tiver a honra de dirigir
ainda a palavra á Camará como ministro na, sessão seguinte, hei de completar estes e outros muitos dados.
Eis aqui o movimento de fundos das províncias para o
Thesouro, em 1884-1885. (')
Preciso dar uma explicação; a província das Alagoas
viu crescer a sua renda excepcionalmente pelo facto que
se deu em Pernambuco.
Os impostos provinciaes desviaram os productos para as
alfândegas limitrophes ; por isto a renda da província das
Alagoas foi muito maior do que ó ordinariamente.
Devo também declarar que ha muitas províncias que supprem províncias vizinhas.
Assim, a do Maranhão suppre a do Piauhy, que está
sempre em déficit ; a de Pernambuco fornece a do Rio
Grande tio Norte e outras. Portanto não ha exactidão em
relação á contribuição de cada província na parte que concorre para a quota geral, mas ha em relação ao que remette ao Thesouro Nacional.
Como se vê, o Thesouro recebeu, no exercício de
1884-1885, 24.118:835$022 das províncias e remetteu
10.551:265$314, isto é, houve um saldo de treze mil e taiitos contos, que representa a quota com que as províncias
concorreram para as despezas geraes do império.
No exercício de 1885-1886 a diíferença para o Thesouro,
isto é, a diferença entre o que as províncias remetteram
e o que receberam, foi de 9.801:606$427, como demonstra
a seguinte tabeliã. (**)
Eis, senhores, o movimento de fundos....

(") As tabeliãs vão no Hm.
('*) Acha-so no fim.
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O SR. ALVES DE ARAÚJO:—Passe V. Ex. o exercito
para Santa Catharina e já ficará descarregada a verba do
Rio Grande do Sul.
O SR. ^ BELISARIO (ministro da fazenda):— Perdoeme V. Ex., eu não quero entrar nessas especialidades.
Agora estou apenas dando conhecimento à Camará das
quantias que o Thesouro recebeu e forneceu ás províncias
nos dòus últimos exercícios. Com relação ao exercito,
devo dizer ao nobre deputado que clle figura n'uma
parte da verba do Rio Grande, mas principalmente no
que diz respeito à alimentação e soldo, porquanto o
fardamento, o armamento e outras despezas são pagos
fora das províncias, assim como também as garantias de
estradas de ferro e outros serviços, que são despezas
geraes, mas de caracter local, não figuram como pagos
nas províncias.
E a este respeito preciso notar á Camará que no exercício de 1884-1885, só em Londres o governo despendeu
trinta e nove mil e tantos contos com os serviços da divida
externa e de garantias de juros de estradas de ferro, o pagamento de algumas encommendas da marinha e da guerra. Estas despezas pertencem a todas, não a esta ou
áquella província.
Por consequência, não ô preciso especificar nem devemos
levar a questão por ahi.
Não especialisarei, porque todas as províncias devem ser
tratadas no mesmo pó, sejam prosperas ou não : mas reflro-me ao assumpto, para que não se accuse incessantemente o governo por não fazer mais do que pôde, sob
pena de prejudicar o Estaxlo. (Apartes.)
Eu desejaria poder destacai das rendas publicas uma
parte para auxiliar as províncias; mas devemos reconhecer, e ô preciso usar de franqueza, que a situação das
províncias provém principalmente da má gestão dos seus
negócios (muitos apoiados), porque as administrações não
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tom coragem de cortar nas suas dospczas, de dirigir bem
suas finanças. (Apoiados.)
O SR. JoÃo PENJDO :—As províncias têm o espelho
aqui.
,,,
O SR. ARAÚJO GÓES JUXIOR: — O argumento também
se pôde applicar ao listado.
(Ha. outros apartes.)
O SR. F. BKLISAKIO (ministra da fazenda) :—Eu poderia
citar exemplos, mostrar como algumas províncias desbaratam as suas rendas e dirigem mal os seus negócios.
O SR. JOÃO PENIDO :— As províncias não têm autonomia.
O SR. MANOEL PORTKLLA :— Seriamos felizes, si o go.verno geral concentrasse a sua acção no que e propriamente geral o deixasse o elemento provincial desenvolver-se .
(Ha nnlras muitos apartes.)

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) .-—Ru poderia
citar exemplos, mas não faço, porque não quero excitar
reclamações dos nobres deputados ; mas tenho visto reunirse a assembléa provincial de algumas províncias, tondo
diante do si um déficit, vendo diminuir a renda, c, em vez
de diminuir a dospeza, augmental-a.. (Muitos apoiados.)
O Su. RATISBONA : — Nossa parte V. Kx. tem toda a
razão.
(Ha outros apartes.)
O Su. F. BELISAUIO (ministro da fazcndu) :— Mas cm
que o governo geral concorro para isso ?

O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR :— Concorro em parte ; os
presidentes são os culpados.
O SR. JOÃO PENIDO:—Os ;;o.000:000$ ou os 100.000:000$
para o saneamento da curto hão de apparecer.
O SR. CUNHA LEITÃO :— O saneamento da corto é necessário.
(Ha outros muitos apartas. O Sr. presidente reclama
attenção,)

. O SR. F, BELISARIO (ministro da fazenda) : —Passo a
dar um único exemplo, e, para não o (Tender a nenhum
dos nobres deputados...
MUITOS SRS. DEPUTADOS .- — Não offendo.
O SR. F. BELISARIO (Ministro da fazenda)... fallaroi
da minha província, da do Rio de Janeiro.
Será um exemplo da condus^omluncia, da caramadagem, da* tolerância com quo se dirigem os negócios provinciaes.
. A província do Rio do Janeiro tem visto augmentar a
verba do seu orçamento destinada ás aposentadorias, o,
apezar disto, entendeu que os seus oollcctores deviam ser
aposentados, embora Tossem empregados que só tom direito
ú porcentagem do que arrecadam. (Apartes.)
Peço a attenção da Camará para o que passo a referir,
porque é curioso.
Ha na província um município que tem apenas 1:800$
de renda, está hoje em grande decadência e paga ao seu
coileetor e escrivão reunidos 419,$, quando em exercício;
pois bem, tem um coileetor aposentado com 925§000 !
O SR. BARÃO DE GERHMOABO dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazendo) ;—Outro mun i n p i u leni apenas a ronda do 8:000$ ; o collector o o escrivão, quando em exercício, recebem 2:180$; pois tem
um escrivão aposentado com 2:200$, isto é, o escrivão aposentado e inactivo recebo mais do que o escrivão o ocollectpr em exercício!
O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR:—E' o que não temos na
Bahia.
. O SR. JOÃO PENIUO :—Estou gostando muito de ouvir
a V. Ex., está pivguiulo a propaganda da federação das
províncias.
(Ha outros apartes.)

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Não"com-
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têm coragem de cortar nas suas despezas, de dirigir bem
suas finanças. (Apoiados.)
O SR. JOÃO PENIDO :— As províncias tom o espelho
O SR. ARAÚJO GÓES J Ú N I O R : — O argumento também
se pôde applicar ao Estado.
(lia outros apartes.)
O SR. F. BELisAinn (niininifo da fazenda) :— Eu poderia
citar exemplos, mostrar como algumas províncias desbaratam as suas rendas e dirigem mal os seus negócios.
O SR. JOÃO PENIDO :— As províncias não têm autonomia.
O SE. MANOIÍL PoaTELLA:— Seriamos felizes, si ogo.verno gorai concentrasse a sua acção no que ó propriamente geral o deixasse o elemento provincial desenvolver-se .
(Ha outros muitos apartes.)
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) .-—Eu poderia
citar exemplos, mas não faço, porque não quero excitar
reclamações dos nobres deputados ; mas tenho visto reunirsc a assembléa provincial d r > algumas províncias, tendo
diante de si um déficit, vendo diminuir a renda, o, em vez
de diminuir a despeza, augmental-a,. (Muitos apoiadas.)
O SR. RA.TISDONA : — Nessa parte V. Kx. tem toda a
razão.
(Ha outros apartes.)
O SR. F. BELISARIO (ministro da fit.zendtt) ;— Mas em
que o governo geral concorro para isso ?
O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR :— Concorro om parte; os
presidentes são os culpados.
O SR. JOÃO P K M U O : — Os ^0.000:000$ ou os 100.000:000$
para o saneamento da corto hão de apparecer.
O SR. CUNHA LEITÃO :— O saneamento da corte è necessário.
•
(Ha outros muitos apartes, O Sr. presidente reclama
attenção .)

. O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) : —Passo a
dar um único exemplo, e, para não offender a ncmlium
dos nobres deputados...
MUITOS SRS. DEPUTADOS: —Não offende.
O SR. P. BELISARIO (Ministro da fazenda)... íallaroi
da minha provinda, da do Rio de Janeiro.
Será um exemplo da condescendência, da caramadagem, da-tolerância com que se dirigem os negócios proviuciaes.
. A província do Rio do Janeiro tem visto augmenl;u> a
verba do seu orçamento destinada às aposentadorias, o,
apezar disto, entendeu que os seus collectores deviam ser
aposentados, embora iossom empregados que só tom direito
;'i porcentagem do que arrecadam. (Apartes.)
Peço a attonção da Camará para o que passo a referir,
porque é curioso.
lia na província um município que tem apenas 1:800$
de renda, está hoje em grande decadência e paga ao seu
collector e escrivão reunidos 419$, quando em exercício;
pois bem, tem um coilector aposentado com 925^000 !
O SR. BARÃO DE GERISMOABO dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fasenda) .-—Outromunicípio tem apenas a renda do 8:000$ ; o collector o o escrivão, quando om exercício, recebem 2:180$; pois tem
um escrivão aposentado com 2:200$, isto õ, o escrivão aposentado o inactivo recebo mais do que o escrivão e ocolleetpr em exercício!
O SR. ARAÚJO GÓES JÚNIOR:—R 1 o que não temos na
Bahia.
O SR. JOÃO PEN-IDO :—Estou gostando muito de ouvir
a V. E x . , está pregando a propaganda da federação das
províncias.
(Ha outros apartes.)
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Não"com-

- 54

prehendo. Será porque demonstro que as províncias dirigem melhor os seus negócios entregues a si 'í
(Ha um aparte.)
A razão desta singularidade provém, além de se conceder aposentadoria a empregados de commissão e porcentagem, do facto de se marcar para a aposentadoria os
vencimentos de chefes de secção aos collectores e de l08
officiaes de secretaria aos escrivães, pertençam a municípios de grande ou pequena arrecadação. Deste modo, são
efites empregados induzidos a requerer aposentadoria estando validos, pois ganham mais aposentados do que servindo, além de ficarem livres das fianças.
Para completar este quadro, ainda referirei o seguinte:
— que ha um município, cuja ronda attiuge a 9:000$, e
percebem o collector e o escrivão em exercício 2:140$. Pois
tem um collector aposentado com 3:654$ ! Em summa, ha
municípios onde em breve tudo quanto só arrecadar não
chegará para os encarregados da arrecadação o terão de
ser suppridos poios cofres goracs da província. Eis ahi um
modelo de administração, em que o imposto se arrecada
somente em beneficio dos empregados encarregados de recebel-o !
Direi ao nobre deputado pela Bahia, que me deu ha pouco
um aparte, que, si esta é a administração na província do
Rio de Janeiro, uma das menos mal governadas e cujas
finanças ainda vão regularmente, o que será nas outras !
.0 que, porém, desejo, Sr. presidente, não é accusar,
embora reconheça que a si principalmente devem as'provincias attribuiros males que as affligem e não sómento á
falta de soccorro do governo geral, mas desculpar o governo por não lhes poder valer em tudo.
Expendi do um modo geral as minha idéas com relação
ao orçamento, expuz a situação do Thosouro Nacional, indiquei os esforços empregados para reduzir as dospezas e
mostrei o resultado a que tínhamos attingldo.
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Ora, senhores, ohegando a este ponto, sendo o total da
despega ordinária votada de cento e trinta e sete mil
contos, ó infelizmente forçoso reconhecer que u receita
publica, tal como se acha calculada, não podo Cozer faço
a esta despeza. ( Apoiados.)
K', portanto, indispensável pensarmos em augmontar a
renda publica.
O SH. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Primeiramente calculal-a com exatidão, porque não está.
O SR. F. BULIS ATUO (ministro da fazenda):— Eu desejaria que pudéssemos poupar aos contribuintes novos
encargos ; ó com o maior sentimento que o governo se vê
obrigado a impor-lh'os.
Achei-mo, Sr. '"presidente, dianto de uma situação extremamente grave, ao assumir a direcção dos negócios da
fazenda.
Tínhamos um grande déficit á solver ao lado de enorme
depressão da renda publica, como nunca se dera em tão
grande escala.
Esta situação era aggravada pelos encargos a que o
governo tinha de fazer face, a um só tempo, devendo
cumprir a lei do 28 de Setembro de 1885, relativa á libortnção do escravos e que nos exigia mais cinco mil contos
de despeza, e de prover á retirada do papel-moeda.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— V. Ex, devia propor a
suppressão do imposto para a emancipação.
O SR. F. BELI&A.HIO(ministro da fazenda);—Assim, Sr. presidente, quando recebemos a administração, o orçamento
apresentava um grande deftc.it; havia um grande abatimento na receita, e, entretanto, devíamos fazer face
a uma questão grave, para o que era necessário augmentar
os impostos existentes e para fins tão dilíerenterf, isto ó,
libertação dos escravos em grande escala, retirada do
papol-moeda e preencher o dcfícit.
Eu desejaria poder pedir á Camará simplesmente eco-
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nomias; desejaria poder esperar que o progresso das rendas,
parando nós nas despezas, viesse a produzir o equilíbrio
do orçamento,
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Longe disto, a receita
está mal calculada ; ha excesso .
O SR. F. BELISAIUO (niini<t,-<i da fazenda): — V. Ex. discutirá isto uni tempo opportuuo ; eu acompanhal-u-hoi
cora muito prazer.
Mas infelizmente, senhores, não era possível proceder
desta .maneira ; teríamos que esperar'longo tempo, 0 0 3
nossos deftcits augmentariam, e com elles a divida e os seus
juros.
Entretanto, examinei a situação dos nossos impostos e
propuz-moaugmentar a renda publica, agravando o menos
possível a posição dos contribuintes.
Neste ponto asseguro á Camará qne empregarei os
maiores esforços. A' excepção de dou-; artigos que são
agora moderadamente tributados, nenhum imposto novo
Hora creiidn.
Nomeei unia commissão para rever a tarifa das alfândegas, e propuz-Ilie a reunião dos impostos aos addieionae s
que a elles soçobram. Eu mosmo, senhores, assisto a
esse trabalho e espero que elle se fará com tanto cuidado
quanto é possível para que, obtendo-so uma elevação de
renda, esta elevação não soja sensível ou muito onerosa
para as classes contribuintes.
Facilitarão este encargo a elevação do cambio e o renascimento dos negócios. A camará sabe que a depreciação
do cambio figura como aggravação do impostos aduaneiros;
por consquencia, o melhoramento do cambio tornará
menos pesados os mesmos impostos, mormente havendo
cuidado de examinar bem os artigos que podem supportar
a aggravação.
Não ma proponho fazer uma tarifa de alfândegas em
sentido propriamente proteccionista...

O SR. CAXDIDO DR OLIVEIRA:—Pois em alguns artigos
devia ser.
O Slt. F. BEIJSARIO (ministro da fazenda) :— Examinei
cuidadosamente o trabalho da Camará apresentado na
sessão passada. Não deixarei de attender bem á situação
das nossas industrias ; hei de cuidar em que ellas tenham
a protecção qu<; só lhes deve, mas não tão artificialmente
que possam apparecer industrias á sombra dessa protecção aduaneira, porque isto será uma protecção falsa,
licticia, e que daria depois grande prejuízo aos capitães
particulares quo nollas se empenhassem, attrahidos por
situação anormal e ephemera.
Oá dous impostos novos que acceito...
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:—o do sal è muito impopular.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda).., são o do
sal e o das bebidas alcoólicas.
As bebidas alcoólicas não podiam deixar do sor taxadas.
Não era possível que, pagando impostos os vinhos naturaes, ficassem livres os artificiaes, embora de producção indígena.
O SR. CÂNDIDO HE OLIVEIRA:— lista devo ser abolídn:
é a minha opinião.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):— O estado
a que chegou esta queslão, as aocusa^òos feitas contra a
lalsi!i<jiH,'ãn ilas bobidas alcoólicas, não podiam penuittir quo
o governo, ao menos, deixasse de estabelecer um imposto
sobre essa industria, o imposto não abrangerá somente o
quo se chama — vinhos falsificados —, deve abranger
todas ns lioliidas alcoólicas, bem entendido, na proporção
devida, desde o mínimo naquillo que é útil até o máximo
para o que apenas visa a simulação do vinho natural.
Esíe imposto creio que não soffrerá duvida, assim
como acredito que não soffrerà duvida nenhuma a revisão
da pauta das alfândegas tal como se fará.
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Hei de dar ã revisão da pauta a maior attenção ; hei
de ver que se conceda protecção ás industrias, fazendo
rociilnr um pouco mais de impostos naquolles artigos que
têm similares na producçãó nacional, quer sejam fabricados, quer sejam prorluctos da lavoura.
Ha outro imposto que o nobre deputado declarou impopular, — o do sal.
Vacillei muito si devia estabelecer esto imposto.
Ha sobre o sal uma idéa -que domina a todos que se
lembram da historia da antiga giibellc, que tão impopular
tornou este imposto na Europa pela exageração com
que era cobrado.
O sal tem duas funccões: ou entra para o consumo ordinário do indivíduo, ou entra como matéria prima de
certas industrias.
Como objecto de consumo individual ninguém contestará que o imposto módico nesse artigo, tão barato, não
iníluhú na despcza pessoal de modo sensível.
O sal, porém, tem uma applicação as industrias, porque
é empregado na salga nas províncias do Rio Grande do
Sul e de Minas Geraes, ó também alimentação auxiliar
do gado.
Em primeiro logar, ha. uma regra que estou observando na revisão das pautas das alfândegas, e que vou
expor á Camará.
Existem muitos artigos que são artefactos, productos
de industria, que devem ser protegidos, e ao mesmo tempo
constituem matéria prima de outras industrias.
Tomemos para exemplo a industria do couro.
A preparação do couro ó uma industria no Brazil. Os
indivíduos que exercem essa industria desejam que se
aggrave o imposto sobre os similares; mas todos que
fabricam carros, calçado, e em geral se servem desse artigo como matéria prima, não querem que exista o imposto. O que devemos fazer ? Si deixo os couros prepa-

rados sem imposto para proteger as industrias que o
empregam como matéria prima, a industria que o prepara,
e para a qual é eílo o artefacto definitivo, quaixa-se,
porque fica sem protecção. Não ô didlctl, porém, conciliar
todos os interesses. Assim, si imponho tributo sobre os
couros preparados aflm de proteger a industria nacional,
protegerei us industrias que por seu turno empregam
este artefacto, como matéria prima, impondo mais sobro
os similares dessas industrias secundarias, si assim me
pos^o exprimir.
O mesmo se dará com relação ás industrias que empregam o,sal.
O sal ê um artigo especialmente empregado no preparo do xarque ; assim, si aggravo o sal, ag-gravo esta
industria, mas, si eu aggravar o xarque estrangeiro
n'uma proporção muito maior, deixara de sor prejudi^ida
a industria nacional da criação do gado e salga das
carnes, que ficará largamente compensada.
Com relação ao Rio Grande do Sul, devo dizer á Camará
que essa província tem uma grande vantagem sobre todas
as outras, que quasi exclusivamente negociam com a
Europa, ao passo que a província 'ao Rio Grande do Sul
tem a vantagem do ter o seu commercio inter-provincial,
favorecido por uma tarifa differencial contra os similares
estrangeiros, gozando assim de um mercado protegido para
uma parte dos seus productos.*
Devo ainda lembrar á Camará que a própria província
do Rio Grande do Sul, que não tem imposto de importação
sobre o xarque nos mercados que o recebem, estala-1 oco n
u imposto provincial de exportação que era de 5 % o agora
è de 4, de modo que impõe sobre a sabida dos géneros da
sua producçãó" para as outras províncias do Império.
Agora em relação a Minas Geraes; allí se dá o mesmo
caso.
Em toda a parte do Brazil se pagam impostos sobre a
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exportação ; Minas, n*uma grande zona, não paga porque a
sua industriaé a criarão. (.\â'j npmwlos.) Esta ó a grande
questão de meus honrados collegas dn província do Minas
Geraes ; mas eu devo dizer aos nobres deputados que não
têm absolutamente razão,
O sal ó importado livremente no Brazil inteiro, menos
na província de Minas Geraes, e são justamente os nobres
deputados 03 que se queixam.
O SR. CÂNDIDO DIÍ OLIVEIRA :—E' preciso que se diga
que o imposto é muito impopular.
O SR. F. BELISAIUO (ministro da fazenda):— K ns senhores ainda augmentaram-o este anno.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :—Foi a Assembléa conSIT\ adora.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :—Sempre
existiu este imposto em Minas Geraes. Por consequência,
si i;sto imposto ó impopular, foi a própria província que o
ostabebceii. Mas nos nã'i porloma-; sacrificar um direito
geral a esse direito provinc ial.
O SK. JOÃO PENIDO :— Posso garantir a V. Ex. que o
imposto ó muito odioso.
O SR. F. BEMSARIO (ministro da fazenda ) :— Si é tilo
impopular em Minas Geraes, porque o conservam no orçamento da província ? (Apartes.) O que é singular, porém, é
i|ti<! M-já essa província, a única onde existo osto imposto
como provincial, aquella'qTie mais reclama contra elle.
O sal é objecto de producção nacional, pôde ter grande
desenvolvimento ; mas eu não mo prooceupo nesto momento tanto de proteger a industria nacional, como do
augmontar a renda.
O nobre deputado por Minas Geraes disse que os impostos deviam recahir sobre géneros do luxo. e não nos de
consumo necessário.
E'esta uma questão que occupa a todos que tratara de
tarifas.
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Na verdade os objectos de luxo são os mais tributndns
e o devem ser ; mas quando se quer renda, ninguém se
deve lembrar só deste meio, porque aggravar muito esse
imposto é reduzil-o, ou por diminuirão na importação ou
pelo contrabando. (Apoiados.)
O SR. JOÃO PUNIDO :— Si lançarem o imposto de 2s
sobre uma garrafa de aguardente, o numero de bêbados
augmenta. O luxo é uma bebedeira. Quanto mais pesado
for o imposto sobre a seda, tantos mais vestidos de seda
apparecerão. (Hilaridade.)
O SR. F. BiaiSAiiio (minixiro da fazenda) :—Quando se
quer impostos que produzam renda, é preciso que só os
lance sobre objectos tle grande consumo e de dilíicil contrabando, embora muito medico para não prejudicar as
classes pouco favorecidas da fortuna. (Apoiados-)
Ha um outro meio de augmentar as rendas, é o que consiste na severa fiscalisacão delias.
Não posso pretender possuir espirito mais fiscalisadordo
que os meus digiins antecessores; mas devo dizer, com
a franqueza com que tenho fallado, que neste ponto a
administração deixava muito a desejar.
A substituição constante dos ministros da fazenda ; a
preoccupacão política acima da prooccupação fiscal
(apoiados) ; o desejo de prover empregos sem attender ás
necessidades do serviço ; os apertos e as condições políticas
do alguns ministros que tinham seus dias contados o não
tini iam maioria...
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Não justifica, mas
attenúa.
O SR. F. H K U S A I I I M (ministro da fazenda):— Nem
quero justifical-os, quero explicar porque assim procederam. (Apartes.)
Não pretendo que o progresso da renda possa provir
exclusivamente da melhor llscalisacão ; mas é innegavel
que em algumas alfândegas ultimamente a renda tem

Dei 386, exercício te 1884-18
— 62 —
augmentado em consequência de melhor flscalisação.
(Apoiados.)
Asseguro á Camará que aos empregados ultimamente
nomeados para dirigir repartições nas províncias tenho
feito expressa recommendação de não se envolverem na
política local, para que, em vez de termos repartições para
a política, tenhamos repartições para arrecadação dos
impostos.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Senhores,
eu espero que, limitada quanto possível a despeza com as
obras adiáveis, façamos uma parada por algum tempo, até
que com o augmento natural das rendas desappareça o
déficit nos nossos orçamentos. O mesmo procedimento
deverão observar as províncias, cuja renda não tem decrescido, em geral; porém que despendem excessivamente.
e sem regra.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—De modo
que, a aggravação dos impostos feita com moderação, e
havendo também moderação nas despezas, creio que poderemos entrar francamente no período do equilíbrio do
orçamento. Si, porém, isso não bastar, será então preciso
entrar naquillo qua não está por ora nas intenções de
ninguém, isto é, levar as economias a verbas do orçamento
que hoje não se querem sacrificar, mas que a necessidade
ha de impor. Si o que temos feito não for sufflciente, na
sessão seguinte o ministério virá cumprir o dever de propor
maiores cortes e maiores economias, porque entendo que
não é possível continuar por mais tempo esse systema de
administrar a fazenda publica ; o primeiro dever do governo e de todos nós ó restaurar as finanças do Estado.
(Muito bem, muito bem.)
• ( O orador è comprimentado por todos os deputados
presentes.)
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O Sr. F1. Belisario (ministro da fazenda) : —
Desejaria limitar-mo no discurso que vou proferir a considerar as questões que se agitaram a respeito dos dous impostos, cuja creação propõe a commissão de orçamento,
pois têm elles sido o principal assumpto do debate. Não
posso, porém, deixar de attender ao que disseram os nobres
deputados que me precederam, pedindo-lhes, 'entretanto,
desculpa por não ser bastante minucioso na resposta que
me proponho a dar-lhes.
O nobre deputado pelas Alagoas, que com tanta proficiência discute estas questões, e que ô um dos membros
mais laboriosos da commissão de orçamento, notou falta
nas addições que apresentei para comparar a despoza votada
por esta Camará em 2a discussão, para o exercício Je 1886
a 1887, coma votada na lei do orçamento do 1884-1885.
Assim, disse que deixaram de ser incluídas uma verba
de 300:000$ na despeza do Ministério da Agricultura e
outras importâncias na tabeliã dos créditos especiaes.
Sr. presidente, eu quiz provar, de uma maneira geral»
que a Camará acabava de votar menos para o exercício d.e
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1886-1887 do que foi votado, ha dous ânuos, para o d e
1884-1885.
O nobre deputado sabe que, tendo sido a commissão de
que faz parte tão diligentemente auxiliada por um dos
mais zelosos empregados da repartição de contabilidade
do Thesouro, eu não podia deixar de incumbil-o da organização do trabalho que apresentei, tal como havia feito
a commissão. Realmente deixou elle de incluir as parcellas indicadas pelo nobre deputado, por ter sido a votação
dessas verbas feita no ultimo dia da discussão, ou por
qualquer outro motivo ; mas, Sr. presidente, isto não altera
o facto geral que aqui apresentei, porque, si no orçamento
da Agricultura deu-se uma falta de 300:000$ na despeza,
o Senado cortou, a pedido do Sr. Ministro da Guerra, uma
quantia que reduzia essa differença a pouco mais de
100:000$000. Portanto, a conclusão a que eu havia chegado,
de que tínhamos votado no orçamento ordinário uma
economia de mil setecentos e tantos contos, pouca modificação soffreu, e eu notei, não tanto para desculpar-me,
como aquelles que exerceram o governo antes de mim, que
era uma lei quasi fatal a progressão das despezDS publicas,
e assim quando conseguirmos, já não digo retrogradar, mas
não exceder o que fora votado para o.exercicio anterior,
teremos feito alguma cousa em beneficio das finanças.
Sendo certo que a receita deve' naturalmente reassumir
a sua marcha ascendente, nós teremos debellado o déficit,
si pudermos conseguir parar na progressão das despezas.
Eu mesmo confessei que isto não me satisfazia ; desejaria
que não só parássemos, como cortássemos despezas adiáveis. Não deixo, porém, de reconhecer que parar já é
um grande beneficio. Peço licença á Gamara, para mostrar
como na decretação das despezas temos seguido esta progressão com grande rápido/.
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que entre o votado e o
despendido apresenta-se sempre, infelizmente, uma grande
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differença na liquidação dos exercícios ; gastamos sempre
muito mais do quo o votado.
Vou lembrar á Camará qual a rápido/ com que os nossos
orçamentos de despeza se avolumam, sem guardar proporção com a receita.
Nos 10 últimos orçamentos o resultado é o seguinte:
Despeza
1884-1885. Leis do 3 de Setembro
de 1884
1882-1883 o 1883-1884. Leis de 30 de
Outubro de 1882
1881-1882. Lei de 5 de Novembro
de 1880..
1870-1880 o 1880-1881. Leis de 31 de
Outubro de 1879
1877-1878 e 1878-1879.. Lei de 20 de
Outubro de 18774
1876-1877. Lei de 20 de Outubro de
'1875
1875-1876. Lei de 22 de Setembro
do 1875
1873-1874 e 1874-1875. Lei de 25 de
Agosto de 1873
1871-1872. Lei de 27 de Setembro
de 1870
1870-1871. Lei de 28 de Juuho de
1870

138.796:730$932
129.823:825$044
114.280:073$000
115.458:243$689
105.881:736$077
106.911:041 $588
105.001:317s695
98.250:168*140
85f741:2G2sj;158
83.326:718*590

Não entro na analyse desfas quantias, não mostrarei
porque se dá uma tão grande diflerença entre um orçamento e os seguintes, e devo confessar que no exercício
de 1884-1885 passou para o orçamento ordinário uma
quantia muito considerável de juros de estradas de ferro,
que até então figurava na despeza por créditos especiaes.
Eu não quiz apreciar estes promenores, porque, como ao
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nobre deputado, esta discussão meticulosa, esta chicana
financeira (si assim me posso expressar), me inspira alguma
repugnância. Procuro tomar as questões como ellas se
apresentam e se afiguram, sem entrar na analyse miúda.
Porque, senhores, ou podia responder ao nobre deputado,
quando quiz achar também em falta a avaliação dos juros
da divida publica,que S. E$. tomou somente o lixado na
tabeliã, descontando a differença resultante da conversãodos juros das apólices que eu considerei depois. li devo
lembrar á Camará que nó orçamento que se discute esta
diííerença figura unicamente pela metade, porque a conversão das apólices foi feita mantendo-se o mesmo juro de .
6 % até ao fim do anno còwente ; de sorte que no orça- .
mento, que compreliende este semestre, que já corre, só
apparece a diííerença por ipetade, que corresponde a seis
mezes do anno futuro.
Este foi o espirito com que discute esfes negócios; a
frivolidade, a que se referiu o nobre deputado, de ver
a quem pertence a responsabilidade, si cousa frívola pôde
ser, não foi objecto de minha preoccupação. Fallei dos
negócios provinciaes, com' o mesmo espirito, sem indagar
em que província estava a obra ou a estrada de ferro,
que eu condemnava, quem a decretou, quem a construiu,
ou promoveu.
Não pretendo oíTender indivíduos, não ataco partidos ;
combato um systema. Quero tornar os erros bem evidentes, para ver si mudamos de systema, porque parece-me
que nem todos estão ainda bem convencidos da verdadeira
situação da fazenda publica. (Muitos apoiados.)
Não posso vir á Camará pedir o que sei não está na sua
consciência nem na consciência do paiz dar-me ; não posso
exigir modificações naquillo que sei antecipadamente que
estou quasi em unidade.
O SR. JOÃO PENIDO:—Devia evitar que viessom aqui 03
créditos gravando o Thesouro com despezas supérfluas.

O SR.'CÂNDIDO DE OLIVEIRA:—O Senado felizmente
ha de corrigir a mão ao governo.
O SR. F^. BBLISARIO (ministro da fa:en^i):— Lembrarei,
Sr. presidente, que ha ânuos, querendo demonstrar
erros que me pareciam prejudiciaes na decretação de
•estradas de ferro, tomei para exemplo a de1 Rio e Minas,
e nem por isso o illustrado deputado que contratou cwsa
estrada se julgou offendido com as minhas observações ;
elle seguiu o que todos faziam ato então.
Quiz demonstrar nessa occasião, e repetirei em. breves
termos, que o systema adoptado nos contratos de estradas
concedidas a companhias estrangeiras augmentava o
capital da avaliação, na proporção correspondente á
depreciação da nossa moeda; e que havíamos adoptado um
systema pelo qual só tornávamos possível contrato com
companhias estrangeiras, repellimlo as nacionaes.
Assim, por exemplo : uma estrada de ferro ó avaliada
em 10, 15 ou 20.000:000$000. Esta somma forma-se em
vista da apreciação, das despezas a fazer, já na remoção de
terras, avaliadas segundo o preço do jornal dos operários,
já nas obras d'arte, attendendo-se ao custo dos materiaes
collocados no logar em que têm de ser empregados ; assim.
a pedra, o tijolo, a cal, o cimento, o ferro, etc. Tomando-sa
por base este calculo, fixa-se a somma, digamos, de
10.000:000$ ; mas, si garantirmos sobre este capital o
j uro de 6 ou de 7 % em ouro, a somma garantida não ô
mais de 10.000:000$ ; nus de li; ou 14.000:OOQ$000. Entretanto, quando se apresentavam emprezas nacionaes para
contratar taes estradas, sendo os juros garantidos pagos
cm papel-moeda, não podiam ellas competir com as
estrangeiras, cujo capital tornava-se eíTectivamente maior
pela garantia emtmro, com grande prejuízo para o Estado.
( Miiitos apoiados.)
Citei o exemplo e ninguém julgou-se oflendido, porque,
como já disse, não trato de offender indivíduos, não quero
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tornar as questões partidárias ; não porque seja eu superior
a qualquer outro, não posso ter semelhante preteução,
nem me julgo alceio aos interesses partidari s, pois sou
homem de partido, mas nestas questões abstenho-me
completamonte do tacs interesses.
Quero combater o systema e procuro exemplos onde os
acho melhores, sem.attender a indivíduos ou a províncias. (Apoiados.)
O SR. AURKLIANO MOURÃO : — O systema é detestável.
O SR. F. BIÍUSARIO (ministro da fazenda) : — Q u a n t o
m!Us me devia eu incornmodar vendo o nobre deputado por
Minas Geraes, quo fallou ultimamente neste debate, attribuir-me sentimentos de hostilidade á sua província, lembrando, entretanto, quo eu descendia do uma família
mineira, o .que nessa província tinha um estabelecimento
agrícola, onde tanto me apraz habitar ! Já quo o nobre
deputado fallou nisto, recordarei que devo áquella provinda, não por mim, mas por meu pai, eterna gratidão,
pois elle representou-a quasi durante 30 annos nesta Camará, e quatro vezes fez parte de listas apresentadas à
Coroa para a escolha de senadores. (Apoiados.)
Vê o nobre deputado que .eu não podia .ter intenções de
menosprezar a província de Minas Geraes, que tanto
honrou pessoa a mjm tão cara.
A província, cujas faltas assignalei, foi a do Rio de
Janeiro, e si 1'allei do Rio de Janeiro e de Minas Geraes,
foi justamente por serem aquellas que mais merecem a •
minha sympathia, si posso distinguir algumas nas sympathias que consagro a todas.
Fallei dessas províncias, justamente porque prezo muito
os seus interesses, uma que represento e a outra em que
resido , estando a ambas mais estreitamente ligado do quo
a qualquer outra. Em todo caso, porem, fique bem assentado — que fallo com o fim de prevenir.erros, e não com o
fim de molestar. (Apoiados e apartes.)
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Passo, Sr. presidente, a tomar em consideração algumas
das proposições emittidas poios meus nobres collegas, o
começo pelas que fe« o meu amigo representante do 6° districto da minha província.
O nobre deputado, comquanto me prometta seu valioso
concurso para a medida proposta pola commissão do orçamento para melhorar o meio circulante, .condemna o systoina escolhido.
O nobre deputado.declarou que aceitando esta proposta
eu me afastava das doutrinas do illustre Visconde de
Itaboraliy. V. Ex. sabe, Sr. presidente, que na situação
em que me acho é difflcil recapitular atrazados, más
confesso que tive grande prazer, ouvindo o nobre deputado
ler as opiniões antigas do Visconde do Itaborahy, de reconhecer mais uma vez que o que a commissão propòz, e eu
approvei, está de accòrdocom a opinião daquelle eminente
estadista.
O nobre deputado citou esta minha opinião: «, Si durante
uma serie de annos o valor da moeda consorvar-se como
está, não haverá remédio si não alterar o padrão monetário, reconhecendo como legal o que ó real.»
Disso o nobre deputado que isto lhe causou estranheza.
.Entretanto, Sr. presidente, é o quo o Visconde de Itaborahy
nas palavras citadas por S. Ex. applaudo ; ó aquillo que
fez a lei de 1840, lei, Sr. presidente, em que o Ministro da
Fazenda, o Sr. Hollanda Cavalcanti, citado pelo nobre
i!.• pulado, nenhuma parte teve. Esta lei foi apresentada no
Senado e sustentada por Bernardo Pereira de Vasconeollos.
O nobre deputado, lido como ó nestes assumptos, sabe
que os ministros não tomavam então, como hoje, a iniciativa do todas as medidas. A lei sobre o padrão monetário de 11 de Setembro e a lei de 19 de Agosto sobre ciei- •
coes, ambas desse anno de 1846, foram da inteira iniciativa
das Gamaras, sem interferência alguma do governo, quer
na Sua apresentação, quer na sua discussão e votação.
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A lei do 19 de Agosto sobre eleições, a mais importante
antes de estabelecer-se a eleiçcão directa, fo'i apresentada
absolutamente sem nenhuma audieflcia do governo ; os
ministros votaram contra muitas de suas principaes disposições ; o presidente do conselho, Visconde de Maoahé,
declarou que nenhuma opinião tinha o governo que emittir
sobre o projecto em discussão nesta Camará, pois a esta
competia deliberar e não ao governo, que só podia rosorvar-so o direito de aconselhar á Conòa a sancção ou não
•
sancção.
O SR. GANDIDO DE OLIVEIRA :— Bons tempos!
O SR. F. BELISAIUO (ministrada fazenda);—Não sei si
eram bons ou si eram maus, mas eram assim. (Riso.)
Voltando à questão, o que eu disse, Sr. presidente, foi o
seguinte: si por muito tempo o cambio sã conservar baixo,
na taxa em que se acha, mais ou menos, o governo e o
parlamento não terão outro remédio sinão estabelecer
como legal aquillo que por uma serie de annos.ó real. li'
isto justamente o que foi approvado pelo honrado Visconde
de Itaborahy, nas palavras que o nobre deputado citou,
dando-me assim a honra do confirmar o que hoje faço
com citações tão valiosas.
Confesso que ó duro vermo-nos forçados a recorrer a
empréstimo^ e a impostos para retirar papel-moeda, e que
melhor ser.ia podermos contar com sobras do orçamento
para este fim, como por duas vezes contou o Visconde de •
Itaboroliy; mas em vão, pois os seus successores não continuaram a sua política previdente e sábia.
Somos, pois, obrigados a consagrar a esse fim uma
parte do imposto; mas devemos, a despeito de todas as
difflculdados, tratar do retirar papel-moeda para que se
restabeleça o padrão monetário ; porquanto, si por mais
tempo o papel-moeda se conservar com o seu valor depreciado, na proporção em que hoje se acha, não poderemos
mais voltar ao padrão legal de 1846.
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O nobre deputado ha de conhecer o folheto de um habitante do Maranhão, não sei si nascido naquella província,
que tanto se distingue pela capacidade e cultura litteraria
de seus filhos, Martinus Hoyer, já fallecido, que demonstrou que, achnndo-se o papel-moeda desde muitos annos
com valor inferior ao valor legal de 1846, não deveríamos
mais voltar ao padrão de 4$ por oitava de ouro,,-mis
estabelecer nutro padrão, que correspondesse ao cambio de
24 dinheiros por 1$000.
Além desta razão, é hoje, Sr. presidente, facto reconhecido no mundo económico que o valor do ouro tem.
augmentado. Portanto, si voltarmos ao padrão cie 27
dinheiros por 1$, além da difflculdade de fazer o papelmoeda subir,, o que é' sempre um constrangimento, chegaremos talvez, levaudo-o ao par, a dar-lhe um valor
excedente, na realidade, ao valor lixado pela lei de 1846,
porque, como disse, ó opinião geral de todos os economistas
que o valor do ouro tem augmentado.
liis aqui, pois, o ponto da questão : si demorarmos por
mais tempo esta medida, si o cambio continuar em 20 ou
nas proximidades de 20, o governo não poderá mais fazel-o
subir a 27, e teremos necessidade, o que no meu entender
sertá muitíssimo desagradável, de alterar ainda uma vez
o padrão legal da nossa moeda. .
O SR. COELHO DE ALMEIDA :— Será a bancarrota parcial.
O SR. F, BULISAUIO (ministro da fazenda) :— E' por
isso, Sr. presidente, é pelo que o nobre deputado diz, pnra
evitar* uma bancarrota parcial, que o governo precisa
tomar medidas desde já para retirar gradualmente o
papel-moeda o evitar, pela continuação indefinida do uma
situação anormal, um mal que se tornará irremediável.
O nobre deputado disse que não podia comprehender
como o governo pretendia retirar papel-moeda, quando
o papel-moeda era a déficit, de modo que pretendia eu
combater o déficit com o mesmo déficit. Peço permissão ao
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nobre deputado, juntamente porquo respeito muito os seus
talentos, para, por minha voz, mmifestar a minha estranheza e diver-gencia.
Senhores, o déficit é o papel-moeda, porque o papelmoeda ó um recurso das nações cujos orçamentos apresentam daficits; mas não é inevitável que, sempre que
' haja deficits, haja papel-moeda.^
Tomarei para exemplo o que occorre em uma. nação
cuja historia nos é muito conhecida — Portugal. Ha grande
numero de annos que ai li o orçamento apresenta déficit*,
•mas nem por isso a sua moeda se tem alterado.
O SB. COELHO DE ALMEIDA : — Mas eu fallava do Brazil.
O SR. F. BELISAUIO (ministro da fazenda): — Portanto,
não é inevitável a emissão de papel-moeda havendo déficit.
A illusão provém de que só as nações em déficit recorram
ao papel-moeda ; e, com effeito, as nações prosperas, cujos
orçamentos apresentam saldos, não lançam mão, sem precisar, do recurso pernicioso'do papel-moeda; ó o déficit que
força os governos a usarem desse meio, mas não é consequência forçada do déficit a existência de papel-moeda. .
Senhores, depreciado como se acha o papel-moeda, impõe-nos elle uma despeza ordinária de mais de 10.000:000$
por anno, e a Gamara sabe perfeitamente que a verba —
Differenças de cambio.—não representa todo o sacrifício
que o Estado faz. Esta verba destina-se unicamente ao
pagamento das dospezas com o corpo diplomático, com a
nossa divida externa e com a> apólices dos empréstimos
de 1868 e 1879, garantidos em ouro; mas as outras despozas que fazemos na Europa são pagas, saldando-se pelo
cambio do dia, segundo se acha, entrando a diferença
nas próprias verbas ordinárias da despeza, sem figurar
como verba isolada no orçamento, ou reunida á epigraphe
— Differenças de cambio.
Tomando-se, porém, a quantidade de cambiaes remettidas para o exterior e as taxas do cambio, por quo são

negociadas, chegamos facilmente a apreciar quanto isto
importa nas despozas publicas.
No exercício que acabou em Junho do anno passado, essa
differença de cambio andou, mais ou menos, por onze mil
e tantos coutos. Ora? Sr. presidente, alliviar o orçamento
de onze mil e tantos contos, ou de mais de 10.000:000.s,
tomando uma média, é facilitar a reorganização de nossas
finanças.
Por outro lado, o nobre deputado sabe perfeitamente
que a baixa do cambio ô um estorvo para as importações,
pois que figura como um obstáculo á dhtrada de productos,
que se terão de vender muito caro, restrmgindo-se o
consumo. Assim pois, a baixa do cambio influe cohsideravelmente para as pequenas importações e, portanto,
para o menor rendimento das alfândegas.
Este'facto, senhores, ó tão intuitivo que não quero
tomar tempo à Camará lendo documentos ; poderia, entretanto, mostrar-lhe cartas dirigidas a mim por alguns dos
nossos cônsules, das quaes se evidencia que a subida do
cambio,» e, sobretudo, a esperança de que elle se manterá
com tendências para subir mais, porque o governo esta
resolvido a tomar medidas com este intuito, muito influiu
nos negócios para o Brazil, tornando mais importantes
as operações para aqui feitas em poucos mezes, do que em
muito mais tempo de um período anterior. Esto facto está
influindo como uma das principaes causas para o augrnento
da renda em qu:isi todas as alfândegas do Império.
Portanto, senhores, retirar papel-moeda ó fazer decrescer o déficit, é facilitar ao mesmo tempo a reorganização
das'finanças ; é diminuir a despeza e é augmentar a renda.
Devemos fazel-o a despeito de todas as difficuldades, para
que não se dê essa contingência, que o nobre deputado
previu, de alterarmos ainda uma vez o nosso padrão monetário., consequência, aliás, forçada da continuação do
estado actual por mais tempo.
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Senhores, foi de tal maneira de accòrdo comas opiniões
do Visconde de Itaborahy o que e.\|ui/, quo o meu nobre
amigo»deputado pelo Espirito Santo, deu naturalmente
um aparto ao nobre deputado, dizendo que era esse o
mesmo plano do Ministro da Fazenda. Aliás eu não procurei seguir fielmente opiniões antigas, nem as fui agora
examinar, porque nunca me propuz seguir as opiniões de
pessoa alguma em absoluto.
Posso, por mais que respeite a opinião desse cidadão tão
distincto e que a mim tanto merece, afastar-me delia em
alguns pontos. O nobre deputado veio demonstrar-me que
não me afastei do suas judiciosas doutrinas; agradeço-lhe
a satisfação quo me causou.
Sr. presidente, concluindo sobro osto assumpto que já
me parece suficientemente discutido e de que só me occupei agora em homenagem aos talentos do nobre deputado...
O SR. COELHO DE ALMEIDA:— Muito obrigado.
O Sn. F. BELISARIO (ministro da fazenda) ...passarei
M apreciar rapidamente os pontos de que se occuparam
os' nobres deputados, para chegarmos aíinal aos assumptos mais importantes, que annunciei.110 principio do meu
discurso.
O nobre deputado pelo 2° districto da província de Minas
Geraes, que me honra com a sua attenção, especialmente
se occupou com a questão dos 5 % addicionaes, esperando
que o Ministro da Fazenda propuzesse a sua suppressão.
Sr. presidente, no- Senado fui muito franco a respeito
deste imposto. Não tenho que alterar em cousa alguma o
modo de «pensar que enunciei o anno passado, quando se
discutiu a lei sobre o estado servil: não mudo uma virgula
do que então disse, porque uma das accusações que eu fazia
a este imposto, a difflculdade da sua cobrança, esta eu a
sinto mais hoje do que naquelle tempo. .
O SR . CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — Apoiado.
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O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): —Mas já dei
a razão por que não proponho a suppressão deste imposto,
por que não votarei por ella e por que peço aos meus amigos
que o mantenham.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— Eu pensei que a emenda, do Sr. Ferreira Vianna vinha com muito bom padrinho.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): — Sr. presidente, o imposto dos õ %.addicionaes não foi creado para
augmentar a renda do Estado.
Si fosse um imposto para eáte íim, eu deveria pedir a
sua revogação ou substituição, mas elle foi creado tendo-se
em vista alcançar um resultado social.
Bem ou mal, faz parte da lei do estado servil, e si eu a
aceitei tal qual está, não tenho o direito, como governo,
de pedir a revogação de qualquer das suas partes, pois
aceitei a lei como uma transacção, que não devo hoje repudiar ou infringir.
O nobre deputado pelo 3° districto de Minas Geraes censurou a proposta para a revisão da pauta das alfândegas, e
mostrou o inconveniente da instabilidade dos direitos,ó que
traria prejuízo às industrias, alterando as suas «ondições.
Devo dizer, entretanto, ao nobre deputado que, em
minha opinião, a revisão das tarifas devia ser obra de
todos os aunos.
Não ha possibilidade de manter uma tarifa de alfândega
poi1 muito tempo. E' sempre uma lei casuística, o o commercio logo que conhece o seu systema acha meios de
fraudar o que está estabr lecido.
Considerada, porém, a questão por outra face, tem. razão
o nobre deputado. Com effeito, dados certrs impostos aduaneiros com o fim de promover ou de pioteger industrias
nacionaes, si forem os direitos modificados frequentemente'
ora em um sentido, ora iVoutro, provirão dahi instabilidade
e incertezas nocivas ás industrias do paiz. Fique, porém, a
Camará tranquilla, que não commetterei esta falta.
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O nobre deputado faliou ainda do um artigo additivo
referente a loterias.
Sr. presidente, não insistirei sobre os inconvenientes
deste jogo. (Apoiados.)
O SR. THEODORO M A C H A D O : — N i n g u é m disse tanto'
e melhor a este respeito de que V. Bx. no seu relatório.
O SR. F. BKLISARIO (ministro da fazenda) : — Procurei
demonstrar no relatório o mal que este jogo nos causava.
O SR. THEODORO MACHADO:— E' exacto.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): — E por isso, °
logo que tomei conta da pasta que occupo, dirigi uma
circular a todos os presidentes de província afim de que
me fornecessem os dados para chegar-se a conhecer qual
o movimento geral das loterias do Impsrio, qual a immensa
somma de capitães que nellas se empenhava,, e era assim
distrahida do empregos úteis, sem fallar dos males de
outra ordem, aliás muito mais graves.
O SK. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— No Coará já estão fazendo
novos contratos, não obstante o descrédito em que cahiu
aquella loteria.
O SR. B. BELISARIO (ministro da fazenda):— Senhores, ô
preciso attender que a população se habituou tanto a este
jogo, que si elle fosse supprimido repentinamente iria jogar
nas loterias estrangeiras, ou em rifas particulares
(apartes); por outro lado, ha estabelecimentos pios, que
precisam desta renda para viver, o que não podem licar
subitamente privados delia. (Apartes.)
E' preciso, portanto, ir moderando o jogo, restringindo-o
quanto possível, até que consigamos acabar com elle completamente. (Apoiados.)
O que proponho ô um .passo para chegar a esto íim
(apartes), não só porque a população terá menos occasfões
para comprar bilhetes, e não será solicitada, ou antes,
importunada para compral-os, como a diminuição progressiva da renda dos estabelecimentos, que vivem dos lucros

(leste jogo pernicioso, irá habilitaiido-os para supportar
aflua l a suppressão total. (Apoiados.)
(Ha alrjuns apartes.)
Como V. Ex. ha do reconhecer, para isto ora necessário
que o governo chamasse a si a extracção das loterias. E
cabe. aqui dizer que um cfos maleífdo actual systema e
serem encarregados desses serviços thesoureiros particulares, que se tornaram uma espécie de empresários
do loterias; o, como ganham tanto mais quanto mais
lotorias se extrahom, são interessados em promover a
extracção do maior numero possível do loterias, recorrendo para isto a todos os meios de excitar o publico.
O nobre deputado íaliou aiiida no additivo que estabelece novas regras para o recolhimento tias notas do
governo. Disse o nobre deputado que preferiria que as
jiotas seguissem a lei commum da prescrição e que
o governo apenas declarasse que não fossem recebidas
nas estações publicas.
Ksta questão tem sido objecto de cogitações constantes
da Caixa da Amortização, o eu mesmo estudei o negocio
tanto quanto pude. De.sde muito estou conyencido do que,
seja qual for o prazo dado para recolhimento das notas
do governo, emquanto não ha um começo de depreciação,
ellas não vêm ao troco.
O SR. AFFONSO PENNA :— O próprio Thesouro as torna
a pôr em circulação.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): —E'preciso
que o prazo seja longo e que haja depois um começo de
depreciação para que as cédulas venham ao troco. E' por
isso que a commissão estabeleceu a depreciação, depois
de esgotado todo o prazo, de 2 % em três mezes, de
4 o/o em seis mezes e assim por diante, de modo qno
no fim de dous ânuos tem a nota apenas a depreciação
do 10 %. Dahi então precipita-se a depreciação n'uma
proporção maior. Acho que este systema resolve as dilíi-
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culdades, isto ó, força a nota a vir ao troco, sem causar
grande perda ao publico, e é uma cousa fácil de remediar-se, si por acaso apparecerem novos inconvenientes.
Outro assumpto de quo só occuparam os nobres deputados, e especialmente o nobre deputado pelas A4agôas,
foi o imposto sobre os íitulos d#>prelacão.
Estes títulos pagam um insignificante imposto de sello
e, uma vez emittidos, circulam de mão em mão, pois são
ao portador, de modo que, "ao passo que todos os títulos
• ostão sujeitos ao imposto, estes escapam.
O SR . AFFONSO PENNA : — Mas pagam a corretagem.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) : — A corre^
tagem não é'obrigatória, ó uma questão de commercio,
cada um paga o serviço que recebe, ó uma despeza
particular quo nada tem com o Estado. Mas não foi este
o objecto do/eparo. O reparo dos nobres deputados vergou
sobre a applicação do imposto. Entretanto, devo dizer aos
nobres deputados que este systema me parece digno de ser
adoptado. Acredito, para dar um exemplo, que toda a
questão sobre o credito para o saneamento do Rio de Janeiro
estaria acabada^ si creassemos um imposto especial para
ser pago pela população que vai gozar do beneficio.
(Apoiados.) No actual orçamento da Agricultura votamos
uma obra importante para o porto de Santos e cogitamos '
logo do imposto necessário para essa obra, cobravel
exclusivamente no porto, que vai ser beneficiado.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— O Senado não aceitou.
O Su. F. BELISARIO (ministro da fazenda): — A regra
do nobre deputado levar-nos-liia também a aproveitar esse.
imposto, destinado ao melhoramento do porto .de Santos,
para a renda geral do Estado.
Pois a praça do Rio de Janeiro não pôde ter um imposto
especial nas transacções que nella âe efectuam, para beneficio de todos.os que delia fazem parte e concorrem nas
suas operações ? (ApoiaUos e apartes.)

O nobre deputado diz que estes títulos são de todo o
Império; mas só pagarão o imposto os que forem negociados na praça do Rio de Janeiro, e auferem assim a vantagem quo a, praça do commercio desta cidade lues dá.
E' um imposto.insignificante, que não seria lembrado si
não fosse esta circumstancii, notando-se que ó o monos que
o governo pôde fazer á Associação Commercial do Rio de
Janeiro, a quem eu desejaria prestar serviço mais valioso
do que este ; si não o faço é por não ter meios.
Deixando estas questões, vou tratar dos dons pontos
principaes dos discursos dos nobres deputados, — dos novosimpostos sobre o sal e sobre as liebidas alcoólicas.
O imposto sobre o sal existiu no Brazil e foi revogado em
1859 ; existiu em todos os paizes o ainda hoje existe na"
maior parte delles, tanto na Europa como na America,
como passo a demonstrar.
Conservo a nota quo tenho em C , porque ó fácil fazer
a reducção.
Eis a renda em alguns Estado.5: .
£

'Vustrúi
Itália
índia (inírloza')

-.•.

642.000
1.805.000
2.110.000
3.360.000
3.280.000
0.750.000

O imposto por habitante reride 4 ponce em França e 8
na índia até 28 na Itália. Peço desculpa por não ter feito
a reducção para a nossa moeda ; faltou-me o tempo.
A Inglaterra o supprimiu, mas este imposto foi do
grande importância naquello paiz.
No tempo da guerra da America o imposto do sal *ra
de 5 sh. por alqueire de 36 lá litros.
Em 1798 esta taxa foi elevada ao dobro.
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. Este augmento suscitou enormes queixas, não obstante
em 1805 Pitt elevou-o a 15 shillings por alqueire ou cerca
de 200 rs. por litro, cobrada ato que em 182.3. foi a taxa
reduzida a 40 rs. por kilogramma.
Em 1825 foi supprimido o imposto pela grande prosperidade da Inglaterra, quee-o podia dispensar, como
muitos outros impostos.
Em França este imposto ainda existe, tendo tido as
seguintes alterações :
Foi supprimido (a rjabelle) pela revolução, como uma
recordação odiosa do despotismo anterior, que se manifestou muito no.s vexames tributários.
Em 1806 foi restabelecido por um decreto fixando a
laxa em 40 rs. por kilogramma, mezes depois foi elevado
a 80 rs.
Em 1813 foi elevado a 160 rs., taxa máxima.
Em "1814 foi reduzido a 120 rs. e assim conservou-so
até 1848, om que foi reduzido a 40 rs. por kilogramma.,
taxa que existiu até 1870. anuo em que teve o augmento
dos addicionaes de guerra, que elevaram a taxa a 12 <í
centimos ou50 rs. por kilogramma (cambio par), que
existe até hoje.
Na Itália, que o nobre deputado pela província de Minas
tanto tem citado, ó o sal monopólio do Estado, o que tanto
irrita e tantas reclamações produz, porque existe em estado natural em muitos logares daquelle reino, nos quaes
não pódeseí utilizado, pois que é monopólio do Estado.
Antes da unificação, era livre o sal na Sicília e na
ilha de Sardenha, sendo monopólio dos governos nas
outras províncias.
Vendia-se no Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana
a 30 liras por quintal métrico, em Nápoles a 28 % e
nas Marchas e Ombria a 24 liras.
Regulava, portanto, o preço de 120 o 96 rs. por kilogramma ao cambio de 24.'

Eta 1862 decretou-se taxa uniforme para todo o reino
e regulou-se definitivamente o monopólio.
Em 1803 decretou-se o primeiro augmento da taxa, que
se elevou a 4.000.000, em 1864 (24 de Novembro) elevou-se
o preço do sal a 40 lirus=160 rs. por kilogramma, em
1866(28 de Junho) elevou-se o preço do sal a 55 liras =
220 Tá-, por kilogramma, preço que existe até hoje.
O custo da fabricação ó de 8 a 9 centimos, isto é, 32 a
36 rs., e o preço do monopólio do Estado corresponde a
220 rs. por kilogramma em todo o reino da Itália.
A Itália, que tem feito o monopólio, estabelece preços
diflorentes conforme as qualidades, isto é, sal ordinário,
o sal refinado das classes ricas, o sal applicado á industria
o o applicado ao alimento do gado. No Brazil seria isso irrealizável, pois não podemos estabelecer taxas differentes.
(Apoiados.) Na Itália, portanto, o preço do sal ordinário
ou commum é de 220 rs. por kilogramma, e produz, ao
cambio par, 30.000:000$para othesouro publico.
Em França, o preço varia de 80 a 100 rs., conforme as
regiões, comprehendido o imposto, que é de 50 rs. por kilogramma.
Na Allemanha é o preço de 100a 120 rs.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— E' o preço da mercadoria .
O SR: F. BELISARIO (ministro da fazenda):— O nobre deputado observou que no sal o imposto não guardaria proporção com seu preço, pois este era muito baixo e o
imposto o augmentava muito ; acho que o nobre deputado,
assim exprimindo-se, deu a razão para crear-se o impostot
(apoiados); porque, si o preço fosse já elevado, não se deveria impor sobre elle : tanto é assim que o nobre deputado
pelo 3° districto de Minas allegou a carestia delle, no
centro de Minas, para impugnar o imposto.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— No interior.
O SR.

F. BELISARIO (ministro da fazenda) •'— Assim,
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n'um caso não se deve tributar o sal porque ó barato de
mais, em outro caso porque é caro, também de mais !
O SR . CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — Peço a palavra para
responder.'
O SR. JOÃO PENIDO dá um aparte.
O SR. F, BELISARIO (ministro da fazenda):—O nobre
deputado permitia que lhe observe que, si o preço
do sal em Minas, n'uma ou n'outra localidade remota e
em occasião dada, pôde custar 10$ ou 12$ o alqueire,
segundo diz, este facto dependera de circumstancias especiaes, nas quaes não influirá o imposto, porquanto hoje,
que nenhum imposto existe, este pfeço de carestia já
existe e tem por causa .condições estranhas á importância
do imposto, a qual, sendo módica, não concorrerá para
preços tão excepcionaes.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): rA proporção do imposto é tão pequena, que nada altera, e sobro
mercadoria barata é que cabe melhor o imposto.
O nobre deputado parece não dar bastante attenção ao
facto de que, quando se trata de tributar qualquer género,
o que mais preoccupa o legislador ó a justiça ou a possibilidade de supportar elle o imposto.
Todos sabem que na Europa o café paga, por exemplo,
em França l franco e 56 centimos por kilogramma; portanto muito mais, quasi o dobro do valor. Na Itália foi
este anno augmentado o imposto ; o café paga 140 liras
por 100 kilogrammas, isto é, paga de imposto também
quasi o dobro do seu valor e é considerado na Itália
como alimento das classes necessitadas. (Apartes.)
Tomarei outro exemplo, já que este se considera onerando o género estrangeiro, o que aliás se dá com o
imposto que se propõe para o sal; o assucar em França ó
de producção indígena, constituo parte muito importante
tanto da agricultura como da industria desse paiz.

Até ha pouco tempo, 1880, pagava o assucar em França
de imposto quasi o seu valor de custo, sendo aliás um
producto do paiz muito protegido e consumido por todas as
classes sociaes.
O SR . AFFONSO PENNA : — E quando é exportado ?
O SR. JOÃO PENIDO: — Tomar café e assucar ó luxo ; o
sal é que não se dispensa.
O SR. F. BELISVRIO (ministro da fazenda) : — Perdão ;
' o assucar é género de primeira necessidade. (Apoiados.)
Responderei ao aparte do nobre deputado pelo 3° districto de Minas. O assucar estrangeiro, quando entra em
França, não só paga o imposto de consumo que era então
de 70 centimos por kilogramma, como também uma sobretaxa de entrada, isto é, paga ainda mais que o assucar
produzido no paiz. Quando se exporta assucar nacional,
restitue-se o imposto de consumo, pois em França não
ha imposto de exportação como, infelizmente, aqui.
Observarei aos nobres deputados, que discutiram este
assumpto, que a lembrança deste 'imposto não é minha;
vou procurar uma autoridade, de muito valor para mim,
e que deve ser ainda maior para os nobres deputados.
' No relatório apresentado ás Camarás em 1879, o então
Ministro da Fazenda, Sr. conselheiro Affonso Celso, escreveu, pag. 49 (lê) : « No interesse de prestar-vos as informações ao meu alcance para o desempenho da- árdua missão
que constituo ao mesmo tempo a vossa mais importante
prerogativá, consenti que vos lembre como matéria, não só
facilmente tributável, mas fonte em que o TÍesouro poderá
haurir largos recursos: 1°, o tabaco ; 2°, o sal; 3°, o movimento de passageiros e cargas pelas nossas estradas de
ferro e barcos de navegação interior ; 4°, os phosphoros;
5°, os medicamentos estrangeiros jà»manipulados, importados em tão larga escala ; 6°, finalmente, o gelo. »
O SR. JOÃO PENIDO : — Por maior que seja a autoridade.
do Sr. Affonso Celso, não aceito essa opinião.
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O SR. F. BELISARIO (ministro dn fazendo) .-—Senhores,
eu sei que neste momento os nobres deputados não a
aceitarão...
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Nem aceitámos na
occasião.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) ... mas
isto prova que a lehibrança deste imposto não parte de
quem não dá attenção á província do Minas (irraes, como
os nobres deputados me suppuzeram, o sim de um lilho *
daquella província, seu representante na i amara vitalícia
e um dos seus homens políticos mais distinctos e illustrados.
Vou acompanhando a argumentação dos nobres deputados tanto quanto mo é possível. Outra objecção que oppuzeram a este imposto, foi deduzida da consideração do quo
o sal é maioria prima, de uma industria.
Sr. presidente, eu mesmo fiz unia distincção a es l o
respeito. O sal tem duas applicações : ou entra para o
consumo individual, ou serve do ma teria prima á industria.
Em relação ao primeiro caso, nenhuma objecção se pôde
fazer ao imposto: o consumo individual é tão l i m i t a d o e o
producto tão l sã rato, quo a taxa não será absolutamente
sensível. A questão õ quando o sal se emprega como
m a t é r i a prima, e neste ponto firmou-se a argumentação dos
nobres deputados, por Minas Geraes e pelo Rio Grande do
Sul.
Mas os nobres deputados p a r t i r a m do um presupposto
que não é veYdadeiro. Senhores, a verdade ó'esta : todas
as matérias primas que entram para a industria no lira/i l
pagam imposto. Os nobres deputados argumentaram suppondo que entre nós a matéria prima das industrias era
livre, quando a verdade é justamente o contrario.
Devem os nobres deputados, pois, convir que, tratando-se
do uma matéria prima que possuímos, que podemos produzir em larga escala, porque temos salinas abundantes e
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facilidade do lhes d a r incremento, quo essa matéria prima
podo muito bem pagar o imposto, quando importada do
exterior.
O Sn. ALVAKO CAMINHA:— Apoiado ;o que admira ó que
só agora seja lançado este imposto.
O SR. JOÃO PUNIDO :— Mas essa industria não está
explorada entre nós.
O SR. F. BELISARIO (minixtro da fazenda) ; — Kstá,
mesmo na província do nobre deputado se distingue o sal
de origem estrangeira do sal do pai/,.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA .-—Mas esto ó muito pouco;
não se pôde argumentar com isto.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Pois bom ;
a minha argumentação ó a seguinte, não a quero modificar: toda a matéria prima, quo a industria no Brazil
emprega, paga imposto, embora módico. Por consequência,
o argumento do nobre deputado, de que não se podia impor
Sobre o sal por ser matéria prima, calie, e com tanto
maior razão, quanto essa matéria prima existe no paiz e
sua producção pôde tomar grande desenvolvimento. (Contestações.)
Permittam-mo que entro na ana'yse desta questão, e
que a .acompanhe em todos os pontos. Peço aos nobres
deputados paciência para ouvirem uma demonstração tão
o n C i r l o n h a , como ò esta.
Nós temos duas jfrovincias que fazem opposição a este
imposto, a do Rio ( i r a n d o do Sul o a de Minas Geraes, e
porque cada uma toma um ponto diíTerente para a opposição, eu considerarei c ida uma de per si : começarei pela
do Kio (irando do Sul.
Sr. presidente, a província do Rio Grande emprega sal
como matéria prima para a salga dos carnes e também
para sustento do gado, mas sobretudo para a salga. Na Kuropa ó avaliado o que de sal consome uma rez em 25
kilogrammas por auno, um cavallo 30 e uma ovelha um

- 86 —

kilogramraa ; mas no Brazil não sabemos destas cousas,
tudo aqui avalia-se por pouco mais ou menos, quando lá são
quantidades conhecidas. Desculpem-me fallar assim, porque
também sou agricultor e devo conhecer destes negócios.
No meu primeiro discurso eu disse que, si augmentarmos
um pouco o valor do sal, e ao mesmo tempo impozermos
sobre as carnes salgadas estrangeiras...
O SR. SEVE NAVARRO:— Mas note V. Ex. que o sal não
ó só para salga da carne.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— E' também
para o couro.
O SR. SEVE NAVARRO: — Para o couro e para outros
productos.
O SR. P. BELISARIO (ministro da fazenda) :—Havemos
de discutir isto tudo com calma.
Não conheço esta industria sinão por informações e,
como acabo de dizer, tudo no Brazil é por pouco mais
ou menos : não ha nas nossas industrias, como nas européas, segurança e precisão de apreciação. Mas, supponho
que não estou longe da verdade dizendo que uma rez
exige para a sua salga um alqueire de sal e que produz
de carne exportável quatro arrobas.
Ora, si este imposto passar no máximo que está pedido,
10 réis por litro, o que está ainda por decidir, teremos
augmentado o valor do xarque na razão de 100 réis;
mas, como eu augmento o imposto sobre o xarque estrangeiro n'uma proporção maior, o xarque do Rio Grande
nada soffre com este accrescimo em seu valor relativo.
O SR. RIBEIRO DA CUNHA :— Está compensado.
O SR. E. BELISARIO (ministro da fazenda):— Fica
perfeitamente compensado.
O SR. SEVE NAVARRO:—Não ha compensação.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Acredita o
nobre deputado que o xarque llcará mais caro 100 róis:
quem vai pagal-o ?
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Não é o Rio de Janeiro, que importa quasi todo o xarque
das republicas platinas, são as províncias do norte, são
aquellas que lucram com o imposto sobre o sal; de modo
• que aquellas províncias, que vão ser prejudicadas, são justamente as que vão ser beneficiadas pela industria que
nella se irá desenvolver.
O SR. SEVE NAVARRO: — Prejudicados são os productores.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Permitia
o nobre deputado que eu'falle com franqueza. S. Ex. sabe
quanto eu prezo a sua província, mas é justamente porque
reconheço que é uma das províncias mais adiantadas do
Império, de excellente clima, onde melhor se desenvolve a
industria e 'a agricultura em todas as suas manifestações, onde prospera a colonisação com lanto dispêndio
promovida pelo Estado, quê entendo que ella pôde melhor
satisfazer estes encargos geraes, quando o Estado tem
sido solicito em promover os seus melhoramentos. (Apoiados.) Não serão as províncias menos favorecidas não
só pela natureza, como menos aquinhoadas na repartição
dos benefícios públicos, aquellas que devem ser mais sobrecarregadas.
Si neste mesmo orçamento que discutimos, concedemos
auxilio para construcção de estradas de ferro no Rio
Grande do Sul ; si pagamos garantia de juros; si os nobres
deputados desejam, como eu, ver completada a sua rede de
viação férrea, o que exigirá ainda maiores sacrifícios ; si
querem que melhore o seu porto, é natural que concorram
também para augmentat a renda do Estado, de modo a
fazer face a taes melhoramentos.
E não fica bem a uma província tão rica (o contrario
deveria abater nos nobres deputados o seu legitimo orgulho
por serem representantes daquella província tão adiantada) o estar onerando os cofres geraes, como si fosse uma
das províncias menos importantes do Império.

f
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A Gamara sabe como eu desejo ver melhorada a barra
dessa província ; pois bom, ois aqui os fretes que pagam
o Rio Grande e o Rio da Prata, concurrentes na industria
de que tratamos.
Fretes da carne socca :

O SR. AFFONSO PENNA : — A Mogyana é garantida pela
província de Minas no território mineiro. (Apoiados.)
O SR. F. 'BELISAIUO (Ministro da Fa;end«) : — Ha um
rama;! que é garantido pela província, mas a p a r t e mais
importante desta estrada é garantida pelo governo geral,
ainda mesmo em território mineiro.
Portanto, o imposto que o Estado vai cobrar para allivia r
a situação penosa do Thesouro não pôde deixar de recahir
também sobre um producto que tem de usufruir grandes
vantagens por o (feito destas obras realizadas pelo Estado,
o quo se traduz em baixa considerável de frete, e portanto
de custo do género.
Mas os nobres deputados, sobretudo o meu nobre a.migo
deputado pelo 8° distrcto de Minas, esquivou-se, si me
pormitto assim exprimir-me, sobre a quantidade de sal
entrado cm sua província.
Lembrei-me de rectificar o engano a propósito do discurso com que tão brilhantemente estrelou o nobre deputado que me presta a sua attenção. S. Ex. declarou que
entrava annualmente no Rio de Janeiro a somma de 50
milhões de kilogrammas de sal e suppòz que a sua província consumia a maior parte. Tenho aqui uma nota de
toda a expedição de sal pela estrada de ferro D. Pedro II
e fiz o calculo com tanta exactidão, que considerei como
exclusivamente destinado a Minas Geraes o sal recebido
em algumas estações que também servem ao Rio de Janeiro, como, por exemplo, a do Porto Novo. Dos 50 milhões
de kilogrammas entrados no Rio de Janeiro foram para
Minas 20 milhõas, isto ó, 30 milhões ficaram aqui.
UM SR. DEPUTADO :— E o que entra pela Mogyana 'l
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):— Eu não digo
que não entre sal pela Mogyana, pela Victoria e pela
Bahia ; mas aqui fiei a principal quantidade. Eu vou apresentai 1 unia, prova de quo isto ó exacto. Uma região con^
some tantos mais productos quanto mais densa e mais rica

Do Rio da Prata = 4 ' 4 pesos por tonelada=
Do Rio Grande :
Companhia ingloza =750 rs. por mala de GO
kilos — por tonelada
Companhia Brazileira = 700 rs. por mala dedo
kilos = por tonelada
Outros preços = 800 rs. por mala de 65 kilos =
por tonelada
A granel (preço^antigos) = 300 rs. por arroba
= por tonelada

Ilf020

l :2sr>no
11sr,nn
12$300
20.$000

(Ha apartes.)
Esta é a situação actual. Mas como nós concorremos
para melhorar a barra, como no próprio orçamento ha uma
consignação para esse melhoramento, concorremos para
diminuir os fretes pagos, o que vai alliviar o imposto que
se pretende estabelecer.
Além disto deve haver brevemente na província do Rio
Grande transportes de gado em estradas de ferro de
diversos pontos do interior para as xarqueadas estabelecidas em Pelotas, o portanto o beneficio trazido pelas estradas de ferro, que pesam no orçamento do Estado e de
que a província se aproveita, deve ser pago ao Estado,
que não tem meios de fazer benetftios sem retribuição.
Esta razão applica-so também á província de Minas, e
agora dirijo-me aos nobres deputados desta província.
A província de Minas Geraes tem hoje três estradas de
ferro, uma construída e as outras garantidas pelo Estado
e que se dirigem para o seu interior : a estrada de ferro
D. Pedro II, a estrada de ferro Rio e Minas, e a Mogyana.
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é a sua população. Os nobres deputados podem ver isto
de uma maneira palpável na Europa, onde as estatísticas
são perfeitas, e justamente em relação ao sal, artigo de
que nos occupamos, e cujo consumo por habitante parece
que deveria ser o mesmo em toda a parte :
,. O>
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Esta estatística refere-se ao anno de 1880.
E porque, como ficou dito, onde a população é mais
densa e mais abastada é onde se consome mais sal, não é
somente sobre a província de Minas, mas sobre a província
do Rio que o imposto vai recahir.
O SR. JOÃO PENIDO dá uma parte.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— O que
V. Ex. toma como dourar a pílula quer dizer o estudo e a
attenção que dou a estes negócios antos de me resolver a
impor um sacrifício a uma província que prezo e estimo,
apezar do que dizem os nobres deputados. Eu nada proporia sem estudo, sem examinar a questão-em todas as partes.
Uma ultima razão devo ainda apresentar. Os nobres
deputados que reclamam contra o imposto do sal pertencem
justamente á única província do Império que até hoje tem
tributado este producto. Ora, não é possível que 19 pró-

vincias do Império fiquem isentas de um imposto para a
• renda geral só porque uma província já o lançou. Incumbe
a essa província modificar a sua legislação no sentido da
legislação geral, e ó por isso que o nobre deputado pelo
município neutro, que discute com tanto acerto estas
questões, mostrou aos nobres deputados por Minas que
a sua província neste ponto leva vantagem ás outras,
porque supprimindo o seu imposto provincial ficará mais
alliviada com a sobrecarga que vão soffrer as outras.
0 SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:—Bonita theoria para quem
quer a descentralisação.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) .-— A província
de Minas cobra o imposto, calculado por litros, de 4 réis,
si não houve alteração recente. Supprimido este imposto,
que, segundo o ultimo balanço provincial, rendeu 50:000$,
ficará ella só com o imposto geral e, portanto, com um
accrescimo de 6 réis, quando todas as províncias devem
p^gar 10, caso este máximo seja adoptado definitivamente.
O SR. CESARIO ALVIM :— Pagará 14.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Está nas suas
mãos não pagar.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— O argumento é explendido.
O SR. CESARIO ALvim :— Quer nos ver como a Bahia e
Pernambuco.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—Vou. tratar do
ultimo ponto que me propuz discutir, e sinto não ver '
presente o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que fallou
sobre bebidas alcoólicas.
O SR. CESARIO ALVIM:—Eu desejava ouvir a opinião
de V. Ex. sobre as emendas relativas a aposentados e ao
transporte dos .vinhos uacionaes.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Quanto aos
aposentados, acho razoável. Quanto ao transporte gratuito

-gados vinhos nacionaes, não acho conveniente ; não adopto
este systema de protecção. Não querendo tomar mais tempo
á casa, peço licença para occupar-me do ultimo ponto a
que tenho de referir-me e de que se occupou o nobre deputado pela província do Rio de Janeiro.
Disso o nobre deputado quo fui buscar a idóa deste imposto na bagagem do ministério 6 de Junho. K" engano
seu. O imposto foi lembrado pelo Sr. conselheiro Lafayette
e reproduzido pelo Sr. conselheiro Dantas. Justamente tiro
deste facto, honroso para mini, argumento favorável, pois
adopto o que outros mais competentes lembraram o assim
o imposto Ira/, o cunho da reflexão o do consenso de ambos
os partidos.
O nobre deputado combateu este imposto recordando
em primeiro logar que ello era representante de um
districto onde a producção da canna de assucar constitue a
principal industria e bem assim a producção da aguardente.
•
Sr. presidente, eu represento um districto nas mesmas
condições, embora não tão' productivo e rico como o do
Campos, e representei por muitos ânuos, antes de formarem-se os districtos de um deputado, o que o nobre deputado representa, e fui seu companheiro nesta casa, eleito
pelo 2° districto, que comproh:;ndia o actual 0° districto.
Mas, não precisava quo o districto do nobre deputado
produzisse assucar e aguardente e que igual industria
existisse no districto que represento, para que eu prestasse
attenção a uma industria que é de todo o Império e de
toda a minha província.
O nobre deputado, que agora tenho o prazer de ver
presente, permitia quo lho diga, deixou-so levar, não me
animo a dizer a uma exageração, mas deixou-se dominar
por um tcmoi' excessivo, em relação á influencia desto
imposto sobre a industria do assucar, tanto quo proferiu as
seguintes palavras :
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« Ainda mesmo reduzida como foi a taxa a 50 rs. por
litro, fia <le siiffocar a industria, nacional, com, irreparável
iii'i\jni:-n tia lii^own do assncar, a qual fornece a matéria
prima a ess t industria. Não temos mercados para a nossa
producção; e, som ( a l i a r nas províncias do norte, o imposto,
q u e i m p u g n o , irá gravar, mais do que a n e n h u m outro,
a l g u n s muniripios da província do Rio de Janeiro, como
vai d e m o n s t r a r em relação aos que constituem o distrieto
do orador.»
Tomemos em primeiro logar o assucar.
Sr. presidente, o preço do as,,uear no Brazil não ó determinado por nenhuma circumstancia local; elle se forma no
mercado universal ; toda vez que o preço do assucar
augrnenta no Rio de Janeiro, os portos do norte, quo fazem
grande exportação para o exterior, o fornecem para aqui
o vem a igualar o valo; 1 do mercado no Rio de Janeiro,
segando o valor no mercado do mundo inteiro. Quero dizer
q u o ha um uivei do preço que não depende do consumo
local um pouco maior, ou menor. A vantagem quo a província do Rio de J a n e i r o tem sobre as do norte consiste na
maior proximidade do grande mercado desta cidade, mas
não é a sua producção quo estabelece o preço aqui. Rosulta elle das condições geraes do mercado universal.
Do que exponho, se conclue que o emprego do assucar
na industria ou na fabricação de vinhos artiliciaas em uma
certa quantidade não podo iníluir no preço do assucar,
porque a quantidade empregada ó mínima.
Um negociante pouco culto pôde suppôr que o fregnoz
que lhe toma uma certa quantidade do assucar, a l g u m a s
centenas de saccos, v a i influir sobre o mercado si deixasse
de consumir a mesma quantidade. Ksta illusão do negociante, que toma o circulo dos seus freguezes como os limites do inundo commcrdal, não pôde ser partilhada pelo
nobre deputado, cujos horizontes são mais vastos.
Ha, porém, verdadeiro engano da parte do nobre depu-
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tado, em crer que o imposto que se propõe matará a
industria das bebidas alcoólicas.
Não trato de expor a minhar opinião, a minha sympathia
ou antipathia pela fabricação de bebidas alcoólicas; si
o uso delias convém, ou não, si são nocivas ou não, estou
fora desta questão, ella não me preoccupa neste momento;
eu a considero uma industria que em toda parte é tributada e que não tem motivos para ficar isenta de toda a
imposição. O tributo que se propõe poderá fazer diminuir
os lucros dessa industria em alguma cousa, ou poderá o
fabricante vender um pouco mais caro, mas ha de continuar
a commerciar do mesmo modo. Os receios do nobre deputado são infundados. Comprehendo que os fabricantes
procurem por todos os meios evitar o imposto ; aos plantadores de canna e senhores de engenho nada importará o
imposto.
Peço licença para demonstrar o que ó o imposto sobre
bebidas alcoólicas nos diversos paizes civilisados, e o que é
elle no Brazil.
PRODUCTO DOS IMPOSTOS SOBRE VINHOS E
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Rússia
O Inglaterra
Estados-Unidos
França
Allemanha
Áustria
Escossia
Irlanda
Hollanda

278.080:000$000
194.060:000$000
177.000: OOOfOOO
157.120:000$000 (")
57.280:C
44.230: C
40.920:000$000
31.560:000$000
18.270:000$000

(*) Sondo 118.000:000$ do imposto do consumo interno.
(**) Mais d« ISO.OOO.-OOOáiio imposto de consumo interno.

Bélgica
Itália
Suécia
Brazil (orçado)
Noruega
Dinamarca

18.020:000$000
11.160:000$OOÔ
8.130:000$000
5.688:000$000
2.460_:000§000
2.040:(

São sujeitos a direitos em toda a França, excepto Pariz:
1.° O vinho, a cidra e bebidas análogas.
2.° A aguardente, espíritos e licores.
3.° A cerveja.
Os da primeira categoria pagam direitos de circulação, de
retalho e de entrada,HÃO jpcidinclo cumulativamente, mas
dous delles ou um só, conforme a população da communa.
Os direitos de circulação são :
l,20fr., 1,60 fr.,2frs. e 2,40 frs. por hectolitro de vinho,
segundo o departamento.
Igual a 4,8 rs., 6,4 rs. e 8 rs. por litro, 9,6 rs. por
litro, ou desde 12 ato 1/2% do valor do género.
Os direitos de retalho são de 18 % ad valorem, sujeitos
os estabelecimentos do venda ao exercício, isto ó, à flscalisação diária dos empregados do fisco. Estes direitos podem
ser pagos por assignatura de trimestres.
Os direitos de entrada são:
30 centimos a 2,40 frs. por hectolitro de vinho, 25
centimos a l fr. por hectolitro de cidra, isto é, l,2 de
real a 9,6 rs. por litro de vinho e l real a 4 rs. por litro
de cidra.
Os da segunda categoria pagam direitos de consumo que
eram, até 1871, de 75 frs. (principal) por hectolitro de
álcool puro, accroscendo os décimos addicionaes, que elevavam a taxa a 90 frs. ou cerca de 300 rs. por litro de
álcool, sendo a producção feita sob a vigilância da règie.
Depois de 1871 elevou-se a taxa a 125 frs. (principal),
de maneira que, juntando-se-lhes os décimos de guerra, o
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imposto chegou a 150 frs. por 'hectolitro, isto é, 600 rs.
por fitro.
A- cerveja, que forma a terceira categoria, paga imposto
de fabricação: 3,60 frs. .por hectolitro de cerveja forte,
1,20 (r. por hectolitro da denominada « petite-bière », isto
é, 14,4 rs. e 4,8 rs.por litro respectivamente.
Nas cidades do mais de SÓ.000 habitantes os fabricantes
podem arrematar o imposto e pagal-o por assignatura
depois de rateal-o entre si.
Reijimen especial do Pnri;.
8,50 frs. por hectolitro de vinho em barris, 34 rs. por
litro, 15 frs. por hectolitro de vinho em gmralas, 00 rs.
por litro, 141 frs. (principal) hectolitro, de álcool, 564 rs.
por litro.
Accrescem ainda os décimos de guerra.
E' prohibida a distillação de espíritos e aguardentes
dentro da cidade.
K' permittido o fabrico de cerveja com a inspecção da
règie.
Em nenhuma destas taxas se comprohendem os direitos
locaes, chamados de octroi, que se arrecadam para as
cidades.
llelijica
O imposto de consumo sobre aguardentes e espíritos é
cobrado na razão de 4,55 frs. a 10 frs. por hectolitro de
capacidade dos vasos tributados, que servem para a fabricação, e conforme a substancia de que se extrahe o álcool.
, Lei de 15 de Maio do 1870:
O drawbach ó 65 francos por hectolitro de espirito do 50°
na temperatura 15°.
As taxas sobre cerveja e vinagro roca liem também
sobre a capacidade dos vasos em que são fabricados i
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Itali'1
Mnho e vinagre em barris, por hectolitro, 3,5 a 7 liras,
conforme a communa, 14 a 28 rs. por litro.
Vinho s vinagre em garrafas, uma 5 a 15 ceiitimos, de
20 a GO rs.
Vinho doce, por hectolitro, 2,5 a 5,5 liras, 10 a 22 rs.
por litro.
Álcool e aguardente abaixo de 59°, O a 24 liras por
hectolitro, 36 a 90 réis por litro.
Dito dita acima de 59°, 16 a 40 liras por hectolitro,
04 a 160 réis por litro.
Dito dita em garrafas, uma 0,30 a GO centésimos, 120 a
240 réis.
Cerveja, por hectolitro, 7 liras ou 28 réis por litro.
Aguas gazosas, por hectolitro, 4 liras ou 16 réis por
litro.
As communas cobram mais 50 % destas taxas como
taxas addicionaes.
No Brazil rende nas alfândegas o imposto sobre vinhos
5.000:000$000.
O SR. COELHO nu ALMEIDA : —V. Ex. não incluiu os
impostos provinciaes o mímicipaes.
O SK. F. BELISAKIO (ministro da fazenda) : — Como não
inclui os addicionaes em França e outros paizes.
Somente o octroi em Pariz ó igual ao direito que pagam
os vinhos^que entram nas nossas alfândegas, si não um
pouco mais elevado. E' sobre as bebidas espirituosas que
naquelle paiz se lançam os tributos mais pesados, tanto os
do, consumo para as rendas geraes, como os addicionaes
para os departamentos e communas. E ó preciso notar que
•a França taxa uma industria nacional, tal qual agora se
prop5e entre nós, uma das que naquelle paiz mais se
estima e a que se dá mais attenção.
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Na Inglaterra o imposto recahe também sobre a producção nacional da cerveja e a fabricação de bebidas espirituosas, e não somente sobre os vinhos importados. .
Dos 157.000:000$ que á França arrecada como producto
deste imposto, 150.000:000$ são pagos pelos productores
de vinhos nacionaes, e apenas 7.000:000$, quantia relativamente insignificante, pagam os vinhos estrangeiros,
segundo já declarei.
Na Inglaterra, dos .194.000:000$ que este imposto
produz, 148.000:000$ são tirados da industria indígena.
O nobre deputado sabe quanto a producção da cerveja é
notável na Inglaterra, o que importância tem esta industria, não só na economia commercial, como até na
política do Estado ; sabe que a corporação dos fabricantes
de cerveja è das mais importantes na Inglaterra e não
obstante é imposta rudemente como acabamos de ver.
Em geral, como o nobre deputado sabe, os paizes europeus, além dos vinhos, produzem enormemente bebidas
espirituosas, extrahidas de vários grãos, da cevada, e
também do milho que vai da America do Norte e do Sul.
E', pois, uma producção nacional que se tributa fortemente, e qwe pretende ficar isenta 119 Brazil !
Eu poderia expor aqui o modo da cobrança deste imposto
nos paizes europeus ; mas acho que o debate não comporta
esta exposição, e a Camará, que ó tão lida nestes assumptos, me dispensará de entrar em mais promenores.
Portanto, resumindo, direi que o imposto não vai prejudicar a producção nacional, nem do assYtcar, nem
da aguardente.
Alguns entendem preferível impor sobre a aguardente
entrada nos trapiches do Rio de Janeiro, como já. se
praticou e foi abolido ; mas é justamente o que acho
pernicioso, porque é melhor taxar um producto secundário,
mais aperfeiçoado e mais caro, do que o producto primário
e de preço menor.

- 99 -

Eu não poderia deixar de dar muita attenção a este
assumpto, porque ello Interessa muito ao nosso paiz. Eu
não poderia, portanto, propor um imposto que fosse prejudicar a industria nacional, e sobretudo a lavoura, que
merece-me especial attenção.
O SR. COELHO DE ALMEIDA :— Sou o primeiro a fazer-lhe
esta justiça.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Bem o sei ;
isto é apenas uma discussão.
O SR. COELHO DE-ALMEIDA : — V. Ex., eu já o disse, ó
representante de um districto assucareiro.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) : —Tratamos
de opiniões ; quanto aos sentimentos, creio que os nossos
são conhecidos, e estão fora de duvida.
Quanto á questão em si, eu a considero sob o ponto de
vista fiscal e nada mais.
Tem sido este o modo por que tenho procedido como
Mmistro da Fazenda em relação ás questões que se agitam
na alfândega.. Quando ajunta de hygiene deseja examinar 03 productos, examina-os com toda liberdade ; si os
condemna, não são despachados 'para o consumo ; masnão posso estabelecer um meio de não se importar tal ou
tal producto. Falta-me dir<f *,o para assim proceder, estabelecendo princípios difflceis de serem observados.
Si eu pudesse, Sr. presidente, si houvesse um meio de
se estabelecer nas alfândegas do Império laboratórios, de
modo que conhecêssemos o vinho falsificado e nocivo á
saúde para inútilizal-o, o vinho artificial, para sobre elle
impor maiores direitos, e o vinho verdadeiro para impor
menos, eu o faria.
O SR. COELHO RODRIGUES : — Não conviria, porque irnpôr
sobre o vinho artificial e nocivo seria legalizal-o.
O SR. CESARIO ALVIM :— Apoiado, devia prohibir.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) : —Então devia
também prohibir as falsificações no Brazil.
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l
O SR. COELHO DE ALMEIDA :— A falsificação deve ser
condemnada.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):-~ Senhores,
nós estamos fallando como si não soubéssemos do caso. Nós
sabemos perfeitamente que dos vinhos que entram pelas
nossas alfândegas uma quantidade numerosa ó falsificada,
não é verdadeira, não é vinho dp uvas. O nobre deputado
sabe que a França exporta a mesma quantidade de vinhos,
ainda depois que o phyloxera estragou a maior parte dos
seus vinhedos ; por consequência ó illusão suppor quo todo
o vinho importado ó verdadeiro.
O SR. COELHO DE ALMEIDA:—Nove décimos são artiíiciaes.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda) :— Mas que
meios tem a alfândega para conhecer si os vinhos são
falsos ou legítimos ? Desculpem-me os nobres deputados
que lhes diga: procurei examinar isto com .toda a attenção,
convidei a profissionaes chimicos para ver si o consegfiia,
para ver si era possível estabelecer nas alfândegas laboratórios para esse fim ; e si nada fiz, é porque ainda não cheguei' a um resultado que fosse praticável para repartições
fiscaes, cujos intuitos são diversos dos da Junta do Hygieno.
,1.
São estas as questões de que. me devia occupar e pareceme ter respondido aos nobres deputados. (Muito bem.)
Creio que não voltaremos mais a esta 2a discussão, <nas
temos a 3a e, si não lhes respondi satisfatoriamente,
estou prompto a tomar de novo a palavra.
Eu quiz provar quando-me referi ás despezas cio listado
qual era a situação do orçamento, qual era a votação da
Camará, que não tinha mós outro remédio sinão augmcntar
a contribuição, porque, senhores, não está provado que
pudéssemos fazer maiores cortes. Eu desejaria sem duvida
muito mais, mas não vejo que estejamos todos disto convencido.-; ; vejo antes que, desde que se falia n'uma economia

n'um corte no orçamento, são innumeros aquellos que clamam contra.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Os seus collegas o contrariaram ; não tem direito ao imposto.
O SR. F. BELISAUIO (ministro da fazenda) .-—Não contrariaram.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:—Enormemente.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): —O nobre
deputado está enganado. Refiro-me ás Camarás, ao paiz
inteiro, que não consentiriam em certos cortes..
Assim, si quizessomos cortar nos orçamentos da marinha
o'da guerra, immodiatamento as reclamações appare: eriam.
O BrazU se deleita com a idéa de que relativamente representa um grande papel militar.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA:— Mas precisamos reagir
contra essa tendência.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):—Nós estimamos saber que um vaso de guerra,.construído em nossos
estaleiros, percorre neste momento a America, e alli faz
tremular o pavilhão brasileiro; que entrará nos portos < Já
Suropa é se osteutirá garboso no meio das podero.sas
esquadras; que temos flotilbfs no Amazonas, no Paraguay,
r.o Alto-Uruguay; que dos estaleiros da culta Europa caíiem
por nossa conta encouraçados que podem rivalizar com os
maiores do -mundo e prqyidos de machinismos taes, quo
constitue séria difllcúldade manejal-os ; que, emfim, realizam-se na armada e no exercito, tantos melhoramentos,
que do -nenhum mais se precisa cogitar. Ao menos com isto
no;? emballamos.
.
,
Esta é uma idea geral, que se estende a outros muitos
serviços quer no exterior, quer em nosso paiz, sem proporção com os nossos fracos recursos de nação nova, sem
capitães, sem população e de riqueza modesta. .0 meu
dever é expor as cousas como as entendo, de modo a poder

— 102 -

convencer a todos que si a situação da fazenda publica
não melhorar, como já eu disse uma vez, para o anno seremos forçados a reduzir aquillo que por ora não parece estar
na convicção geral reduzir.
O SR . CÂNDIDO DE OLIVEIRA : — Desde que pede o imposto, devia reduzir.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda).-—Reduzimos
não tanto quanto eu desejaria, mas tanto quanto foi
possível.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. F. BBLISARIO (ministro da fazenda): — Declaro
que ó com o maior penar que eu, que sempre combati pelas
economias, e que não me accusp de ter votado muitas despezas publicas, vejo-me na contingência de augmentar
os encargos dos contribuintes.
O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA :— Sim, senhor ; porque não
teve collegas.
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazendo) : — O nobre
deputado insiste em trazer a questão para este ponto,
quando eu fallo de todos nós !
,Aos que mo accusaram de pretender impostos impopulares direi que, si conhecem impostos populares e
agradáveis, não deixem de communicar-me. (Riso.) Si
alguém resolvesse este profRma, seria o mais feliz dos
homens. (Apoiados.) Quanto a mim', me contento em
attenuar os maus efíeitos e os rigores de uma situação '
para a qual não concorri. (Muito bem! Muito bem!
O oradora cumprimentado e felicitado por muitos Srs. de- •
pulados.)

jín UJj
nu on
)AU
/U no
JJh

nr Io
10
UJj

ORNAMENTO DA DESPEZA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

O Sr. F. Belisario (ministro da faze
Sr. presidente, o Senado ha de concordar em que, achando-nos quasi no fim da* 2a prorogação, tenho o dever
de restringir-me o mais possível â matéria em discussão;
sirva-me istcf de escusa para com o nobre senador que
tão brilhantemente fallou na ultima sessão, por não
acompanhal-o em todas as valiosas observações que fez
sobre o orçamento da fazenda.
,,
O nobre senador fallou, como chefe do partido, que
emitte sua opinião sobre todas as questões importantes,
que se relacionam com este ramo do serviço publico.
A minha posição é differente e devo limitar-me a responder precisamente aos pontos a que estou obrigado
pela posição que occupo.
O nobre senador fez reparos sobre as quantias que inclui como despezas do exercicio de 1884-1885, e achou
que eu tinha sahido da regra constante do thesouro,
apreciando o déficit deste exercicio, accumulando maiores
quantias do que aquellas que exactamente lhe tocavam.
O SR,, DANTAS:— E dei as razões.
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O SR. MINISTRO DA FAZKXDA: — Sr. presidente, reconheço que não era o systema geralmente observado no thesouro; mas devo também dizer que não me parece quo
seja o systema alli seguido o mais razoável.
Estive longo de pretender avolumar o déficit dessa exercício; mas considerei como o flecti vãmente despendido
tudo quanto se achava liquidado e devera ser pago
nelle.
O SR. DANTAS :—Podia ir então para ode 1885-1886 ;
era melhor.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA . . . mas não -inclui
despezas q<ie não estivessem liquidadas.
Considerei como despeza do exercício do 1834-1885 a
amortização do.} empréstimos de 1868 e 1879, que não estava em dia, os pagamentos devidos á estrada de forro do
Recife a Caruaru...
O SR. DANTAS:—E á da Natividade.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA . . . e á da Natividade;
despezas todas pertencentes áquelle exercício. A amortização dos dous empréstimos de 1808 e 1879 não tinha sido
feita na'forma da lei. Mas não faço carga disto ao notire
senador; reconheço as razões que S. Ex. teve para assim
proceder.
O SR. DANTAS;— Estimo muito qu3 V. Ex. o diga ; ou
poderia dal-as, mas desejo que sejam dadas antes por
V. Ex. do que por raim.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :—Não podia de forma
alguma estar em minha intenção fazer carga ao nobre
senador, augmentando sem- fundamento as responsabilidades de S. Ex., quando já é grande aqifella qae assumem os que dirigem os negócios públicos.
Quanto ao empréstimo de 1868, tinha-se adoptado o
systema de comprar no mercado...
O SR. DANTAS: —Exactamente.
O SR . MINISTRO DA FAZENDA ... e sem roeorror-se

ao sorteio, porque assim contava-se obter a quantidade
necessária por preços mais razoáveis.
Passada a época pnr.a o sorteio, quo ó fixada no decreto da emissão, não se pôde comprar a somma necessária para perfazer a totalidade ' da amortização.
•
O SR. DANTAS :— Foi por conveniências do Thesotiro.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA -: — Quanto ao empréstimo de 1879, o governo estava em transacção para comprar um lote importante nesta praça ; mas no ultimo
momento a operação deixou cie realizar-se.
O SR. DANTAS: — E deixou de realizar-se porque a
outra parte não quiz imís.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA-: — Eis 03 motivos por quo
o nobre senador deixou do fazer estas amortizações sem
que houvesse propriamente culpa da sua parte; mas nem
por isso deixa de ser verdadeiro que pertencem ao exercício do 1 884- 1 885 estas despezas no valor do 1.700:000f,
tomando-se o cambio par, porque o (lectivamente é maior.
Ora, si em todos os exercícios fizéssemos o mesmo, discriminaríamos os encargos pertencentes a cada um. A
escripturação do Thesouro deveria mostrar realmente a
despeza de cada exercício. Hoje, quem não ó versado- nestes assumptos encontra dilliculdades em comprehender
a gere°ncia da fazenda publicar Peço licença ao Senado
para exemplificar com dous factos a confusão a que alludo.
No exercício corrente tive de fazer o pagamento de cinco
mil e tantos contos pelo resgate das apólices que nãoconvieram na conversão ; não ha aqui propriamente uma
despeza do ex"ercicio, ha a troca de alguns títulos por
outros, isto é? de títulos de divida consolidada por divida
fluctuante, q"ue mais tarde será por sua vez consolidada.
Pela escripturação do Thesoaro, porém, esto resgate de
apólices ha do figurar como despeza de exercício .
O SR. DANTAS : — V. Ex. está fazendo uma reclamação
como a fjue eu fiz aqui.
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O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— O mesmo se dará com
o papel-moeda, si o Senado adoptar a medida proposta pelo
governo. Ha de figurar como despeza o que effectivamente
não é sinão a troca de uma divida por outra, porque, si se
augmentar a divida fluctuaute na razão de cinco mil contos, diminue-se no papel-moeda somma correspondente ;
entretanto, pelo systema de escripturação do Thesouro,
tanto o resgate das apólices como o do papel-moeda ha de
figurar como despeza do exercício, augmentando o déficit.
Era muito mais regular quo o systema usado fosse
o da maior clareza e verdade, isto ó, que cada exercicio
se escripturasse com a sua despeza effectiva-e "que se
fizesse isso tão claramente que qualquer indivíduo, mesmo
não versado nestes trabalhos, pudesse conhecer prima
fade a verdade.
E' tão vicioso este systema que o Senado me permittirá que recorde as nossas continuas discussões sobre orçamentos para se saber exactamente o saldo de cada exercício, nos annos em que houve, e qual o verdadeiro déficitde cada um dos outros.
Farei o que depender de mim para que as Cousas sejam
conhçcida^ como realmente são, e de modo a serem patentes a todos.
Eis aqui o motivo por que inclui no exercicio de 1884-1885
as despezas a que se referiu o nobre senador, relativas
ás amortizações em atrazo, sem ter o desejo de sobrecarregar mais esse exercicio. .
O mesmo se deu com a despeza da estrada de ferro
do Recife a Caruaru.
Encolitrei a quasi totalidade dessa despeza liquidada,
liLvendo um -começo de negociações entre o meu illustrado antecessor e o emprezario destas obras para receber
em apólices o saldo que se lhe devia.
Encontrando já liquidada a quantia, levei-a a debito
daquelle exercicio.
•

O nobre senador mostrou a necessidade do equilibrar
o orçamento, e usou de expressões as mais decisivas o
enérgicas a este respeito ..
O SR. DANTAS: — A maior necessidade da actualidade.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA ... « custou que custar, disse o nobre senador, cumpre equilibrar o orçamento.»
Sr. presidente, esta necessidade não se impõe unicamente ao governo, mas a todos aquelles que tom a
responsabilidade dos negocio.* públicos, tanto governo
como opposição.
Si a nós incumbe este dever, elle não pertenço menos
á opposição.
O SR. DANTAS: — Por nossa parte temos correspondido a este dever.
O SR . ESCRAO.NOLLE TAUNAY : — O nobre Ministro
da Fazenda tein feito todos os esforços neste sentido, e
não tem sido ajudado pela opposição.
O SR. DANTAS:— Não apoiado ; si V. Ex. quizer vamos
discutir isto.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Não posso entrar em tal
di ,cussão nesta camará, mas eu já disse na outra que o
ministério não pôde levar a economia mais longe por
lhe parecer que não está no sentimento geral da nação,
nem de seus representantes, que a economia, desça a pontos
mais importantes.
Com effeito, não vimos que fosse formulado por nenhum
dos chefes autorisados da opposição, quer desta Gamara,
quer da outra, nenhum programma positivo, fora dos
termos genéricos e das aspirações vagas em que nos apraz
discorrer.
Nestas questões, o ministério precisa apoiar-se 'na
opinião publica e mesmo na dos seus adversários.
A necessidade de fazerem-se economias foi assumpto
especial em que insistiu o primeiro ministério liberal
em 1878. Como agora j então se disseram as mesmas
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palavras. Onde está a differençx ? E' que eu como
órgão do governo, por mo achar na pasta da fazenda,
declarei que nem todas as economias, que desejávamos,
podíamos realizar, e que outros mostram desejos e
fazem acsrbas censuras sem mostrar as difflculdades.
Si fosse tão fácil como ao nobre senador parecou, S. Ex.,
no seu ministério, imo teria deixado de realizar essas
economias cuja falta nos exprobra.
O SR. DANTAS:— Fiz algumas, e não fiz mais porque
não estava nas condições de fazel-o ; V. Ex. está
em melhores condições do que eu.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: — Desde que V. Ex.
falia com esta franqueza, não insistirei sobre este
ponto. E' isl^o o que desejo — é que os partidos e seus
chefes reconheçam as suas faltas e, evitando recriminações,
que nada adiantam, procurem cumprir o seu dever.
Sem insistir em outros assumptos cumpre-me, antes de
terminar, dar uma informação ao nobre senador, e com
isto completo a resposta deficiente, como reconheço,
que lhe devo.
O nobre senador perguntou qual a situação do Thesourp
depois dos empréstimos realizados.
Não está no.3 nossos hábitos' a franqueza com quê
vou fallar. Qirei exactamente o que existe, pois que,
segundo o meu systema, não acho que se deva occultar
cousa alguma.
O SR. DANTAS (sorrindo-se):—E' para ver si está
próxima a época de novos empréstimos.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — N o ultimo balancete
da Thesouraria Geral do Thesouro, tínhamos em circulação
a'quantia do 47.900:000$ em bilhetes ; o Thesouro tinha,
porém, de saldo em conta corrente com o Banco do
Brazil 13.600:000$, de forma que a divida fluctuante,
sabbado, era de 34 mil e tantos contos.
Devo dizer ainda ao honrado senador que no dia l
t

do _Novembro próximo futuro vcnce-sc a ultima prestação dns apólices emittidas no valor de 50.000:000$;
a entrada a realizar-se é de 255$ por apólice. Portanto,
devia o Thesouro receber 12 mil. e tantos contos de
réis ; mas, como uma parte dos subscriptores de apólices
anteciparam as entradas, o Thesouro tem de haver
quantia approximada a 9.000:000$000. Por consequência,
a divida fluctuante de 34.000:000| tem de soffrer o
abatimento resultante dessa quantia a receber. Ainda
o Thesouro possue mais saldo importante em Londres.
Já se vê, pois, que a situação do Thesouro é completamente desassombrada quanto, à divida; o si pudéssemos
tornal-a mais favorável em relação ao déficit o ás despezas",
teríamos uma situação muito lisoiigeira. Infelizmente,
porém, as despezas ainda são wtadas excedentes á receita.
Este facto não deve ser estranhado pelo Senado.
Quando organisei á proposta que se acha no relatório,
o fiz para o exercício de 1887-1888. Então contava
que a maior parte das despezas autorisadas nos créditos
especiaes para complemento de algumas estradas de •
ferro estariam concluídas no exercício corrente, de modo
que, no exercício de 1887- 1888, alliviado o Thesourodesses encar.-os, não senjlo votados outros, e sustentai! dô-se a marcha ascendente das despezas, o déficit teria
desapparecido. Si este programma for observado, o resul- '
tado que annunciei se ha de realizar. No exercício,
porém, em que entrámos em 1° de Julho, nunca esperei
que evitássemos o déficit, porque o governo não pôde
deixar de completar obras iniciadas e votadas. O déficit
provém principalmente deste facto.
Está nas mãos das camarás não autorisar obras novag,
ou autorisal-as com muita cautela; não augmenta*?do
as despozas, em período muito .breve entraremos no
verdadeiro equilíbrio do orçamento.
O Senado sabe, não preciso dizel-o, que nunca fui
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infenso a qualquer melhoramento material. Na Camará
dos Deputados fallei a favor de muitas estradas de ferro,
e na qualidade de membro de uma commissão, dei parecer
a favor de muitas ; não sou contrario a taes melhoramentos, ao que sou contrario ó que no estado de deficits,
que podemos dizer chronico, com desequilíbrio tão extraordinário entre a despeza e a receita, persistamos no
mesmo systema de gastar sem regra, sem medida.
O SR. DANTAS:—Apoiado.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— Não quer isto dizer
que o Brazil não deva fazer estradas de ferro, que
não devamos permittil-as, • dando concessões e certos
auxílios: o que não deve, o que não pôde fazer uma
nação com orçamentos tão desequilibrados e emprehender
por si, ã sua custa, obras *que a emprezas particulares
se devem deixar. E' cousa muito differente condemnar à
construcção de estradas por conta de emprezas particulares
ou pretender que o Estado seja o emprezario único e
perpetuo.
Está, pois, nas mãos do Senado e da Camará dos
Deputados fazer com que no exercício vindouro de 1888
entremos no systema regular de equilíbrio entre recaita
e despeza.
E' o que tenho a dizer ao nobre senador, restringindo-me
' aos pontos a que o meu dever me obriga, não acompanhando o nobre senador nas observações, aliás muito
importantes, que fez, porque a posição de S. Ex. não
é a minha em parte alguma, e menos aqui. (Muito bem.)

SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 18
RECEITA GERAL DO IMPÉRIO

O Sr. F. P5elisai'io (ministro da fazenda) diz
•que, por incommodo de saúde, não pôde, como desejava,
dar desenvolvida resposta ao discurso do honrado senador
por Minas Geraes.
O SR. AFFONSO CELSO:—Si V. Ex. concorda, põde-se
adiar a discussão.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA observa que, em uma
terceira prorogação dos trabalhos legislativos, não deve,
por circumstancias pessoaes, retardar a discussão. Prefere
responder já, comquanto nos termos os mais precisos, que
lhe for possível usar.
Prescinde de tratar das considerações relativas ao estado
dos debates na sessão actual: somente observa que, si ma H
cedo não vieram alguns orçamentos da outra Camará, fo;
porque pouco aproveitaria accelerarem-se alli os debates,
omquanto no Senado não se concluísse a discussão doí orçamentos de outros ministérios.
Quanto â taxa dos 5 % addicionaes, que a lei de 28 de
Setemoro de 1885 manda applicar á mauumissão de escravos
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e á colonisação, mantém o orador o mesmo pensamento que
por vezes manifesto.il sobre o assumpto. Como é sabido, foi
aquella lei o resultado de um accôrdo, em quo c.ida qual
• cedeu parte de sua opinião. Ao orador, vencido nesse ponto,
não assentaria bem o insistir agora no que então sustentava.
Não desconhece as difficuldades financeiras a que alludiu
o nobre senador por Minas Geraes. Convicta e francamente
as enunciou na outra Camará. Quo necessário só torna
fazerem-se economias, ô p#nto em quê todos se acham
accordes ; mas a dilíiculdade está na realização da idóa,' a
que, força ó dizel-o, ponderosas resistências se offerecem no
parlamento e na imprensa. A respeito disto lê o orador
palavras do manifesto de 1879, firmado por illustres chefes
liberaes. Já então, como agora, se apontava o precário estjdo das finanças e, o que mais é, apontavam-se como causas
as que ora tarnhem se apontam. O orador fallou com franqueza ao paiz e entendeu do seu dever declarar que, embora
já se houvesse feito alguma cousa, mais se poderia ter roa-»
lizado.
Continuará a pugnar por economias na despeza, prompto a
ceder o posto, quando nãoeílicazmente secundado no propo- '
sito de restauraras finanças do paiz.
Fallou o nobre senador. sobre caixas económicas. Ha
necessidade de reformar a instituição, e dessa reforma se
ha de cuidar na vindoura sessão. Na actual, o que fez o
Ministro da Fazenda foi propor medidas para occorrer a
algumas necessidades urgentes.
Nestas condições, comprehende-se que não vem opportuna a idóa do honrado senador, de elevar-se o máximo da
quantia que se pôde depositar em uma semana—idóa a que
aliáj o orador sente não acquiescer, pois lhe parece que terá
por ctasequencia o desnaturar a instituição, convertendo
as caixas económicas em bancos de deposito, o que certamente não está nos intuitos do governo, que com sacrifícios
mantém as caixas no intento de facilitar pequenos 'deposi-
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tos, c assim fomentar o espirito económico da parte menos
abastada da população.
Longamente discorreu o nobre senador sobre a conversão
do papel-moeda ; mas esta parte do seu discurso requer
detida resposta, o o orador a reserva para occasião cm que
mais se possa demorar na tribuna. (Mviio bom.)
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O Sr. F. Belisar-io (ministro da fazenda):— Pedi
a palavra para dar a informação que o nobre senador deseja.
A industria assucareira sofTre, sem duvida, não somente
no Brazil, mas em todo o mundo, devido, entre outras
causas, a excesso de producv-ão; facto que aliás se dá
actualmente com quasi todos os géneros, quer agrícolas,
quer industriaes. Parecia, portanto, natural que o governo
procurasse auxiliar essa industria, propondo a suppressão,
ou pelo menos a modificação dos impostos de exportação.
Isto nem se pôde chamar auxilio, mais propriamente se
diria que o governo deveria agora não deixal-a onerada.
O Senado, porém, sabe que uma reducção insignificante
no imposto não produz effeito apreciável, para que«eja
sensível ao productor, quando se trata de exportação,
e ao consumidor, quando se trata de importação, é preciso
que a reducção do imposto seja considerável, do contrario
é absorwida pelos intermediários. (Apoiados.) Este é o
facto conhecido. •
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Sondo assim, era preciso que o governo estivesse
habilitado pira, ou supprimir totalmente, ou reduzir
consideravelmente o imposto sobre o assucar. As nossas
condições infelizmente não permittem o allivio deste imposto, por mais que se considero necessário auxiliar a
lavoura e a industria de um género nacional tão importante como este. Quando, porém, as camarás propõem a
aggravação do alguns impostos e a creação do outros,
que têm sido combatidos principalmente por duas províncias como nocivos, não podemos propor a suppressão
do impostos já existentes.
Sou contrario nos impostos de exportação, manifestei-me
muitas vezes neste sentido ; e, si eu pudesse ser Ministro
da Fazenda em uma época em que as rend&s publicas
se approximassem da despeza, em que houvesse corta
regularidade no orçamento, seria o primeiro a pedir a
suppressão dos impostos de exportação, si* não de todos,
ao menos a começar pelos géneros que mais necessitam ;
não proporia reducção como se fez na Camará dos Deputados, ha certo tempo, gradativamente, ou aos poucos
sobre todos os géneros; supprimiria totalmente sobre alguns, escolhendo aquelles que soffrem mais, até poder abolir totalmente esses tributos vexatórios.
O SR. DANTAS :—Y. Ex. não quer tomar a responsabilidade do propor a reducção, mas a considera justa.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— Considero justa...
O SR. SOARES BRANDÃO:— Si ó assim, eu proponho.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: — . . . mas não praticável.
Concordo com a necessidade, mas presentemente não podemos satisfazel-a, porque isso iria desequilibrar ainda mais
o orçamento. As observações do nobre senador respondem
ás do nobre senador por Minas Ooraos, meu distincto
amigo, que hontem fallou tão compctentemente sobre a
receita. Si se tratasse de crear o imposto do exportação
sobre o assucar, levantar-se-iam clamores muito maiores

do que se levantam agora contra a creação do imposto
sobre o sal, por exemplo.
O imposto do sal é apenas inconveniente, como aliás
todos os 'impostos, em absoluto, mas não relativamente:
desde que discutíssemos os impostos debaixo do ponto de
vista do relatividade e tratássemos de pôr em confronto
os impostos de exportação com quaosquer outros, os de
exportação seriam reputados os mais nocivos.
A primeira necessidade de um paiz ò que não Inja
impostos de exportação, isto é, sibre os productos que
vão lutar com os similares no exterior. Estes não devem
ser gravados 110 próprio paiz, para que não fiquem
artificialmente em posição desigual com relação aos productos estrangeiros na grande luta do commercio universal .
Não pôde o governo presentemente aceitar modificação
do imposto sobre o assucar, o que muito lastima. Si, porém,
para o anuo as finanças estiverem em melhor situação,
e si ainda me achar occupando este cargo, pedirei a
suppreisão de alguns impostosdo exportação, a começar
pelos géneros que mais precisarem, entre os quaes está
sem duvida o assucar. B' o que tinha a di/,er ao nobre
senador.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 11

O Sr. F. Bellsario (ministro da fazenda):—Só
pretendia discuíir com os dous honrados senadores, que
mais longamente fallaram nesta discussão, o pomo a que
quasi exclusivamente se limitaram, isto é, o additivo que
consagra medidas para o melhoramento do meio circulante .
.
Devo, porém, dizer algumas palavras ao nobre senador
por Minas Geraes, que acaba de fallar, não em relação ao
assumpto quo constituo a economia peculiar do Senado, em
que não devo ingerir-me, mas nu, parte em que se referiu
ao Ministério da Fazenda, isto é, à necessidade de apresentarem-se, por occasião de discutir o orçamento, algumas
medidas que não deveriam fazer propriamente, partedelle,
e que por isso tornam mui longa a respectiva discussão.
Si o governo não tivesse aproveitado esta opportunidS.de
para obter esta ou aquella medida que julga indispensável,
é certo que não poderia conseguil-a nesta sessão. Mas faço
com o nobre senador votos para que entremos no systema
regular de não admittir que no orçamento da receita e da
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despeza possiscr enxertado assumpto estranho a olla. Si
pira o anuo tivjr aiudi do ap:'os3ntar-m3 perante as
c.imar.is Icgishtivas no cxjrcicio docirgoquj ora occupo,
tomarei o ompanho de proaiovjr, quanto pider, o melhoramonto de;t.i situação. Um i vez que occupei-me deste
assumpto, ant9.3 de passir ao ponto principal....
O SR. SILVEIRA DA M.VTTA :— lista cauda já veiu d-V
Camará dos Deputados.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :—Reconheço; mas é matéria toda pertinente ao orçumnto. Antes do occupar-mo
do ponto principal do meu discurso, direi algumas palavra; em relação ao outro nobro senador por Minas Geraes, •
que fallou na ultima sessão sobro o additivo reforents ás
loterias, tom indo tambam em consideração o apresentado
pelo nobre senador paio Rio de Janeiro.
Senhores, a medida que o governo acaitoirnão é radical; elle bem ode >oja, m.is não S3 propõe a extinguir
totalmente as loterias, por duas razões :
Em primsiro logar, ha instituições pias que vivem do
auxilio que lhes presta este jogo. Não ó possível supprimil-ode uma vez o deixal-as sem o recurso com que
contam e lhes ó indispensável. Lembrarei, entre outras,
a Casa de Misericórdia desta cidade o o Montepio dos Servidores do Estado, que recebe mais de 500:000!-; das loterias. Si este recurso cessasse subitamente, traria grave
perturbação a esta instituição necessária.
Mas é preciso que estes estabelecimentos contem com a
terminação deste jogo e vão se preparando para a suppressão total. Portanto, a restricção do jogo é um preparativo para a sua cessação. Por outro lado, a população
está habituada a este jogo ; e, si fosse supprimidode uma
voz, lançar-se-ia nas rifas particulares ou nas loterias
estrangeiras, o que é difficil reprimir. O additivo tem por
fim moderar o jogo ; os bilhetes de loterias continuarão a
ser vendidos nos escriptorios dos respectivos thesoureiros,
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mas o publico não será importunado e estimulado a comprai-os como hoje.
O SR. Sn/VEiiiA DA MOTTA : — A lei ha do ser illudida.
O Sn. MINISTRO DA FA/JCNDA : — Si não for salliciente,
ns Camarás proporão ao anuo seguinte medidas -mais
elíicazes, .
Mas a emenda do nobre senador pelo Rio do Janeiro
diz que esta medida deverá ser executada quando estiverem oxtrahidas as loterias concedidas por lei. Ora, as
loterias concedidas por lei precisam de 10 annos, pelo
menos, para serem extrahidas ; quer isto dizer que o parlamento votará uma mádida para ser executada daqui a
10 annoi; era melhor propor a suppressão pura e simples
da emenda. (Apoiados.)
O SR. SII/VEIRA DA MOTTA : —Eu voto pela suppressão.'
O SR. MINISTRO DA FA/HNDA : — Direi ao nobre senador
por Minas Geraes, que se occupou deste assumpto, que o
additivo não estabelece nenhum monopólio em favor das
loterias do Estado ; declara simplesmente que não poderão
correr na capital do Império loterias com planos diflferentesdos das que aqui correm. Os abusos pela diflerença de
planos são muito conhecidos.
O SR. F. OCTAVIANO : — E' verdade.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — A província da Bahia
teve necessidade de prohibir a extracção das suas loterias
fora delia, pelos abusos que se tinham dado. Na província
do Pará foz-so um contrato, em que se deu a umindividuo
privilegio exclusivo por cinco annos para oxtrahir loterias
por planos diferentes, mediante apenas uma contribuição
animal de 20:000.$000. O Sonado sabe o que occorreu^no
Ceará, ficando o thesoureiro na impossibilidade do pagaios prémios e a província na eventualidade de fax.el-o.
O SR. CASTRO CARREIRA : -- E' verdade.
O SR, MINISTRO DA FAZENDA : — Ainda agora acabo
de receber do presidente da província de Pernambuco um
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ofíicio a elle transmittido pelo cônsul geral do Brazil na
Suissa, perguntando si o governo do Brazil garantia as
loterias brazileiras cujos bilhetes estão sendo vendidos na
Europa.
Recebi também de uma agencia de loteriar, estabelecida
em Vienna d'Austria, a pergunta : si eílectivamente o governo garante taes bilhetes.
O SR. MARTINHO CAMPOS : — Esses são freguezes velhos
nossos.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Peço licença ao Senado para ler o officio do cônsul da Suissa.
O SR. MARTINIIO CAMPOS : — E são elles que me fazem
não votar pela suppressão das loterias daqui.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — (Lê) :
« Consulat Suisse. — Pernambuco, 27 de Agosto de 1880.
— Illm. e Exm. Sr. Dr. Ignacio Joaquim de Souza Leão,
M. D. vice-presidente desta província.—Illm. e Exm. Sr.—
Tendo sido interpellado por varias pessoas conceituadas da
Europa, e até de Constantinopla, sobre o valor real do prospecto, plano junto, concernente á grande loteria em favor
da Colónia Orphanologica — Santa Isabel—, e parecendome de toda a necessidade, em abono mesmo do bom conceito do que goza o Brazil, felizmente, desvanecer qualquer
duvida que possa apparecer sobre o ponto que diz ser esta
loteria garantida pela lei, e conseguintemente pelo Estado,
peço vénia para dirigir-me a V. Ex. para ter a confirmação desta parte do prospecto, pedindo mil desculpas a
V. Ex. si com isto venho importunal-o. Aproveito a occasião para apresentar a V. Ex. os protestos de alta estima
e consideração, com que tenho a honra de ser de V. Ex.—
Attento venerador e criado —O. Falkeisen, cônsul. »
Está aqui o prospoctus da loteria, que effectivamente
diz: « Esta loteria é garantida pela lei que a decretou, e
por consequência pelo Estado. »
O SR. AFFONSO CELSO:— Quem assignouo prospectus ?

O SR. MINISTRO DA FAZEXDA:— Isto ostá conliado aos
emprezarios dessa loteria, e a uma agencia, que se intitula La Roue de Ia Fortune, estabelecida em Vienna.
O SR. AFFONSO CELSO:— Sim, mas o governo tem acção
sobre os administradores; isto não é permittido.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— Este abuso existe em
toda a parte o até nesta mesma capital; abusam os thesoureiros, segundo se diz, que deixam de vender bilhetes ao
publico pelo preço estabelecido no plano, para o fazerem
com ágio aos cambistas, de modo que o publico não podo
comprar nos escriptorios onde o Estado os manda vender,
e é obrigado a pagar um ágio que a lei desconhece.
Senhores, eu não posso comprehendor que todos nós,
uniformemente, nesta e na outra Camará, íallemos contra
as loterias e não nos preparemos para extinguil-as.
Reconhecer um abuso, protestar contra ello, empregar
palavras as mais enérgicas para condemnal-o, e nada
fazer, não me parece razoável. Conhecendo, portanto, esta
situação, eu não podia deixar de pedir um correctivo. O
que propuz é o que me occorreu ; si as camarás lembraremse de outro meio mais completo e eflicaz, o governo aceital-o-ha, mas não podemos dispensar qualquer cousa para
que se prepare a extincção total desta industria condcmnavel.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:—São palliativos, proponha
cousas sérias.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA:—A argumentação daquelles que dizem—ou tudo ou nada — não é procedente :
consiste em recusar aquillo que se pôde fazer por um tudo
que não é possível na actualidade. Chegará esse momento,
e"terei muito prazer em (fue elle venha breve.
E' o que eu tinha a dizer sobre este assumpto e não
quero alongar-me inutilmente. Tive por fim somente
mostrar ao nobre senador por .Minas, que não estabelece
o additivo nenhuma vantagem em favor das loterias
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geraos. Qualquer província poderá continuar a ter o plano
q no lho aprouver, mas, uma vez vendidos 03 bilhetes no
Rio de Janeiro, o plano deverá sor igual ao das loterias
d'aqui.
Notarei ainda, antes de terminar, outra razão que mo
leva a as jim proceder: ha nas províncias loterias organizadas, cujos bilhetes vêm todos a ser vendidos aqui, de sorte
que na província onde se faz a extracção não ha interesse
algum nessis loterias, o portanto que liscalisação pôde
exercer-se? Nenhuma.
Isto dá logar a abusos de toda á sorte. B', pois, necessário que a população não -seja levada a illudir-so em um
jogo que está sob a gf.ranfia dos poderes públicos.
Senhores, deixando este assumpto, passo a tratar do que
vai fazer o principal objecto do meu discurso. Peço aos
dous honrados e i Ilustrados senadores que me desculpem,
si não attendo a todas as valiosas considerações que fizeram
relativamente a outros pontos ; já respondi á maior parte
delias ; quero limitar-me, como já disse, ao ponto principal
de seus discursos, deide quo o nobre senador pela Bahia
declarou negar-me o 33U concurso para o melhoramento do
meio circulante do modo por que é proposto polo governo,
o o nobre senador por Minas, que presta esse concurso, accrcscentou, entretanto, que não considera' o meio olllcaz.
Os dous nobres senadores fizeram a seguinte declaração :
que o papel-moeda não ò superabundante e a sua depreciação não provém de;se facto. O nobre senador por Minas
Geraes declarou que a depreciação do papel-moeda provinha
de sua inconvertibilidade, e o nobre senador pela Bahia,
que resultava da psrmanencia de deficits orçamentarios e
do estado ruinoso de nossas flnítnças.
O SR. AFFONSO CELSO : —E' a mesma cousa.
O SR. DANTAS: —E constantes remessas.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Senhores, para mim ó
um principio axiomático da sciencia económica que a de-

preciação do papel-moeda provém da sua superabundância.
O SR. DANTAS : —Não, senhor.
O.Sit. MINISTRO HA FA/.UNDA:—Não ha outra raxão. O
nobre senador por Minas disso que a depreciação do papclmoeda provém de sua inconvertibilidade, mas o que significa a inconvertibilidade sinão o reconhecimento da superabundância? Não podo haver inconvertibilidade'sem superabundância ; aquella ó um efleito desta, como o ó a depreciação .
O SR. AFFONSO CKT.SO :—Basta o curso forçado.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :—Vou-me explicar melhor;
mas antes peço licença para ler, pois quo cs;e ó o ponto
principal de divergência, as suas próprias palavras no
discurso ultimo :
« Mas, perguntar-me-ha o nobre ministro : a que attril.mis então a depreciação do papel-moeda, si o não
considerais superabundante ?
« Repetir-lhe-hoi que á sua inconvertibilidade, á impnssiblidade cm que nos achamos, e todos conhecem, do desempenhar a promessa, constante das cédulas do thosouro,'do
pagar em ouro, o ao serem apresentadas, a quantia quo
representam, pela qual são recebidas o servem como instrumento de permuta.
« Sr. presidente, não é, pois, não pôde ser a depreciação
aliás infelizmente incontestável, da nossa moeda liduciaria, a causa principal da baixa tio cambio, que t:intos
prejuízos nos causa; porque, si fora, não se dariam os factos
que deixo assignalados. »
Sr. president'.^, a inconvertibilidade ó a consequência
i n í a l l i v c l da superabundância; som superabundância a
inconvertibilidade não existiria. Esta vem apen?s tornar
aquella possível.
Não querendo citar exemplos estranhos,desde queos tomosem nosso paiz,vou lembrar alguns aos nobres senadores.
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Em 1864, o governo entendeu que o Banco do Brazil
dovia exceder o limite marcado pela sua lei orgânica para a
emissão de suas notas; mas, como estas notas seriam
apresentadas ao troco e o Banco não podia trocal-as por
ouro, o governo decretou o curso forçado. Logo, abi temos
o curso forçado como consequência da superabundância, ou
por outra, esta determinanlo a inconvertibilidade.
Em 1866, o gabinete em que começou a sua brilbaute
carreira administrativa q nobre senador a quem respondo,
teve de emittir 50.000:000$ de papel-moeda.
E o que fez? Estabeleceu o curso forçado. Não podia
deixar de o fazer, porque de outra forma não havia possibilidade de emittir papel-moeda além do limite natural.
Ahi está outro exemplo da inconvertibilidade como consequência, um consectario, uma necessidade da superabundância. ..
O SR. AFFONSO CELSO :— E qual a somma de papelmoeda que existia então ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Não era superabundante ...
O SR. AFFONSO CELSO dá um aparte.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Perdoe-me ; eu lia pouco
dizia que em 1864 o governo, no intuito de debellar umacrise financeira, decretou a inconvertibilidade a favor da
omissão bancaria e, quando o banco se preparava para
entrar no regimen legal, o governo, de que fazia parte o
nobre senador, teve necessidade de emittir por conta do
thesouro 50.000:000$ e decretou o curso forçado,porque, si
os tornasse convertiveis, os bilhetes voltariam logo ao
t]iesouro.
Por consequência, digo eu, a depreciação que resulta
da inconvertibilidade provém de superabundância, pois ó
esta que determina aquella.
O mes'mo facto se pôde verificar na historia ^e outros
puizcs, na Inglaterra, por exemplo, onde o papcl-moedá

ficou depreciado no fim do século passado e começo deste
porque o governo precisou tomar emprestado ao banco
somma maior do que elle podia fornecer ; emittiu o banco
de Inglaterra papel-môoda e o governo estabeleceu o curso
forçado. Si não o decretasse, as notas do banco viriam ao
troco e impossível teria sido exceder o limite natural,
isto é, impossível teria sido tornal-as superabundantes.
Logo, o curso forçado teve por fim permittir a superabundância. Mas, muito antes de terminado o prazo,
cessou a depreciação, o banco abriu o troco e não foi
preciso que se decretasse a abolição do curso forçado
para que o banco entrasse no regimen legal. Desapparecendo o excesso ou a superabundância do papel-moeda,
ainda existindo a lei do curso forçado, este cessara como
consequência natural da retirada gradual do papel-moeda.
Em França, depois da guerra com a Allemanha, sendo
o governo francez obrigado a despender consideráveis
sommas, as tomou emprestadas nos diversos centros de
capitães, e principalmente ao Banco de França. Foi preciso
também que o governo decretasse o curso forçado ; mas,
muito antes de estar terminado o respectivo prazo, já o
banco podia trocar suas notas.
O SR. DANTAS :— Tomou-lhe ouro.
O SR. CRUZ MACHADO :—O lastro metallico.
O.SR. MINISTRO DA FAZENDA:— Fallo, senhores, perante um parlamentar tão distincto e respondo a um
espirito tão vigoroso e cultivado, que realmente vexo-me
em dizer-lhe que o nobre senador não encontra em escriptor algum apoio para a sua opinião.
O que determina a depreciação do papel-moeda ó a sua
superabundância; e o meio de evitar a depreciação e a
retirada do papel excessivo. Isto é o que dizem todos os
escriptores.
O SR. AFFONSO CELSO :— Mas não foi esta a minha these;
eu concordei na superabundância do papel, o que podo
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determinar de certo a depreciação; mas sustentei que não
era esta a causa única.
O SR. MINISTRO DA FA/.KXDA :— Li as próprias palavras
do nobre senador; também não digo que seja a ca u vi
única, mas é a determinante; nisto e.stá a nossa divergência o,no moJo do corrigir a depreciação. A inconvortibilidado decretada pejos governos ó, pois, o moio de
manter cm circulação a superabundância do pnpel.
Ora, esta superabundância diminuo ou desapparece, unia
vez retirada da circulação a quantidade necessária.
Si aceitarmos uma disposição, como a que proponho,
tenho a firme certeza de que ella produzirá a volta do
valor legal da moeda ; poderemos no lim de poucos ânuos
fazer chegar o papel á sua equação com a moeda metallica.
Mas, antes disto, o curso forçado ó uma necessidade do
governo para manter a superabundância ou o excesso...
O SR. AFFONSO CELSO :— V. Ex. ha de recolher por um
lado e reemittir por outro.
D SR. DANTAS :—E angmcntar os deficitstkí orçamento,
aggravando, portanto, «s urgências do listado.
(Ha, outros apartas.)
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Sr. presidente, si tenho
a infelicidade de me achar em desaccôrdo com o nobre senador, quanto a este ponto theorico, si é possível assim exprimir-me, pois que elle não ó só theorico, mas pratico,
isto é, a theoria está de pleno atcôrdovom a pratica, tenho
a fortuna de estar de accôrdo com o que S. Ex. pretendeu
quando ministro.
S. Ex. declarou — que ninguém neste paiz tinha feito
maiores esforços do que elle para elevar o valor do papelmooda ou papa impedir a sua depreciação — do que posso
dar sempre testemunho, e já o disse na Camará dos Depu-tados.
Mas S. Ex. não se limitou a uma série do operações com
esto fim, propoz exactamente o que o ministro actual

propõe, isto é, a retirada auuual de certa somma de papelmoeda, somente inferior na metade do quo proponho;
2.400:000$, em logar de 5.000:OOOÃOOO.
O SR. AFFONSO CELSO:— Mas depois de ter equilibrado
o orçamento.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— V. Ex. equilibrou o
orçamento da receita o despeza. ordinária; o orçamento
ordinário parecia equilibrado, como está também equilibrado o actual.
O SR. AFFONSO CELSO:— Não, senhor; o orçamento que
eu trouxe da Camará dos Deputados tinha saldo.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Dava-se então excesso
de despezas, como actualmente, computadas todas as autorisações do orçamento ordinário e extraordinário; de sorte
que tenho a fortuna de fazer o mesmo q ao a nobre senador pretendeu.
Mas, Sr. presidente, eu desejaria mostrar que o que
proponho não é, como se afigurou ao nobre senador pela
Bahia, um erro que não dará resultados...
O SR. DANTAS :— Dá resultados peiorando as cousas.
O SR . MINISTRO DA FAZENDA ... um plano de que
ninguém tivesse cogitado, o que também foi dito na Camará
dos Deputados.
Senhores, não proponho sinão o que foi apresentado por
todos os estadistas mais importantes do Brazil, depois da
independência. O que nos tem faltado é a constância na
execução do plano adoptado.
O SR. DANTAS :—Todos têm desejado, ó exacto, mas recuado diante da impossibilidade, que nunca foi maior que agora.
O SR. SILVEIRA MARTINS: — Os ministérios mudam-se de
quatro em quatro mezes, de seis om seis mezes : como se
pôde fazer um plano ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Antes de entrar nesta
. analyse, p,eço licença para' discutir dous argumentos do
nobre senador, os quaes ia deixando de considerar.
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S. Ex., p.ira alfirmar o que disse, soccorreu-so a dous
argumentos princípios, isto ó : — que tanto não era a
superabundância do .papel quo fazii a sua depreciação,
que essa super abundância não existia nos bancos, isto é,
as caixas dos mesmos bancos uai a denotavam. — O segundo argumento é que, dada a mesma quantidade de
papel-moeda, o cambio sobe e desce com oscillações rápidas
e notáveis.
Sr. presidente, o freto apresentado pelo nobre senador
quanto ás caixas dos bancos tem a mais natural explicação.
Na verdade, S. Ex. tocou em um ponto quo ao publico
parece extraordinário. Para accusar a suparabundancia de
papel, elle procura o balanço dos bancos e vê que a quantidade do papel é pequena ; mas, como é superabundante,
si não o vemos? Pergunta também S. Ex.
Na Camará dos Deputados procurei explicar este facto e
apontei o caso occorrido em 1878, depois da importante
emissão que fez então o Ministro da Fazenda, emissão quo
foi autorisada no valor de 60.000:000$, mas que realizou-so
no de 40.000:000,$ e fez-se quasi repentinamente. Isto não
aconteceu nem com 03 50.000:000$ do tempo do ministério
de 3 de Agosto, de que fez parte o distincto senador por
Minas, nem com o que fez o Visconde de Itaborahy na
emissão de 22.000:000$, que realizou em 1868 e 1869.
Em 1878 a emissão foi feita quasi que bruscamente...
O SR. AFFONSO CELSO :— Não apoiado, V. Ex. está enganado .
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :—Com isso não quero
dizer que ella fosse feita de uma só vez, mas em quatro ou
seis mezes; isto ó, estando o thesouro em grande deficiência de recursos por causa da necessidade de auxiliar as
provindas do norte, assoladas pela secca, não se recorreu
a outro meio sinão a este.
O que aconteceu 1 A caixa do Banco do Brazil olovou-sa
repentinamente á quantia de 22.700:000$, algarismo a quo
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nunca havia attingido até então, nem depois attingiu. A
administração*do banco, vendo crescer a quantidade de dinheiro pelo qual pagava juros, reduziu a taxa deste, mas
o dinheiro continuou a accumular-se no banco, resolvendo
então a administração não pagar juro algum.
Os depositantes, porém, não haviam de ficar sem interesse
para os seus capitães, trataram de empregal-os como melhor podiam e foram pouco apouco retirando-os. Algum
lempo depois aquella somma tinha diminuído e o papol
moeda tinha-se incorporado no preço dos géneros, das
mercadorias, em summa, cfe todos os artigos de praça e
do mercado, de' modo que por esta razão não produziu os
seus eíTeitos immediatamente, conformo o nobre senador
notou : a baixa do cambio, a baixa do juro e a alta dos
títulos não se deram immediatamente' por este facto, de
ser retido nos bancos o excesso do papel; mas deram-se
. d'ahi a pouco, de modo que o relatório do Ministério da
Fazenda, nesse anno, notando a baixa do cambio realizada
algum tempo depois, declara que S9 deu o facto, contra
a geral espectativa, e eu digo — segundo a geral espoctativa.
O SR. SILVEIRA MARTINS : — Tinha outra referencia :
V. Ex. não comprehendeu o que está escripto no relatório .
O SR . MINISTRO DA FAZSNDA : — E' verdade que o papel-moeda não fez o seu effeito logo, porque ainda estava
accumulado nos cofres dos bancos, mas os eííeitos se
deram com o maior rigor. Si fosse exacto que, dado excesso
de papel na circulação, devessem sempre existir grandes
sommas accumuladas nos cofres dos bancos, o • regimen
do papel-moeda seria o mais perfeito, pois que com.elle
se evitariam as crises commerciaes. Na verdade, toda a
crise se inicia por uma fuga, por um desapparecimento
de moeda ; mas, desde que com o papel-moeda devem os
banco» ter em caixa grandes sommas, as crises estariam
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evitadas. O absurdo desta doutrina prova que o papel,
embora excessivo, pôde não ser visivel nas caixas dos
bancos. A não ser assim, a circulação exclusiva do papel
seria o regimen o mais perfeito.
Eis como se explica o facto a que o nobre senador
por Minas se referiu.
O SR . AFFONSO CELSO : — Não comprehendo a applicação do argumento de Y. Ex. á minha opinião.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: —Vou ainda insistir em
outro exemplo que deu o nobse senador, relativo a este
mesmo facto económico, que serviu de base à sua argumentação — que o excesso de papel-moeda, a existir,
deveria ser .visível nas caixas dos bancos.
S. Ex. declarou que a caixa do Banco do Brazil não
continha no principio de^te aiino sinão de dous a três mil
contos. -O governo emittiu 7.000:000$, entretanto ella
conserv"ou-se com o mesmo algarismo, o cambio não
sollreu com essa emissão, mesmo apezar delia veiu a
subir.
Ora, o nobre senador sabe que a subida do cambio
nestes últimos tempos, não obstante a emissão, deu-se por
outras causas muito naturaes, como são : o desenvolvimento
commercial, o volume das operações em geral, a confiança que renasceu desde certo tempo ; e ainda niais,nessa occasião tinham-se dado factos que inspiravam segurança ao commercio, isto é, dous empréstimos, realizados quasi ao mesmo tempo, e a conversão das apólices.
Observe o Senado o Cacto que occorreu.
O Banco do BraziJ nunca pôde ter em caixa 3.000:000$,
regulava -por.dous mil e tantos contos, e eu devo declarar
quê nesta quantia figuravam muitas vezes nos balancetes,
como lia muitos annos se tem feito, bilhetes do Thesouro
vencidos naquelle dia, que representavam dinheiro, mas
que eflectivameiite não eram moeda. Por consequência nem
os 2.000:000$ existiam lio banco ; o governo entregou
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7.000:000$, o ainda assim a caixa não subiu além da
mesma somma.
Pois bem, o governo retirou os 7,000:000$, quando a
caixa do banco estava com 11.000:000$ : deveria baixar,
o efíectivamente. naquelle momento baixou ; mas já está
outra vez com 11.000:000$, não obstante ter a circulação
soffrido a diminuição daquella somma de 7.000': 000$;
isto porque o governo deixou de buscar dinheiro .constantementô e restituiu os capitães à praça.
Entretanto essa razão a qUe o nobre senador pela Bahia
só refere, e também consta do relatório do Sr. conselheiro
Lafayotte, de que o dinheiro desapparecia dos bancos
porque fugia para o norte, por causa das safras de assucar e da exportação da borracha, não se-realizou agora,
embora continuem as safras de assucar e .a exportação da
borracha ; o dinheiro não sahiu, antes reflue cada vez
mais para o banco, de sorte, que olle • hoje tpm uma
quantidade de moeda que nunca teve durante muitos
ánnos, e no emtanto a quantidade do'papel-moeda conserva-se a mesma ou é menor do que foi ha" pouco.
Não ó o augmento da quantidade de papel-moeda nas
caixas dos bancos que denuncia o seu excesso ou a sua escassez como meio circulante. A escassez que se dá no regimen do papel-moeda inconvertivel ô momentânea e para
esses casos existe a lei de Julho de 1885 ; porque, não havendo banco emissor que suppra em época certa uma determinada somma, pôde dar-se o caso de escassez repentina.
Volto á discussão que eu Jinha anmmciado, relativa á
nossa historia financeira. Peço ao Senado desculpa para
uma exposição, que poderá talvez parecer ociosa e que vai
ser longa, mas procurarei resumir o mais possível. *.
Vou citar opiniões de homens muito conhecidos e que
já desappareceram da scena política, vou citar as providencias por elles lembradas ; vou também recordar a
opiniííb de muitos distinctos estadistas que fazem ainda
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parte desta illustre corporação, e alguns me estão honrando com suaattenção.
Eu tinha dito que aquillo que me propon-ho a fazer é
o mesmo a que se propuzeram quasi todos os ministros da
fazenda, ô o mesmo que se acha em todos os livros de
sciencia económica. Vou provar estas proposições.
Repugna-me fazer citações, não costumo discutir nestes
termos ;' entendo que os assumptos, scientiflcos devem
ser discutidos, possuindo-se os princípios da sciencia e as
' opiniões dos autores, mas jogando-se com aquelles e com
estas e applicando-se aos factos occurrentes sem apparato
scientiflco, nempretenção de erudição.
Procedi desta maneira, com relação a este assumpto,
na Camará dos Deputados; mas, como se me accusa de
querer fazer uma operação de que ninguém antes cogitou,
como se disse naquella Camará e nesta, quero provar que
estou dfe accôrdo com o que sempre pensaram no Brazil
todos os homens importantes que geriram a pasta da
Fazenda...
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO : — E que não conseguiram.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—Não conseguiram,
porque faltou perseverança nos planos adoptados. E' preciso
que nos convençamos desta verdade, porque a consecução
desde desideratwn não depende de um homem, mas de um
systema, que deve ser observado, não obstante as mudanças que se possam operar no pessoal da administração
do Estado.
Sr. presidente, começarei dando conhecimento ao Senado
das palavras que, no seu relatório, inseriu o illustrado estadista Bernardo de Vasconcellos, em 1832, e começo por
esíe nome, porque foi elle o autor da lei de 1846, que estabeleceu o padrão monetário. Essa lei foi referendada
por Hollanda Cavalcanti, Visconde de Albuquerque, que
não teve parte nella, pois foi da exclusiva iniciativa do
estadista cujo nome mencionei :
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« Para a reforma do systema monetário dons são os
meios que os economistas inglezes, que se achavam om
idênticas circumstancias, descobriram, e um dos quaes
foi adoptado pelo parlamento. Em 1814, uma libra esterlina-papel comprava 108 grani mas de ouro fino, em logar
de 148 que continha a antiga libra. Foi, pois, o primeiro
meio proposto cunhar libras esterlinas de ouro ou prata
com o valor correspondente áquelle a que tinha caindo
a libra esterlina em papel.. Foi o segundo reduzir o
numero de libras éster!inas-papel, até que seu valor subisse ao par da antiga libra esterlina, isto é, que com a
de papel se comprasse a quantidade de ouro necessário
para fabricar uma moeda segundo a antiga tarifa. »
Já está aqui exactamente o principio—suppressão da
quantidade' de papel-moeda necessária para fazfel-o subir
ao par da moeda metallica. O Senado vai ver que isto é
antigo, que nunca se attribuiu a depreciação da moeda
a outra causa sinão a essa superabundância de papelmoeda.
O SR. DANTAS : —Em principio estamos todos do accôrdo; na hypothese é que ha divergência.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — A lei de 8 de Outubro de 1833 estabeleceu o padrão monetário de 2$500
por oitava de ouro de 22 quilates e creou um banco de
circulação.
Devo lembrar ao Senado um facto muito notável que
se deu até 1846, e que domina toda a historia financeira
até essa época e todas as opiniões daquelles que se propunham melhorar as cousas do Brazil.
Taes eram as oscillações do cambio e as depreciações
rápidas e bruscas da moeda, desde a nossa independência
até 1846, que o fim dos estadistas que dirigiram a
fazenda publica, e o propósito do parlamento, não era
tanto reerguer o valor da moeda que se abatia, como fazer
para* essa depreciação.
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Já se julgava grande resultado, grande favor* sustar
a depressão, porque, cbmo o Senado sabe, em 1814 o
cambio sobre Londres era de 95 d. por mil réis. Influiu
também nisto a depreciação da moeda ingleza nessa
época. Pouco depois o cambio descia a 55 para subir logo
apôs a 70 e descer de novo, em 1822, a 45, vindo em
oscillações constantes até 20 em 1831, para reerguer-se
immediatamente até 45.
Resumirei o que disse • o relatório apresentado polo
Sr. Cândido José de Araújo Vianna, Visconde de Sapucahy :
« O governo achava que a lei de 8 de Outubro não dava
bastante garantia aos sócios, lembrava novos favores e
aconselhava que a renda dos fundos-concedidos fosse regularmente applicada á amortização do papel circulante,
emquanto não se creasse o banco, para o qual.seriam taes
fundos transferidos. Assim se utilizariam desde logo capitães accumulados sem interesse, applicando-os ao mesmo
lira que a lei teve em vista, isto é, á amortização do papel
e á permanência do padrão monetário.»
Isto ó, insiste da mesma forma na- retirada do papelmoeda por superabundante.
Em 1835, diz "o ministro da Fazenda, Manoel do Nascimento Castro e Silva :
« Toda a medida .conducente a restabelecer o credito
do papel-moeda e approximal-o do valor da moeda forte
será a mais profícua; não julgo impossível o remédio o
sim difflcultoso de conseguir.
« Firmado o systema monetário, extingam-se as
differenças existentes entre o papel em circulação ; seja
este,papel reputado provisório e .estabeleçaTSe-lhe umacerta amortização, consiga-se legalmente a sua concurrencia ao par, ou approximadamente, da moeda forte, e,
desde logo ou em tempo dado, o nosso meio circulante
íicará desassombrado de ameaçadoras crises.»
«

E' o mesmo systema de amortização do papel-moeda
para garantir-lhe o valor.
A lei de 6 de Outubro de 1835 diz o seguinte :
« Art. 12. A nação reconhece como divida publica o
valor das notas que por esta lei se mandam emittir, e se
obriga á sua infallivel amortização.
« Estas notas correrão em todo o Império, tanto nas
estações publicas como nas transacções particulares.
« A r t . 13. Ficam applicados á amortização de papelmoeda :
«•!.• Desde o 1° de Julho de 1836 em diante, os
impostos destinados a um novo banco pela lei de 8 de
Outubro de 1833 ;
« 2." O'producto da moeda de cobre recolhidal'e que
se recolher restante de troco, sendo vendida depois de
cortada ou fundida ;
« 3 . ° A sobra da renda geral no fim de • cada
auno financeiro. »
E' esta a primeira lei em que apparece o facto do
mandar-se applicar ao resgate do papel-moeda as
sobras da receita.
Em 1836, dizia ainda, no relatório da Fazenda, o
mesmo ministro Castro e Silvai «Estou convencido de que
a emissão de pequenas moedas de prata, sendo obrigado
• o seu curso nos pagamentos de 100 rs. a 1$, deixando o
cobre para o saldo das fracções abaixo de 100 rs.,
faria desapparecerem de uma vez os inconvenientes desta
ultima moeda, e com a regular amortização do papel,
acreditado elle, e por isso mesmo attrahidos os metae.s
nobres á circulação, melhoraria, quanto pôde desejar-se, o
nosso meio circulante.
« Estabelecida esta marcha, que evidentemente diminue a massa de papel-moeda, augmentando a da circulação metallica, chegará necessariamente em pouco
tempo a massa geral do meio circulante ao ponto de

l
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seu necessário equilíbrio com os valores reaes que elle
deve representar, então já não urgirá a necessidade da
total extincção do papel; porque, nesta hypothese, o
seu valor será necessariamente ao par da moeda metallica, e emquanto o não for ô porque ha mais do que
convém à representação dos valores reaes. »
A lei de 11 de Outubro de 1837 foi promulgada
em virtude destas opiniões. Eis o seu texto :
i
« Ar t. 2.° Todas as loterias concedidas serão de
20:000$, e delias se deduzirão 8 %> para a amortização do
papel, além dos 12 % para aquelles a quem foram ou
forem concedidas.
« (Jaando o numero das loterias concedidas ou que se
concederem, for menor de 12 cadaanno, completar-se-lia
sempre este numero, extrahindo-se as que forem para
isso . necessárias, e dessas deduzindo-se todo o beneficio
dos 20 % a favor da amortização.
« Art. 3.° O producto dos impostos, rendas dos
dous artigos antecedentes, e dos declarados nas leis
de 8 de Outubro de 1833 e 6-de Outubro de 1835, terão
a applicação seguinte :
« Depois de golpeado, no fim de cada trimestre, o
papel-moeda, em que importarem os ditos impostos e
rendas, o Thesouro, e, por intermédio dest^, as
Tllesourarias Provinciaes, o remetterão á Caixa da Amortização. •
« A junta da Caixa da Amortização procederá á queima
do papel, que for assim remettido, com toda a publicidade,
em dia e hora anteriormente marcados.
4
« Art. 4.° Logo que esta lei for• publicada, terá o
destino do artigo antecedente o papel-moeda em que
impor tarem as apólices da divida publica compradas em
observância da lei de 6 do Outubro de 1835, as quaes
o governo fará vender ; e terá o mesmo destino o . que
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for comprado com o producto dos impostos e rendas
que ainda se não tiverem empregado, na forma da
mesma lei.
« Art. 5.° Serão publicadas repetidas vezes nos periódicos as classes do valores, e, sendo possível, os
números do papel-moeda, que for queimado, em conformidade do art. 3.°
« Art. 6.° Logo que o valor do papel-moeda seja
igual ao do padrão monetário, será o producto dos
impostos e rondas, dos artigos antecedentes, empregado em fundos públicos, até que a Assembléa
Geral Legislativa lhes assigne o conveniente destino.»
Em 1841, estabeleceu a lei de 13 de Novembro o
mesmo fundo especial para resgatar as notas e paro, amortização gradativa do papel-moeda. De 1842 a 1844 não
se occuparam os relatórios da Fazenda deste assumpto.
Em 1845, Manoel Alves Branco, um dos mais distinctos
homens de Estado do Brazil e doa mais conhecedores
deste assumpto, propoz, entre outras medidas, « incumbir
o Banco Mercantil do estabelecimento de uma caixa
que realizasse gradualmente a retirada do papel circulante, de modo que o cambio não baixasse de 27.
Finalmente veiu a lei de 11 de Setembro de 1846
que marcou o padrão monetário. Esta lei, que ó muito
conhecida, dispõe o seguinte em sua integra :
« Art. 1.» Do -1° de Janeiro de 1847 em diante, ou antes,
si for possível, serão recebidas nas estações publicas as
moedas de ouro de 22 quilates, na razão de 4$ por oitava
e as de prata na-razão que o governo-determinar. Esta
disposição terá logar nos pagamentos entre particulares.
« Art. 2° O governo é autorisado a retirar da circ*ulação a somma de papel-moeda que for ne^ssaria para
eleval-o ao valor do artigo antecedonte, e nelle
conserval-o; e para este fim poderá fazer as operações
de cretfito que forem indispensáveis.
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« A r t . 3.° Serão observadas as convenções sobra
pagamentos.»
Depois desta época o padrão monetário não foi
mais alterado.por lei, mas nunca pôde conservar estabilidade por uma longa serie de annos.
Em 1850, oillustre ministro da Fazenda, o Sr. Visconde
de Itaborahy, apreciou esta lei e explicou os motivos, a
que o nobre senador pela Bahia não se referiu hontem
no seu importante, discurso, pelos quaes o systema do
retirar parcialmente papel-moeda não foi executada.
Esta parte do relatório do Visconde de Itaborahy
merece ser lida. Lerei alguns trechos, pedindo ao
Senado licença para incluil-a integralmente no meu
discurso, porque os sãos princípios económicos estão
expostos com clareza e exactidão. .
O SR. DANTAS :— Mas para o fim a que me propuz, o
que li bastou no que foi por mim próprio copiado.
O SR. MINISTRO.DA FAZENDA :—A lei mandava tirar
da circulação a quantidade de papel-moeda necessária
para conservar o padrão legal, isto é, sempre o mesmo
principio, a superabundância causa da depreciação, a
retirada meio de elevar o valor. Ris aqui as palavras
do nobre Visconde :

cumstancias do paiz. Si a massa das transacções augmeutasse, o maior somma de meio circulante se tornasse por
isso necessária, ' afíluiria espontaneamente a moeda
metallica para restabelecer o equilíbrio 'da circulação.
E' o phenomeno de que fomos testemunhas em 1847 e
principio de 1848. -Si, porém, um desses transtornos, a
que se dá o nome de crises commerciaes, viesse entorpecer ou diminuir as transacções, ahi estava o art. 2° da
mesma lei, que autorisava o governo a fazer as operações
de credito indispensáveis para neutralisar-lhes o effeito
que pudesse ter sobre o valor do meio circulante,
Força é, todavia, confessar que esse remédio apropriado
a uma crise pouco intensa e passageira seria inefficaz,
quando o nosso commercio ou o dos Estados com quem
temos mais relações soílresse uma commoção tão violenta,
como a que tevê logar em 1848. Os empréstimos a que
se quizesse então recorrer, ainda quando não fosse
impossível realizal-os, aggravariam demasiadamente
os encargos do Thesouro.
« E', porém, fora de duvida que, si desde 1846 se
tivesse começado a resgatar algum papel, como o
aconselhava a. prudência, e era intenção da lei, muito
menor teria sido abaixa do.cambio e menos sensíveis
os e/feitos da crise, no que toca ao meio circulante.
« Quanto à 2a condição, conservaram-se as disposições
da legislação anterior, e os factos attestam que ella não
é sufflciente para reprimir a audácia" dos falsificadores.
« Do que levo dito sobre este assumpto, manifesta-se
qual é o meio que entendo mais apropriado para fixar o
curso do nosso meio circulante.
.
« Tenho fé em que consolidar-se-hão cada vez mais no
Brazil a paz e ordem publica, que se vão gradualmente
restabelecendo nos Estados' do velho mundo: afiançam-m'o
o bom se^uso do nosso povo, a affeição que com tanta
razão consagra ás instituições pátrias, a facilidade de

« Releva, porém, observar que para conseguir-se o
fim (elevar o valor' da moeda ao padrão legal), que
se .teve em vista nessa lei, era indispensável : 1°
conservar sempre a relação que então existia entre
a somma do papel circulante e a massa das transacções,
em q*ue tinha de representar como agente; 2°, que a
fraude não pudesse introduzir na circulação papel falso,
quê commgnicando seu descrédito ao verdadeiro, lhe
fizesse perder a qualidade de agente de circulação reconhecido e aceito por todos. A oitava condição era
fácil de preencher emquanto fossem prosperas as cir- ,

142

- 143-

obter meios de subsistência nesta terra abençoada, e por
fim a lição dos dolorosos resultados que os génios das
revoluções têm produzido em outros paizes ; e neste presupposto tenho para mim que, ajudados de melhor
íiscalisação no arrecadar de nossas rendas, a da economia
compatível com as mais urgentes necessidades do serviço
publico, podemos começar desde já, bem que lentamente,
a resgatar o papel-moeda, dando, ao par e passo que o
fizermos, maior estabilidade ao que ficar na circulação.
« Entendo, pois, que devemos fazer operações de credito
com que resgatemos em breve prazo todos os bilhetes de
.1$ e 2$, os quaos serão substituídos por cunhos de
prata do mesmo valor, e que continuemos a praticar
do mesmo modo com oí outros bilhetes, dando sempre
preferencia ás classes de menor valor.
« Para esse fim convém estabelecer em lei que se tire
annualmente da circulação a quantia de quinhentos mil
contos de róis de papel; deixando, todavia, ao governo a
faculdade de resgatar ainda maior somma, si as circumstancias do Thesouro o permitirem.
« Sei que estas medidas, como quaesquer outras que
tendam ao mesmo fim, demandam sacrifícios pecuniários ;
mas não só as exigem os interesses do paiz, a moral
publica e os deveres de todo o governo regular, como estou
ainda convencido de que esses sacrilicios serão amplamente
compensados pelo excitamento favorável que produzirão
á industria e commercio, e pelo augmento da riqueza
publica, que d'ahi ha de provir.
« Entendem algumas pessoas, com quem tenho prati- .
cado a respeito desta importante matéria, que a creação
de um banco de emissão sefia indispensável como auxiliar
do govern<mas operações que tem de realizar para conseguir o resgato do papel.
« Não sou avesso ás instituições bancarias, reconheço
os grandes serviços que podem prestar ao Bràzil; faço

mesmo votos para que se crêem em todas as províncias
ban*os de depósitos e descontos, que reunam as economias e capitães dormentes, e os emprestem sol) con-'
dições vantajosas a quem possa empregal-os utilmente;
concorrerão assim para fecundar a industria e enriquecer
o paiz; mas não concebo por ora que utilidade poderiam
ter os bancos de emissão, nem como ó possível combinar a
existência delles com a diminuição da massa do papel
circulante, como ô indispensável para fixar-lhe o valor.
De -qua servirá tirarmos da circulação, a custo de posados sacrifícios, cinco ou seis mil contos de papel, si o
vácuo que elle deixar for immediatamento substituído por
igual quantidade de notas do banco, que também representem papel-moeda? As pessoas que julgam útil ou
mesmo necessária a creação de um banco de emissão,
como auxiliar do governo, entendem que a este estabelecimento deve ser incumbido o resgate do papel, nos prazos
e com as condições quo forem convencionadas ; mais ainda
ô para mim fora de duvida que, si essas condições não
forem nimiamente onerosas para o Thesouro, o banco não
poderá organisar-se e provocar o concurso de accionistas,
sem ter meios de cmittir notas em maior quantidade do
quo os empréstimos que fizer ao governo para resgatar
papel-moeda; ou por outras palavras, sem augmentar,
em logar de diminuir, a massa do papel circulante.
O resultado, pois, da medida seria opposto ao que se
pretende obter.
« Quando tivermos conseguido, pelos meios que deixo
expostos, resgatar parte do papel fiduciário que ora
serve de agente da circulação, e for tal a quantidade
restante que não possa exceder ás necessidades dUa
transacções, ainda em épocas de crises ccmmerciaes,
será então opportuno, útil, indispensável mesmo, a
creação de um ou mais estabelecimentos bancários, organisados dtf modo que dêm garantia aos interesses dos seus
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accionistas e do publico. Então poderá também ser efflcaz
a coadjuvação dos bancos nas operações do resgat^ do
•papel que existir ainda em circulação. »
•

Não ó sinão a confirmação do que estou fazendo, e do que
tenho dito em meu relatório e na Gamara dos Deputados.
O SR» DANTAS :—Nesses princípios estamos de perfeito
accòrdo.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Si estamos de accòrdo,
não sei como votam contra e discutem para impugnar o
que proponho. Em 1851, o mesmo illustre Ministro da
Fazenda disse em seu relatório as seguintes palavras :
« Solicitando a providencia da lei n. 582 de 31 de Maio
de 1850 declarei que entendia não dever executal-a sinão
acompanhando-a do resgate, bem que leato e gradual, do
papel circulante. Para esse resgate contava com o
augmento progressivo da renda publica e com as sobras,
porque julgava então, como ainda julgo, que não devemos,
nem necessitamos, fazer para o indicado fim operações de
credito que augmontem em demasia os oiius do Thesouro.
O SR. DANTAS :'— Este é o ponto capital da questão.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— V. Ex. queira desculpar-me : o Visconde de Itaboraliy, nas duas vezes que se
achou no governo como Ministro da Fazenda, em 1848 a
1853 e em 1868 e 1869, teve a fortuna de, logo após o
2° anno de sua administração, fazer apparecerem sobras de
orçamento, e attendendo a ellas, declarou que essas sobras
seriam applicadas ao papel-moeda. Elle contava com este
meio ; mas, como eu não conto, como o julgo fallaz, como sei
que si alguma sobra vier desapparecerà muito provavelmente com despezas novamente creadas, desejo manter
obrigação constante na lei. Eis a differenca: elle contava
o tinha, eu não conto, mas quero.
O SR. DANTAS: — E V. Ex. quer, mas o paiz não pôde
súpportar mais esse sacrincio, .

O SR , SILVEIRA DA MOTTA : — Faça V. Ex. o que fez o
Sr. Visconde de Itaborahy ; não aceite um orçamento como
aceitou na Camará.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — No relatório de 1853
o Visconde de Itaborahy occupou-se principalmente da
necessidade'dacreação de um banco de circulação.
Senhores, quando fallei na Camará dos Deputados parecia ter presentes as suas palavras, indiquei essas idéas,
e no artigo do relatório sobre o meio circulante inseri as
mesmas que são as aceitas pelos escriptores sem a menor
divergência.
Peço permissão ao Senado para ler o que disse no relatório de 1853 o Visconde de Itaborahy :
« Solicitando na sessão de 1851 autorização para substituir
algumas ou todas as classes do valores de papel-moeda por
notas de gyro limitado, declarei, todavia, que deverá esta
medida ser acompanhada do resgate,' ainda.que lento o
gradual, do referido papel. Não desconhecia eu as difflculdades e perigos que encontraria na execução de tal medida,
a n ao ser auxiliada por um banco que se encarregasse de
substituir por essas notas o papel do governo ; mas estava
convencido, como ainda estou, que seria irrealizável
a seu tempo a organização de semelhante estabelecimento.
« As circumstancias, porém, têm mudado de então
para cá. A riqueza publica, e'com ella a somma das
transacções, tem crescido, o espirito industrial começa a
desenvolver-se, e por fim a insufflciencia do papel-moeda
ó alterada pela presença de 16.000:000$ a 20.000:000$
metallicos com que se acha augmentada a massa do meio
circulante.
•
« Parece, pois, chegado o prazo de crear-se o banco de
emissão que não só auxilie o governo no resgate de seu
papel-moeda, mas ainda o progressivo augmento de credito
e da riqueza nacional.»
10
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Exprimi-mo nos mesmos termos, pois dis^e: que restabelecido o padrão monetário, fortalecida a circulação com uma
quantidade importante do metal, sem oacasião de crear-se
um banco de circulação. No mou relatório referi-me, pois, a
princípios, que são os de todos os escriptores que têm-se
occupado com esses assumptos, e dos nossos antecessores,
mestres nestas questões.
De 1853 em diante os ministros da Fazenda occuparam-se
principalmente com a situação do Banco do Brazil e com o
estado da circulaç&o fiduciária creada pelos estabelecimentos bancários que foram autorizados depois pelo governo,em coucurrencia com aquelle banco. Vou ler rapidamente
alguns trechos mais importantes sobre este assumpto.
Dizia o Sr. Salles Torres Homem, depois Visconde de
Inhomerim, em seu relatório de 1859 :
« O Banco do Brazil, logo que se abriram novas fontes
abundantes de emissão, perdeu o poder de sustentar o valqr
do meio circulante, contrahindo a circulação de seus próprios bilhetes. Não existia mais o privilegio de emissão e
tudo quanto o banco fizesse no sentido de alçar o valor da
moeda pela reducção da quantidade das notas seria annullado em sentido inverso pelos bancos independentes. .
« O resultado tem sido que, em vez de progredirmos na
tarefa de melhorar o rneio circulante, havemos retrocedido
a ponto de acharmo-nos presentemente em situação peiov
que a anterior á de 1853. A circulação do papel fiduciário
era então de-5.000:000$, mais cerca de 30.000:000$ em
metaes preciosos fortificaram o credito deste papel;
actualmente o papel-moeda ó computado em 90.000:000$
e os metaes desappareceram.
<« Retiramos, por meio do empréstimo do banco,
60.000:000$, e ao mesmo tempo 50.000:000$ de outro
papel, também irrealizável, vem occupar o espaço que
aquolle deixara na circulação o isto om beneficio de associações particulares.
<
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« O instrumento circulatório não pôde augmentar na
razão arithmetica do accrescimo dos productos que faz
circular, porque as evoluções da moeda são muito mais
numerosas e rápidas do que as do producto.
« Preenchida a circulação com essas notas irrealizáveis,
emigraram os metaes e o seu refluxo tornou-se impossível
e só a reducção do meio circulante pôde convidar a reimportação da moeda, quando tem sido exportada para saldar
a balança do commercio exterior. »
Vou ler ainda sobre o mesmo assumpto a opinião do autor da lei de 22 de Agosto de 1860, que é marco de importância nQste assumpto. Dizia o Sr. Ferraz, depois Barão de
Uruguayana, em seu relatório de 1860:
« Quando a nossa situação" segundo todos os avisos dictados pela experiência, requeria a contracção de credito, e
o Banco do Brazil se votava á manutenção de taes princípios, os demais estabelecimentos bancários ampliavam a
circulação de seus bilhetes.
.
« A provincialisação das notas com a creação das caixas
matrizes tornou mais critica a posição dos bancos, que já era
má em razão dos desacertos de suas administrações.
.« Sendo evidente que o papel-moeda, embora rodeado de
tudo quanto pôde inspirar confiança, só pôde guardar um
valor igual'ao da moeda metal liça, quando em limitada
quantidade compatível com o serviço de pagamento do
impostos, de despezas publicas e outras e « que, mal se lança pelo excesso de sua quantidade fora de'ste circulo, se
deprecia » é também fácil de reconhecer que, dada a emissão ao banco sobre tal base, multiplica apenas a quantidade do papel inconversivel, que, levada esta além dos
limites naturaes e occupando exclusivamente todos o» canaes da circulação, acarretará infallivelmente, além do
depreciação, os mesmos dámnos do papel-moeda.
« Daqui a alça do preço da moeda 'metallica em relação
ao papel: o cambio como corollario necessário desfavorável;

•
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a emigração da moeda do ouro para paizes estrangeiros,
e a par destes males o encarecimento de todos os objectos,
asaliida de capitães e a estagnação de sua importação, o que
em paizes novos é perda de grande alcance.»
Senhores, para provar minha these, de que* todos os
estadistas do Brazil pensaram sempre uniformemente, vou
ler ainda as palavras de um homem illustrado quo, si na
scena política não representou o papel que as suas faculdades intellectuaes permittiam, foi notável na cadeira do
ensino; refiro-me ao Sr. Carneiro de Campos, depois Visconde de Caravellas. Em seu relatório se lê :
« Todo o excesso de emissão superior á somma, qne circulava antes da crise, deveria ser considerado como superabundância que, persistindo por tempo, naturalmente
havia de influir sobre os preços das mercadorias, e depreciaria o meio circulante e, si isto se não deu, foi devido,
entre outras causas, á diminuição dos meios auxiliares de
circulação, produzida' pelo desapparecimento dos bilhetes
e cheques das casas bancarias, que .eram poderosos auxiliares da circulação, e da desconfiança que fez com que
muitos guardassem em caixa avultadas sommas até verem
que emprego mais seguro lhes conviria dar a ellas.
« B', portanto, de indeclinável necessidade que o Banco
do Brazil se colloque quanto antes em condições taes
que a circulação de seu papel se constitua de um modo
solido e dependa unicamente da confiança' 'que merecer,
voltando á conversibilidade de suas notas ; do contrario, e
sobretudo si sã awgmenlar a quantidade de pope^deixarà
elle de ser idêntico em valor ao metal que representa,
condição indispensável para acompanhar as oscillàçSes que
todo o meio circulante soffre em sua quantidade, conforme
a maior ou menor porção de productos que ha emcirculação.
« Antes de tudo, convém atalhar a depreciação do meio
circulante; o que se alcança reduzindo a faculdade de< emit-
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tir, que tem o banco, a uma somma determinada que, pela
experiência, for reconhecida sufflciente para a circulação
.dos valores, e applicando a lei de 22 de Agosto de 1860 no
tocante á gradual reducção daquellasomma.
t
« Para tomar permanente a conversibilidade é necessário impedir que o emissor abuse da faculdade de emittir
notas á vista ; o isto se não conseguirá emquanto essa faculdade estiver confiada a quem precisa de notas para offectuar operações do desconto. Convém, pois, reformar a
lei do banco no sentido de separar as repartições de emissão e de desconto, tornando aquella independente desta.
« Restabelecida a conversibilidade e não devendo
ser augmentada a circulação sinão a troco de equivalente somma de ónus recolhido ao fundo disponível,
deve-se ter a esperança de que se não dará a depreciação do meio circulante.
« Assim adquirida a convicção de que o meio circulante,
papel e metal, será sempre idêntico em valor e quantidade a uma circulação toda metallica, os capitães affluirão
ás diâbrentes praças do Império. »
Os princípios a que tenho alludido são nessas palavras perfeitamente estabelecidos.
O SR. AFFONSO CELSO :— Ninguém contesta isso.
O SR . MINISTRO DA FAZENDA :— Senhores, eu não desejo tomar demasiadamente tempo ao Senado.
O SR. AFFONSO CELSO:— V. Ex. está procurando convencer a convencidos.
' O SR. MINISTRO DA FAZENDA: —Não comprehendo como
quero convencer a convencidos, quando o nobre senador
está convencido de que o papel-moeda não é superabundante, que, si está depreciado, depende isto somente do
curso»forçado ; quando o nobre senador pela Bahia declara que a única causa da depreciação do nosso papel-moeda
ó o estado financeiro, isto é, o déficit.
O SB. DANTAS : — A principal.
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ò SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Mas eu declaro ao
nobre senador que ha paizes cujos orçamentos apresentam
deficits e emittem papel-moeda, e este não se acha de-,
precioso.
Eu poderia apresentar ao nobre senador o, exemplo de
Portugal, que ha muito tempo tem deficito constantes
no seu orçamento, como nós ; entretanto p papel-moeda
conserva alli o seu valor legal,'porque só tem sido omittido
na' justa proporção. Portugal tem, como disse, deficits,
tom contratado emprestimosYuinosos ; mas emitte somente
o papel na justa proporção de suas necessidades.
Si o Brazil não emittisse papel-moeda alóin das necessidades da circulação, embora estejam desequilibrados os
seus orçamentos, a moeda não soffreria depreciação.
Em parte é verdade o que diz o nobre senador pela
Bahia: somente quando um paiz tem déficit recorre ao
papel-moeda ; nenhum paiz prospero o faria ; mas não é
consequência infallivel de déficit o recurso a semelhante
moio.
Ha paizes como, por exemplo, Portugal o a Itália, este
tão familiar ao nobre senador, nos quaes apezar de deficits
não se recorreu ao papel-moeda.
O orçamento da Itália apresentava em 1866 o desequilíbrio seguinte: a ronda não'chega vá a 600.000.000 de
liras e a despeza excedia do dobro.
Entretanto a depreciação do papel foi a mesma, independentemente'da somma do- déficit. Essa depreciação
chegou ao máximo de 20 % durante muito pouco tempo,
mantendo-se quasi sempre entre 10 e 15 %>•
Si fosse exacta a argumentação do nobre senador, com
déficit tão grande a depreciação seria maior, ou diminuiria
quando o déficit fosse menor ; isto é, soffreria variação
conforme os deficits, maior ou menor.
O nobre senador pela Bahia citou as palavras, do relatório
do Sr. Visconde de Itaborahy em 1870, para provar que

só depois do melhoramento das finanças e do restabelecimento do equilíbrio orçamentario se podo tratar do
resgate do papel-moeda.
Peço licença, ao Senado para ler as palavras que
o nobre senadof citou :
« A conclusão da guerra e nossa esperançosa situação
financeira tendem agora a fazer subir o cambio, e si novas
perturbações económicas não vierem empecer o movimento
ascendente da prosperidade nacional, não estará muito
longe o dia em que elle se ponha em equilíbrio com
b valor legal da moeda de pagamentos. »
Mas o nobre senador esqueceu-se de que o Visconde do
Itaborahy, antds de dizer isto, flue ó uma verdade
incontestável, tinha escripto no começo deste mosmo artigo, sobre o meio circulante, o seguinte :
« Assim como as urgências da guerra nos collocaram
na dura necessidade de.recorrer ao papel-moeda, e de
elevar os 28.000:940$ que existiam em circulação em
Abril de 1866 a 150:397$62S, dos quaes 22.389:505$ foram
emittídos por conta do credito aberto pelo decreto de 5 de
Agosto de 1868, assim também o restabelecimento da paz
nos impõe o rigoroso dever de resgatal-o pausadamente.
Ninguém desconhece os maus effeitos das extensas e
rápidas alterações do -padrão de valores.
« As leis n. 1349 de 12 de Setembro de 1866 e n. 1508
de 28 de Setembro de 1867 determinaram, que, logo que
cessasse o estado de guerra,' a Assemblóa Geral assignasso
quantia na lei do orçamento de cada exercício para o
resgate do papel-moeda. Cumprindo manter essa prudente
resolução, parece que se pôde apulicar ao resgate, os
saldos dos exercícios que os tiverem. » •
O SR. DANTAS:—Mas não propôz nada.
O SR t MINISTRO DA FAZENDA:—O nobre senador está
em eq«ivoco ; o Visconde de Itaborahy propôz no orça-
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mento a retirada do papel-moeda pelas sobras das despezas
que elle suppunha appareceriam.
A proposta que apresentou nesse anuo ás camarás >
pediu para a despeza 82.000:000$ e orçou, a receita om
94.000:000$; elle -contava, portanto, cofa saldo : e nas
duas leis votadas durante a sua administração elle consagrou o mesmo principio « a retirada moderada do papelmoeda. »
No relatório do nobre Visconde do Rio Branco, de 1872,
lê-se o seguinte :
« Causas artiflciaes, creadas pelas especulações ou pelo
pânico durante o período da guerra, e nossas avultadas
remessas de fundos para o exterior, concorreram sem
duvida para as depressões extremas que se notam no
curso do cambio : não se pôde, porém, desconliecer que
essa tendência permanente para a baixa foi principalmente
devida d superabundância do meio circulante, por en"oito
não só das emissões do papel-moeda, sinão também, posto
que em muito menor grau, de bilhetes do Thesouro,
que subiram em 1868 a 72.705:600$, quando antes
da guerra não passavam de 8.000:000§000.
« Esta constante declinação do cambio, apezar de
circumstancias favoráveis ás nossas praças no movimento
do commercio exterior, e o facto de ter desapparecido completamente da circulação interna a moeda metallica, são
symptomas infalliveis de que a quantidade do papel
inconvertivel não está em justa proporção com as necessidades dos câmbios, e sim ô excessiva.
« Creio conveniente attender quanto antes a este estado
do meio circulante.
<* *Não ha duvida que, com o andar do tempo, parte
do papel-moeda se perde ou inutiliza, cresce e estende-se
a população, novos mercados se abrem ao trabalho e
consumo interior, avultam cada vez mais as transacções
mercantis; em uma palavra, a quantidade do numerário,

!
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que hoje superabunda, em futuro mais-ou menos próximo
será a necessária, ou mesmo insufficiente. Mas, entretanto,
soffreremos todos os inconvenientes de um meio circulante
fiduciário depreciado, já na perturbação geral de todos
os preços, já na permanência de um cambio baixo e
instável que afugenta capitães estrangeiros e prejudica
o paiz em todas as operações do commercio exterior. »
Sr. presidente, depois destas leituras, ainda correndo
o risco de fatigar o Senado, sou obrigado a dizer que
todos os ministros da Fazenda gue serviram durante a
ultima situação liberal, á excepção do nobre senador pela
Bahia, cujo relatório não pôde ter o cunho completo de
sua autoridade, porque o nobre senador deixou o ministério no dia 6 de Maio, quando ainda devia estar trabalhando nesse relatório, e quem o apresentou foi o Sr.
conselheiro Saraiva, que declarou não lhe pertencer
também ; podendo-se, pois, dizer que é um relatório feito
nas repartições do Ministério dá Fazenda, porque não
tem nem a autoridade do nobre senador que deixava o
poder, nem a do nobre senador que entrava ; á excepção
deste relatório, dizia eu, nenhum ha que não consagre *a
idéa da retirada gradual do papel-moeda.
Depois do relatório do Ministro da Fazenda, no gabinete que inaugurou a situação liberal, o Sr.. Silveira
Martins, que estabeleceu no decreto da emissão que fez, o
principio da retirada gradual do papel-moeda, disse em 1879
o nobre senador por Minas Geraes, que lhe succedeu:
«Por aviso da 25 de Abril próximo _ passado ordenei
que se procedesse nos primeiros, dias de Julho futuro
ao recolhimento de 2.400:000$ dá ultima emissão, cumprindo-se por essa forma o que foi determinado no referido decreto de Abril de 1878.
« Assim, ter-se-ha proximamente de reduzir a somma
.do papSl-moeda em circulação, a qual já é todavia bas-
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tanto considerável para chamar a attonção dos poderes
do Estado.
« R' indispensável cogitar nos meios não só de amortizal-a promptajnente; sinão de substituil-a pek, moeda
do ouro.
« Esta substituição operar-se-ha, parece-me, Como resultado immediato1 da amortização, desde que ella se faça
com regularidade, e em maior escala, porque, como judiciosamente pondera um illustre publicista, um dos infalliveis e damnosos effeitos- do papel-moeda é expellir dos
paizes em que elle existe a moeda metallica, que o evita,
pela mesma razão por que os bons fogem á approximação
dos maus.»
Yê-se, pois, que o nobre senador por Minas Geraes no
seu relatório faz as mesmas observaçfíes, formulando
exactamente o mesmo principio de que a diminuição devia
ser gradual, tanto que pediu ás Camarás a retirada de
2.400:000$ annuaes da' circulação e lamentou ainda lia
pouco que o Senado então lhe recusasse este meio.
Passo a ler o que disse o 3° Ministro da Fazenda da
situação liberal, o Sr. conselheiro Saraiva, no seu relatório de 1880:
« Não posso deixar de fallar-vos acerca desse assumpto
(cambio), que tanto interessa ao commercio e á grande
maior ia da população, mortificada pelas dificuldades resultantes da constante baixa do cambio.
« Entretanto, é notável que isso. aconteça, quando o.
Império está em plena paz com todas as naçSes; quando
a safra do café promette ser extraordinária e consta existirem grandes depósitos desse género nas estações da serra;
quando o Banco do Brazil augmenta o seu credito na
Europa, elevando consideravelmente o algarismo dos
saques, para os quaes está habilitado ; quando o- Thesouro
não faz pressão sobre a praça; quando, finalmente, o
mesmo Thesouro entrega aos respectivos possuidores os
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títulos do empréstimo nacional de 1879, achando-se elles,
por conseguinte, a coberto da necessidade de tomar saques
pois têm á sua disposição coupons que substituem os saques
pela facilidade do pagamento trimensal, cm ouro, nas
principaes praças da Europa.
« Todos estes factos, e cada um por si, eram sufflcientes para determinar a alça do cambio, si a» oscillações
delle fossem reguladas entre nós por circumstancias
normaes e pelos princípios mais vulgares da sciencia
económica.
« E' preciso, pois, procurar e estudar a causa de semelhante phenomeno ; e tem sido esse um dos meus maiores
empenhes desde que assumi a direcção dos negócios da
fazenda. »
A estas perguntas de seu relatório de 1880 esse
nobre senador respondeu no seguinte relatório, desta
maneira:
« Reduzir a nossa moeda-papel até tornar possível
o estabelecimento de um banco de circulação com base
metallica ó -uma das nossas maiores necessidades, e
não preciso justificar esta proposição, porque foi reconhecida por meus illustrados antecessores, constrangidos
a usar de tão deplorável. recurso e pelo próprio corpo
legislativo, quando tem consignado .saldos para o recolhimento do papel.
«Esta ultima medida é,'pó; em, completamente inefficaz.
« Em vez delia o que me parece necessário é comprehender no empréstimo, que devemos proximamente contrahir para consolidar a divida proveniente da constru»ção de caminhos de ferro e outros melhoramentos, a
somma que for precisa para levar a effeito as reducções
promettidas anúualmente pelo decreto que autorizou,
em 15 de Abril de 1878, a emissão de 40.000:000$000.
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« E convirá proseguir nesse empenho systematicaniente
até conseguir-se os fins, que devemos ter em vista.»
O nobre senador por Minas Geraes, que mo presta a
sua benévola attenção, o Sr. conselheiro Martihho Campos,
disse no s.eu relatório, sob o mesmo titulo, o seguinte,
que não é menos notável:
«O estado do cambio ha muito tempo acabrunha o
.nosso commercio e a nossa industria ; nós temos depois
da guerra com o Paraguay mais de 212.000:000$ de
papel-moeda do Estado e dos Bancos, e evidentemente
todas as medidas, no intuito de melhorar e firmar o
cambio, serão expedientes inetlicazes, emquanto a massa
/Io papel-moeda for a que é hoje. E' indispensável
começarmos a retirada do papel-moeda, nos termos da
sabia lei de .1846, que regulou esta matéria, na qual
convém proceder com todo o critério: feita lenta e gradualmente maior serviço não podem os poderes públicos
prestar d população, ao commercio, d industria e á riqueza
c desenvolvimento do Brazil.
« O estado actual da nossa moeda é um dos maiores embaraços ao nosso progresso elima das causas que afugentão
de nós o capital estrangeiro, de que tanto precisamos.»
Senhores, o relatório do Sr. Ministro da Fazenda
em 1885, o Sr. conselheiro Lafayette, é um dos mais
completos sobre este assumpto. Elle declara positivamente que o único meio de conhecer si o papel é excessivo
è a sua depreciação, e, por outra, que a depreciação é
o característico da superabundância. • Elle estabelece o
verdadeiro principio scientifico — não ha outro critério
para conhecer si o papel-moeda ó superabundante sinão
a
differença entre esta moeda e o ouro, isto é, quando
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um objecto é comprado por, preços differentes : si quando
ó pago em ouro ou em papel.
Esta parte do relatório é um pouco extensa, mas peço
licença para transcrevel-a neste discurso. Disse o illustrado Ministro :
« Sabem todos que uma das providencias de que mais
carece a nossa vida económica é a da substituição do papel-moeda pela moeda me tal liça.
« Essa reforma, porém, nos imporia sacrifícios que
as nossas circumstancias financeiras,' por emquanto, não
admittem.
« Teremos, pois, de viver ainda por alguns ânuos sob
o regimen do papel-moeda.
« Neste estado de cousas, desde que nos é impossível
estabelecer, para logo, a circulação metallica, o que nos
cumpre fazer ?
« Cunipre-nos fazer o que o simples bom senso está
aconselhando — melhorar o nosso meio circulante, tanto
quanto o permittem a sua natureza e as leis que o regem.
' « A. moeda metallica tem a natureza de mercadoria
de valor universal, e, como tal, foge do mercado, onde,
por ser abundante, perde de preço, e procura a praça,
na qual sobe de valor, porque se tornou relativamente
rara. Pela acção, por assim dizer, mecânica deste principio económico se resolvo naturalmente o problema de
proporcionar ao movimento das transacções a quantidade
de moeda que é necessária.
« O dito principio não pôde evidentemente regular
o papel-moeda. Fora necessário que o poder que o emitte*
Lhe regulasse o movimento no sentido exposto, contrahindo-o' ou expandindo-o, conforme as exigências do
movimento; tarefa que não pôde bem desempenhar, porque é impossível fixar-se previamente a quantidade de
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moeda de que procisi cada paia, dependendo essa operação de. plienomonos obscuros, complexos e numerosos,
difflceis de se comprelienderem com clareza e precisão.

providencia a tomar ó a que se acha autorizada pela lei
n. 401 de 11 de Setembro de 1846, art. 2.»
« E' o processo indicado pela experiência e pela sciencia.
Consiste este processo em-retirar-se da circulação a quantidade de papel-mo3da necessária para elevar o valor
do 'mesmo papel ao valor par do ouro: 4$ por oitavado
ouro de 22 quilates, ou da afinação de 0,917.
« E' uma verdade económica, desde muito reconhecida,
que o papel-mooda adquire o valor par do ouro, logo
que a sua somma ó reduzida á quantidade exactamente
precisa para o serviço da circulação.

« Como todo o instrumento, que é destinado a satisfazer
necessidades sociaes, o papel-moeda está sujeito á lei
da depreciação. O seu valor decresce na proporção em
que elle excedo á quantidade de meios de permuta, de
que ha mister a circulação, E desde que elle se deprecia,
ahi surgem todos og males e perturbações, inherentes
á depreciação da moeda.
« Postas estas noções, pergunta-se :
« E' a quantidade do nosso papel-moeda em circulação
superabundante, ou por ventura ó insúfflciente para
fazer o serviço de agente das permutas ?
« Não é preciso grande esforço para demonstrar que se
realiza a primeira hypotheso — a do superabundância de
papel.
«.< A sciencia económica olTerece princípios seguros para
resolver-se com firmeza .a questão.
« Ha certos symptomas pelos quaes se pôde reconhecer
o limite fatal que a emissão não deve transpor, e essas
indicações não são menos seguras do que as que o barómetro ou a sonda offerecem ao piloto. « São palavras de
um distincto escriptor.»
« Estes symptomas são, como se sabe: 1°, a prémio
do ouro; 2°, a alta do cambio; 3°, a existência de dous
preços. Todos elles se verificam entre nós.
« A depreciação, pois, não pôde ter outra causa sinão
a da superabundância do papel-moeda, nas suas relaçõefe
com as necessidades das transacções sociaes..
« Desde que a depreciação do papel-m8eda vero, e não
pôde deixar de vir, da superabundância desse papel, a

r

« O papel-moeda, posto ao par do ouro, constituo um
meio circulante regular.
•« Si a emissão do papel inconvertivel fosse submettida a regras fixas, e si uma dessas regras fosse a de
restringir as emissões, quando o preço das barras se
elevasse acima do par do preço indicado pelo peso e
titulo da moeda metallica ; si estas emissões fossem
reduzidas até -que o preço corrente do metal estivesse
cm relação com o da moeda, a circulação não se acharia
exposta a nenhum dos flagellos, que são considerados como
inseparáveis do papel-moeda iuconvertivol ( St. MUI) ».
Não ha divergência alguma entre o que eu proponho e
o que djsse esse nobre senador.
O SK. AFFONSO* CELSO : — V. ~Ex. aceita esta theoria
de dous preços ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Já declarei, e V. Ex.
não me ouviu, que, quando os objectos de commercio
tom dous preços, um si é pago em ouro e outro si é
pago om papel, está ultima moeda'está depreciada.
O SR. AFFONSO CELSO : — Isso não se pôde dar; o preço
ó sempre um.
(Ha outros apartes.)

f
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O SR. MINISTRO DA FAZENDA : —Si V. Ex.mo dá licença,
discutiremos o assumpto.
Fallo de dous preços em relação á moeda. V. Ex. tem
uma moeda brazileira de ouro fyie traz inscripto o valor
de 20$, e uma cédula de papel que tem o mesmo valor
escripto de 20$; todos os objectos que V. Ex. prfder
comprar com estas duas moedas, segundo pagar em ouro
ou em papel, terão o valor relativo ao da moeda que
der em pagamento.
Y. Ex. não me podia attribuir o absurdo de dizer que
havia dous preços reaes para cada objecto.
O SR. AtroNSO CELSO : — Não disse que o erro era de
Y. Ex., mas do relatório.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — O Sr. conselheiro
Lafayette não podia dizer cousa differente.
•
Não fallo em absoluto, mas é a diflferença dos dous
preços, segundo o valor da moeda, que prova estar uma
depreciada. E* inútil querer considerar qual é a massa
dos productos, entregar-se a cogitações e a cálculos sobre
a somma das transacções commerciaes, sobre o valor das
importações e das exportações, sobre deposito dos bancos;
tudo isto não tem o menor valor para se conhecer si o
meio circulante ó excedente ou não ás necessidades do
mercado.
O SR . AFFONSO CELSO : — A depreciação nem sempre
prova a superabundância.
O SR. MINISTRO DA VAZENDA :—LI, Sr. presidente,
quasi todas as opiniões dos- nossos homens mais eminentes
que têm dirigido a pasta da Fazenda, tenho aqui muitas
outras, até mesmo de alguns Srs. senadores presentes,
como a do Sr. conselheiro Carrão, mas peço ao Senado
permissão para passar a ler a opinião de alguns autores
estrangeiros, o mais rapidamente que puder, para provar
que não ha outro meio de elevar o valor do papel-moeda
sinãJ retirando da* circulação a parte superabundante.

As palavras que vou ler são de Mac-Cullock. (Notes'
on Smith's Weattít o f Nations.) •
« Na Rússia foram emittidos em 1769 40.000.000 de
rublos em papel ou assignados. Foram estabelecidas algumas regras relativamente â conversão em cobre ; mas
Mr, Storch provou que ellas eram completamente illusorias, pois q-ue, praticamente, os assignados eram
inconvertiveis. Dava-se-lhes comtudo valor legal na
mesma razão dos rublos de prata: porquanto, no intuito
de tornar certa a sua circulação^ ordenou-se que uma
determinada parte dos impostos fosse paga nessa espécie.
« Em virtude dessas regras os assignados formavam
realmente uma espécie de papel-moeda inconvertivel: mas
porque a emissão primitiva não fora excessiva, a não se
fizeram novas emissões por espaço de quasi 18 annos, elles
continuaram a circular durante todo gsse tempo, com
quasi o mesmo valor-dos de prata. Em 1787, comtudo >
fez-se uma emissão addicional de assignados pela somma
de 60.000.000, o que immediatamente fez descer o valor
delles a quasi 8 % abaixo da prata.
« Em consequência de súccessivas emissões a massa de
assignados em circulação em 1811 subira a 557 milhões,
chegando a ter um desconto de 40 %• Desde 1815 a somma
de assignados tem sido muito diminuída, e o seu valor
tem uniformemente augmentado, na razão da diminuição
de sua quantidade. Precisar-se-ha de prova mais concludente para mostrar que o vale.? de uma tal espécie de
moeda-papel está sempre em proporção com a quantidade
' em circulação %
( « Since 1815 the mass of assignants lias been much
diminished, etc., their value hás uniformly increased
with every diminution of their quantity. Can any mor?
conclusive proof be required to show that the value of
such papei1 currency is ahvays proportioned to the quantity iu tirculation ?»)
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Passo a citar alguns autores estrangeiros.
Sealy — (A treatise on coins, currency and banhin/j.)

« O papel-moeda, não convertivel igualmente era ouro
, ou o seu equivalente, á vontade dos possuidores, em qualquer período dado, dependendo para o seu valor da sua
quantidade circulante, e não derivando parte alguma do
mesmo valor da confiança, parece o principio legitimo e
digno da tbooria da sciencia monetária.»
•
Ernest Seyd—(Buillion awl Foreign exchanyes thcoricalij
and praticaly considered)

<í Os meios para evitar semelhante catastrophe (anarchia financeira) são :
« 1.° A mais restricta economia por parte do governq e o
maior esforço prtra reduzir as despezas do Estado aos limites os mais estreitos e firmar uma receita que as exceda, applicando o saldo á retirada gradual da moeda fiduciária da circulação.
« 2." Governo e povo se devem unir cordialmente para
fortalecer as industrias, principalmente aquellas cujos
productos podem ser com vantagem exportados, attrahindo
assim para o Estado barras de ouro o prata.
« Por esta forma governo, industria e commercio readquiririam força e credito sufficientes para habilitar o Estado, afinal, a impor a confiança necessária, quer para
consolidar as suas responsabilidades em uma divida competentemente regularizada, quer para restabelecer o par,
entre o papel-moeda e a moeda metallica. »
íiaudrillot — (Lectures d'economie politique).

« O risco a que ficam sujeitas as differentes espécies do
papel-moeda, e pelo qual têm quasi sempre suóoumbido, é
o excesso da emissão,
«
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« Em França., a somma das emissões em assignados
ascendeu a 20 milhares de milhões.
« As emissões de moeda continental dos Estados-Unidos
elevaram-se a 360 milhões de dollars ou l .944 milhões .do
francos. Tal excesso determina uma depreciação que augmenta rapidamente o em proporção superior á do accrescimo de emissão.»
D
Joseph Garnior, tratando do Brazil, escreve (Traité dês
ftnanccs) :
« Havia cerca de 130.000.000 de francos em papel-moeda, muito bem aceito paio publico até a crise do 1857.
Desde essa data, as liquidações obrigaram a procura do
dinheiro e o papel-moeda começou a ficar depreciado. O
governo attribuiu o facto aos bancos livres* cujas emissões
limitou por eneio de uma lei de restricções. Seria melhor
que pudesse diminuir o papel do Estado á proporção que
o publico fosse mostrando preferencia pelo papel bancário.»
H. Say — (Histoire dês relations cominerciales entre Ia,
France et lê Brèsil).

« O curso do cambio com as praças estrangeiras pôde
servir de medida approximadamente certa do valor real
da moeda corrente ; logo, portanto, que esse curso indicar
uma muito forte depreciação, será occasião de proceder
activamente queimando notas ; quando, pelo contrario, a
moeda-papel retomasse repentinamente um valor approximadodataxa'do padrão, conviria suspender a queima
e augmentar a reserva em barras de ouro ou prata,»até
que a moeda-papel chegasse a uma taxa regular, cuja fixação definitiva se obteria quando se chegasse ao estado
de faze?* livremente no balcão a troca da nota pelo
ouro.>*

— 164 —

— 165 —

Lavenay — ^ Rapport sur Venquète, sur lês príncipes et lês
faits génèraux qiti regissent Ia circulation monetaire et

« A providencia tomada em França, logti depois da
guerra, de reembolso no banco, a principio de 200 milhões e depois de 150 milhões annualmente, é digna de ser
adoptada pelos outros paizes em que ha o curso forçado.
A Itália, por exemplo, devia collocar-se em posição de, por .
este modo, reembolsar 60 ou 80 milhões anuualmente da
sua divida em bilhetes. Esta medida traz dous effeitos benéficos: 1°, diminuo o numero de bilhetes em c^culação
cuja quantidade em excesso pôde ser causa de depreciação ;
2°, exerce acção moral das mais importantes, porque convence nacionaes e estrangeiros de que o governo considera o curso forçado medida transitória, de que procura
com resolução sahir ; ora, tem-se observado que as influencias níoraes não são das que menos actuam contra as
causas que provpcam a depreciação dos bilhetes com curso
forçado. O preparo gradual para o restabelecimento dos
pagamentos em moeda ó o meio melhor, mais seguro e
mais simples. Mas não ó o único. Não sendo excessiva a
somma dos bilhetes em circulação, desde que a depreciação
não for muito considerável, poder-se-ha, por meio de um
empréstimo, attrahir metaes preciosos que substituam os
bilhetes recolhidos.

(

fiduciaire).

« Devemos accrescentar que um certo numero de opinantes, reconhecendo que ha na constante conversibilidade do bilhete um obstáculo serio para qualquer abuso que
se quizçsse praticar, pensa comtudo que. essa mesma barreira não ó sufflcionte para completa garantia. Reconhecem que a nota conversível nunca poderá ficar depreciada
com relação ao ouro, pois que ouro valerá; mas, dizem
clles, si á somma dos bilhetes, mesmo conversíveis, se
reunir a do ouro, a circulação fria além da que as necessidades reclamam, e o total -das circulações em- ouro e
bilhetes se depreciariam simultaneamente, e como os bilhetes não podem emigrar, o ouro começaria a sahir. »
Segundo esta opinião, para tal caso,Bde excesso de emissão, só haverá duas garantias inteiramente completas : ou
a limitação legal da emissão, como na Inglaterra (ficando
para resolver si sob outros pontos de vista, este limite
não apresenta inconvenientes que o deyem fazer rejeitar)
ou a reserva escrupulosa e garantida pela inspecção ' do
governo, de um estabelecimento privilegiado que, com os
olhos sempre fixos no cambio, restringisse a sua acção
desde que apparecessem os primeiros symptonjas de enfraquecimento no recurso metallicodo paiz.
Repugna-me continuar a citação de autores que podem
ser facilmente consultados. Lerei apenas ainda a opinião
de Leroy-Beaulieu, que è tão lido por todos.
« ...Sendo o curso forçado determinado, em geral, por necessidades extraordinárias do Thesouro, uma das condições usualmente mais necessárias para poder-se, sahir dei lê
ê o restabelecimento do equilíbrio das finanças publicas e
mesmo que haja um excesso das receitas sobre as despezas.

« Eifuilibrio financeiro e cambio nas proximidades do
par são as duas- condições para a extincção do- curso forçado. Uma nação bem administrada facilmente alcança
estas duas condições, desde que não recue ante a necessidade de crear ou conservar os impostos precisos, limitando ao mesmo tempo as suas despezas ao indispensável .
« A propensão de governos e povos para grandes despezas e emprezas muito custosas ó o que muitas Vbzes
prolonga o curso forçado.» .
O SR. AFFONSO CELSO : — A questão é outra : pôde não
ser superabundante o papel e efetar depreciado.

O SR. MINISTRO DA FAZKNDA : — Creio, Sr. presidente,
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que tenho procurado demonstrar justamente que não pôde
haver depreciação de moeda sem excesso delia na circulação.
Declaro a V. Ex. que não é possível depreciação de
papel-moeda sem haver excesso. Este ó o principio em que
se baseam todos os bancos estabelecidos na Europa — na
Inglaterra, na Allemanha, na Bélgica, em França—isto é,
que exisfyj um mínimo de papel-moeda que 'se pôde conservar sempre em circulação sem haver depreciação. E'
o principio sobre que repousa o Banco de Inglaterra, estabelecido segundo todas as theorias as mais rigorosas da
sciencia económica, rigorosas mesmo em excesso.
O SR. DANTAS:— E' porque não se pôde dispensar o
instrumento de troca.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—Elle não pôde depreciar-se sem ser superabundante,.
O SR . DANTAS dá um aparte.
O SR. MINISTRO DA"FAZENDA:— V. Ex. disse uma verdade: si o papel-moeda está depreciado, e si essa depreciação
produz transtornos, não ha outro meio sínão retiral-o
para que os transtornos desappareçam.
•O SR. DANTAS:—Não podemos'fazel-o.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— O nobre senador concorda que á superabundância se deve a depreciaçijp, mas
entende, como disse, lendo suas palavras em 1859, que a
depreciação não provém da superabundância, porém do
desequilíbrio da exportação com a importação.
O SR. DANTAS:—E'uma questão complexa; eu comparei
as condições de então com as de hoje.
O SR . MINISTRO DA FAZENDA :— O nobre senador fez
ver que naquella época as axportações eram inferiores às
importações, e pareceu-lhe que este facto determinava a
depreciação do papel-moeda. Ora, hoje dá-se justamente
o contrario, as importações são inferiores ás exportações,
e entretanto o papel baixa da-mesma maneira !
«

Não desejo cansar o Senado nem insistir por de mais nesta
questão, que tom alguma apparencia de escolástica, mas
devo dizer que, si eu tivesse de contrahir na Europa um
empréstimo de seis milhões de libras esterlinas e não
cuidasse do restabelecer o padrão monetário, fazendo subir
a moeda-papel, teria commettido um erro considerável,
porque, no jogo dessa transacção com os juros e arnorti-'
zação pagos em *ouro, eu causaria ao Brazil um grande
sacrifício. Para fazer essa operação era preciso ter pensado na operação co-relata de levantar o padrão monetário
ao seu valor legal, para não expor o Brazil a sacrifício
tão grande como aquelle que estava fazendo antes de
assumir eu a responsabilidade d'o cargo que occupo.
Nós hoje comparamos o estado do cambio de 21 )<> e de
22, como se acha actualmente, com ó de 27;-mas o Seriado
lembra-se de que, quando çp tomei a direcção dos negócios
da Fazenda, o cambio estava abaixo de 19 e desceu ato
17 \<>; que o governo tinha necessidade de fundos importantes na Europa para pagamento de suas despezass com
a amortização de títulos em somma importante, e que, si
dentro de alguns mezes tivesse de passar uma somma tão
grande de capitães para a Europa, comprando cambiaes
pela taxa que baixara até 17 ;•£, esta iria muito mais
abaixo ; de sorte que, si o eJTeito dessa operação era levantar o cambio, tornavam-se necessárias outras medidas
complementares que o mantivessem em elevação, para que
não se imponha ao Brazil tão grande prejuízo na passagem
dos fundos para .Londres.
O nobre senador pela província da Bahia mesmo teve
de mandar para a Euroj^ quantia superior a 39.000:000$
de nossa moeda, durante um exercício financeiro, impondo
> áó Thesouro um prejuízo, só nas cambiaes, excedente a
10.000:000$000.
Pois isto" não mostra claramente que esta depreciação de
cambio desequilibra os nossos orçamentos, e que não deve-
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mós esperar, como disse o nobre senador, que as finanças
melhorem para então cuidarmos de melhorar também o
cambio ?
Mas, si essa ó unia medida necessária para restauração
das finanças, para o equilíbrio do orçamento, e até para
melhoramento do meio circulante, o que é verdade,
Sr. presidente, é que a depreciação da moeda impõe ao
orçamento uma perda annual de 10.000:000$, e por outro
lado, como a baixa do cambio faz subir todos os valores
das mercadorias importadas, a depreciação da moeda
torna-se, em ultima analyse, uma enorme elevação de
direitos de importação, obstando a entrada e consumo de
géneros estrangeiros. Assim, por um ftido, perda de
10.000:000$ no orçamento, e por outro lado,' diminuição
das receitas ntis alfândegas.
Não fallo de outros transtorius, entre os quaes a necessidade de levantar o vencimento dos empregados públicos,
' diminuído eíTectivamente com o enfraquecimento da
moeda; o encarecimento de todas as obras publicas e
muitas outras considerações que demonstram a mesma
these.
Posso, pois, concluir que para a restauração das finanças
no Brazil são precisas concomitántemente diversas medidas, não basta uma única, nem podemos esperar remédios
da acção lenta do tempo, como quer o nobre senador pela
Bahia.
O SE. NUNES GONÇALVES :— Ato hoje tem-se esperado
inutilmente. O nobre ministro tem falkdo magistralmente.
O SR. MINISTRO DA FAZENIX .— Já disse na Camará
dos Srs. Deputados e repeti aqui, que, si iivermos por umaserie longa de annos o papel-moeda depreciado, como está, '
não será possível voltar mais ao padrão legal,.
Até 1846 a idéa que predominou no Brazil,. não só nos
escriptores que occuparam-se desse assumpto, como nos
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estadistas que estiveram no governo, não foi reerguer o
valor do papel-moeda.
O que fizeram as leis de, 1833 até 1846 foi procurar
sustar a depreciação do papel-naoeda de modo que não' descesse ainda mais.
Ninguém queria reerguer o valor, o que, confesso, é
difflcil, é um sacrifício oneroso.
Vou ler ainda algumas palavras, si o Senado me permitte, porque acho-as muito sensatas. Foram esoriptas
por um homem que merece reputação maior do que a que
tem: refiro-me a Horacio Say, que residiu no Brazil e escreveu um livro sobre as relações commerciaes da França
com este Império.. Horacio Say é filho de João Baptista
Say e pai do estadista Léon Say, actual senador da
França. Este homem, observador e illustrado, escreveu o
seguinte, para o que peço»a attenção do Senado:
« Si a depreciação monetária foi uni deplorável embaraço á prosperidade do paiz, não seria para receiar que
uma variação em sentido inverso trouxesse igualmente
uma perturbação não menos deplorável em todas as
transacções publicas ou particulares ?
« Não sei si devemos felicitar-nos pela alta do cambio,
escrevia um dos mais judiciosos negociantes do Brazil: a
queda do valor monetário fez-me muito mal : resta saber
si a alta me fará bem ! » E tinha razão, porque não ha
lucros»reaes e duráveis no commercio sinão quando cada
um não paga e não recebe sinão o que deve e o que lhe é
realmente devido ; toda a circumstancia que tenda a
produzir lucros para uns pela ruina de outros, não pôde
trazer sinão desastroso^» resultados por fim a todos. Ha
então deslocamento de*valores sem producção de riquecas,
e dahi resultam os mesmos maus effeitos que os que são
produzidos pelo jogo e a agiotagem sobre a industria e o
commerSio.
« Cítda operação de venda e compra no commercio não
tem uma duração maior que a expiração do termo conce-
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dido ao comprador para pagar o preço do objecto comprado.
Si, depois da abertura dos portos do Brazil, durante 15
ou 16 annos, os devedores tivessem podido pagar suas
dividas successivas dando Uma moeda valendo menos no
dia do pagamento do que. valia no momento em que concluiu a transacção, d'alii resultaria uma successão de
perdas realizadas por diversos vendedores, e essas circumstancias, sem duvida deploráveis, teriam tido por effeito
o embaraço do desenvolvimento industrial do paiz. Mas si
a esta longa successão de soffrimentos, as circumstancias
financeiras fizessem succeder um longo.periodo durante
o qual a moeda,'tomando um valor ascendente, viesse por
fim attingir a antiga taxa que teve outr'ora, d'ahi resultaria que, depois de cada operação, todos os vendedores
teriam recebido de seus devedores, no ajuste de contas, um
valor maior do que aquelle que. teria realmente contratado. Haveria perdas successivas para todos os compradores, e seria uma longa serie de soffrimentos para p commercio e um embaraço não menor á prosperidade do paiz.
O que importa ao commercio, não será de mais repetir, ô
que os negócios se façam pontualmente e que cada um
receba ou pague o que deve ou lhe ó devido, nada maii,
nada menos, A moeda corrente do Brazil, uma vez depreciada, todo o mal dessa depreciação está realizado, o único
bem a fazer é sustar toda a depreciação nova e garantir-so
contra tudo o que possa occasionar augmento de .valor,
pois que o resultado não poderá deixar de ser desastroso.

baixado cambio viesse indicar que o numero de bilhetes
seria muito considerável para as necessidades das transacções.
« Com effeito, a moeda, como qualquer outra merca. doria, augmenta ou perde de valor, conforme é offerecida
ou procurada em proporções differentes.»

« . . . Segundo esta base, a antiga peça portugueza de
6$400 representaria 10$ de moeda^brazileira.
««Esta medida teve por fim impedir que 'a moeda corrente se eleve acima deste valor: mas para evitar que
ella possa cahir, seria necessário que o governo tratasse
de r3sgatar, por meio de uma oitava de ouro 2$á(K) de bilhetes, o isto todas as vezes que um movimento «para a

v.

Senhores, a objecção que apresentei contra quem quer
protrahir esta necessidade de dar valor ao papel-moeda
está exposta nestas palavras, porque, si com a baixa do
cambio perdem os credoíes, si todos aquellap, que têm de
receber uma certa quantia, perdem em razão da moeda
depreciada, quando se trata de levantar o seu valor, perdem aquçlles que tiverem de pagar.
Si mantivermos por muitos annos a depreciação do
papel-moeda como está, as camarás não terão remédio
sinão alterar o(padrão legal de 1846, estabelecendo outro.
E" esta a difllculdade que apresento aos nobres senadores
e sobre a qual nada respondem..
Como adiar a medida, por mais temi °> s' a demora terá
de produzir este resultado ?
O SR. FERNANDES DA. CUNHA:— Não será esta a providencia a tomar, porque o padrão não pôde ser perpetuo ?
O SR . MINISTRO DA FAZENDA :— Eu disse, ua Camará dos
Deputados, ter lido um trabalho importante tendente a
demonstrar a necessidade de se fixar outro, padrão monetário, porque de 1846 ato hoje o valor da moeda tem estado
muito abaixo do padrão .legal. Mas isto equivale a uma
bancarota parcial, e eu não tenho animo de propor ás
Camarás Legislativas uma tal medida, salvo si continuar
esta depreciação. Segundo o plano do nobre senador peia
•Bahia, infelizmente, este facto havia de realizar-se, o que
não seria agradável ao Brazil.
Fica demonstrado que todos os escriptores não têm outro
critério para avaliar a superabundância do papel sinão a
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sua depreciação: nenhum meio para fazer desapparecer
sinão restringir as emissões. Foi este o pensamento constante dos estadistas que dirigiram as finanças do Brazil,
como acabei de mostrar. Todos viram os males, todos apontaram o remédio, só uma cousa faltou— a-constância e a
perseverança na execução — : pois bem, senhores, perseveremos e havemos de conseguir. (Muito bem.)

SÃO DE 1° DE OUTUBRO

O Sr. F. EJelisario (ministro da fazenda) : —
Sr. prosidetite, não suppuz que das palavras que proferi
na sessão de hontem entendesse o nobre senador pelo
Rio Grande do Sul, que acaba de f aliar, ter havWo provocação da minha parte, quando fui buscar nos seus
actos a confirmação do que proponho.
Proponho a retirada gradual do papel-moeda, e desde
que esta medida foi combatid"., na outra Camará e nesta,
como novidade nunca vista em parte alguma, fui procurar exemplos na nossa historia financeira e na. opinião
dos meus antecessores no cargo quo occupo. Ora, o nobre
senador emittindo papel-moeda em 1878, consignou no
decreto da emissão a obrigação da retirada annual da
quantia de 2.400:000*000.
Apresentei, pois, o exemplo do nobre senador, para justificar aquillo que faço. Si o nobre senador, porém,
entende que não era inconveniente a existência do papalmoeda, e que não era ellê excessivo, como agora diz,
porque os. males provém de outras causas estranhas ao
papel-moÇcla, então porque decretou a retirada annual de
2.400:080$000 ?
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E'justamente perque não presumo de mim, como pretendeu o nobre senador, que fui buscar os exemplos de
todos os nossos • homens de Estado que têm dirigido a
fazenda publica.
Fui accusado de pouca firmeza, de ter mostrado vacilláção e duvida, agora sou accusado de grande presumpção,
de assumir um tom dogmático, e de insistir no empirismo. Si lia empirismo no que proponho, S. Ex. tinha
adoptado o mesmo quando decretou a retirada gradual do
papel-moeda; de modo que mo accusa apenas de tel-o
imitado.
Estou acostumado a reconhecer que me engano. O nobre
senador para demonstrar que eu não devia ter muita
confiança nas minhas previsões, lembrou que eu me tinha
enganado em meus próprios negócios.
Direi duas palavras sobre este assumpto. Não devo
tratar de negócios particulares aqui ; confessarei, porém,
que enganei -me nessa operação a que o nobre senador
se apraz referir. Ella foi bem concebida, e justamente o
feliz êxito do principio e os lucros promptamente realizados produziram o arrastamento e a formação de muitos
outros grupos de negociantes para operar no mesmo sentido, não só nesta cidade, como na de Santos. Mas
devo dizer também que a concepção não foi minha ; fui
convidado quando tudo estava planejado.
Eu poderia provar ao nobre senador, apresentando o
meu contrato, que o nosso fim era limitado e referiap-se
unicamente a operações reaes ii£\s cidades do Rio de Janeiro e na de Santos ; o arrastamento, porém, a que me
referi, também se apoderou de quem dirigia o nosso
grupo, levando-o a exceder os termos precisos do nosso .
contrato ; nem por isso o accuso.
Soffri os inconvenientes, ou melhor, o eçro do meu
procedimento ; porém não vejo que delle possa decorrer
qualquer censura 110 terreno moral ou social. S*i, entre-

tanto, lembrar-mo tão grande prejuízo compraz a quem
quer que seja, jjilgando mortificar-me, neste caso nada
direi.
Parece-mo que não devo tomar o tempo ao Senado com
negócios meus, e assim, pedindo mil desculpas, passo a
outro assumpto.
Disse o nobre senador que estou em constantes contradicç5e.j commigo mesmo, e para demonstrar uma, lembrou
que combati a conversão das apólices e depois a realizei.
Tenho fallado-tantas vezes neste assumpto que acanha-me insistir nelle.
Procuro aprender, não fui um menino prodígio, a quem
a simples inspecção de objectcfe comezinhos do.ivendou
grandes problemas sociaes, como acabamos de ouvir. Foi
estudando, errando e corrigindo-me, que fui aprendendo a
conhecer as cousas.
•
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: — V. Ex. ó um notável
pensador.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — V. Ex. ô suspeito pela
amizade que me consagra.
Não combati a .conversão, ou, para dizer melhor, combati-a, é verdade, quando o nobre senador apresentou
vagamente esta idéa, e pelas razões que o nobre senador,
sem querer, deu no seu relatório; pag. 25.
Diz S. Ex. (lendo) : « Com a emissão do papel-moeda as
cousas mudaram de face. O Thesouro fortalecido pôde
fazer baixar o juro dos bilhetes a 3 %> o commercio
desafogado retomou alento, as acções dos bancos e os
títulos do Estado subiram, et cxtera... »
Combati a conversão naquella occasião, em artigos que
então escrevi, pois não era deputado, porque a emissão
brusca e repentina do papel-moeda, alterando as condições dos capitães, produzia os effeitoS que o relatório indicou depois, e não devia o governo aproveitar-se• de um
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acto dictatdrial seu, cujas consequências eram essas, para
realizar a conversão.
Durante o ministério de 6 de Junho, presidido pelo
nobre senador Dantas, defendi a conversão, justifiquei-a,
e o tenho repetido por mais de uma vez. Não votei,
porém, a favor da medida porque, agitando o governo
questões de tanta gravidade, e sobresaltando tantos interesses sociaes, não era conveniente agitar mais esta.
O SR. DANTAS : — E os factos incumbiram-^o de mostrar
que eu tinha razão.
.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Eu fallava na supposição de que o ministério de 6 de Julho, que continuou no
poder ainda quasi um anno, pretendesse realizar a conversão e me parecia, peto. razão que dei, não estar elle
no caso de fazel-o.
O nobre senador insistiu na opinião do seu honrado collega pela Bahia de que o papel-moeda é a consequência
necessária dos deficits e que, portanto, não pôde ser retirado sinão extinctos elles.
Eu estabeleci esta argumentação: que na verdade só
os paizes em deficits lançam mão de papel-moeda, mas
que não é elle uma consequência forçada dos deficits.
Para demonstral-a vou recorrer aos actos do nobre senador pelo Rio Grande do Sul quando Ministro da Fazenda .
E' evidente que, depois de 1878, a moeda se depreciou em
consequência da larga emissão desse anno. Era, porém,
forçada, ou indispensável tal emissão ?
Não poderia o governo ter lançado mão de outro meio
a fim de haver recursoS? Para queathese dos'nobres
senadores fosse exacta deveriam demonstrar que o governo
não podia ter obtido dinheiro por outra forma.
<
Era possível, porém, outro recurso 1 Sem duvida; basta
lembrar que as apólices estavam então acima cio par.
Eu Sncontrei 'o Thesouro em situação mais dlfflcil do
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que o nobre senador, porque, em vez de 70.000:000$ de
divida fluctuante, havia 100.000:000$000.
Segundo a theoria dos nobres senadores, eu não poderia
fugir à emissão de papel-moeda, tal como praticou o nobre
senador pelo Rio Grande do Sul em situação menos
apertada.
Mas não emitti, logo não é este o meio único de preencher o déficit. Ha outros recursos de que lançar mão.
Si, portanto, agora se deixou de recorrer ao papel-moeda,
também em 1878 poder-se-hia ter evitado a emissão.
O símile entre as duas situações, a actual e a de 1878,
parece-me servir para demonstrar a fraqueza da argumentação dos nobres senadores. Ou dever-se-hia ter forçosamente recorrido ao papel-moeda em ambas as épocas,
ou poder-se-hia ter evitado este recurso em 1878. Evitado
elle, a depreciação do meio circulante não se teria apresentado em tão larga escala.
Disse'o nobre senador que não foi a depreciação da moeda
que provocou a baixa do cambio ; tenho presentes as
palavras do seu relatório, vou lêl-as:
« E' sabido que, nestes últimos mezes, o cambio, longe
de Subir, como era de esperar, baixou...
O SR. SILVEIRA MARTINS : — Pela abundância da safra.
Falta esta phrase.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Então eu não deixei
de entender o que aqui estava escripto, como o nobre senador disse hontem em aparte, o que não entendi foi o
que não estava : nem podia entender, seria adivinhar.
O SR . SILVEIRA MARTINS : — E' preciso combinar essas
palavras com as de outro período.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — N ã o posso contestar
• que a intenção do nobre senador fosse escrever o que
allega : acredito plenamente ; que razão tenho para negar?
Mas o íióbre senador ainda confirmou a mesma opinião
no seguinte trecho, que se lê logo na pagina immediata.
is
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< Talvez haja ainda alguma omissão ; lerei para ver e
também aceitarei qualquer rectificação.
E' o seguinte :
«t Não seria hoje que o cambio havia de baixar, porque
alguns milhares de contos do papel-moeda, resgatavel em
poucos annos, foram atirados à circulação para satisfazer
as urgências do Thesouro e as necessidades do commercio.»
O SR. SILVEIRA MARTINS dá um aparte.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—O nobre senador entende
que não é o papel-moeda excessivo que faz baixar o cambio ; eu entendo que sim. E' uma opinião que tenho,
não offendo a ninguém discordando de suas opiniões, ou
citando-as, como fiz, lendo o relatório do nobre senador.
O ponto que eu quiz provar, desculpe-me o Senado a
insistência, tinha sido em opposição ao nobre senador
pela Bahia, quo não é a emissão do papel-moeda uma
consequência necessária dos deficits ; pôde haver déficit
sem papel-moeda. Ha Estados com grandes deficits, que
não recorrem ao papel-moeda, e dei os exemplos.
Poderíamos ter papel com valor legal, segundo .o padrão de 1846, si, quando nos temos achado em difflculdades, deixássemos de recorrer a elle. E o caso se deu
agora : nunca o Thesouro deveu mai-í. O nobre senador
pela Bahia acaba de ser ministro, conheceu as difflculdades com que lutou, o não é capaz de recusar o seu
testemunho.
Tenho aqui commigo a consulta que o nobre senador
ftz á Secção de Fazenda, redigida pelo illustrado senador
o Sr. Lafayette ; elle mostra as gravíssimas condições do
Thesouro, as difflculdades de intentar qualquer operação,
onde quer que fosse, tanto no interior como no exterior.
Eis, pois, a justificação do papel-moeda. Entretanto, o
governo actual não o emittiu.
O nobre senador, para justificar a sua opinião, • neste
mesmo trecho do seu relatório declara que foram as ne-

cessidades da Inglaterra, de chamar dinheiro de todas as
praças commerciaes, o que fez descer o cambio.
O SR. SILVEIRA MARTINS : — Uma das causas.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Uma das causas, e por
isso baixou o cambio no Brazil. Ora, o nobre senador ha
de saber perfeitamente, e sabe, que o Brazil é uma partícula mínima do mundo commeroial.
O SR. SILVEIRA MARTINS :—E' um grande devedor da
Inglaterra.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Mas a Inglaterra tem
transacções de outro vulto com a França, a Allemanha, a
Itália, os Estados-Unidos ; ora, si as necessidades da Inglaterra, de chamar capitães, tivessem determinado a queda
do cambio no Brazil, teriam determinado a mesma baixa em
todos os paizes ; entretanto em paiz nenhum se deu essa
liai xá. Nos paizes de circulação metallica, quaesquer que
fossem as necessidades da Inglaterra, o cambio pouca
alteração podia soffrer. A causa da baixa do cambio no
Brazil foi a emissão do papel-moeda feita pelo nobre
senador ; é inútil buscar outra.
Disse o nobre senador ainda, que eu não podia executar meu plano de retirar papel-moeda sem revogar a
lei do anno passado, que autorisou o governo a emittir,
em certas e dadas circumstancias, até 25.000:000$, e
nisso S. Ex. foi acompanhado principalmente pelo illustrado senador por S. Paulo.
Sr. presidente, procurarei explicar bem este facto :
justamente entendo que para executar o plano da retirada
gradual do papel-moeda essa lei é indispensável.
O SR. SILVEIRA MARTINS: — Ora eis ahi !
O Sr. MINISTRO DA FAZENDA : — Não ha nisso a menor
1
contradicção.
O SR. SILVEIRA MARTINS : — Para retirar é preciso
estar hatJUitado para emittir !
© SR.«MINISTRO'DA FAZENDA : — A retirada do papel-
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moeda pôde produzir um constrangimento momentâneo
nas transacções, como o nobre senador notou em seu relatório, e nessa difflculdade, que se pôde tornar grave e
aguda em occasião dada, em um paiz como o nosso, onde
não ha bancos de emissão, o governo deve estar habilitado
para emittir.
O nobre senador conhece o mecanismo do Banco de
Inglaterra, leito para tornar a circulação fiduciária igual
à circulação metallica, exactamente com a mesma força.
Calculou-se na Inglaterra que 140.000.000 esterlinos de
moeda eram indispensáveis na circulação ; além dessa
somma não entra uma nota na circulação sem que entre
também nos cofres do banco a quantidade correspondente
em ouro; entretanto por vezes já tem o governo tido
necessidade de autorisar o Banco de Inglaterra a
emittir mais papel para evitar crise, porque as crises
commerciaes se manifestam por Jifflculdades monetárias.
A crise monetária pôde não ser commercial, mas a
crise commercial se manifesta sempre por falta de numerário. Eis aqui a razão por que o governo precisa de
autorisação para emittir até 25.000:000$. E' uma arma
para quando se der alguma crise momentânea, a falta de
moeda, estará então habilitado a soccorrer os bancos.
Mas como estes pagarão juros pela emissão, ella não
permanece na circulação ; apenas acabada a necessidade
que a provocou, a emissão ó retirada, e consequentemente não tem tempo de produzir seus máos effeitos
quanto à depreciação de toda a circulação existente. Foi
por esta razão que em 1875 a emissão nestes termos não
provocou inconvenientes ; do que no seu relatório o nobre
sesador concluio que não é a quantidade de papel-moeda
que influe para a depreciação.
No Banco da Inglaterra este recurso é extraordinário ;
mas os bancos novamente creados na AllemanlJsf, na Bélgica e em outros paizes consagram esses meioe como

permanentes segundo certas regras e cautelas. Foi esse
o systema do nosso Banco do Brazil, creado em 1853. Não
ha, portanto, nenhuma contradicção, em retirar papelmoeda e manterá lei de 1885. Já disse na Camará que
era essa autorisação uma válvula de segurança para
occasiões dadas, e não ha perigo, porque, como os bancos
têm de pagar juros, a emissão não permanecerá na circulação.
Julgo não ser conveniente descer à analyse dos outros
pontos do discurso do nobre senador, limitando-me ao que
fica dito.
A questão do sal já foi bastante explicada por mim.
Não é do consumo individual que hão de vir os inconvenientes que o nobre senador apresenta. As observações
do nobre senador podem-se applicar a todos os impostos
que soffrem as classes necessitadas...
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: —Apoiado.
O SR . MINISTRO DA FAZENDA ... á decima das casas
que habitam, â roupa que vestem, á alimentação, etc.
Todos sabem que estes artigos pagam impostos ; mas,
si os impostos forem lançados somente sobre artigos de
luxo, pouco produzirão, porque o consumo retrahe-se e
também o contrabando apparece.
Não discutirei, portanto, aquillo de que já me occupei
com extensão exagerada em discussões parlamentares,
entrando em pormenores que talvez fossem demasiados.
Peço, portanto, permissão ao Senado e ao nobre senador
para não ser mais minucioso na resposta que me propuz
dar-lhe, em desempenho dos deveres do meu cargo.
(Muito bem.' Muito bem.')

i <
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O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) :—
Sr. presidente, a hora adiantada em que nos adiamos
não permitte sinão ser muito breve na resposta ao nobre
senador, dizer-lhe quanto as suas censuras me são sensíveis e quanto eu estimaria...
O SR. MARTINHO CAMPOS:— São sinceras e inspiradas
pela amizade.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA... ter feito bastante para
merecer a sua approvação.
Lastimo muito não ter podido corresponder áquillo que
o nobre senador tão benevolamente julgou esperar de
mim.
Tomo principalmente a palavra, para rectificar uma
proposição de S. Ex. Não sou proteccionista, tenho fallado mais de uma vez na Camará a respeito e também
tenho escripto : sou ecclectico ; nem absolutamente de jima
escola, nem de outra.
Não dei como motivo de imposto sobre o sal a protecção»
apresen»t8i-o apenas como uma razão mais para tornal-o
menoSjinaceitavel no Brazil.
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O imposto sobre o sal não deve ser discutido sinão debaixo do ponto de vista de relação com outros impostos.
.Não ha imposto algum que discutido em absoluto não
apresente inconvenientes.
O nobre senador fez reparos por ter eu pedido o apoio
da opposição para auxiliar o governo no plano de economias .
Devo dizer a S. Ex. que não me referi a simples economia ou cortes nas pequenas despezas das repartições,
isto não pôde competir á opposição.
Mas um grande plano de governo, por exemplo j
parar ou retardar as obras publicas ; diminuir despezas
do exercito, reduzindo, por exemplo, o numero de
praças ; não construir encouraçados ; supprimir arsenaes
e estações navaes; resgatar estradas de ferro para
reorganisar companhias mais económicas; confiar a emprezas particulares grandes serviços, hoje a cargo do Estado; dar outra organisação á magistratura, de modo a
reduzir o numero das relações e, mais ainda, o das comarcas, etc.
E' a este plano que me refiro e não a pequenas economias de orçamento.
O SR. MARTINHO CAMPOS : — Era nada menos do que
o governo passar-se para a opposição.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA : — Quanto ao que o
nobre senador disse sobre a execução dos impostos de importação que cobramos e nos torna odiosos na Europa, segundo a observação que S. Ex. ouviu a um diplomata
nosso em França, o facto que a mesma França pratica
comnosco responde satisfactoriamente.
Cf nosso principal género de exportação, que representa cerca de 70 % delia, paga em França nada menos
de 150 e ás vezes 200 % do seu valor, conforme este
se eleva ou abate.
E' este o paiz que se queixa de nós !
*

O SR. MARTINHO CAMPOS:—E quanto pagam os vinhos*
francezes e os artigos de Pariz em nossas alfândegas ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—Os vinhos supportam.o
imposto de 160 rs. por litro, quando engarrafados, o
que não é exagerado.
O SR. MARTINHO CAMPOS:— E os artigos de Pariz ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Não discutamos agora
este assumpto. Os artigos de Pariz são essencialmente
objectos de luxo ; mas em todo o caso nenhum paga
aqui o que o café paga em França.
Quanto á duração da lei do orçamento, direi que não
ligo. a esta medida grande importância ; mas me parece
que ha de concorrer para a regularidade das votações do
orçamento.
Neste momento discutimos um orçamento que deveria
estar em vigor desde o 1° de Julho.
Para o anno, si não passar a medida, haverá prorogativa. Não ha nisto, sem duvida, inconveniente notável;
mas é um estorvo empecer discussões, tomar o tempo
ás Camarás.
Pedi a palavra unicamente para dar estas explicações
ao nobre senador e sobretudo para lastimar não ter
podido conseguir merecer o apoio de S. Ex., o que muito
me honraria.

O Sr. F. Belisa-rio (ministro da fazenda): —
Pedi a palavra para dar ao nobre senador as informações
que exige de mim.
Sabe o nobre senador que a emissão de bilhetes do Tfcesouro por anticipação de receita foi introduzida nos
paizes em que os orçamentos são regulares, em que se
conta qu**a despeza será paga com a receita, e como a
receita «ao entra nas mesmas épocas em que a despeza
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se faz, permitte-se a emissão de bilhetes por anticipaçãe
da receita e facilmente se determina um máximo. No
uossp paiz, porém, em que os orçamentos não têm estado
equilibrados, este máximo nunca foi observado : é uma
autorisação para poder supprir o déficit do orçamento,
até que chegue a um ponto em que se deva consolidar
os deficits. Portanto, o limite não tem rigor, desde já o
confesso.
O nobre senador perguntou :
« Qual a somma que entrou em bilhetes do Thesouro, e
qual a que entrou em dinheiro, como pagamento do empréstimo em apólices ?»
E' difflcil responder ao nobre senador, mesmo mandando
vir os documentos. Foi o Banco do Brazil que se encarregou de emittiras apólices e receber o dinheiro. O banco
tem uma conta corrente com o Thesouro, e nella credita
o dinheiro recebido, e o Thesouro vai também pagando
os bilhetes que se vencem. -Por consequência, distinguir
a parte recebida em dinheiro da parte recebida em bilhetes,
não só ó difflcil, como sem resultado pratico.
« Qual a importância de bilhete-) em circulação ? »
Hontem a quantidade de bilhetes em circulação era de
quarenta o sete mil setecentos e tantos contos. Cito de
memória e, portanto, approximadamente.
« Como considera os bilhetes nos quaes se devem computar os 16.000:000$ autorisados por anticipação ? »'
Na escripturação não se distingue nenhum : estão todos
englobados.
« Qual o estado da conta corrente com o Banco do
Brazil ? »
i\ conta era hontem de dezeseis mil cento e tantos
contos a favor do Thesouro.
Por que, dirá o nobre senador, a conserva tão elevada '(
Porque os bilhetes não estão vencidos ; vão s*eLdo amortizados á medida que se vencem.
<
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Tal ó a razão por que o resgate não tem sido feito em
maior escala.
« Qual o máximo da emissão de bilhetes que eu penso
poder emittir ? »
E' diíflcil dizer ao nobre senador. Será o que resultar
do déficit do exercício passado e do corrente, por causa das
obras em construcção ; isto determinará o máximo dos bilhetes em circulação, si não fizer nenhuma outra operação,
o que aliás não pretendo.
Mas, com certeza, a quantidade existente tem de reduzir-se, não só porque na conta corrente com o Banco
do Brazil' temos saldo superior a 16.000:000$, como porque tem o Thesouro do receber na ultima prestação de
apólices, que se vence a 3 de Novembro, mais ou menos
9.000:000$. Devia ser mais de 12 mil, si não tivesse
havido anticipações de pagamento.
Eis os dados que posso offerecer ao nobre senador.
Terá ainda o Thesouro saldo em Londres.; mas este
saldo, S. Ex. me permittira não dizel-o neste momento.
As especulações sobre cambio baseam-se muito no conhecimento que se tem da necessidade de fazer saques em
épocas certas.
São as informações que posso dar de prompto ao nobre
senador, que acredito ficará satisfeito.

.Â
•

Sessão de 2 lie Outubro

O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) :
sente ter ouvido ao nobre senador censuras que por
forma alguma lhe cabem, pois tem consciência de não
haver praticado injustiças para com funccionarios de fazenda dominado por espirito politico.
Referiu-se o nobre senador ã demissão de um collector ; declara ao Senado que esse exactor foi demettido
por falta grave, qual a de isentar do lançamento de impostos vários cidadãos, com o fim único de impossibilltal-os
da prova precisa para fazerem-se qualificar eleitores.
Não seria capaz de demittil-o por negar-lhe voto ou a
algum amigo seu, mas sim por falta de cumprimento de
dever, com prejuízo para as rendas do Estado ; si tivesse
procedido diversamente é que mereceria as censuras do
nobre senador.
<
Além desse só demittiu um outro collector na província
do Rio de Janeiro, mas porque, com a sua assignatura,
recommaLÍdou a um chefe de partido, como elle também
era na.localidade, qual o modo de não pagar impostos.
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Que outros se apresentam ? A província do Rio de Janeiro rego:'gita de empregados liberaes; no Thesouro, na
Alfândega, em todas as repartições de fazenda elles
existem em grande numero, sendo alguns até chefes das
principaes repartições ; e por isso ainda nenhum soffreu.
Quam diverso foi o procedimento da situação liberal !
Na parte da província de Minas, em que reside, quasi
pôde dizer que não foi conservado empregado da política contraria, inclusive o collector desse município, que
em nada era inferior áquelle a que o nobre senador referiu-se, pois era antigo e honestíssimo.
Si nas províncias se têm dado alguns factos censuráveis,
não sabe; mas, quando muito, concederá que se diga :
são repetições dos máos exemplos da situação decahida.

O Sr. F. Bolisarlo (ministro da fazenda) não
acompanhará o nobre senador na nova discussão dos impostos ; limitar-se-ha aos pontos que requerem explicação
do governo.
Discorda de S. Ex. quanto á idéa da reforma da tarifa pelo parlamento ; é acto que tira a sua principal razão da pratica, e só pôde dar bons resultados quando
organisada, tendo-se em vista as irregularidades, inconvenientes e abusos que a execução vai mostrando.
Quanto ao imposto sobre bebidas alcoólicas, entende que
não têm applicação as palavras de S. Ex.— o imposto
não diminuirá o numero dos que se embriagam, mas
augmentará o de velhacos—porque, si velhacos são os
que falsificam o vinho e si o imposto recahe sobre os vinhcfe falsificados, segue-se que o.s velhacos são os castigados. Dirá com referencia ao assumpto que a idéa foi
não tributar o álcool produzido pela lavoura, isto é, as
fabricas existentes ligadas á lavoura de cannas ;'é menos
oneroso tributar o producto secundário, mais sfperfei-

coado e mais valioso do que o menos perfeito e mais
barato.
Com referencia ao sei Io, ao contrario do que pensa o
nobre senador, acha que o movimento e variedade das
operações commerciaos impõem a necessidade de continuas revisões deste imposto para cortar certos abusos
e apreciações indevidas.
Por exemplo, estabeleceu-se augmento nas taxas sobre
diplomas, apostillas e outros títulos da tabeliã B, que
comprehendem cartas de doutores, em direito ou medicina, dentistas, parteiras, etc., que sendo de Faculdades
estrangeiras pagam muito menos do que aquelles que
as obtêm das Faculdades do Império.
No lançamento do imposto de industrias e profissões
dão-se notáveis omissões. Assim é que o gerente de banco
nada paga, e os directores estão níujeitos a taxa igual á
dos caixeiros e outros empregados menos retribuídos.
Quer que flque bem consignado que não propõe-se a
reforma desses impostos, mas a simples revisão dos lançamentos, no intuito único de corrigir defeitos e guardar
a igualdade, que ó condição essencial dos imposto?.

O 81*. F. Belisario (ministro da fazenda) :—
O artigo em discussão é o seguinte : (Lê.)
« O imposto sobre patentes de privilégios passará a ser
cobrado como sello, sendo eliminado do orçamento da receita o respectivo titulo.»
A propósito deste artigo, o nobre senador fez perguntas
relativas aoart. 10, a que vai responder.
(
O imposto do sello rendeu no ultimo exercido menos
de 5.000:000$, e suppõe-se que em 1886-1887 não chegará a eusa quantia, ainda com a revisão das tabeliãs. Si
não chagar a 5.000:000$, o governo, como deseja que pelo
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menos sejam retirados 5.000:000$ do papel-moeda, preencherá esta somma por meio de operações de credito.
Pergunta o nobre senador si a operação será em apólices, em bilhetes do Thesouro ou em papel-moeda.
E' claro que em papel-moeda não poderá ser, por
contraproducente, pois importaria em retirar papel-moeda
e emittil-o ao mesmo tempo.
Não ô provável que o governo recorra á emissão de
apólices para somma tão pequena.
A differença andará por 100:000$ ou 50:000$, e será preenchida facilmente com bilhetes do Thesouro, como sempre
se faz em casos semelhantes, para afinal ser consolidada.
Perguntou S. Ex.: « s i o imposto produzir mais de
5.000:000$, o que se fará do excesso ? » E' natural que esse
excesso, que não poderá ser muito grande, se applique ao
mesmo fim especial a que é destinado, e, si houver escrúpulo
a esse respeito, porque se determinam os 5.000.000$ exactamente, embora se tenha dito que o imposto é para esse fim,
nada mais simples, ficará essa quantia, que muito pequena
poderá ser, para ter o destino que no anno seguinte o parlamento lhe der. Não ha nisso embaraço nem obscuridade.
O nobre senador fez nova referencia, como hontem, á
retirada do papel do governo e do papel dos bancos. O
que tem o Ministério da Fazenda, para o caso de que se
trata, com a retirada do papel dos bancos, que está regulada por lei ?
Perguntou S. Ex. si houve pedido do Banco do Brazil
para emissão do papel-moeda, incluído em uma proposta
para emissão de apólices. O que achou na pasta que lhe
foi passada pelo seu digno antecessor sobre esta transacção» foi a proposta do Banco do Brazil feita ao nobre senador pela Bahia o Sr. conselheiro Dantas, quando presidente do conselho, e a proposta feita pelo Banco Rural e
Hypothecario ao Sr. conselheiro Saraiva. ConstA,-«lhe que
o Banco do Brazil fez ao Sr. conselheiro Saraiva, uma
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proposta idêntica á que tinha feito ao Sr. conselheiro
Dantas, mas verbalmente...
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :—Mas houve despacho.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA diz que si houve proposta
por escripto não a encontrou.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO:—Não viu o despacho?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA sabe que o banco fez
verbalmente a mesma proposta ao Sr. conselheiro Saraiva,
o que S. Ex., como Ministro da Fazenda, em conferencia
com a commissão do orçamento do Senado, lho expuzera
que- fora feita pela taxa de 85 %.
Si o Banco do Brazil fez aos seus antecessores uma
proposta para a compra de apólices e ao mesmo tempo
para a emissão de papel-moeda ignora ; a elle orador não.
A emissão de papel-moeda a que o nobre senador se referiu nada teve absolutamente com a questão da emissão
de apólices; foi começada em Dezembro, quando não
tratava ainda da emissão de apólices que se realizou.
Perguntou também o nobre senador si o orador não
estava habilitado para designar qual o algarismo a que
podiam attingir os bilhetes do Thesouro, sem inconveniente, sem perigo.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :—Qual o máximo.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— N3o é possível marcar de
antemão. Em uma época dada 40.000:000$ em bilhetes do
Thesouro podem ser de mais ; em outra 50.000:000$ ou
100.000:000$ podem não ser muito ; depende isso da falta
ou da abundância de capitães no mercado.
Não é, porém, prudente que o governo conservo em
circulação uma quantidade muito grande do bilhetes do
Thesouro, porque é fácil acontecer o que se deu ultinramente ; que a existência de uma grande divida fluctuanto
seja motivo que empeça alguma boa operação quando se
tratar d^ consolidal-a. Si os seus dous illustrados antecessores lutaram tanto para obter um empréstimo favo13
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ravel, foi porque estivam debaixo da pressão de grando
divida íluctuante.
Não discuto com S. Ev. o empréstimo, pela razão
já daria. Apenas deve assagurar que não polia ter
certeza de que o B.inco Rural concorreria á subscripjão,
porque alguns dias antes declarou-lhe o digno presidente
daquelle estabelecimento que o prego não poderia ser, no
seu entender, superior a 90. Não fez proposta; si depois
resolveu-se, em vista do annuncio, é facto que dependeu
das circumstancias sómante. Associou-se ao Banco Commorcial no dia da emissão ou do annuncio para a subscripção, mas não tinha tido nenhuma conversação a respeito
disso com o orador.
O nobre senador, tão illuitrado, e que conhece tanto
este assumpto, não comprehende o arrastamento de uma
praça, produzido pelo bom ou mau êxito de uma subscripção ?
E' facto que entretanto não se pôde negar. Sabe de
indivíduos .que foram á Caixa da Amortização com o seu
rolo de apólices para reclamarem o embolso, e que encontrando-se alli desacompanhados recuaram. Sabe de um,
que era dos que mais fallavam contra a conversão, e que
apresentou-se, pediu a cautela e quando viu que ella tinha
o n. 2, retirou-se.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO:— Tomo nota disso.
O SB. MINISTRO DA FAZENDA:—O nobre senador vê,
é o arrastamento do momento; a influencia da concurrencia ou do retrahimeuto.
Referirá um facto quasi anecdotico. Um capitalista que
se achava em sua casa, na véspera da subscripção e
igporava que o empréstimo ia ser feito no dia seguinte,
dizia: « Si for a 5 %, o senhor terá de emittir um capital
maior, e não haverá vantagem; o empréstimo ha de
ser a 6 % forçosamente ; e declarava positivá.aiente que
não havia de tomar os títulos por aquella taxa, de 5 %•»

Pois foi no dia seguinte um dos grandes subscriptores !
Bis ahi; ó o arrastamento do momento: viu-se um
grande estabelecimento dar sua garantia e comprehendeu-se bem que esse estabelecimento o fazia por encontrar
vantagens reaes.
Julga ter satisfeito às interrogações do nobre senador.

DE 5 DE OUTUBRO DE 18

• O Sr. F. Belisavio (Ministro da fazenda) : —
Sr. presidente, o nobre senador por S. Paulo, na sessílo
do hontem, dirigiu-me uma serie de perguntas, a que
respondi, relativas ao estado da thesouraria geral do
Thesouro.
Dadas estas respostas, S. Ex. dirigiu-me novamente
outras perguntas sobre actos do ministro da Fazenda.
Venho, no desempenho do meu dever, satisfazer ao nobre
senador.
As perguntas referem-se ao empréstimo ultimo, do
50.000:000$ em apólices.
Não me compete indagar si este assumpto ó pertinente
ao artigo que se acha em discussão. Respondo como devo,
lembrando ao Senado que as perguntas do nobre senador
são o resumo de todas quantas elle tem feito nos quatro
requerimentos approvados pelo Senado, que foram dirigidos ao ministro da Fazenda.
Para bem se comprehender as perguntas do nobre
senadoa^lerei em todos os seus requerimentos a parte
relativa a este assumpto.
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Assim, no primeiro requerimento, de 7 de Julho, pediu
o nobre senador :

propostas ao Ministro da Fazenda para o empréstimo
interno. »
Sr. presidente, não houve, nos officios que dirigi ao Senado, em resposta aos seus, contendo os requerimentos
do nobre senador, sinão a affirmação da_impossibilidade
em que eu estava de satisfazel-o. Não usei de nenhuma
evasiva: cumpri o meu dever; nem me era licito proceder de outra maneira. Não ha neste negocio sinão conveniências a guardar, como ha reservas e também conveniências, quanto aos documentos relativos ao empréstimo
externo ; não existe, porém, nenhum mysterio, nenhum
segredo.
Si eu tivesse procedido como o nobre senador pela Bahia, que, achando-se em difflculdades para obter dinheiro,
dirigiu-se ao Banco do Brazíl, pediu-lhe uma proposta e,
uma vez recebida, a communicou a um funccionario publico para dar a respeito o seu parecer, eu poderia satisfazer ao nobre senador, transmittindo-lhe os documentos
que em tal caso possuiria.
Mas, na situação em que me achei collocado, não me
era possível ter procedimento diverso do que tive.
Já demonstrei ao Senado, em outra occasião, de modo
que me pareceu ficar bem claro, que, estando resolvida a
conversão das apólices, e"u não devia, não existindo titulos públicos de um typo de juros inferior, fazer baixar
o ágio das apólices de 6 «/o» ° Q"6 seria consequência infallivel de abrir o governo propostas para nova emissão.
Desde que fosse completamente conhecida a intenção do
governo, de contrahir empréstimo, deste ou daquelle typo,
o ágio das apólices de 6 °/° desceria e as novas apólices
não seriam offerecidas sinão por preço muito mais bafxo.
Mas, todos que foliaram com o ministro da fazenda sabiani que^. estando o Thesoufo com uma grande divida
fluctúante, elle receberia proposta de qualquer natureza.
Vou "satisfazer ás perguntas do nobre senador, e peço ao

2.° Cópia de quaesquer ajustes, propostas, memoriaes,
telegrammas ou communicações verbaes tomadas por
termo, relativas ao empréstimo interno por meio de emissão
de apólices, assim como de quaesquer consultas ou pareceres do Thesouro ou do Conselho de Estado.
No de 7 de Agosto :
2.° Informação circunstanciada sobre as propostas
verbaes, não as havendo escriptas, com declaração dos
nomes dos proponentes, a importância da offerta, as condições com que foram feitas e si foram modificadas e
apezar disso rejeitadas.
No de 20 Agosto:
2.° Declaração dos nomes dos proponentes que offereceram propostas ao Ministério da Fazenda, relativas
ao empréstimo interno e das condições das mesmas propostas, a saber : importância, juros, preço da emissão,
épocas das entradas e commissOes sob qualquer forma,
si de todas ou de algumas recordar-se o Sr. Ministro da
Fazenda .
No de 28 de Seíembro:
2.° Cópia de quaesquer notas, constituindo offertas ou
propostas de empréstimo, segundo os termos do relatório
ultimo.
A( esses quatro pedidos o nobre senador accrescentou
hontem o seguinte :
« Si o Banco do Brazil, o Banco Rural, o Banto União
de Credito e o Sr. Visconde de Figueiredo tinham feito

.
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Senado permissão para ser o mais breve possível, limitando-me a simples exposição.
O nobre senador perguntou si o Banco rio Brazil fez alguma proposta para a compra de apólices.
Responderei que propriamente nehuma proposta fez.
Quando a situação do Thesouro se tornou mais grave,
pelo pagamento dos juros das apolice.3 nos primeiros dias
de Janeiro, entendi-me com o presidente desse banco.
Devo dizer antes, o os meus (Ilustrados antecessores,
principalmente os três últimos, podem dar testemunho,
que o systema seguido no Thesouro consistia em recorrer-se ao Banco do Brazil, remettendo-se-lhe cheques
que eram creditad s em c/c, todas as vezes que o governo
precisava de dinheiro, embora o banco fosse credor.de
somma avultada não só por bilhetes ou letras do Thesouro,
como em conta corrente.
O presidente do banco procurou-me para mostrar-me
a gravidade desta situação. A conta corrente já era avultada contra o governo, os bilhetes do Thesouro não podiam
ser emittidos á vontade, e a caixa do banco não comportava saques tão repetidos: accumulavam-se pagamentos
em certos dias sem se ter pensado nos meios de lhes fazer
face.
Mandei organizar uma conta exacta de todos os
vencimentos de bilhetes e dos mais pagamentos que se tinha
de realizar até o fim do anno, e outra dos recursos até a
mesma época, de modo a ficar habilitado a não ser mais
sorprehendido sem recursos em uma occasião dada.
Entendi-me com o presidente do banco, perguntei-lhe
si era possível chegarmos até ao fim do semestre sem operação de credito que naquella occasião não podia deixar
de ser desvantajosa. Dispostas assim as cousas, não sendo '
de prever pressão alguma sobre o Thesouro,. poderia eu
esperar o fim do anno até encontrar ensejo íavbravel
para tentar qualquer operação de credito.
•

Entretanto, nos primeiros dias do Janeiro, a situação
tornou-se grave. Era imprescindível consolidar a divida e
procurar recursos para o Thesouro. A proposta verbal quo
me fez o presidente do banco, porém, não foi aquém da
que tinha feito ao nobre senador pela Bahia, o Sr. conselheiro Dantas, e que ello havia repetido ao seu distincto
successor, o nobre senador também pela Bahia, a qual era
de apólices de 5 % a 85. Ambos estes nobres senadores
estão presentes e me ouvem.
A situação havia, sem duvida, melhorado sobre o anno
anterior, e assim pôde o banco fazer-me o preço de 88 por
apólices de 5 % ( ha um aparte ) pelas circumstancias que
eu lhe expuz, e pela situação que eu lhe mostrava ser
diflorente da anterior ; mas mesmo assim não me convinha
o offerecimento, pois o preço me parecia não corresponder
ao juro do dinheiro na praça para o geral dos títulos. O
presidente do banco suppunha offerecer o máximo, argumentando com a situação anormal do Thesouro, e tão
seguro parecia da sua opinião que me suggeriu vários alvitres, taes como: dirigir-me aos outros estabelecimentos
bancários, convidando-os a trocarem os seus títulos de divida do Thesouro por apólices, abrir concurso para a
emissão, etc. Sem duvida,a conhecida situação do Thesouro
com uma grande divida fluctuante, cujas letras se venciam
todos o:s dias,e com um déficit quo se tornava cada dia
maior, havia creado uma posição má.
Tratei, pois, de ver um meio que conciliasse a minha opinião sobre o valor dos títulos de 5 % a emittir com o
receio que se mostrava para compral-os. Assim o banco
se encarregaria de vender apólices por couta do governo
mediante commissão, mas sem assumir responsabilidade
alguma.
PrecisavVse mais ou menos de 100.000:000$, estabeleci o
pre*ço,^fuasi o mesmo que depois foi adoptado, isto ó, de
950$»por apólices de 5 %, dividindo-se a somma em
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series do 25.000 apólices podendo-se rever e alterar os
preços e as condições de venda, uma vez esgotada cada
serie.
O presidente do banco reduziu a escripto este plano
para servir de base à discussão e eu o tenho' aqui, mas
i sem a sua assignatura, pois não era uma proposta.
Pareceu-me, entretanto, que, si o publico soubesse que
o governo vendia apólices por sua conta em tão grande
quantidade recuaria logo ; ellas pois, teriam de baixar e a
operação da conversão soffreria um adiamento indefenido.
Foi nesta occasião que julguei conveniente dirigir-me á
praça de Londres, e por isso suspendi essa operação. Não só
o cambio baixava muito e os compromissos do Estado na
Europa eram avultados, como me parecia que sem uma
operação feliz em Londres eu não obteria nada de vantajoso no paiz. Assim, uma vez effectuado o empréstimo
em Londres, tratei de fazer o outro empréstimo nesta
praça. Vi realizado o que era de esperar : o bom êxito da
primeira operação influiu favoravelmente sobre a situação
geral do governo e, posso dizer, de todo commercio.
Procurei o presidente do Banco do Brazil, mas .não
houve proposta delle sinão até 80; digo isto, sem que
tivesse havido proposta escripta. A situação do Thesouro
era evidentemente differente depois do empréstimo externo.
Perguntou-me o nobre senador si o Banco Rural tinha
feito propostas. /
Já em outra /ocasião expuz o que houve. Os jornaes
desta capital publicaram com muita insistência que o Banco
Rural tinha feito proposta ao governo, e alguns até deram
notirfa dos termos dessa proposta ; entretanto nem uma
houve.
•
Como, porem, o Banco Rural possuía íifrca .de
20.000:000$ em' bilhetes do Thesouro e estava habilitado
para fazer qualquer operação, convidei o presiílente

daqnelle estabelecimento a entender-se commigo, o que
effectivamente fez, recusando-se, porém, a apresentar
qualquer proposta e declarando que não entraria em
negocio com o governo sinão de accôrdo com o Banco do
Brazil. Eu lhe observei que, tendo o Banco Rural
20.000:000$ em bilhetes, tinha a base necessária para qualquer operação; que eu lho daria todas as facilidades
nas entradas de capital, que abriria para este fim uma
conta corrente, uma vez que ella tinha como garantia os
20.000:000$ de bilhetes do Thesouro. Elle recusou-se a
entrar em accôrdo a não ser de combinação com o Banco
do Brazil.
Devo dizer ao Senado que na conversação que tive
nessa occasião e depois com o experiente e digno presidente do Banco Rural elle sempre afflrmou que eu
não conseguiria emittir apólices de 5 % acima de 90.
Senhores, parece estranho na nossa pátria que um
estabelecimento recusando-se a entrar em transacções
com o governo, ou não podendo este obter dos primeiros
estabelecimentos bancários o que deseja, não vá procurar
os minimos capitalistas e os mais insignificantes bancos
para abrir concurrencia ; entretanto, quando nos dirigimos á Europa, vamos directamente á casa Rothscliild
sem recorrermos a nenhum outro estabelecimento do
credito ; e talvez fosse tido como indiscrição o expediente que aqui se reputa obrigação do governo, isto é, o
procurar uma espécie de concurrencia, batendo em todas
as portas.
Não obtive, como se acaba de ver, dos dous estabelecimentos principaes da nossa praça oíTerecimento vantajoso.
Neste comenos o nobre Presidente do Conselho me
communiçpu1 que o Sr. Visconde de Figueiredo o tinha
pro*curaílo para entrar em transacção sobre compra de
apólices, e perguntou-me si eu estaria disposto a entender-
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me com elle. A minha resposta não podia ser sínão pela
affiVmativa. Até então eu não me tinha encontrado com
o Sr. Visconde de Figueiredo depois da sua volta da
Europa. O Sr. Presidente do Conselho entregou-me uma
nota, que o mesmo Visconde lhe havia dado, relativa ao
seu offerecimonto.
Tenho-a entre mãos, e posso, como tudo que se acha nesta
pasta, communical-a a qualquer Sr. senador. A nota está
escripta pelo Sr. Visconde de Figueiredo, mas não tem
assignatura, nem data.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :—Essa nota não-irá publicada no
discurso ?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Sim, senhor ; mas
posso dal-a a V. Ex. ; quero deixar consignado e provado que eu não poderia, respondendo em offlcio ao Senado", referir todos estes actos sem ter documentos em forma, em que me baseasse ; supponho que ato excedo do
meu dever, explicando os factos, como' faço; mas, tal
foi a insistência do Senado e a do nobre senador por
S.Paulo, que me vejo obrigado a entrar nestas minudencias.
Quero que o Senado veja bem os motivos da minha recusa
em satisfazer os seus pedidos de informações. Como poderia o Ministro da Fazenda apresentar notas particulares, sem authenticidade, como documentos ? Como poderia referir conversações particulares, ajustes prévios,
idéas apresentadas e logo rejeitadas ? Onde os documentos para provar as suas asserções, si alguém o contestasse ;
Eis a nota do Sr. Visconde de Figueiredo : (Lê.)
, « Juro de 5 % — preço 90 °/0. Pagamento em prestações
conforme o costume. O juro commercial a correr do 1° de
Abril, e., portanto, o 1° semestre vencível a 1° de Outubro.
Títulos nominativos ou ao portador.
•
« O preço de 90 % a 5 °/0 corresponde a l :080$,'íre?°' nc~
tual das apólices de 6 %, que deve baixar com a en?issão.»
. f

, Noto que esta proposta diz—conforme o costume—idéa
que pareceu a algumas pessoas da imprensa, aliás redactores em chefe, um segredo eleusino, como disseram,
das operações financeiras, inventado para enganar o povo,
e occultar a verdade ; ó no emtanto tão comesinhq, que
nenhuma proposta deixa de consignar prazos e preços
concebidos nestes termos.
Tive uma conferencia com o Sr. Visconde de Figueiredo, e lhe disse o seguinte : que não podia aceitar a sua
proposta, porque o preço me parecia baixo, e que si eu tivesse de emittir apólices por tal preço, não iria dar
o lucro a elle, a bancos ou a qualquer intermediário,
neste caso anuunciaria a venda publica para que todos
concorressem; e que por consequência não aceitava a sua
proposta.
O Sr. Visconde de Figueiredo foi a única das pessoas que
commigo fallaram, que me disse: « O senhor tem razão,
deve-se obter melhor preço, vou ver si o consigo, o si
conseguir, apresentar-lhe-hei uma proposta. » Eu lhe respondi que não o autorizava nem o encarregava disto ; mas,
tendo o governo uma divida, íluctuante considerável,
qualquer poderia apresentar propostas, somente eu desejava que ninguém só apresentasse operando em nome do
governo.
Soube depois por alguns gerentes e presidentes de
bancos que este cavalheiro se havia dirigido a olles,
tratando de emissão de apólices, e por isso perguntavam-me o que havia. Declarei-lhes que todos que podiam
tratar com o governo estavam no caso de offerecer, .
mas que eu não tinha dado esse encargo a ninguejii,
pois receberia propostas de quem quer que fosse em
condições de fazel-ns.
( Voltou,"dias depois, o Sr. Visconde^de Figueiredo e me
disse:9* «O senhor tem razão nos preços que suppõe valereln as apólices; mas não posso convencer ninguém
»
„ *
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de que esse preço seja o da actualidade. Portanto, nau
posso fazer proposta alguma. »
Comprehende-se bem que não fallei em preço algum
positivamente, mas deixei ver que não aceitaria proposta para a venda de apólices sinão nos termos, mais
ou menos, da operação que acabava de fazer em Londres.
Foram as únicas bases que apresentei, em geral.
Quasi nas vésperas de fazer a emissão de apólices
apresentou-se em minha casa um corretor e disse-me :
« — Creio que chego tarde para fazer uma proposta.» —
«Não, respondi, nada tenho feito.»
« —Posso apresentar proposta?»—«Certamente», disse eu.
A proposta que me foi feita, o que passarei ao nobre senador, é aquella a que, parece-me, S. Ex. se referiu. Ella
aqui está, não tinha nem assignatura, nem preço, estavam ambos em branco; na minha própria casa, depois
da nossa conversação, foi que o corretor escreveu o
seu nome e poz o preço. Si o nobre senador quizer, verá
que a lettra do algarismo e da assignatura ô feita com '
tinta diferente da do resto.
Conversando commigo, e vendo que eu não aceitava
preços baixos, elle escreveu realmente 930$ por apólice.
A proposta é a seguinte, e para ella peço a attenção do
nobre senador :
« O abaixo-assignado, corretor de fundos públicos, autorizado por seus committentes, propõe ao governo imperial :
«1.° Comprar 20.000 "apólices geraes, do juro annual
de 5 o/a e do valor nominal de 1:000$000.
<• 2.° O preço de cada um conto de réis nominal será
de93Ó$000.
« 3." Os juros destas apólices serão contado? do 1° de
Janeiro de 1886.
*,. .<

. « 5.° Os pagamentos das apólices serão realizados nas
seguintes épocas :
« Até 30 de Abril do corrente anno
...............
25 %
« Até 30 de Junho, idem
.......................
25 %
« Até 30 de Setembro, idem
....................
50 %
« 9.° O governo imparia! obriga-.ie a não fazer outra
omissão de apólices dentro do prazo de um anno, salvo
accôrdo com seus committentes, que terão preferencia ern
identidade de condições. »
Apenas li a proposta.disse ao corretor que não podia
aceital-a. Observe o Senado que a primeira prestação
deveria ser paga no fim de 30 dias, contra o que se pratica sempre, pagando-se à vista essa prestação. O corretor
offereceu-mo reduzir o prazo para a primeira prestação a
20 dias, e, finalmente, a 10, conservando-se, porém, a
operação em segredo até esse tempo.
O mesmo corretor me assegurou que podia elevar a sua
proposta de vinte mil apólices até vinte e cinco mil e
mesmo a trinta mil.
Vê o Senado que eu não poderia aceitar esta proposta.
Deixo ao nobre senador responder-me e ao Senado julgar si o Ministro da Fazenda deveria referir todos estes
incidentes em offlcio, e mesmo si não commetto falta em
fazer esta exposição para comprazer com o nobre senador.
Entretanto, não devo concluir sem observar que, reduzida esta proposta aos seus legítimos termos, descontados
os prazos dos pagamentos, as épocas das entradas do
capital e do recebimento dos juros, ella importa na realidade na venda da apólice por 90,2 %. Na operação que
realizei importou a apólice para o comprador em 930$, ou
para o Thrsouro nessa somma, menos a.commissão paga
ao'Hanf.t"do Brazil e o abatimento concedido aos grandes
subscriptores ,
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Eis aqui o meu ponto de divergência com o nobre senador. Perguntou S. Ex.: houve as propostas, qual o preço,
quaes os proponentes, aceitou os preços, modiíic4ou-os, o
que admittiu e o que rejeitou ?
Podia eu expor tudo isto em offlcio ?
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :—V. Ex. declarou no seu relatório.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA : — Declarei no relatório
em termos geraes, porque devo ser crido no que digo, porque tenho autoridade official e pessoal para sor acreditado.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO : —Som duvida, mas não na infallibilidadc do cálculos.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—Os cálculos V. Ex.
pôde contestar, mas não os factos. Eu era obrigado, porém,
a calcular com exactidão.
Tenho outras propostas mais ou menos nestes termos,
que a ninguém interessa ouvir citar.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — E u peço desde já o direito do
examinar as propostas.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:— Si o nobre senador deseja, eu fornecerei tudo quanto tenho commigo.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO:— Pois não.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:—Accrescentarei mais a
tabeliã de câmbios, mas é só para seu conhecimento particular, pois a exigiu também em seus requerimentos.
( Manda alguns papeis ao Sr. José Bonifácio. )
Senhores, creio ter satisfeito ao nobre senador e exposto
o que-se passou.
Si eu procedesse como nas concurrencias para obras
publicas, declarando que recebia propostas, as traria
todas com os seus preços, tendo feito a adjudicação ao
proponente que me tivesse oíTcrscido mais. Fique, porém,
certo o nobre senador de que eu obteria para o Estado
muito menos. Talvez me justificasse apparentelnente, mas
eu nunca precisei de justificações destas; procedi dft'tal
modo que'acredito não precisar disto.
•
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Entretanto, o nobro senador no seu diícurão disse quetudo quanto fiz foi unu apparencia, para fazer depois a
operação com os mesmo; que em particular haviam tratado commigo. Mas, si o meu intento houvesse sido esse,,
por que motivo não teria eu feito o contrato desde o primeiro momento, sem a subscripção publica ?
Eu receio ir alôm das palavras do nobre senador, mas
também não quero iicar aquém da supposição daquelles
que as lerem.
O nobre senador disse: — recebeu propostas, mas a
subscripção foi uma apparencia para adjudicar aos
mesmos com quem havia tratado, e pelos mesmos preços.
Si eu sou o primeiro ministro que expõe apólices à
subscripção publica, por que não faria como todos os meus
antecessores, sem excepção, si tivesse querido escolher
certos e determinados compradores ? Para que ? Com que
fim procurei essa apparencia ?
No dia da subscripção, vou referir isto ao Senado, eu
jgnorava absolutamente que o Banco Rural fosse tomador ; nesse dia o presidente deite banco appareceu em
minha casa para me fazer algumas perguntas sobre certos
pontos que não lhe pareciam claros : por exemplo, o prazo
dentro do qual o governo não emittiria novas apólices.
Na verdade, costuma-se marcar um prazo ; mas ó claro
que o governo, tendo feito um empréstimo em Londres e
tendo de fazer outro aqui, não precisava marcar prazo,
pois era evidente que não poderia precisar de dinheiro
dentro dos prazos marcados em taes casos.
(
Perguntou-me ainda si poderia contar com o máximo
do abatimento, subscrevendo 15.000 apólices, ttespon/li-lhe
que era inadmissível fazer-so modificação nas clausulas
escriptas iio prospecto; mas que elle podia associar-se
cdrti O'''Banco Commercial, por exemplo, que possuía
5.000:000$ em bilhetes do Thesouro, e assim completar
0^-20.000:000$. Fazia-me conta que as apólices fossem
.
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subscriptas por grandes tomadores, que as conservassem
e elevassem o proço, de modo a £acilitar-mo a operação
que eu tinha em vista realizar em seguida, isto ó, a
conversão do juro das apólices.
Deu-se CRI não o resultado ?"
Mas .que outro intercale podia ou ter em que este ou
aquelle banco subscrevesse apólices; que taes ou taes
indivíduos o fizessem ?
Si ò nobre senador tivesse estado commigo e assistido á
uniformidade de opiniões dos que me diziam sempre que
por aquelle preço era impossível a emissão de apólices,
si tivesse' assistido o próprio presidente do Banco do.Brazil
duvidar e dizer o que ouv+u o nobre presidente do conselho sobre a minha obstinação cm querer preço tão
• elevado, não viria dizer que não precisava ello de commisião, bastando-lhe a vantagem da clausula 4a, isto é,
ficar o Banco do Brazil com o resto das apólices não subscriptas. Mas o nobre senador sabe que, si o banco ficasse
com o resto das apólices, caso não fossem todas subscriptas,
o mercado estava, como se diz vulgarmente, estragado.
Era muito differente de compral-as logo ao governo, ainda
pelo mesmo preço. %
•
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :— Si o Banco do Brazil tinha
certeza que havia tomadores para 30.000:000$ do apólices,
não garantia cousa alguma.
O SR. MINISTRO PA FAZENDA :—Absolutamente não tinha
certeza de que o Banco Rural tomasse as apólices; também
não a tinha de que' o mesmo fizesse o Sr. Visconde do Figueiredo, que associou-se a alguns capitalistas. Si o Banco
do Bpazil tivesse semelhante facto como certo,-teria comprado as apólices, como lho offerecia, que lhe daria maior
l
lucro do que a commissão de 1/2 %•
O SB. JOSÉ BONIFÁCIO : — O director do Bancd ( Rtíal,
como o nobre ministro confessou, dissera que não tcmava
cousa alguma sem accôrdo com, o Banco do Brazil. i
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O SR. MINISTRO DA FAZENDA :— Si fosse feita a compra
das apólices por outro preço, a 90 ; mas, desde que não
cheguei a accôrdp com o Banco do Brazil e que este não
comprou as apólices, nenhum trato houve entre elle e o
Banco Rural.
Eu desejava que o nobre senador por S. Paulo fosse perfeitamente claro e franco.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO :—Não posso fallar mais neste
artigo ; reservo-me para a 3a discussão.
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do 'Conselho) :—
Ku assisti á ultima conferencia com o presidente do Banco
db Brazil.
O SR. MINISTRO DA'FAZENDA*—O nobre Presidente do
Conselho se achava presonte quando foi fechado o negocio
com o presidente do Banco do Brazjl. Não era fácil obter
a garantia, que elle _apenas aceitou porque se tinha compromettido'commigo, caso eu não .aceitasse o seu preço.
Nessa occasião dizia-me o presidente do Banco do Brazil
era a sua proposta a mais vantajosa que jamais havia sido
feita a ministro do Brazil para a compra de apólices e
admirou-se que eu vacillfcse em aceitai-a.
Não aceitei, porque esperava obter ftais, e os factos me
deram razão.
Creio que tenho respondido ás perguntas do nobre senador; cão me occorre nenhum outro incidente de que
deva occupac-me e dar-lhe conhecimento.
Fico, entretanto, á disposição- dos nobres senadores, si
algumas outras informações quizerem SS. EEx.
.
No estado adiantado da sessão procurarei evitar o ma«:s
possível discussões longas ; mas não posso furtar-mfe ao
dever do dar qualquer informação que os nobres senadores
exigirem de mim.
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